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1.38" Sessão, em 7 de Maio de 1934

'Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1

ÁS 14 horas, comparecem os Srs. :

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, .Crist6vão Barce
"1os, Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Val
'-demar Mata, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz
""Tireli, Alfredo da Mata. Abel Chermont, Mário Chermont.,
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim
'Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues
·Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godo
fredo Viana, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso,
Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José

·Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vi
-eira, Xavier de Qliveira, Silva Leal, Martins Ve
·ra~ Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, AI
7berto Roselli. VelosueBorges, Odon Bezerra, Irêneo Jof-
fily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, Barreto Cam

'pelo, João Alberto, Agamenon Magalhães, Souto Filho,
·Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mári-o Domingues, Arruda Ca
mara, Arnaldo Bastotl, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde

'Sampaio, Simões Barbosa, Osorio Borba, Humberto Moura,
G6i.g Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sam
paio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro Ma

·,del, Augusto Leite, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J." J.
Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Mariani,

:1\fagalbães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva,
Edgar Sanches, Alfredo Mascarenhas, LeÔncio Galrão, Átila
Amaral, Homero· Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Ne-

·greiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Fi-'
.lho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos
·Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones Ro
cha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto,

·Miguel Couto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão
.rla Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Gui
marães, Prado Kel1y, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípío
Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Oscar Weins

,-ehenek, José Eduardo, Fábio Sodré, CardoSo de Melo, Soares
Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Me
lo Franco, Ribeiro Junqueira, 10sé Braz, Adélio Maciel, Mar-

·tins Soares, Pedro AIeixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos,
Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira, José AIk-

·mim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul
;-Sã, Simão da Cunha, João penido, João Beraldo, Furtado de
::Menezes, Cristiano Maehado, policarpo Viottí, Daniel de Car
"'Valho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro Maga-
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lhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado,.
Campos do Amaral, Bueno Brandão,·-Carneiro de Rezende,
Jaques Montandon, Antero Botelho, João Alves, Plínio Cor
reia de Oliveira, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de.·
Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Barras Penteado, Mo
rais Andrade, Almeida Camargo: Mârio Whately, Vergueiro
César, Guarací Silveira, Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouveia,.
José Ulpiano, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Lacerda. Wer
neck, Antõnio Covello, Cardoso de Melo Neto,. Morais Leme,
Henrique Bayma, José Honorato, Domingos Velasco, Nero de
Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco.
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, An
tônio Jorge, Idálio Sardenberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder,
Amo ReMlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximilia
no, Maurício Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell,..
João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Rus
somano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul
Bittencourt, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de
Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros,
Ferreira Neto, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valde
mar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antônio Pen
nafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek;.
Edwald Possolo, Guilherme. Plaster, Eugênio Monteiro d6
Barros, EdmaI." Carvalho, Mârio Manbães, Mílton Carvalboi .

Ricardo Machado, Válter Gosling, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano.
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Fal'ia.
Gastão de Brito, Roberto Simomsen, Teixeira Leite, Olivei
ra .Passos, Pinheiro Lima, Levi Cal'neiro, Abelardo Marinho,.
Morais paiva ·e Nogueim Penido. (247.)

Deixam .de comparecer os Srs. : .

Jeová Mota, Solano da Cunha, Gwyer de Azevedo, Carlota,
Qeiroz, Gilbert Gabeira, Armando Laydner, Daví Meinick. (7}

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 247 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

Comparece o S~, Ministro Juarez Távora.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede â leitura:
da ata da sessão antecedente,

O Sr. Presidente - De acôrdo com o Regimento, é êste o>
momento em que os Srs, Deputados poderão enviar á Mesa,
por escrito, suas retificações à ata que acaba de ser lida.

Vêm á Mesa as seguintes

RETIFICAÇÃO

Ex:mo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte- No avulso publicado, sob o n. f-B, -em que se con
tém o substitutivo apresentado ás "Disposições Transitó
rias", e na parte em que o assinei com restriçõ8S,em lugar

. de emenda n, 1.954 deve dizer-se - emeIida n. 1.955.
No parecer que.. Ofereci, na qualidade de relator das:

"Disposições Gerais", e constante também daquele mencio-
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nado avulso, em lugar de - emenda n. 133 e emenda nú
mero 160, deve dizer-se "Emenda D. 739-D - 133 e emenda.
n. 1.502.

A presente retificação que requeiro a V. Ex. visa mé
Ahor esclarecimento ao plenário ..

Sala das Sessões, 5 de Maio de i 93~. - Deodato Maia.

2

RETIFICAÇÃO

Sr. Presidente; 81's. Representantes da Nação -Tive
-ocasião de fazer uma retificação a semana que findou, sôbre
·a Acta, pedindo correções na publicação dos pareceres par
-ciais da ia. Sub-Comissão de Constituição, de que fazemos
-parte os Srs. Cincinato Braga, Sampaio, Corrêa e o humilde
,orador.

Como o avulso referente ás "Disposições Gerais", á
"'Parie Tributária", á "Elaboração dos Orçamentos". e ao
"'Tribunal de Contas", continue com os mesmos enganos, 
sirvo-me da oportunidade para fazer uma retificação defi
nitiva e integral de cuja revisão desejo incumbir-me para
.que se não renovem os erros, tipográficos, notadamente no
'tocante á numeração e tiragem das emendas.

Nessa conformidade, animo-me a requerer a V. Ex., a
publicação destas palavras no Diário da Assembléia, incor
,porando a esta retificação e ressalva o texto do ofício da
ia. Sub-Comissão Constitucional e dos pareceres parciais, o
,que tudo tem o seguinte teõr:.

PROJETO

N. 1-B - 1934

"Parecer st5bre as' emendas oferecidas ao projeto n. i-A, de
1934, referente ao, Título - Organização Federal, e ao
Capítulo - Da Fiscalização Financeira.
Exmo. Sr. Dl'. Presidente da Comissão Constitucional:
A Comissão a que foi cometido o encargo de relatar o

"Título 1°, e o Capítulo 6° do Título 2°, examinou os textos
de 497 emendas que lhe for&.m entregues pela Mesa da As
'sembléia.

No curto espaço de tempo que o Regimento lhe concedeu;
'impossível seria um estudo aprofundado dos variadíssimos
assuntos versados por essas emendas, geralmente justifica
llas por modo que muito realça a cultura de seus autores.

A Comissão, entretanto, teve a preocupação de não re
tardar a apresentação do seu parecer para além do prazo re-

.''gimental. Ess&: circunstancia, sem falar na dificuldade in
trínseca' da tarefa, é por ela agora invocada para que a As
sembléia Constituinte generosamente lhe releve confessada
"imperfeição de seu trabalho.

A Comissão esmerou-se qu&.'nto poude em acolher para os
-'textos adotados as sugestões dos Srs. Constituintes dentro
"do amor á brevidade deles, e, sobretudo, ao espírito de siste
-ma, que a êl'es deve presidir~ Junta a Comissão os pareceres
"parciais, sempre. emitidos sÔbre o substitutivo já aprovado
-pela Assembléia Nacional.

Sala das Sessões, 26 de Abril de i934. - Ci'11!:inato Bra
.~a. - Sampaio Corréa. - Pereira Lira.
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3
RETIFICAÇÃO

Sr. Presidente. Srs. Deputados - Ao chegar neste;·
recinto no último sábado, ouvi as últimas palavras do meu.·
nobre colega Sr. Deputado Pedro Aleixo, a propósito do meU/o
discurso de três dias antes. Somente depois de o ter lido,
posso dar-lhe a devida resposta.

Desferindo sôbre mim as setas envenenadas da sua
ironía, o nobre Deputado pretendeu invalidar os conceitos.
emitidos no meu aludido discurso, com a alegação de que'
eu mesmo me confessára inculto e infenso á tribuna, com
o que êle e a bancada estiveram de acõrdo, deferindo ante
cipadamente o meu pedido.

Quando Sr. Ex., o Sr. Deputado Pedro Aleixo, mais,
nove dos Srs. Deputados da bancada progressista e todos
os demais componentes da C. E. do'meu partido, incluíram
o meu nome na lista de candidatos do partido para a eleição
de 3' de Maio, aliás, sem nenhuma solicitação minha, por
certo estavam seguros de que eu teria competência para
exercer o honroso mandato, e jamais poderia aceitar o ates
tado de incompetencIa que se me quizesse oferecer depois.
Invalidado, assim, o atestado em apreço,- restituo-o ao seu
signatário, lembrand<l-lhe ainda a .inconveniencia da sua
irreverência, levando-nos até o alto ~6lgota para assistir
aquele ato de infinita bondade do Divino Méstre, perdoando,
aos ignorantes que o martirizavam, pois que outras cênas
daquela grande tragédia nos acodem ao espírito.

Nós vêmos o Iscariotes abrindo escolas para os ambicio
sos, que põem o dinheiro e os benS materiais acima de tudo.
Vêmos a fraqueza do discípulo homÔnimo do ilustre Depu
tado a quem estou respondendo, o qual, apesar-de ter ou
vido do Divino Méstre as palavras memoráveis: "Tú es Pe
trus, et super hanc petram edificabo Eclesiam meam", ,e de
se lhe ter dedicado tanto ao ponto de acutilar um dos sol-
dados da escolta que o ía prender, antes do galo cantar,
ou como hoje se diz, ante-s da hora H, já se apavorára ao
ponto de negá-lo até com as criadas... Que me perdôe -o'
Santo Porteiro do Céo, debitando. ao seu homônimo estas m~s
referências á sua santa memórIa... Também sômos obrI
gados a sentir repulsa pelo pusilanime Sr. Governador da
Judéa, que agiu contra as suas mais arraigadas convicções,
perpetrando aquela inominável iniquidade, de conàenar um,
inocente, s6mente para não criar possibilidades de ser afas
tado do poder. Oh poder corruptor, responsável por tantas
perfídias, por tantas fraquezas!

- Não posso deixar sem repulsa uma observação mal
dosa do ilustx:e colega, a propósito de intervenções minhas
como delegado de polícia em eleições municipais. Jamais:
fui elogiado por haver intervindo em qualquer pleito, al
terando-lhe o resultado. Em tais casos sempre cumprí uni·,
camcnte o meu dever d,e autoridad'e, dando plenas garantias'
a todos. Jamais deshonrei a farda da Fôrça Pública do meu,
Estado, transformando:'a em roupa de capanga eleitoral, e·
até ganhei a má vontade de mais àe um govêrno por me
haver portado _CO,m isenção, deixando de me prestar a ins
trumento de compre~são contra os partidos de opC!.sicão .
Apelo para0

O' testemunho do nobre- colega, Sr. Belmlro de~
Medeiros, -em cujo município exercí o cargo de delegado e8-
pecial por ocasião em que o partido de sua chefia _andava..;
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em luta com o partido governista, cbefiado por um senador
estadual. Dalí, onde n08 conhecemos e nos tornamos amigos,
eu fui afastado peto govêrno, a pedido do partido situacio
nista, i!xatamente porquê agí com imparcialidade. Sempre
tive uma únioa .. preocupaçiio, no exercício de funções pú
blioas: cumprir·· exatamente o meu dever, tendo em vista
os altos interêsses da Pitria Brasileira I

Quanto ao mais, o que é, é; o que nio é, n~o é mesmo.
Bala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Campos do

Amaral.

4

RETIFICAÇÃO

A emenda sob o n. L955 foi publicada com uma omis
são que era a seguinte:

O art. 40 (quarto) foi publicado seni o parágrafo 10 que
dizia: "O número de membros. das Assembléias Constituin
tes i!staduais será igual ao das antigas Camaras de Deputados
de cada Estado e eleitos por sufrágio universal, igual e di
reto, e pelo sistema proporcional, realizando-se as eleições
e respectiva apuração pela forma prescrita no Código Elei
toral, com as alterações que o Superior Tribunal julgar
necessárias. "

Em outra publicação no Diário da Assembléia e 6'In
avulsos foi feita a correção e êsse parágrafo foi restabele
cido'. Agora o avulso para a votação não o contém, mantendo
o êrro, cuja correção peço para boa ordem dos trabalhos.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Soares Filho.;

RETIFICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte - Para justificar apartes que proferí sObre o Con
selho Federal, constante de emendas ao projeto. envio á Mesá
a exposição junta, pedindo a V. Ex. se digne de fazer publi?
ca-Ia no Diário da Assembléia.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Levi Carneiro

o CONSELHo FEDERAL

Uma creação de Alberto T",.,.es

O "Conselho Supremo", do anteprojeto de Constituição,
resultava, evidentemente, de uma inspiração de Alberto
~ôrres. .

. Sabe-se a influência que a obra magnífica do estadista
fluminense exerceu no pensamento de muitos dos nossos mais
brilhantes chefes revolucionários.

O nacionalismo do eminente pensador atraiu moços ani
mados dos mais vivos anseios patrióticos. Seu reclamo de
uma organização· política moldad~ em nossas necessidades
próprias; seu desencanto amargo da Constituição de 91 
impressionaram fortemente espíritos vibrateis.

Assim, muitos entreviram no - "poder coordenador" 
a fórmula milagrosa capaz de levar-nos ao caminho da sal-·
'Vação. .

A idéia do "poder coordenador" era uma idéia cara a
Alberto Tôrres. Não se deteve muito o nosso grande soci6-
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logo em demonstrar a conveniência dêsse poder; entendeu'
que bastaria conhecer-lhe &8 atribuioOes.

A-pesar-de considerar a criaoAo do Poder Coordenador
"uma das inovações mais importantes - senão a principal",
da sua obra, escreveu, sObre ela, apenas estas palavras in
cisivas:

"'t instituição nova, no direito público; não é,
porém, um invento de imaginação, como tantas outras.
Se se l~e perscrutar a natureza íntima, ohegar-se-á á
conclusao de que é o órgão. neoessariamente inte
grante, nos países da nossa índole, do regime presi
dencial federativo."

A criação do Poder Coordenador corôa, por fim,
estas disposições - tendentes, todas, a fortalecer a
ação governamental, a ligar solidamente as institui
ções do país e a estabelecer a continuidade na pros
secução dos ideais nacionais, a "realizar" em suma, a
soberania da lei, a democracia, a autonomia e a fe
deração - como um órgão, cuja função será conca
tenar todos os aparelhos do sistema político, como
mandatário de toda a Nação - da Nação de hoje, co
mo da Nação de amanhã - perante seus delegados.
Não é uma criação arbitrária; é o complemento do
regime democrático e federativo, sugerido pela obser
vação da nossa vida e' pela experiência das nossas

. instituições. (A Organização Nãcional, i & ed., pâgmas
259, 275-6.)

Veja-se, porém, no projeto de Constituição de Alberto
TOrres, como se apresentava o poder por êle imaginado.

Seriam órgãos do Poder Coordenador - além de um
Conselho Nacional, vitalício, escolhido por eleitorado espe
cial, várias autoridades - um procurador da União em cada
província, um delegado federal em cada município - no
meados pelo próprio Conselho, além de um representante e
um preposto da União em cada distrito e quarteirão respec
tiVamente.

A competência dêsse Poder, estendido por toda a Repú
blica, ficou detalhada em onze longos arUgos do projeto de
Alberto TOrres, que não tentarei sequer resumir.

Destacarei, apenas,' dentre as atribuições do chamado
Conselho Nacional - as de apurar as eleições federais, auto
rizar a intervenção nas províncias; resolver todos os confli
tos entre os poderes federais ou entre êstes e os dos Estados
e as autoridades municipais, e as questões de duplicata. de
poderes; "declarar, genérica e obrigatoriamente, a inconsti
tucionalidade das leis e atos dos poderes federais, das pro
víncias e das autoridades municipais"; "declarar nulos e sem
efeito impostos e taxas, bem como os respectivos regula
me~.tos de. arrecadação"; "reclamar" dos poderes competen
tes as modificações das legislações das províncias e dos re
gulamentos e posturas municipais, necessárias á sua har
monia cem a política e a legislação nacional e com 08 in
terêsses gerais ·e permanentes do pais; dos cidadãos e dos
povos": decretar a perda da autonomia das províncias em
certos casos... "

Parece que bastàm essas amostras da autoridad.e formi
dival a que Albert.o TOrres subordinava toda a" VIda polí
tica e aaministrativa do país.
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A meus olhos, o organismo planejado se apresenta como
wna monstruosidade. Não seria possível suportá-lo num
país, como êste, em que, segundo o próprio TOrres, o regime
unitário seria um êrro de política geográfica.

Entr~tanto, êsse seria, em verdade, um poder "coorde
nador". Se se pretende, ou deseja, a coordenação dos pode
res federais, há de ser preciso criar alguma coisa com essas
proporções gigantescas. Uma criação raquítica, enfezada,
destinada a essa tarefa imensa, teria o triste destino do
sapo da fábula, que procurou avolumar-se perto do boi im
passível e desatento. Incharia. incharia - até estourar.

Mas, é certo que a idéia de um quarto poder - de con
trole - e mesmo de um quinto - de exame - ganhou um
verniz atraente de novidade, em consequência da divulgação,
em francês, das doutrinas constitucionais do famoso Sun
'Yat Sen•..

SUGESTÕES DO SR. JUAREZ TÁVORA

Nenhum dos membros do Govêrno Provisório tem fre
·quentado, tanto como o Sr. Juarez Távora, a tribuna da As

~ sembléia Nacional.
Aí revelou S. Ex. um espírito claro, empolgante pela

sinceridade e pelo calor das convicções, apaixonado pelas
conclusões dos seus estudos e das suas meditações de pa
'trioia.

No primeiro de seus discur.sos, de 18 de Dezembro, o
,eminente c!lefe revolucionário expoz, com precisão, os fun
,tlamentps que daria á nova organização constitucional.

Abstraindo de outros pontos, que agora não temos de
considerar, recordaremos os seguintes, que o nobre Minis
itro destacou:'

"a) distribuição das funções governamentais
entre os três poderes limitados, autônomos· e harmO
nicos - o Executivo, o Legislativo e o Judiciário - as
sistidos e coordenados pela ação moderadora de um
Conselho Federal, com funções simultaneamente exe
cutivas, legislativas e judiciárias."

Encarecendo a llecessidade dêsse "super organismo ea
'Paz de assegurar a harmonia e a autonomia 'dos três pode
.res" - o Sr.- Juarez Tãvora opinou que, por falta de "um
poder supremo" na Constituição de 91. viveramos "durante
'tIlais de 40 anos, sob um regime de poder pessoal quasi dis
'crecionário, assegurado pela hipertrofia do Poder Exe
--cutivo"•

Salientou, depois, a necessidade de:
"Conselhos técnicos organizados dentro de cada

Ministério, com o fim de proporem soluções acertadas
aos problemas nacionais e funcionando, como órgãos
consultivos, junto aos respectivos Ministros, a As
sembléia Legislativà e ao Conselho Federal - asse
gurando-se-Ihes o direito de veto em assuntos de suas
especialidades." '

Apontou, a propósito, o "segundo motivo do fracas,so da
-obra administrativa da República de 89" na. "falta. absoluta
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de continuidade na solução dos problemas, postos deficien
temente em equ8.cão pelos Ministros das diferentes pastas",
acresoentando - com profunda verdade - que "o êrro
agravou-se porquê, além -de serem deficiea1es as' solu~ões
adotadas, sob a pressão de injunções políticas, nunca pude
mos, ao menos, executá-las, de modo oontinuo, até o fim".

Para remédio de todos êsses males, alvitrou o nobre Mi
nistro "a criação de um Conselho Federal órgão supremo de
supervisãEl político-administrativa do conjunto governa
mental do país, com as missões preeminentes.de:

"a) coordenar e garantir o funcionamento au-·
tônomo e harmônico dos três poderes - Executivo,
Legislativo e Judiciário, dentro da alçada federal;

b) estabelecer e garantira cooperação racional
dêsses três poderes federais com os poderes homólogos·
estaduais, através de soluções gerais preestabelecidas,
de acôrdo com as realidades nacionais;

c) assegurar a continuidade da administraçãO'
pública, através da transitoriedade dos governos re-
publicanos; .

d) . garantir efetivamente o equilibrio federativo,
outr6ra assegurado pelo Senado."

1:sse órgão, acrescentou, seria "uma verdadeira eúpola·
do regime".

Noutro discurso, de 17 de Marco, o nobre Ministro da
Agricultura voltou ao mesmo assunto; confessando sua t.ris
teza por não ver no projeto constitucional "órgãos que, 'gela
sua responsabilidade efetiva, possam, no desempenho de in
cumbências claramente tracadas na Constituição" impedir
os abusos do passado. Inquiriu quem garantia a harmonia e
independencia das funções dos três poderes; qual a garantia
nova além da boa vontade dos homens; qual '''a saneão QX
plícita, a não ser aquela delineada... poeticamente, no ca
pítulo das responsabilidades do Presidente".

Voltou, então, a encarecer a necessidade de um "órgão
de supervisão, constituído por um representante de cada.
unidade federada", que "seria bem o órgão que nos tem fal
tado, para tornar uma realidade a cooperação e responsabi
lidade efetiva dos três poderes fundamentais, dentro da fór
mula de harmonia e independência".

O valoroso chefe revolucionário desejaria acrescentar ao:
art. {)O, em que se declaram os três poderes "harmÔnicos e
independentes -entre si", estas palavras: "assistidos pela ação
coordenadora de um Conselho Federal, e sugeriu que se
transformasse:

"o antigo Senado em Conselho Federal, e dando-lhe
entre muitas importantes atribuições, a de garant.ir,
de maneira eficiente e rigorosa, o equilibrio federa
tivo. .. Por isso, animo-me, outra vez, a pedir á As
sembléia que medite na utilidade senão da impres
cindibilidade de fundir a Camara dos Estados e o Con
selho Nacional, constantes do substitutivo, num órgão
único - o Conselho Federal,' composto de um repre
sentan~ por Estado".
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Ainda se empenhou o Sr. Juarez Távora em caracterizar"
a índole do instituto, que recomendava, dizendo dêle:

"não é poder executivo, não é poder legislativo,.
não é poder judiciário. É poder de sup.ervisão, uma'
verdadeira cúpula do regime, podendo ter, cumulati
vamente, atribuição legislativa, executiva e até judi
ciária, para o fim de c90rdenar, de controlar os de
mais poderes."

Apoiou S. Ex. a observação do ilustre Deputado Sr. Da
Diel de· Carvalho, de tratar-se de um poder moderador, nãO'
unipessoal como propusera o Sr. Borges de Medeiros, mas
exercido impessoalmente através do Conselho. .

Alongamos as transcrições das palavras do eminente Mi
nistro para reproduzir, com fidelidade, o seu pensamento e
os seus intuitos ao sugerir a criação do Conselho Federal_

Emendas da primeira discussão

Já na primeira discussão do projeto constitucional, al
gumas emendas encerravam a criação do Conselho Federal,.
em termos não muito variáveis.

Nenhum dos autores de tais emendas as sustentou, salvo
êrro, na tribuna da Assembléia Nacional, e somente o Sr.
Juarez Távora reclamou, insistentemente, como vimos, essa
criação.

Recordemos as principais emendas apresentadas. A
primeira foi a de n. 40 - dos Srs. Agamenon Magalhães e
José de Sá. Os autores da emenda visavam substituir o Con
selho Supremo, do anteprojeto, em que anteviam "o estojo
de damasco onde o poder pessoal do Presidente da Repúbli
M se ostentaria com o luxo de todas as seduções", por um
"órgão de contrôle do Poder Executivo e equilibrio da Fe
deração." O Conselho compor-se-ia dos eleitos das Assem
bléias legislativas locais, a razão de dois por Estado e pelo
Distrito Federal e um por território, com o mandato de sete
anos, funcionando permanentemente. Ao Conselho caberiam
no intervalo das sessões da Assembléia, as funções legisla
tivas que a lei ordinária determinasse. Excluidas as atri
buicões consultivas, que o anteprojeto lhe dava, o Conselho
Federal teria precisamente a mesma competência do Con
selho Supremo, definida no artigo 69 do anteprojeto, sem a
de aprovar as nomeações dos ministros e do Prefeito e de
eleger' três membros do Tribunal Especial. Sua composição
seria melhor que a do anteprojeto, excluidos os membros
que o Presidente da República escolheria e os antigos Pre
sidentes da República, e elevando-se a dois os representantes
de cada Estado.

Outra emenda (n. 807) do joven e ilustre Deputado
Sr. Idálio Sardenberg, instituia o Poder Coordenador",
exer~ido pelo Conselho Supremo, tribunais de justiça elei
toral, etc. '.. Na composicão do Conselho se observariam as
normas do anteprojeto, passando, porém, a ser de eleição di
reta em toda a República os seus membros que, no ante
projeto, caberia ao Presidente da R.epública nomear. As atri
buições do Conselho ficariam mais ampliadas. acrescendo ás
que lhe dava o anteprojeto outras, de maior relevancia. Tais
eram:

"resolver os conflitos dos poderes da União entre si ou
com os dos Estados ou, finalmente, entre êstes últimos;
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- assegurar a plena execução, das leis sociais pela or
ganização de uma Justiça especializada e pela adocão do
regime de custas proporcionais ás rendas das partes liti
.gantes;

- fazer a policia econÔmica e administrativa do País,
-e a defesa de suas riquezas naturais;

- julgar em gráu de recurso:
a) as questões em que fôr parte a União ou emprêsa, so

dedade ou instituição, em cuja administração intervir, sal
vo as de n. 2 do anteprojeto;

b) os crimes contra a administração federal ou a Fa
zenda da União;

- nomear os ministros do Superior Tribunal Eleitoral,
.do Tribunal de Contas, da Suprema Côrte de Justiça Social
e o Procurador Geral da República;

autorizar o Poder Executivo a prorrogar as leis
anuais se até o último dia da sessão legislativa não tiver a
Assembléia votado a proposta respectiva, declarando nêste
caso, dissolvida a Assembléia e convocando o eleitorado para,
-em tempo hábil,· se. processar a nova eleição;

- representar, com as atribuições que a lei lhe co?-fe-
.rir, a Assembléia durante o intervalo das sessões legIsla
tivas;

- conceder anistia em caso urgente e assim aconselho o
bem do Estado."

Além disso, caberiam a cada membro outros encargos
não menos relevantes, conferindo:"lhe!' a emenda "o direito
de inspeção administrativa, competindo-lhes a promoção da .
responsabilidade .de qualquer funcionário que incorrer em um
dos seguintes delitos: a) atentados a segurança do país e do
.regime; b) falta de probidade administrativa; c) abusos de
autoridade. Compete-lhe também, promover a exoneração
·de .qualquer funcionário notoriamente incompetente."

Ainda outras emendas (n. 952), dos Srs. Odilon Braga
-e Negrão de Lima, criava o "Poder de inspeção", que abran
,gia - como o "Poder coordenador", de Alberto Torres 
o Conselho Supremo, o Tribunal de Contas, e Ministério Pú
.l:>lico.

Nessa proposta, a composição do Conselho Supremo se
-ria consideravelmente diversa - não s6 quanto ao número
.de seus membros, que seriam apenas sete, como também
.quanto á formação, que seria mediante eleição pelos tribu
nais, pelo Congresso, pelas legislaturas estaduais, etc. Cabe
.riam ao Conselho as atribuições, que o anteprojeto lhe dava,
e que já destacamos, sobre a intervenção nos Estados, a con
·veniência de manter-se a detenção política ordenada na vi
gência do estado de sítio, e os recursos da "censura imere
cida". Mas, a par dessas, de índole política - e ainda de
·uma outra, de incalculável relevancia, que aí apareceu pela
primeira vez, consistente na autorização para a movimenta
Cão de forca federal para os Estados - teria êle as funções
"Consultivas que o anteprojeto conferia ao Conselho Supremo.
. Excluida a forma das eleições, que apresentaria alguns
""Inconvenientes - calcule-se o que seria a eleição de um
único reI:lresentante pelas assembléias legislátivas de todos
·os Estados! - ainda que pudessem levar á escolha de ho
mens verdadeiramente notáveis- é irrecusável que o saber
do técnico consumado, que é o Sr. Odilon Braga, introduziu
.no. organismo proposto alguns aperfeiçoamentos considerá
-veIS. 1:1e mesmo, porém, relator da parte referente ao Po-
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der Legislativo, veiu a aceitar a formação das duas camara~
- Camara dos Representantes e Camar&. dos Estados - que'
o projeto da Comissão Constitucional apresentou. E, agora~
na segunda discussão, ainda nessa mesma função de relator,.
apoiou a emenda n. :1.945, instituindo a Assembléia Nacio
nal como único órgão do Poder Legislátivo e, a par dela,
como órgão coordenador, o Conselho Federal, de que adiante
trataremos detalhadamente.

Finalmente, devemos referir, na primeira discussão do
projeto, a emenda n. :1.:173, de que foi primeiro sinatário O'
Sr. Abelardo Marinho, acolhendo a sugestão do Sr. Juarez
Távora, no sentido de acrescentar-se ao artigo :1:1 do ante
projeto, com referência aos três poderes da União, estas pa
lavras: "assistidos e coordenados pela ação moderadora de
um Conselho Federal". Não ficou, porém, definida a orga
nização do Conselho.

Justificando essa e outras emendas, o nobre DeputadO"
Sr. Abelardo Marinho recordou as téses da convenção na
cional do Club 3 de Outubro, êntre as quais figurava a se
guinte:

"Criação de um Conselho Federal que superin~
tenda a atividade administrativa, econômica e finan-
ceira da União." .

No projeto de Constituição, organizado pelo eminente
republicano, Sr. Borges de Medeiros -.: a que se reportava-·
a ~menda n. 501, oferecida pelos conspícuos representantes·
do Rio Grande do Sul, Srs; Assfs Brasil, Maurício Cardoso e
Adroaldo Mesquita da Costa - caberia o "Poder Moderador"
ao próprio Presidente da República, investido expressamen
te da funéão de "derimir conflitos entre a Assembléia Nacio
nal e o Ministério". Dispunha, ainda, o mesmo projeto que,.
no caso de manifestação da Assembléia Nacional contra o' .
Ministério, ou contra algum ministro, o Presidente da Re
pública poderia demiti-lo, ou não, declarando, nesta hipo
tese, os motivos de sua resolução. Poderia, então, a assem
bléia reiterar seu pronunciamento contra o ministro, ou o
Ministério, e daí ressultaria a destituição de um, ou de outro,..
si o Presidente preferisse, a consulta ao povo, pelo referen
dum. Assim, seria, portanto,. o verdadeiro regime parlamen
tarista que se adotaria. Talvez por isso mesmo, o eminente
Sr. Assis Brasil, fiel ás suas preferências pelo regime pre
sidencialista, não tenha incluido na sua emenda n. 501, qual
qúer determinação nesse sentido, recomendando, do modo
geral, o projeto do Sr. Borges de Medeiros, mas ressalvando
certa divergência uquanto a algumas das concepções conti
das no importante diploma" (exposição de motivos dag·
emendas dos Srs. Assis Brasil, Maurício Cardoso e Adroaldo,
Costa) .

o Legislq.tivo e O Conselho no projeto e nas emendas
da segunda discussão

No projeto triunfou o que se poderia chamar o bicame-·
ralísmo restrito. O Poder Legislativo seria exercido pela As
sembléia Nacional - dividida em duas Camaras - Camara-.
dos Representantes e Camara dos Estados, eleitas por sufrá
gio direto. A Assembléia 'Nacional se reuniria para certos
fins, notadamente para julgar as contas do Presidente da Re
~úbIica. Á Camara dos Estados caberia zelar pelo regime-
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'federativo intervindo pois, no preparo das leis que interes
~assem a 'um ou vários Estados discriminidamente e sObre
-as materias de competência legislativa, subsidiá:t:ia ou com
plementar dos Estados - além de outras, de maIor relevan
-cia, como de intervenção federal, estado de sitio, etc.

O Conselho Nacional seria órgão méramente consultivo.
Certos dispositivos do projeto teriam de ser, em verdade,
modificados para acentuar melhor a feição que se quiz dar

;ao Conselho Nacional, conforme emendas que apresentei, e o
,exame, também, por mim feito, das criticas a essa parte do
1>rojeto.

As criticas formuladas levaram á condenação irremis
:sível do Conselho Nacional - que elas não bastavam para
,determinar. Revigorou-se a idéia de um outro Conselho,
,como o Coneslho Nacional de Alberto TÓrres, o Conselho Su
premo do anteproejto ou o Conselho Federal do Sr. Juarez

"Távora.
Essas concepções, bem diversas entre si, apresentam-se

um tanto emaranhadas, nas emendas oferecidas, na segunda
·discussão do projeto constitucional, pelas grandes bancadas
'da Assembléia, depois do trabalho de "coordenação" - é
sempre esta a palavra prestigiosa - a que se dedicaram.

Essas emendas distribuem-se em dois grupos: um, que
:.apresenta as assinaturas dos leadera e outros Deputados
<ia Baía, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de
,:Minas Gerais, etc.; outro, subscrito pelo "leader" e vários
'Deputados do Partido Liberal do Rio Grande do Sul.

Em ambos, o Poder Legislativo será exercido princi
palmente pela corporação que o projeto chamava "Caroara

,-dos Representantes", e passará denominar-se - Assembléia
Nacional. A par desta, aparece, em ambas (emendas nú
meros 1.925 e 1.949), o "Conselho Federal", que, como a
Camara dos Estados, do projeto, intervem na elaboração de
certas leis. A-pesar-disso, a emenda riograndense (nú
mero 1.913. art. 22) declara que - o Poder I~egislativo é

-exercido pela Assembléia Nacional - e mantém os disposi
tivos referentes ao Conselho Federal no capítulo sôbre o
Poder Executivo, ao passo que a emenda das demais gran

,des bancadas, acrescente, nêsse trecho, referência expressa á
,colaboração do Conselho Federal (n. 1. 948, art. 2i), rele
gando, todavia, o Conselho para fora do capítulo sôbre o
Poder Legislativo, em outro capítulo sob a epígrafe - "Da

",coordenação dos poderes".
A colaboração do Conselho Federal nas leis da Repú

'blica será, nos casos em que caiba, similar á da Assembléia
.segundo a emenda riograndense (n. L 7i9, arts. 50, § 20 e
52) - ou dar-se-á pelo voto nas leis de que tenha a inicia
'tiva. e apenas mediante emendas nos demais casos, confo1'
"me o sistema da emenda de que é primeiro signatário o
nobre Deputado baiano, Sr. Clemente Mariani (emenda nú

'mero 1.948. art. 42). Apenas, esta última admite a inter
'venção do Conselho Federal em maior número de casos,
abrangendo as leis de organização judiciária federal, que se
não incluem no art. 45 do projeto referente á' Camara dos
Estados. O eminente Sr. Mauricio Cardoso apontou essa

·,omissão, e outras, preferindo, por isso, a participação das
duas Camaras em todas as leis.

Não me dispenso de notar que si duas Camar!!.s inter
-vêm, afinal,' na elaboracão' legislativa, votando por igual,
não se deveria dar a uma delas a denominação - ..Assem

Tbléia Nacional" . Esta deveria caber á uma Camara única,.
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·ou no co.Junto. das duas Camaras. Assim fizeram o ante
.proJeto e o projeto. O primeiro estabelecia o regime uni
enrncrnl: o Conselho Supremo não votava leis; a Camara
dnica podia ser, como êle a denominou - Assembléa Nacio
nal. O projeto criou duas camaran ~ Camara dos Estados
a Camarn dos Representantes - ~ á reunião delas denomi
nou - Assembléia Nacional. A emenda - digamos antes, o
IUblltltulh'o faz as duas Camaras intervirem, por igual, em
numeroslls leis, c, no entanto, dá a uma dessas Camaras o
nomo do - Assembléia Nacional - e á outra o de - Con

·.olho ~·odcral.
A Assembléia Nacional, único órgão aparente do Poder

Lell!!l!aUvo, dará a ilusão do sistema uni-cameral - que
nllo ti o das emendas, e terá um colaborador poderoso, rele
Itado pnra n capitulo "Do Poder Executivo", ou para um
novo oapítulo "Da: coordenação dos poderes".

Quanto ás denominações usadas, podemos relancear os
·olhoR lJf>bre as expressões consagradas nas principais cons-
tltulOGc!l modernas. .

O órgão legislativo principal, com que outro c01abora
locunddria ou restritamente - é o Reichstag, na Alemanha.

.O colaborador secundário e restrito tem o nome de Conse
lho do Reich (Reichsrat).

Na Áustria, a legislação emana principalmente - do
Consolho Nacional, com certas intervenções do Conselho
dOll pnrses e das profissões; os dois se reunem em Assem
blóia Ff'deral. Na Grécia, na Irlanda, na Rumania, no Pe
1'.1, na Argentina, e em outros países da América' há Camara
dos Deputados e Senado; na Polônia (Const. 921) Diéta e

·Senado. Nos países de uma só Camara - a denominação
varia, Na Let6nia, na Lituania, e na Finlandia, há Diéta.

Só encontro -a designaçã.o - Assembléia Nacional 
parll 1\ Camara única da Iugosláviá, da Turquia (Grande
A1II8ombllHa Nacional), da Estõ'nia, de Portugal (assistida
pl'ln Cnmara corporativa, que não vota as leis); ou para a
J'(\unln.... daa duas Camaras - Camara dos Deputados e Se
nado -:- na Tchccoslovaquia; Dieta e Camara Alta na Hun
gr41l.

Em Danlzig, há "Assembléia P.opular", e Senado, co
laborando na legislação. Sóroente êste modelo terá atraído
II nOAsa preferência? Ainda assim, o adjetivo ali usado é di
verso e pode justificar o substantivo.

F. de receiar que, assim, façamos, na. organização do
Poder Legislatjvo, o bi-cameralismo camuflado, tal como,
frramos ensaiar a "unidade mixta", -ou "unidade aparente",
na ol'ganizac;:.ão da: justiça. Seriam duas novidades de nosso

.sistema político, @e haveriam de gerar equívocos e con
fusões, atordoandó coroentadores e intérpretes.

O Conselho na emenda n. 1.949

A criação do Conselho Federal, tal como se apresenta
na emenda das grandes bancadas, parece revelar,. a par do
'sinc~ro e boneEto desejo de' fazer alguma coisa de novo, a
maiA 111mpnfivel falta de imaginação.•.

Não se conseguiu criar um órgão novo. Confundiram
se nele atribui',iões diversas, dispares, a, sinão incompaLf
..·..is, ao menos destituídas de toda a vonexão, cabendo todas
elaR a um órgão inadequado a desempenhá-las eficiente-
mente. .
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Aos dois grupos de emendas, acima destacados, acres
centou o brilhante Deputado fluminense, Sr. Prado Kelly,
terceiro, que disse oriúndo das pequenas bancadas, a que S9'
teriam juntado as minorias de outras e alguns represen
tantes de profissões.

No tocante ao Conselho Federal, a emenda que se dev&
considerar dessa procedência é a de n. 1. SolS-A, pois a subss
creveu o próprio Sr. Prado Kelly com mais 19 Deputados:
quasi todos das bancadas do Norte. .

No relat6rio sÔbre as emendas referentes ao Poder Le
gislativo, o eminente Deputado Sr. Odilon Braga repeliu a
designação de - emenda das grandes bancadas - dada á·
de n. 1.948, acentuando precisamente que os grandes Es
tados transigiram com as chamadas pequenas bancadas",
sÔbre vários pontos de maior relevancia. Dentre êsses pon
tos, destacou S. Ex. a "supressão da segunda Camara e dl1'
Delegação Legislativa Permanente" (que, em verdade, como
ficou demonstrado, não parece verificar-se na emenda nú
mero 1.948), e, ainda, "a estruturação do Conselho Federal".

Por sua parte, o Sr. Prado Kelly reconheceu que a
emenda das grandes banclldas coincide com a que patrocina,
nos pontos principais atinentes ao Conselho Federal - isto
é, "número de representantes, duração do mandato, linhas
gerais das atribuições privativas e concurrentes" (Diário'
da Assembléia de 5 de maio). Insistiu, porém, sÔbre as di
vergênC'ias quanto a três pontos, aliás evidentemente se
cundários, como sejam - na definição do Conselho, na falta
de competência para di!lpÔr, com o Conselho de organiza
ção, sÔbre os planos e as questões técnicas, ralativas aos
problemas nacionais, e no processo das leis e resoluções.

A emenda n. 1.949 - prestigiada pelas assinaturas do
próprio leader da maioria; dos leaders e de muitos Depu
tados das bancadas mais numerosas, como as da Baía, São·
Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas'
Gerais - deve pois considerar-se, não s6 das grandes, como
também da~ pequenas bancadas - pois consagrou, princi
palmente, neste ponto, o pensamento expost.o primitiva
mente pelos 20 signatários da emenda n. L848-A.

Manteve as atribuições, inconciliáveis e amplíssimas,.
que esta emenda conferiu ao Conselho Federal - ressalva- .
da a exclusão já destacada; .mas, ao mesmo tempo, agravou·
a influência perturbadora, avassaladora, dêsse órgão, espe
cialmente no qua t6ca á sua classificação no sistema consti
tucional e ao· período interparlamentar.

Resulta a emenda de um pensamento de conciliação e
transigência - que chegou, lamentavelmente, a comprome-·
ter a eficiência da organização constitucional, agravando oS'
êrros que se apontaram na emenda n. 1.848-A.

O parecer da Comissão Constitucional reconhece e pro
clama o '.riunfo seguro da emenda assim formulada.. Nela,.
examinaremos, port.anto, a organização que vai ter o Con
!!elho Federal.

Comecemos por destacar as suas numerosas singulari
dades:

a) o Conselho participa da elaboração de muitas leis,.
preponderando mesmo seu voto sObre o da Assembléia Na
cional em certos casos; mas não faz parte do Poder Legis-·
Iativo. Enquadr.a-se entre os "órgãos de coordenação das
:ltividades governamentais"; .

b) o Conselho não intervem na elaboração de certas
leis; no entanto, a êle competirá "examinar, em face das:
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respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Exe
cutivo, suspendendo a execução dos dispositivos ilegais".
Velará, assim, pelas leis de cuja preparação foi excluido ...
Restringirá a ação do Presidente da República, tolhendo-a
ou impedindo-a porquanto poderá suspender a execucão de
todos e quaisquer dispositivos regulamentares que consi
dere ilegais '" Não agirá como um órgão consultivo, esclare
cido e útil, na elaboração dos regulamentos - como seria
o Conselho Nacional. Far-Ihes~á a crítica, a emenda 
tardia e irritante, ou então se absterá de qualquer aprecia
ção, ou emenda - a que, afinal, nada o obriga, verdadeira
mente nêsse ponto de vista, a excrecência inútil, o órgão do
minador e absorvente em que se deformava o Conselho Na
cional do projeto; ,

c) o Conselho não é formado pelo critério da compe
tência técnica. De seus membros não se exige qualquer
competência especializada. S8rão eleitos livremente pelas
Assembléias Legislativa. No entanto, cabe-lhe, também, re
vêr as decisões do Poder Judiciário - pois êle decide da
suspensão "da execução, no todo ou em parte, de qualquer
lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido
declarados inconstitucion...is pelo Poder Judiciário". O
dispositivo acha-se redigido com pouco rigor técnico.
O Judiciário pode declarar inconstitucional, não toda a lei ou
todo o regulamento, mas, apenas, certo dispositivo de uma ou
de outra e a emenda não abrange expressamente êsse caso.
Por outro lado, devia referir-se ao pronunciamento final e
definitivo do Poder Judiciário. Não se trata de qualquer sen
tença ou decisão, como resulta da emenda. O peo1' é que o
Conselho Federal fica com a atribuição imensa de decidir
quais as sentenças judiciárias que devam ser rE'speítadas e
ampliadas a todos os casos análogos, mediante a revClgação do
ato ou lei por ela atingidos - e as que não mereçam essa
consagração definitiva;

d) investido dessa prerrogativa altíssima, o Conselho a
exercerá mesmo em relação a leis de cuja elaboração as emen
das o excluem;

e) confere-se ao Conselho Federal, de formação eletiva,
a atribuição de "propor ao Poder Executivo, mediante recla
inação fundamentada dos interessados, a revogação de atos de
autoridades administrativas, quando praticados contra a lei
ou oriundos de abuso do Poder". Assim se renova, com as
mesmas palavras, o êrro do art. 80, n. 6, do projeto, que
conferira essa mesma atribuição ao Conselho Nacional. Reno
va-se o êrro, agravando-o, visto como, por sua formação té
cnica, o Conselho Nacional, do projeto, teria maior idoneidade
para bem desempenhar êsse melindroso encargo, que o Conse
lho Federal da emetlda li. 1.949. Nesse êrro, a meu ver, in
cidiram mesmo os que o haviam apontado no projeto, como
o ilustre representante de São Paulo, Sr. Morais Andrade, no
brilhante disc~rso que já apreciei.

,Nesse Conselho exdrúxulo se enfeixaram, assim, atribui
ções que c projeto distribuir,a entre a Camara dos Estados 
atos deliberativos, de natureza política - e o Conselho Nacio
:cal - consultas e sugestões de feição técnica.

~Iesmc em relação aos primeiros, houve, porém, uma
ampliação surpreendente: ao Conselho Federal vai ca.ber "ex
clusivamente" a iniciativa das leis sõbre intervenç'io federal
ou que interêssem, discriminadamente, a mais de um Estado.

O projeto dava á Camara dos Estados a prerrogativa da
prioridade de discussão e votação dêsses mesmos projetos

VOLUME xx 2
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(art 44). Já era muito. Já era uma atribuição vultosíssima,
atendendo-se a que o voto das Camaras iniciadora prepondera
em certas circunstancias. Ora, a emenda das grandes banca
das vai além. Dá ao Conselho, exclusivamente, a iniciativa
de tais projetos de lei. Assim, o Presidente da República llão
mais poderá promover a intervenção em qualquer Estado.
Não poderá ter a iniciativa da proposição de qualquer lei l".ti
nente a qualquer Estado, discriminadamente. É 'faci! calcular
como ficam, assim, amesquinhados os poderes de polícia polí
tica do Chefe da Nação.

Não bastou isso, para engrandecimento do Conselho. As
emendas foram além. Suprimiram a Delegação Legislativa
Permanente - a comissão interparlamentar do projeto - e
substituiram-na pelo próprio Conselho. O Conselho Federal
funcionará assim, permanentemente - sendo, no intervalo das
sessões ordinárias, por metade de seus membros para o de
sempenho de todas as atribuições relevantíssimas que o pro
jeto confiara á Delegação Legislativa Permanente.

Surgem, aí, então, novas singularidades:
a) o Conselho Federal, que não faz parte, como vimos.

do Poder Legislativo - fica, no entanto, ausente a Assembléia,
excluída a sua Delegação Permanente, investido do melindro
so encargo de "velar pela observancia da Constituição no ati
nente ás prerrogativas do Poder Legislativo". Êle, metade
dêle, será a Delegação Permanente, a comissão parlamentar 
que é um novo poder, de grande fôrça e prestigio (vide Moi
tinho Dória, Males do parlamentarismo, pgs. 145-7);

b) o Conselho Federal, que não tem, normalmente, com
petência para criar comissões de inquérito, adquire, então,
essa outra prerrogativa tremenda.

Há, em tudo, a ,subversão de toda a técnica. Uma das co
missões constitucionais chegou a propor, por amor á técnica,
a restauração do cargo de Vice-Presidente da República, q:uasi
unanimemente condlmado. Quanto que, ao Con.c;elho ...

E o Conselho Federal fica, dêsse modo, invastiao de po
deres incomparáveis. A maioria dessa metade - lipenas :1.1
membros do Conselho - pode perturbar toda a vida política
e administrativa do País. Ainda mais agrava a imensidade
dêsses poderes certa expressão da emenda, que deve resultar
de um êrro, e não de um propósito deliberado. Realmente, ao
passo que o projeto, referindo-se á Delegação Legislativa Per
manente, apenas lhe dava atribuicões "no interregno das ses
sões legislativas" - a emenda, no empenho de emendar, pre
feriu dizer - "no interregno das sessões ordinárias". Dai
resulta que, mesmo quando a Assembléia Nacional esteja fun
cionando em sessão extraordinária - o Conselho Fedflral exer
cerá as funcões que acabamos de examinar.

De todos os dispositivos do projeto, atinenteS á Camara
dos Estados. a emenda manteve apenas, na organização do
Conselho Federal, o que lhe fixou em oito anos t) prazo do
mandato, fazendo-se a renovação parcial de quatro em qua
tro anos.

Procurara-se no projeto, mediante essa norma c dilatando
também para quatro anos, o mandato dos Deputados da Ca
mara dos Representantes, fortalecer o Poder Legis!ativo pe
r~nte o Poder Executivo, e evitar que no mesmo período pre
SIdencial ocorresse mais de uma eleição geral.

Subtraído, assim, a toda a influência sã e legítima d.o
Pres!dente dà Republica; tendendo, naturalment.~, a ser-lhe
hostIl; e~tranho á Assembléia e ao ·.Judiciário. mas podendo
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entravar ou desprestigiar a ação de ambos; orinndo do voto
das Assembléias Estaduais, isto é, de fonte inteiramente di
versa da ct~ que provêm a Assembléia e o Presidente, o Con
selho Federal será apenas tim elemento de irritação, de con
flito, e não de coordenação, entro os poderes federais.

Nenhuma "coordenação" exercerá êle. Não lhe cabe, em
caso algum, a última palavra, harmonizadora, e a que todos
se tenham de submeter. ~le poderá criar conflitos; não os
resolverá.

órgão de formação política, eleito por assembléias polí
ticas - participando da votação das leis mais relevantes, ten
derá, naturalmente - cedendo á tendência necessária de to
dos os órgãos congêneres - a aumentar os seus poderes. Não
podendo, legitimamente, coordenar, mas apenas, atrapalhar,
perturbar, futricar - êle, por meios indiretos, á. sombra da·
sua ação normal, pelo temor dos entraves que é capaz de ge
rar, irá conseguindo dominar os outros ·poderes. Dessa domi
nação há que esperar algum benefício?

Evidentemente, não. Porquê as Assembléias J..egislativas
dos Estados - que, como disse, ainda se não redimiram da
sua tradição da passividade deante dos governadores - por
quê a essas Assembléias, a que se não confiará nem mesmo a
escolha dos governadores de seus Estados, acertarão na com
posição do poder federal supremo?

Por que subordinar aos eleitos delas, a êsse Conselho ex
drúxulo, o próprio Presidente da República e o ramo, aparen
temente único do Poder Legislativo - que é 3. Assembléia
Nacional, oriundos ambos do sufrágio popular, universal e
direto?

Qual a "sanção explícita", reclamada pelo Sr. Juarez Tá
vora, que o Conselho poderá aplicar? Nenhuma, a não ser a
suspensão de regulamentos.

O Conselho na emenda riograndense

A emenda n. 1.925, da bancada do Partido Liberal do
Rio Grande do Sul, não dá ao Conselho Federal tamanhas
atribuições _ Por isso mesmo, considero-a, em paI-te, mais
aceitável que a das outras grandes bancadas.

Quanto á formação do Conselho, a emenda n. 1.925 apro
ximou-se, aliás, da fórmula do anteprojeto - estabelecendo a
eleição de 21 membros do Conselho, e a livre nomeação de
7 pelo Presidente da Republica. É um critério mixto, absolu
tamente condenável. Nem se pode compreender que, em pleno
regime democrático, tratando-se de uma verdadeira Camara
IJegislativa (pois a emenda consigna a partlcipaçãu do Con
selho na elaboração de certas leis, se bem que mai.5 restrita
mente quê o projeto) - um quarto de seus mp.mbrus seja de
livre escolha do chefe do Poder Executivo. Entre n6s, em
pleno regime imperial, o Monarca nunca teve essa prerro
gativa.

Quanto ás atribuições - afóra a participação na elabora
ção de algumas leis (especialmente de intervenção federal e
estado de sítio, além de poucas mais) e a aprovação das no
meações para certos cargos, - o Conselho examinará Os pro
jetos de regulamento, e será órgão consultivo do Poder Exe- •
cutivo e do Legislativo.

Acumulará, assim, atribuições que o projeto distribuiu
entre a C3.mara de Estados - aliás, restrigindo~se.as leis em
que colabore - e as que cabiam ao Conselho Naeional. Isto



- 20-

é - atribuições legislativas e consultivas. A atribuição polí
tica - de manter a ordem federativa: ea atribuição técnica
- de emitir parecer sôbre os problemas administrativos.

No tocante á "a manutenção da ordem federativa» é, aliás,
sobre as leis em que intervém o Conselho Federal. A emenda
rejeitou a fórmula, que eu mesmo havia pleiado, e triunfára
no projeto, assegurando a intervenção da Camara dos Estados
nas leis que interessem discriminadamente a um ou mais Es
tados e nas que versem matéria da competência subsidiária
ou complementar dos Estados - af6ra outras leis de maior
relevancia.

A emenda do Partido Liberal mantev'El, fundamentalmen
te o mesmo critério - isto é: assegurou a intervenção do
Conselho Federal em leis de maior relevancia, como a do es
tado de sítio, em leis que interessem, discriminadamente, a
um ou mais Estados, como a da intervenção. Não levou, po
rém, quaisquer dêsses dois critérios a todas as sua conse
quências lógicas. Pouquíssimas leis terão a colaboração do
Conselho: além dos casos já referidos, apenas quando se trate
àe socorros aos Estados, comércio e vias de comunicação in
terestaduaais, incorporação, subdvisão, desmembramento ou
criação de Estados, e fixação do número de representantes
por unidade federativa. Excluem-se, de tal sorte, outras
muitas leis, que podem interessar fundamente a ordem fede
rativa - como são, para s6 citar exempl{), as de impostos,

Por outro lado, reponta, na emenda sul-riograndense, ou
. tro êrro grave, cheio de {lonsequências ameaçadoras: forma
se um órgão consultivo para estudo técnico dos probl:emas
nacionais, mediante sufrágio de corporações políticas, como
são as Assembléias Legislativas. Seria concebível a escolha
pelo voto de corporações técnicas, ou culturais. Seria mesmo .
concebível que se conferisse a escolha dos membros do .Con
selho ás Assembléias Legislativas, exigindo-se delas (como
aliás, ao que já vimos, não exige a emenda das outras gran
des bancadas) o preparo técnico, a que a emenda sul-riogran
dense alude, desde que ao mesmo Conselho coubessem apenas
funções consultivas, e não, cumulativamente, atribuições
meramente políticas. Desde que estas lhes cabem, as Assem
bléias Legislativas, que tembem são órgãos meramente poli
ticos, ao fixarem suas preferências. para a formação ào Cn
lho, se ho de inclinar sempre para a formação do Conselho
se hão deincluir sempre parã os políticos ... demaior disci
plina partidária.

Por ocasião de um discurso que o digno Ministro
Sr. Juarez Távora proferiu na Assembléia - tive oportuni
dade de apartear o ilustre orador. assignalando a incomveni,
ência e formar um órgão técnico consultivo pelo voto político
de uma assembléia política. Não ouvi, -então, nem depois,
ponderação que de.struisse a objeção.

Ela basta para condenar a emenda n. i. 925 ~ ainda que
esta não houvesse dado ao Conselho Federal a atribuição de
suspender a execução de dispositivos regulamentares. Mas,
nessa mesma emenda se me depara outro incoveniente, já
apontado no Conselho Nacional, organizado pelo projeto, e a
que me referi anteriormente, procurando removê-lo nas
em~ndas'que ofereci: - a formação de um Conselho rígido,
de numero fixo de membros, escolhidos por oito anos para
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estudar todos os mútiplos variadissimos problemas técnicos
nacionais.

A· caminho do P(J.rlamentarismo

A criação do Conselho Federal, investido dos lloderes que
lhe confere a emenda já vitoriosa - a llar do dispositivo que
admitirá a convocação dos Ministros pela ASsembléia para
prestarem esclarecimentos ou explicações, sob a cominação
tremenda das penas do crime de responsalibidade - realiza
desde logo, ou, pelo. menos, prellara, uma reviravolta inopi
nada e infeliz na feição e no rumo de nossas instituições po
líticas.

Não voltarei a falar do presidencialismo. Os erros, com
que o praticam, são incorrigíveis. E afinal, so ele corres
ponde á nossa situação ás nossas necessidades, ao estado de
nossa cultura polftica, llrecária 'e mal formada. Precisamos
do Presidente forte, com inidativa livre e plena capacidade
de ação na esfera de sua competência. O projeto procurou
organizar por êsse modo a função presidencial, não a tolhen
do, mas garantindo a boa gestão da coisa pública e determi
nando a responsabilidade efetiva do Chefe do Govêrno pelos
abusos cometidos.

O próprio Sr. Borges de Medeiros não considera parla
mentarista o sistema do seu notável projeto de Constituição.
No luminoso prefácio ao mesmo projeto, o eminente republi
cano assentou que "o tipo presidencial dos Esbdos Unidos
tem sofrido na América Latina algumas modificações na or
dem da importancia crescente dos elementos de parlamenta
rismo" (O Poder Moderador, pg. 55). Nos vários tipos de
presidencialismo com mescla de parlamentarismo, estabelece
o Sr. Borges de Medeiros a seguinte escala: 10 , regiIrl~ presi
dencial puro (Estados Unidos e maioria dos Estados da
América Latina); 2°. direito dos Ministros a assistirem ás
sessões do Parlamento (Argentina, Chile e Paraguai); 3°,
direito do Parlamento emitir voto de censura, sem acarre
tar a demissã(l dos Ministros; 4°, direif.1) do Parlamento de
exprimir a desconfianca, com a imediata demissão do Mi-

• nistério· (Equador); 5°, responsabilidade política do Minis
tério perante a Camara, não podendo todavia ser escolhido
entre os membros desta (Honduras); 6°, regime parlamen
tar do tipo inglês (Canadá e Terra-Nova). (Vide, no mesmo
sentido: MIRKINE-GUETZEVITC:a:, Les constitutions des Na
tions américaines, 1932, pág. LXXXII).

Acredito, porém, que os três últimos tipos já se devem
classificar no regime parlamentarista. ~ste se· caracteriza,
a meu vêr, precisamente pela possibilidade de destituição
do Ministério em virtude de voto do Parlamento - como
ocorre no Equador..

Recorde-se o ensinamento de James Bryce. :ele caracte
rizava o regime parlamentarista pelos três elementos: um
chefe executivo do Estado, eleito ou hereditário, irrespon
sável perante o legislativo e irremovível por êle; um grupo
de Ministros "virtually, if not formally, selected and dis
missible by the representative Legislature, andresponsible
to it"; uma legislatura, de uma ou duas Camaras, eleita por
tempo determinado, sujeita a ser dissolvida pelo Executivo
(Modern Democracies. vaI. II págs. 507-8).

Depois da guerra européia, alguns dêsses caracterís
ticos se tornaram discutíveis. O chefe do Executivo, irres
ponsável perante o Legislativo e irremov'vel por êste, fica.
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por vezes, sujeito á revogação pelo voto popular. Assim se
ria no próprio projeto do Sr. Borges de Medeiros - e assim
é em algumas constituições de após guerra. .

O Gabinete póde não ser constituído do se.io do Parla
mento - como ainda agora ocorreu, na própria França, sob
as mesmas leis de 75, com o gabinete Doumergue. O pró
prio Sr. Borges de Medeiros recorda o exemplo de Honduras,
onde o Ministério não é formado no seio do Parlamento.

A dissolução do Parlamento pelo Executivo, mesmo em
França onde as leis a admItem, não é ali praticada, e p6de
considerar-se virtualmente abolida.

James Bryce apontára o que presiste como seguro in
dice do parlamentarismo: é a possibilidade da destituição
do Ministro, ou do Gabinete, pelo voto parlamentar.

~sse é o sinal pr6prio do parlamentarismo. ~le mostra
que o governo é uma comissão do Parlamento. Exprime o
característico da - responsabilidade do govêrno perante o
parlamento.

Está claro que o voto popular, ou o chefe do Estado,
póde dissolver o Parlamento, e manter o Ministério. Mas
essa é apenas uma alternativa, em que s'e confirma o fato
característico do regime. :8Jle estabelece a união entre o Par
lamento e o Go'Vêrno, que não existe quando os Ministros
não são tirados do seio do próprio Parlamento.

Não é preciso discutir aqui as duas famosas teorIas
formadas sôbre o parlamentarismo - monismo e dualismo
- a que se ligam, hoje, os grandes nomes de Kelsen e' de
Preusz e que se apoiaram nos exemplos da Inglaterra e da
Constituição Alemã e no da França e da Constituição da
Áustria. As duas teorias giram em tôrno do mesmo pro
blema - a responsabilidade do govêrno perante o Parla
mento (Gordon, Les nouvelles constitutions européennes et
le r6le de chef d'État, pág. 415).

A questão apresenta-se, ainda, sob outro aspecto: é o
parlamentarismo um regime de separação ou de confusão
de poderes?

Os que focalizam nestes termos a questão mal atendem,
porém, a que, já agora, no próprio regime presidencialista
a tese da separação de poderes perdeu a rigidez que teria
tido a princípio, antes nos livros dos doutrinadores, que na
realidade das coisas e da vida dos povos.

É mesmo interessante notar que entre muitos dos adep
tos da fórmula triunfante na emenda 1..94·9 não encontram
apÓio as proposições parlamentaristas.

O Sr. Juarez Távora fixou expressamente, no discurso
de 1.8 de Dezembro, entre os pontos básicos da organização
que recomendou '- o regime presidencial. Excluiu-se,
desde logo, toda a preocupação de ortod6xia, e formulou,
com inteiro acerto, a sua orientação: "evitar a hipertrofia
do PO,der Executivo, característica, no Brasil, do' regime
presidencial, sem incorrer na diluição de autoridade e con
sequente dispersão de esforços a. que nos conduziria um re
gime de puro parlamentarismo".

Não me orientei' noutro sentido nas orações que pt"ofe
ri na Assembléia, e na elaboração do projeto. Creio, ainda
agora, que a f6rmula apresentada pelo nobre Ministro me
rece todos os ap-Iausos.

Quem negará, no entanto, a "diluicãoda autot"idaàe"
do Presidente da República. mediante a institllicão do Con
selho Federal, como o estabelece a emenda 'apoiada pela
maioria?
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A que fica reduzida Do autoridade do Presidente? As no
meacões foram condic~onadas - e mui acertadamente
para a generalidade dos cargos públicos. e, notadamente,
para a magistl'atura. Tira~se-lhe, agora, a iniciativa das
leis de intenvenc;ões: sujeita-se~o á suspensão dos' regula
mentos que expedir e ás investigaCões sôbre qualquer as
sunto, por uma corporacão política. eleita por elementos po
líticos que não concorrem para a sua eleição; ás interpela
ções aos seus Ministros sob pena de responsabilidade. Ima
gine-se como tudo isso póda- amesquinhar a autoridade do
Presidente e subordiná-lo, e toda a vida política, a essa cor
poração numerosa irresponsável, discricionária, constitui
da pelo voto das remotas Assembléias dos Estados •••

Prepara-se, sistematiza-se, consolida-se, constituciona
liza-se a "política dos governadores", a que, aliás, o pró
prio Sr. Odilon Braga tantos males atribuiu.

Mesmo excluídas - como podemos esperar - a compres
são e a fraude eleitorais, tem o governador do Estado, no pe
que-no cenário da sua Capital, meios incalculáveis de in
fluir nas manifestações da Assembléia Legislativa. Influirá
necessariamente nas eleições para o Conselho Federal. Em
muitos casos, serão os governadores, os "grandes. eleitores"
do Conselho Federal.

Assim, o Presidente continuará no regime de apôio aos
governadores para que possa ter o .apôio dêles, e, por in
termédio dêles e do Conselho Federal, de que não poderá
prescindir. Se não fÔr aSSIm, o Con~elno .F'aaeral - maximé
pela suspensão dos regulamentos e pelas suas comissões de
inquérito - tolherá a ação do Presidente, desprestigiando-o,
e entravando-lhe todas as iniciativas.

Estaremos, então, em pleno parlamentarismo, ou tal
vez, sob govêrno colegiado. Pleno colegiado mixto - em que
o Presidente e o Conselho, como no Drugai reconheceu o
próprio Baltazar Brum, estarão necessariamente em con
flito.

É de notar que a Comissão Constitucional, que estudou
a parte do projeto sôbre o Poder Legislativo e apoiou a
emendan. 1.949, a que acima nos referimos, - rejeitou a
d~ n. 1.50S, que apenas estabelecia normas gerais, perfei
tamente consentaneas COm as atribuições conferidas ao Con
selho Federal por aquela outra emenda, assim dizendo:

"Fica instituido o Conselho Federal para o fim de:
a) coordenar e garanth- o funcionamento autônomo e

harmônico dos três poderes _:..: executivo, legislativo e judi
ciário - dentro da alçada federal; .

b) estabelecer e garantir acooperacão racional dêsses
três poderes federais com os poderes homólogos -estaduais
e municipais; .

c) assegurar a continuidade da administração pública,
atra.v.ég da transitoriedade dos governos republicanos;

d) garantir, efetivamente, o equilíbrio das relaÇÕes fe
derativas.

1°. O Conselho Federal terá constituição. igualitária, á
razão de um representante para cada unidade federada;

2°. o mandato dos membros do Conselho Federal corres
ponderá a três períodos governamentais e será renovado pelo
têrCo; . -

. 3". as deliberações do Conselho s6 poderão ser tomada.!
em sessão conjunta dos seus membros; contudo, para efeito
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de estudos, o conselho poderá ser dividido em comissões es-
peciais". ,

Em seu parecer, disse, com ooêrto a Comi,ssio:
liA emenda n. 1.949, aceita pela Comissão, atinge o

máximo a que se poderá chegar, dentro do sistema de nossas
instituicões constitucionais, em matéria de coordenacão de
poderes. Passar dali é. em verdade, criar um poder colegiado
,lnico, de viabilidade muito problemStica num país, como
o Brasil, extenso. heterogêneo e retardado, no qual especial
mente se reclama a prática de governos unipessoais e de
grande energia realizadora. Ora. os governos do tipo cole
giado não mais satisfazem, nos dias que correm, nem mesmo
ás necessidades dos pequenos países. O Urugaí acaba de
abandoná-lo e a Sulca, por seus homens eminentes cogita de
fazer outro tanto".

É' evidente, todavia, que não eram os dispositivos da
emenda n. 1.508 que acarretariam os males tão avisada
mente previstos. ~les resultam da pr6pria emenda n. 1.949,
aceita pela Oomissão e em que se contém a mesma organiza
ção detalhada do Oongresso com a mesma orientação que
a emenda 1.50-8 apenas definia em têrmos gerais.

A coordenação praticável

Faci! seria mostràr que, mesmo nos regimes, como o
americano, em que há ainda quem ima.gine caracterizado
pela absoluta separação de poderes, existe, até certo ponto,
uma coordenação razoável das suas atividades, harmoniza
das para a realização dos altos objetivos comuns.

A separacão de poderes reduziu-se, praticamente, a mera
discriminação, ou distribuição de funcões, - tende, aliás
a assegurar o seu bom desempenho, e sem excluir a coope
ração dos órgãos, a que correspondem.

Na América, o 6rgão principal dessa coordenação, dessa
harmonização dos poderes, que lhes resolve definitivamente
os mais graves conflitos é o Poder Judiciário, guarda su
prema, incontrastável, do regime constitucional.

O pr6prio Sr. JUarez Távora, ainda que ressalvando
tratar-se talvez de uma opinião meramente pessoal, indi
cára nesse mesmo poder o 6rgão adequado a corrigir as de
masias e abusos dos outros. Escrevera êle definindo as
idéias revolucionárias:

"Criar para o Judiciário um ambiente funcional mais
amplo - capaz de permitir-lhe a reparação eficaz e ime
diatamente a quaisquer abusos que os dois outros poderes
possam ainda cometer" •.•

"Libertar efetivamente o Poder Judiciário da tutéla
dos outros dois, ampliando-lhe as funções, de f6rma a poder
reparar quaisquer abusos cometidos por aqueles."

"Estender ao Judiciário a competência para corrigir
abusos de natureza política, tais ·como os resultantes de in
tervencões nos Estados e municípios e os de reconhecimen
to de poderes", (Á g'Uiza de depoimento sôbre a Revolução,
voI. m págs. f 55, i59).

De mim direi que, desde muito, me parecia conveni
ente ampliar e fortalecer as solucões judiciárias (Federá
1-ismo e ludiciarismo, pág. f89). Nesse sentido avançou o
projeto; ~ainda. mais avançaria pelas minihas emendas.
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- Não acredito, porém, que o Conselhu Federal, per
turbador e irritante, fique apto, realmente, a coordenar os
demais poderes.

Em primeiro lugar - nos conflitos entre a União e os
Estados - que são os mais sérios e complexos, no regime
federativo - nenhuma interferência lhe cabe, nenhuma
atuacão terá.

Nos conflitos entre o Executivo Federal e a Assem
bléia também êle não tem parte; nenhuma atribuição exerce
nesses casos.

Apenas nos conflitos do Judiciário com o Legislativo,
ou o Executivo, terá êle intervenção - suspendendo a "exe
cução, nO todo ou em parte, de qualquer lei, deliberação
ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitu
cionais", por sentença. Já aludi a essa atribuição, mos
trando os inconvenientes que dela pode mresultar. Enten
di-a como envolvendo discrecão do Conselho. Pode, no
entanto, entender-se que o Conselho não tem qualquer ar
bifrio no caso - e lhe cabe, sempre, suspender, automá
ticamente, a execução da lei declarada inconstitucional.
Nesse caso, a sua intervenção será desnecessária: bastaria
que se atribuísse á decisão judiciária - da Côrte Suprema,
e definitiva, seria preciso dizer - o efeito de revogar a lei
inconstitucional. Isso seria, aliás, como já tlisse, possibi-.
litar a temida "ditadura do Judiciário".

Mas o principal é que, nem de um modo, nem de outro,
o Conselho Federal agiria como "órgão de coordenacão", ou
t'iírimiria os conflitos suscitados.

Num caso. - continuando em vigor a lei, resolvendo
que ela não fosse revogada - nem por isso impediria que
o Judiciário continuasse a declará-la inconstitucional. A
lei não convalesceria. Não se revalidaria. O conflito sub
sistiria. Noutro caso, teria prev!lecido, apenas, a decisão
judiciária. Seria o Judiciário que prevaleceria sObre os
<lutros poderes. .

Assim, o Conselho Federal sugerido nem poderá cor
responder ás esperanças que desperta no patriotismo dos
que a sustentam.

. Não coordenará. Nã<l resolverá conflitos. Provocá
los-á. Tornar-se-á um elemento de irritação. Há de des
prestigiar-se pela impossibilidade de bem desempenhar a
missão altíssima e difícil que lhe deram. Algum dia, nãG
muito longínquo, se emendará a Constituição· para supri
mí-lo ou para reformá-lo; ou, mais sumariamente, um Pre
sidente da República desabusado lhe mandará fechar as
portas, sem protesto da opinião pública, subvertendo a or
ganização constitucionalmente, agora tão :penOsamente ela
borada.

Lamento' 'que as circunstancias me não permitam ex
planar detidamente estas considerações de ordem doutriná
ria, que apenas sucintamente expendi. E lamento ainda
mais que estas ponderações não sejam de modo algum
atendidas.

Em seguida, é aprovada a. Ata da Sessão an
tecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôno (1° Secretária) declara que não há Ex
pediente a ser lido.
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o Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Votação do projeto n•.1-B, de 1934, de Cons
tituição, com emendas (2° turno).

O Sr. Mínuano de Moura - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Minuano de Moura (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, na conformidade do Regimento, há
pouco invocado, peço a palavra, pela ordem, e remeto á
Mesa, por escrito, o que pretendo:

"Requeiro o adiamento da discussão e votação
da ordem do dia designada para esta Sessão."

Assim fazendo, Sr. Presidente, estribo-me, precisa
mente, no que se contém no Regimento - art. 81, § 2°, le
tra c - que dá a mim, como Deputado, o direito de reque
rer o adiamento da discussão e da votação. E o faco pe-

I dindo, também, de acôrdo com o. art. 54, § 2°, seja convo
cada uma sessão extraordinária para deeidir de meu reque
rimento.

Assim procedo porquê, se houver, dentro desta Casa,
maioria que, divorciada da Nação, queira, tolher a minha
voz, ...

O SR. LlllMGRUBER FILHO - A maioria quer dar a Cons
tituição ao Brasil.

O SR. J\1INUANO DE MOURA - Não qu~r dar cousa
alguma: quer apenas fraudar.

Dêm-me a palavra e irei demostrar isto da tribuna.
.A maioria, repito, não quer cousa alguma.

O SR. CtrNHA MELO - V. Ex. tem tido a palavra mui
tas vezes. Regimentalmente, não a pode ter mais.

UM Si\.. DEPUTADO - F. obstrução.
O SR. l\fINUANO DE MOURA - Não é obstrução, llor

quê o que tem havido, dentro desta Casa, nunca foi dis
cussão. Têm havido, somente, acomodações. (Não apoiados.)

O SR. LE:MGRUBER FU.HO - É uma injustiça.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - Não se esqueça o orador

de que está julgando a conciência daqueles que desejam dar
uma Constituição á Nação Brasileira.

O SR. :MINUANO DE MOURA - Não faljo injustiC;a. a
quem quer que seja.

Dêm~me a palavra e irei para. a tribuna demonstrar
o que estou afirmando.

Permitam-me VV. :mEx. que eU continue, llOrquê te
nho apenas três minutos para falar, pela ordem.

Quero, simplesmente, dizer e denunciar á Nacão que
hoje vai começar o que sempre proclamei daquela tribuna:
vai funcionar a guilhotina sôbr~ os representantes do llQVO
brasileiro. (Ná<J apoiados e protestos da maioria.)

O Sr.r...fêsidente - Atençã.o t
O SR~ MINUANO DE MOURA. - Eu não pretendo ape

nas falar, quero justificar o que digo e, por isso, requeiro
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que V. Ex:., Sr. Presidente, peca á maioria, ou á totalidade
da Casa, que dê nos oprimidos do Brasil, agora que todos
vamos subir ao cadafalso, o direito de manifestar a sua.
única e grande esperan<;a: quero, naquela tribuna, em ses
são extraordinária, com tempo apenas suficiente e neces
sário, clamar pelo povo do Brasil I

Se a maioria, hoje, está com êsse povo, conceda-me a
palavra, para que eu fale á NaQã.o brasileira. Desejo, antes
de tudo, Sr. Presidente, pedir, implorar, mais do que para
o povo, para n6s, Constituintes brasileiros, que somos seus
advogados, anistia, anistia, anistia r (Muito bem.)

Vem á Mesa e ó submetido a votação o
seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o adiamento da discussão e votação da Ordem
do dia designada para esta (Sessão art. Si § 2° c - )

Sala das Sessões, 7 de Maio de i934. - Minuano de
Moura.

o Sr. Presidente - Convido aos Srs. Deputados a ocupa
rem os seus lugares nas respectivas bancadas.

O Sr. Deputado Minuano de Moura requér o adiamen
to da votação do projeto constitucional, matéria da Ordem
do dia, e solicita, outrossim, a convocação de uma Sessão ex
traordinária para se cogitar da modificação do Regiment.o.

O requerimento deve ser remeÍido á Mesa por escrito,
nos têrmos do Regimento. E, nos têrmos dêsse mesmo Re
gimento, não tem discussão. Vou, portanto, ouvir a Assem
bléia, imediatamente, sôbre êle.

Os ~rs.. Deputados que aprovam o requerimento, no
sentido de ser adiàda a votação do projeto constitucional e
convocada uma Sessão extraordinária para tratar da refor
.ma regimental, queiram levantar-se. (Pausal.)

O requerimento foi rejeitado.
Atenção: Vai se proceder á votação do projeto consti

tucional, sem prejuízo das emendas.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela ordem) - Sr. Presidente,
na qualidade de relator, peço a palaVra, sObre o parecer que
vai ser posto em votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cunha Vascon
celos, para encaminhar a votação. S. Ex. pode usar da pa
lavra neste momento por ser um. dos relatores da Comissão
dos 26, dispondo do prazo de cinco minutos.

Votação do. seguinte

TÍTULo I

Os representantes do Povo Brasileiro, reunidos
em. Assembléia Constituinte para organizar um re-
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gime democrático, que assegure a unidade nacional,
a ,liberdade, a justiça e o bem estar social e eco
nomico, decretam e promulgam a s~guinte

Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil

TíTULO I

Da organização federal

Art. f,o A Nação Brasileira mantém como forma de
govêrno, sob o regime representativo, a República Federa
tiva, constituida pela união perpétua e indissolúvel dos Es- .
tados, do Distrito Federal e do Território do Acre.

Art. 2.0 O território nacional, indivisível e inaliená
vel, é o compreendido nos limites estabelecidos por fôrca
de posse imemorial, leis, tratados, convenções, iaudos de
arbitramento e regras de Direito Internacional.

Art. 3.0 Os Estados podem incorporar-se, entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros,
ou formarem outros Estados, mediante a aquiescência das
respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões ordi
nárias sucessivas, e aprovação por lei federal •.

Art. 4.0 Todos os poderes emanam do Povo e em nome
dele são exercidos, de acôrdo com a Lei.

Art. 5.0 São órgãos da soberania nacional, dentro dos
limites constitucionais, os poderes legislativo, executivo e
judiciário, harmônicos e independentes entre si.

§ LO É vedado a qualquer dos três poderes delegar as
suas atribuições.

§ 2.0 O cidadão investido em função de qualquer desses
poderes não poderá exercer as de outro, nem ocupar mais
de um cargo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78.

Art. 6.0 A bandeira, o hino, o escudo e as armas na
cionais devem ser usados em todo o território nacional no!!
térmos que a lei determinar.

Parágrafo único. A lei ordinária poderá modíficar a
bandeira nacional, mantidas as cores atuais, e criar um
pavilhão comercial.

Art. 7.0 Compete privativamente á União:
f) organizar e manter a defesa externa, a polícia e se

gurança das fronteiras, as fôrças armadas;
2) entabolar e manter relações com Estados estrangei

ros, firmar tratados e convenções internacionais, conceder
ou negar passagem a fôrças estrangeiras pelo território na
cional;

3) provêr aos serviços da polícia marítima e portUária,
sem prejuizo dos serviços policiais dos Estados; de defesa
sanitária geral, de alfandegas e entrepOstos, de correios,
telégrafos, telefones, cabos submarinos, de navegação aérea,
inclusive as respectivas organizações de terra;

4) fixar o sistêma monetário, cunhar e emitUr moeda
metálica ou fiduciária, criar bancos de emissão;

5) fiscalizar as operações de bancos e de seguros, a
produção e o comércio de armas, de· substancias tóxicas, ou
bélicas, e de lodo o material de guerra. e a aplicação das·
leis soci~;
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Parágrafo único. A ninguém é lícito importar ou pro
duzir, no país, material bélico de qualquer natureza, sem
aquiescência dos poderes da União.

6) conceder e fiscalizar as vias férreas, que liguem
portos a fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um Es
tado, diretamente ou em connexão com outras vias férreas:

7) :fixar o plano nacional de educação, em todos o,;
graus e ramos, e as condições de equiparação .dos instituto~

de ensino secundário e superior, e exercer sObre estes a
fiscalização necessária;

8) efetuar decenalmente o recenseamento geral da po
pulação do pats;

9) organizar a defesa permanente contra os efeitos da
sêca no Nordéste;

10) legislar sObre: a) direito civil, direito comercial,
inclusi~ o processo de falências, direito penal, direito
aéreo; b) registros públicos; desapropriações, requisições
civis e militares, radiocomunicações; c) impostos federais,
bens do domínio federal; d) organização dos juízos e tri
bunais que lhe compete . manter e processo perante êles;
e) sistema eleitoral da União, dos Estados e dos municípios,
inclusive alistamento, processo das eleições, apuração e 1'e
cursos; f) entrada e expulsão de estrangeiros, passaportes,
naturalização, extradição; g) colonização, emigração e imi
gração, podendo orientar, regular ou proibir esta última;
h) navegação de cabotagem, praticagem de portos, barras
e rios, assegurada a exclusividade da primeira aos navios
nacionais, e, quanto á segunda, preferência a cidadãos bra
,sUeiros; i) regime dos portos; sistêma de pesos e medidas.
circulação interestadual, terrestre, marítima, fluvial, lacus
tre e aérea, e respectivas organizações de terra; j) arbitra
gem comercial, juntas comerciais, caixas econômicas; l)
plano nacional de viação férrea, e ·de rodagem; m) o tra
balho, a produção e o consumo, o comércio exterior e inter
estadual, o cambio e a transferência de valores para o es
trangeiro, podendo estabelecer as restrições necessárias para
prevenir graves prejuizos á coletividade quando a ação par-

• ticúlar ou a livre concorrência se mostrem nocivas ao bem
público, ou insuficientes; n) riquezas do sub-solo, minera
ção, siderurgia, águas, energia eletrica, florestas, caça e pesca,
e sua exploração; o) proteção de monumentos naturais, ar
tísticos e históricos; p) profissões liberais e técnicas, in
clusive imprensa; q) condições gerais de utilização das fÔr
cas policiais, estaduais, em caso de mobilização, ou de
g-uerra, bem como a natureza da instrução militar a lhes
ser ministrada, da organização militar e discriminação qua
litativa e quantitativa dos respectivos armamentos e muni
ções; r) norma~' fundamentais do processo civil e criminai
nas justicas dos Estados; do regime penitenciário; dos có
digos rurais: da assistência social, pública e privada; dll
Assistência. Judiciária; das estatísticas, de interêsse social,
e para a comunicação de seu~ resultados; s) em geral, sÔbre
todas as matérias de sua competência, acima indicadas.

§ 1.0 Os serviços, atribuições, atos e decisões dos po
deres federais serão desempenhados ou executados por fun
cionários da URião, salvo delegação desta aos Estados, me
diante acÔrdo com os governos respectivos. Poderá a União.
por acôrdo, incumbir-se de exercer e executar, ·por fun
cionários seus, atribuições e serviços estaduais.
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§ 2.0 Os Estados terão preferência para a concessão fe
deral dos serviços portuários e outros, de utilidade pública,
em seus territórios respectivos~

§ 3.0 A União poderá conceder -aos Estados, em seus
territórios, e a particulares em qualquer parte do país,
a exploração de linhas telegráficas e telefõn.icas, sempre
porém, sob fiscalização de seus funcionários e observadas
as leis gerais aplicáveis, assim como, na falta ou insuficiên
cia dos serviços de correios e telégrafos, é facultado aos Es
tados provê-los, dentro de' seus territórios.

§ 4.0 As leis federais sÔbre as matérias referidas no'
n. 10 n, não excluem a legislação estadual, subsidiária ou
complementar, pertinente a peculiaridades das condições
locais; e, em qualquer caso, não impedem maiores exigên
cias, aperfeiçoamentos, ou determinações secundárias, es
tabelecidas nas leis estaduais.

§ 5.° Compete aos Estados organizar e manter' institu
tos de educação, observados os princípios fundamentais es
tabelecidos pela União na forma do n. 7, e especialmente
os estabelecimentos de ensino primário e profissional gra
tuitos para satisfazer ás necessidades das suas populacõt>s.
Cabe á União instituir e manter estabelecimentos de ensino
superior e de alta cultura geral ou especializada e, quando
e onde circunstancias especiais o justifiquem, de qualquer
grau de ensino; e exercer, onde se faça preciso, por deficiên
cia de recursos, ou por.outras circunstancias especiais, toda
a ação necessária em favor da educação.

§ 6.° Incumbe a cada Estado provêr, a expensas pró
prias, ás necessidades da sua administração; todavia, em
casos de calamidade pública, a União prestará socorros ao
que os solicitar.

§ 7.0 Cabe aos Estados, em geral, todo e qualquer po
der, ou direito, que lhes não seja negado por clausula ex
pressa, ou implícita contida nas clausulas expressas desta
Constituição.

Art. 8.° Cabe á União e aos Estados, concurrentemente,
ressalvado o disposto no art. 7°:

a) promover a educ::lção pública e o progresso 'das le-
tras, artes e ciências; ,

b) proteger a saúde pública e asst>gurar a assistência
social. .

Art. 9.0 li: facultado' á União e aos Estados celebrar
acOrdos, sem caráter político, para os fins do art. 7°, § i O, e es
pecialmente, para uniformização de leis, regras ou práticas,
arrecadação de impostos, permuta de informações, criação,
desenvolvimento ou exploração de serviços, no interesse ge
ral, inclusive repressão da criminalidade sertaneja orga
nizada.

Art. iO. ll: ,vedado á União e aos Estados:
a) criar distinções, ou preferência, entre naturais de

. Estados diferentes ou entre os vários Estados, ou seus
portos;

b) estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercício
de cultos religiosos, ou ter relação de aliança ou dependên
cia eom qualquer culto ou igreja - sem prejuízo. todavi,
da representação diplomática junto á Santa Sé; e admitida
a colaboração recíproca em vista do interesse coletivo;
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c) alienar bens, ou conceder privilégio. a não ser em
virtude de lei especial;

d) recusar fé aos documentos públicos de natureza -le
gislativa, administrativa ou judiciaria;

e) recusar a cooperação de seus agentes no interesse
dos serviços públicos cor:telatos;

f) fazer guerra entre si, ou usar de represálias;
g) estabelecer ou arrecadar quaisquer tributos com

inobservallcia dos arts. 13 a 19 desta ConstituiçAo.
Art. H. Será obrigatoriamente observada, pelos Esta

dos e Municícios, a nomenclatura dos cargos e funcões ado
tada nesta Constituição, ou nas leis sObre serviços sujeitos
a normas federais.

Art. f2. A União não intervirá em neg6cios peculiares
aos Estados, salvo:

i O, para manter a integridade nacional;
2°, para repelir invasão estrangeira ou de um Estado

em outro;
3°, para pOr têrmo li guerra civil;
4°, para garantir o livre exercício de qUalquer dos po-

deres' públicos estaduais; "
50, para assegurar a observancia dos preceitos constitu

cionais mencionados no art. 123 e a execução das leis fe
derais;

6°, para reorganizaras finanças dos Estados quando,
salvo fOrça maior, cessarem, por mais de dois anos conse
cutivos, os pagamentos de sua divida fundada;

70, para execução de ordens e decisões dos juízes e tri-
bunais federais. "

§ 1.0 A intervenção, para assegurar a observancia dos
preceitos constitucionais e na hipótese do n. 6, será determi
nada por lei federal, que lhe fixará a amplitude e, quando
fOr caso, a duração, podendo ser esta prorrogada por outra
lei especial.

§ 2.° No caso do n. 5, a intervenção s6 terá lugar depois
que a COrte Suprema, tomando conhecimento da lei que a de
terminar, e por provocação do Procurador Geral da Bepú
,blica, lhe declarar a constitucionalidade.

§ 3.° Considera-se impedido o exercício dos poderes le
gislativo ou judiciário, locais, quando obstada a execução de
seus decretos ou decisões, ou havendo atrazo, por mais de
três meses, no pagamento de vencimentos, ou subsídio, de
algum de seus membros. .

§ 4.° A intervenção "não suspende as leis do Estado, que
continuarão a ser observadas, salvo as que a motivarem, nem
destitue as autoridades locais legítimas, podendo, entretanto,
afastá-las, se visar coibir seus excessos.

§ 5.° (lompete privativamente á COrte Suprema requi
sitar a intervenção, para garantir o livre exercício do poder
judiciário local, e á mesma COrte ou ao Tribunal Superior
da Justiça Eleitoral, conforme o caso, na hip6tese do n. 7.
O tribunal designará ó interventor, ou o juiz, que promova,
ou fiscalize, a execução da ordem ou decisão.

§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executara interverição decretada pelo Poder Legisla

tivo,ou requisitada pelo Judiciário;
b) intervir nos casos dos ns. f e 2, e para assegurar a

execução das leis federais, assim como, por solicitação dos
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poderes legislativo ou executivo locais, n.os t~rmos do n. 4.
sujeitando, sempre o seu ato á aprovação lIIledlata da Assem-
bléia Nacional. .

§ 7.° A legitimidade dos representantes dos poderes pú~

blicos estaduais eletivos, que solicitarem a intervenção no
caso do n. 4, dependerá de prévia averiguação pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que será conclusiva •.

Art. f3. As rendas da União, dos Estados e dos Municl
pios podem provir das seguintes fontes:

1°, tributos, que compreendem:
. a) impostos, taxas, sêlos e contribuições especiais, ou de
melhoria, inerentes ao poder fiscal QUe lhes é próprio;

b) multas. .
2°, prêços de bens e de servicos, na exploração de pro-

priedades e de indústrias. .
§ i.O Os impostos, multas e sêlos cobrados pela União

serão uniformes, em todo o território nacional; assim tam
bém, os dos Estados e dos Municípios, nos territórios respe-
ctivos. .

§ 2.0 O produ.to das multas não poderá ser atribuído, no
todo ou em parte, aos funcionários que as impuserem, ou
confirmarem.

§ 3.0 É vedado á União, aos Estados e aos Municípios tri
butar bens e rendas e serviços.uns dos outros. A mesma proi
biCão se aplica ás concessões de serviços públicos, quanto aos
próprios serviços concedidos e aos bens utilizados apenas
para o objeto de concessão.

§ 4.° São vedados os impostos interestaduais e os inter
municipais, de qualquer natureza e sob qualquer denomi
nação, ressalvado o disposto no art. n, e, assim também
quaisquer tributos de transito, de barreira ou outros que,
no territ6riodos Estados e no dos Municípios, ou na passa
gem de um para outro, embaracem ou perturbem. a livre
circulação de pessoas e coisas, e dos veículos que as trans
portarem.·

§ 5.° É vedado aos Estados e aos Municípios estabele
cer diferença tributária, em razão da procedência de. bens.
produtos ou mercadorias; e á União decretar impostos que
importem distinções e preferências: em favor dos portos de
uns contra os de outros Estados.,

Art. 14. É da. competência exclusiva da União de-
cretar: '.

1°, impostos sObre:
a) a importação de mercadorias de procedência estran

geira;
11) o oonsumo de quaisquer mercadorias e utilidades,

salvo de gazolina e de outros combustíveis de motor de ex
plosão;

c) a renda ou proventos de qualquer natureza;
d) a circulação, inclusive sObre a transferência de

fundos para o estrangeiro, salvo o disposto no art. i5, t, a.
20, taxas de telégrafos e de correios, bem como as de

entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais e ás estran
geiras que já tenham pago imposto de importação;

3°, sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno.
aos negócios da sua economia, ou regulados por lei federal.
exceto sObreàs vendas a que se refere o art. 15. f, c.
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§ {.o O imposto cedular de renãa. não podimi incidir
sObre a prcveniente das propriedades imobiliárias.

§ 2.0 O imposto sObre a renda só poderá inddir sObre
os proveitos obtidos na mobilização dos capitais. estando
do mesmo isentos os vencimentos dos magistrados e dos fun
cionários públicos, civis ou militares e as remunerações dos
empregados particulares de qualquer profissão, assim como
os subsídios, aposentadorias, jubilações. reformas, pensões,
ajudas de custas, representação e gratificações pro-labore.

Art. 15. -e da competência exclusiva dos Estados de
cretar:

i o, impostos sObre:
a) a transmissão da propriedade imobiliária e versão

de imóveis para a formação de sociedades;
b) a propriedade territorial;
c) as vendas, mesmo á consignação. efetuadas por pro

dutares, industriais e comerciantes, sem discriminação
quanto á natureza ou procedência dos produtos;

d) consumo de gazolina. ou de outro combustível de
motor de explosão; .

20 , sêlos, quanto aos atos emanados dos seus governos
e aos negócios da sua economia, ou regulados por lei es
tadual.

Art. i6. :J!: proibida a dupla tributação.
Parágrafo único. O imposto sObre a transmissão de

bens corp6reos cabe aos Estados em cujo territ6rio se achem
.3ituados, e, sôbre a transmissão causa mortis de crédito~
títulos e demais bens incorpóreos, aos Estados em que se
tiver aberto a sucessão. Quando a sucessão se tenha aberto
no estrangeiro, será. devido o imposto ao Estado onde os
valores da herança forem liquidados. ou transferidos aos
herdeiros.

Art. 17. Os Estados poderão continuar a cobrar os seus
atuais impostos de exportação, quer para o estrangeiro,
quer p'ara outros pontos do território nacional, sofrendo,
porém, as taxas vigentes no exercício de 1933, a redução de
20% em i de janeiro de cada ano a partir de 1936, automa
ticamente, independente de qualquer lei, de sorte que fica
rão definitivamente extintos em i de Janeiro de 1941, po
dendo ainda ser reduzidos em maior proporção ou suprimi
dos antes dessa data.

Parágrafo único. Do mesmo modo se procederá em re
lação aos impostos que os Estados e Municípios cobrem,
cumulativamente, constantes dos seus orçamentos de 1933,
e que lhes não sejam atribuídos pelos arts. 15 e i8.

Art. 18. É áa competência exclusiva dos Municípios
decretar:

1°, impostos sObre:
a) indústrias e profissões;
b) licenças; . .
c) renda da propriedade imobiliária, inclusive a predial

urbana;
d) diversões públicas;
20, sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,

aos negócios de sua economia. ou regulados por deliberação
municipal.. . v'''~·~ : .. ···.:..~!:·?:l

VOLUME xx 3
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Art. 19. Quaisquer outros impostos, não mencionados
nos artigos H, 15 e 17, serão da competência privativa dos
Estados, que entregarão, até o segundo trimestre do exer
cício seguinte, quarenta por' cento das arrecadações respe
ctivas á União.

Art. 20. São do domínio da União:
a) os bens que lhe pertencem nos têrmos das leis atual-

mente em vigor; .
b) as terras devolutas nos territórios;
c) os terrenos de marinhas e acrescidos;
d) os rios e lagos, navegáveis ou não, inclusive as res

pectivas águas, que banhem mais de um Estado ou sejam
limitrófes com países estrangeiros;

e) ilhas fluviais nas zonas fronteiricas.
Art. 21. São do domfnio dos Estados:
a) os bens de sua propriedade pela legislação atual..

mente em vigor, com as restrições do artigo anterior;
b) as margens dos rios e lagos navegáveis.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Para encaminhar a 'votação)
- Rapidas, Sr. Presidente, serão as considerações que
tenho de fazer sÔbre a· votação a que vai ser submetido o
parecer da Comissão dos 26.

Confesso a V. Ex. que o lí pela rama .. Em todo caso,
algumas observações me ocorreram e devo levá-las li apre
c:ação da Assembléia.

Sr. Presidente, o art. :lo do projeto sôbre a nossa Carta
constitucional c(}meça asseverando uma grande falsidade.
Diz o art. 1°:

<LA Nação brasileira,' constituida em Estados Uni
dos do Brasil, pela união perpétua e indisolúvel dos
Estados, Distrito Federal e territórios ••. ".

Quais são, pergunto, os territórios do Brasil '1 Só conhe
ço o do Acre.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH ~ Mas poderá vir a ter.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - A nação brasieira

não pode ser constituida de territórios que não existem. Ela
é constituida pelos Estados, Distrito Federal e Território do
Acre. _

Se votarmos êsse artigo tal como está, teremos afirma
do uma mentira histórica, uma mentira política•••

O SR. HENRIOUE DODSWORTH - Que seria das mais
inocentes. -

O SR. ALOíSIO FILHO - De mentiras temos vivido até
o presente.

O SR. CUNHA VASCONCELOS"":' Nem sempre.
Passo, agora, a outro artigo.
Diz o art. 5°:

"São órgãos da soberania nacional, dentro dos li
mites constitucionais, os poderes legislativos. executi
vo e judiciário••• ".

Porquê Poder Ezecutivo? O poder que exerce o Pre
sidente da República é um' poder simplesmente executivo?
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As suas funções são méramente executivas? Recebe ordens
de out~o poder?

O SR. SOARES FILHO - Há um ligeiro eDg8Jlo de V. Ex.
O que está em votação é o substitutivo da' Comissão e o
que V. Ex:. está examinando é o projeto proposto á Co
missão.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Não é o projeto que
está em votação? I Se o substitutivo fala em Território do
Acre, estou inteiramente de acõrdo, mas o projeto d'.l "ter
ritórios" ;.

O SR. SOARES FILHO - Não; o que está em votação é o
substitutivo.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Esclarecido êsse pon
to, volto ao art. 20, a cuja leitura procedi há pouco.

Pergunto: o Poder Executivo s6 exerce funções executi
vas? É um poder que desempenha funções subalternas?
Porquê, quem executa, obedece. Pergunto: é êsse o papel
Executivo?

Não; não é, e quem o diz é o grande ~",risconsulto

Bluntschli: "O Poder Executivo governa. mantém a ordem
pública. É, pois, o poder governamental". Esta é, portanto
a minha emenda: "Poder governamental, poder judiciário e
poder legislativo".

O SR. HENRIQUE DODswoRTH - O que vai ser votado
agora é o substitutivo da Comissão dos 26, sem prejuízo das
em~ndas. .

O SR. CUNHA VASCONCELOS -'- Sr. Presidente, tomo
a liberdade de perguntar a V. Ex. se vamos votar o pro
jeto ou o substitutivo da Comissão dos 26.

o Sr. Presidente - Anunciei, de modo claro, que ia ser
votado o substitutivo apresentado pela .comissão dos 26, tí
tulo r, que contêm um capítulo só.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Em todo c caso, a'c:;
considerações que acabo de fazer também se relacionam com
o substitutivo, por isso que ao mesmo ofereci emendas.
(Muito bem). .

O Sr. ~:aaraci Silveira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, peÍa ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Gnaraci Silveira (Pela ordem) - Sr. Presidente,
solicito a V. Ex. que explique melhor qual a matéria que
vai ser votada, porquanto, diversos deputados estão em dú
vida. Não sabem se 5'8 trata do projeto votado· em, primeira
discussão ou se das emendas. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Acabo de declarar e repito de modo
eláro: a votação é do projeto assinado pela Comissão dos 26,
sem prejuízo de todas as emendas que foram apresentadas

Peço aos Srs. Deputados toda a atenção para as mi
nhas palavras, porquê a votação vai ser demorada e e~ tel'ei
de falar muito.

Peço aos Srs. Deputados uni po:!co de silêncio para que
a votação se possa .realizar sem balburdia.
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Em seguida é aprovado o referido 'Capítulo 1
do Título TI.

Aprovados, sucessivamente, os seguintes Ca
pítulos do

TíTULO II

Do Poder Legislativo

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Poder Legislativo é exercido pela Camara
dos Representantes, e, nos casos previstos nesta Constituí
ção, com a colaboração da Camara dos Estados.

§ 1.0 Ninguém pode ser, simultaneamente, membro das
duas eamaras.

§ 2.° Cada legislatura durará quatro anos.
Art. 23. As Camaras reunem-se em Assembléia Na

cional, na Capital da República, sem dependência de convo
cação, aos 3 de maio de cada ano, sob a presidência do Pre
sidente da Cam::r.ra dos Estados, e, em sua falta, do Presi
dente da Camara dos Representantes.

§ 1.0 As Camaras podem ser. convocadas extraordina
ria:mente pela Delegação Legislativa Permanente, pelo Pre
sidente da República, pelo Conselho Nacional, ou pela maio
ria· dos membros de qualquer delas.

Art. 24. Instalada a Assembléia Nacional, ouvirá ela a
mensagem do Presidente da República, e passará á discussão
do relatório da Delegação Legislativa Permanente, ressal
vada a aprovação de seus atos pelas eamaras conforme a
sua natureza, e, por fim, ao exame e deliberação sôbre
as contas do Presidente da República e dos Ministros de Es
tado, do exercício imediatamente anterior, ou, pelo menos,
do penúltimo.

§ :1.0 As Camaras passarão a funcionar separadamente•
. logo que ultimada a matéria constante do presente artigo, .

e ainda antes, sem prejuízo dessa matéria, quando o exija o
serviço legislativo.

§ 2.° Caso não lhe sejam presentes as contas do Pre
sidente da República, ou dos Ministros de Estado. com o
parecer do Tribunal de Contas, a Assembléia elegerá uma
Comissão especial de inquérito sôbre as causas da falta ve
rificada, e, conhecendo de seu parecer, determinará as provi
dências que se tornarem precisas.

§ 3.° No caso do parágrafo precedente, eleita a comis
são de inquérito, passarão as Camaras a funcionar separa
damente, voltando a reunir-se a Assembléia sómente para
conhecer do relat6rio da Comissão, e deliberar sÔbre êle.·

Art. 25. A. Assembléia Nacional se reunirá para as soleni
dades de instalação e. encerramento das sessões ordinárias ou
extraordinárias, para .receber o compromisso do Presidente
da República, para elaborar o seu regimento interno e o da
Delegação Legislativa Permanente e· para os demais fins
constantes do art. 24.

Art. 26. AsCamaras funcionam anualmente, até aos
3 de novembro, com a presença de uma. décima parte. pelo
menos, de seus membros. e, salvo quando por maioria de
votos resolverem O contrário, em sessões públicas.
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§ f.O As deliberações, exceto nos casos especificados
nesta Constituição, serão tomadas por raioria de votos, pra
sente a maioria absoluta dos membros· da Camara.

§ 2.° As Camaras elegem suas Mesas, regulam a polícia
interna, organizam seus Regimentos e Secretarias, observado
o (I1sposto no art. 46 n. 7. O Regimento assegurará a repre
sentação das minorias em todas as Comissões.

§ 3.° Nenhuma altera~ão regimental· terá lugar sem
prévia proposta escrita, impressa, distribuída em avulsos
e discutida em dois dias, pelo menos, de sessão, e aprova
da por maioria absoluta.

§ .4.° O voto será secreto nas eleições, e nas delibera
ções sôbre nomeações, vetos, e contas do Presidente da Re
pública e dos Ministros dos Estados.

Art. 27 • São elegíveis para o Poder Legislativo so
mante os brasileiros natos alistáveis como eleitores.

Art. 28. Os Deputados receberão ajuda de custo .para
cada sessão legislativa e vencerão, anualmente, subsídio pe
cuniário, igual, pago em prestações mensais, fixados em lei
ordinária, por legi.slatura anterior.

Parágrafo único. Será de5contado um terço do sub
sídio correspondente aos dias em que faltar o Deputado,
ainda mesma ás reuniões da Delegação Legislativa Perma-
nente. .

Art. 29. Os Deputados são invioláveis por suas opi
niões, palavras e votos, no exercício das funções do man
dato.

Art. 30. Os Deputados, desde o recebimento do di
ploma até a instalação da noya Camara, não poderão ser
processados criminalmente, nem presos, sem licença da res
pectiva Camara; salvo caso de flagrancia em crime ina
fiançável. Esta imunidade é extensiva ao suplente imediato
do Deputado em exercício.

§ 1.° A prisão em flagrante de crime inafiançável :será
logo comunicada ao Presidente da Camara respectiva, com
a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para que a
Camara resolva sôbre sua legitimidade, e procedência, au
torizando, ou não, o prosseguimento da formação da culpa,
podendo negá-lo se considerar que o exige o interesse pú
blico.

§ 2.° Em tempo de guerra, os Deputados civis ou m'i
Iitares, incorporados ás fOrcas armadas por licenca de suas
camaras, ficarão sujeitos ás leis e obrigações militares.

ArL 31. Nenhum Deputado, desde o recebimento do
diploma, -poderá:

. f) celebrar contrato com a administracão pública, fe-
deral, estadual ou municipal; .

2) aceitar ou exercer comissão ou emprêgo público
remunerado, salvo o disposto neste artigo.

§ f.O Desde iIue empossado, nenhum Deputado poderá:
i) ser diretor dE'emprêsa ou vencer remuneração de

pessoa natural ou jurídica, beneficiada com privilégio, isen
ção ou favor, em virtude de contrato com a administração
pública;

2) ocupar cargo público, de que seja demissível ad
nutum.



-38-

§ 2.° Será permitido ao Deputado mediante licença
prévia da Camara respectiva desempenhar missão diplomá
tica no estrangeiro;

§ 3.0 Durante as reuniões das Camaras. ou da Delega
ção Legislativa Permanente, se desta fizer parte,. o Depu
tado, funcionário civil ou militar, contará tempo para pro
moção, ·aposentadoria, jubilação ou reforma, durant~ d:uas
legislaturas, no máximo, e só re~.eberá dos cofres pubhcos
o subsídio, sem outro qualquer provento do pOsto, ou
cargo, que ocupe, podendo, na vigência do mandato, ser
promovido sómente por antiguidade, salvo os casos do ar
tigo 30, §. 20

•

§ 4.° A inobservancia dêste artigo, e seu § i", importa
perda do mandato, decretada pelo Tribunal Superior Elei
toral, mediante requerimento do Presidente da Camara res
pectiva, de Deputado ou eleitor, garantida plena defesa ao
interessado.

Art. 32. O Deputado que faltar ás sessões de sua
Camara por seis meses consecutivos será considerado como
renunciante ao mandato, e, se pertencer á Camara dos Re
presentantes, substituído na forma do art. 40.

Art. 33. NO decurso do quarto mês de cada sessão
anua a Camara dos Estados e a dos Representantes elegerão
ti. Delegação Legislativa Permanente, a que competirá, no
interregno das sessões legislativas:

a) velar pela observancia da Constituição no atinente
ás prerrogativas do Poder Legislativo;

b) exercer as atribuições que os arts. i8S § 70, 50 § 4°, e
71, lhe conferem em relação ao veto, ao estado de sítio, a
licença do Presidente da República, e ali referendum da Ca
roara competente, quanto a processo e prisão de Deputados,
e nomeação de juízes e funcionários;

.c) criar comissões de inquérito nos casos do art. 34;
d) convocar extraordinariamente a Assembléia Na

cional.
§ 1.0 A Delegação Legislativa Permanente compor-se-ã

de um membro por Estado, um pelo Distrito Federal e um
pelo Território do Acre, eleitos pela representacão de cada
um em ambas as Camaras.

§ 2.° A Delega;;ão Legislativa Permanente deliberarA
por maioria absoluta de seus membros.

§ 3.° Instalada a Assembléia Nacional, a Delegação Le
gislativa Permanente logo lhe apresentará minucioso rela-
tório dos trabalhos realizados. -

Art. 34. As Camaras criarão comissões de inqu~rito
sObre fatos determinados, sempre que o requerer a terça'
parte, pelo menos, de seus membros.

Parágrafo único. Aplicam-se a tais inquéritos as nor
mas do processo penal.

Art. 35. As Camaras podem convocar qualquer Ministro
de Estado, a comparecer perante elas, para prestar infor
mações sObre questões, prévia e expressamente deternüna
das. atinentes a assuntos de suas pastas.

A falta de comparecimento do Ministro, sem justifiea
eáo, importa em crime de responsabilidade.

§ 1.- Igual faculdade, e nos mesmos termos, cabe ás co-
missões permanentes. .
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§ 2.0 As Camaras, ou suas Comissões, designarão dia e
hora para ouvirem os Ministros de Estado, que lhes queiram
solicitar providências legislativas.

CAPíTULO Ir

DA CAMARA DOS RF.PRESENTANTE~

Art. 36. A Camara dos Representantes compõe-se de
Deputados do povo, eleitos mediante sistema proporcional e
sufrágio direto, igual e secreto, e de Deputados das pro
fissões.

Art. 37. O número de representantes será fixado por
lei e os do povo em proporção que não excederá de um por
150.000 habitantes, até o máximo de 20, e, dêste para cima,
de um por 250.000 habitantes. .

Parágrafo único. Em todo o caso, não será reduzido o
número de representantes de cada Estado, admitidos na As
sembléia Nacional Constituinte, e não excederá. de 300 o
total dêsses Deputados. Também não será diminuido o total
dos representantes das Pl Jflosões, admitidos na mesma
Assembléia..

Art. 38. Os Deputados das profissões serão eleitos por
quatro anos, de aCÔrdo com a lei ordinária, por sufrágio
das associações profissionais.

§ 1.0 Para o fim da representação política, das profis
sões, as associações serão classificadas em circulos profis':'
sianais de acÔrdo com as respectivas afinidades e as conve
niências econÔmicas e culturais do pais, conforme prescre
ver a lei ordinária.

a) a discriminação dos circulas profissionais, inspirar
se-á, sucessivamente, nas conexões técnicas, econômicas ou
de simples finalidade das profissões.

b) a discriminação dos círculos profissionais s6 poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos mem
bros da Camara dos Representantes.

c) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja possível, em cada círculo profissional haverá dois gru
pos distintos, um das associações patronais. outro das asso-
ciações de empregados. .

d) os grupos profissionais serão constituídos de dele
gados, das associações, eleitos por sufrágio secreto, igual e
indireto, em graus sucessivos, da associação ao Município.
do Município ao Estado e do Estado á União. . .

§ 2.0 Nesta eleição, ninguém poderá exercer o direito de
voto em mais de uma associação profissional.

Art. 39. A cada círculo profissional tocará um número
de Deputados divisivel por dois.
. § 1.0· Caqa grupo do círculo profissional elegerá metade
da deputação; quando, porém, só houver um grupo, êste
elegerá a totalidade.

§ 2.0 Todos os circulos terão o mesmo número de Depu
tados.

§ 3.° Só poderá ser eleite Deputado das profissões quem
de forma real e efetiva, pertença a uma associação profissio
nal que faca parte do grupo pelo qual se procede a eleição.

Art. 40. Em caso de vaga por perda de mandato, re
núncia ou morte do Deputado, será convocado o suplente na
forma da lei eleitoral, e, na falta dêste, quem for eleito para
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preenchê-la, salvo se a vaga se der depois do terceiro mês
da última sessão da l~gislatura.

Art. 41. Compete á Gamara dos Representantes a prio
ridade de discussão e volaCão do adiamento e da. prorro
gação da sessão legislativa, do subsidio dos Deputados e
do Presidente da. República, bem como da fixação das fOrças
de terra e mar, e, em geral, de todos os projetos de lei de
ordem fiscal ou financeira.

CAPITULO In

DA ClAMARA DOS ESTADOS

Art. 42. A Caroara dos Estados compõe-se de cidadãos
elegíveis nos têrmos do art. 27, maiores de 35 anos.

§ 1.0 Cada Estado e o Distrito Federal dará dois Depu
tados á Camara dos Estados, eleitos simultaneamente com OS
da Camara dos Representantes.

§ 2.° O mandato dos membros da Gamara dos Estado~
dura oito anos, renovando-se a corporação por metade de
quatro em quatro anos. .

Na primeira legislatura será de quatro anos o mandato
do representante de cada Estado, que tiver lido menor vo
tação. No caso de empate, o do mais moço.

Art. 43. É da atribuição exclusiva da Camara dos Es
tados:

a) aprovar, ou não, as nomeações dos Juízes dos Tri
bunais federais e dos membros do Conselho Nacional e do
Tribunal de Contas, do Procurador Geral da República, res
salvado o disposto no art. 120 § 2°, e do Prefeito do Distrito
Federal, bem como as designações de chefes de missões di
plomáticas no estrangeiro;

b) autorizar os empréstimos externos dos Estados e Mu
nicípios.

Art. 44. Compete á Gamara dos Estados à prioridade de
discussão e votação dos projetos de leis sôbre intervenção
federal, e, em geral, dos que interessarem a um cu mais Es
tados, discriminadamente.

Art. 45. Além dos casos referidos no artigo precedente,a
Gamara dos Estados participará da elaboração das leis re-
ferentes a: .

a) estado de sitio;
b) sistema eleitoral e representação;
c) impostos e finanças;
ti) mobilização, declaração de guerra, celebração da

paz. e passagem de fOrças estrangeiras pelo território na
cional;

e) tratados e convenções com as nações estrangeiras;
f) comércio internacional e interestadual;
g) navegação de cabotagem e nos rios e lagos do domínio

da União;
h) vias de comunicação interestadual;
i) sistema m9netârio, de pesos e medidas e regime de

bancos de emissões;
;) socorros aos Estados; .
l) sObre as matérias em que os Estados têm compe

tência legislativa, subsidiária, ou complementar. DOS termos
do. art. 7° D. 10.
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CAPíTULO IV

DAS ATRmUICÕES DO PODER LEGISLATIVO

Arl. i6. Compete privativamente ao Poder Legislativo,
com a sanção do Presidente da República:

f) decretar leis para completa execução da Consti
tuição~

2) elaborar anualmente o orçamento da receita e da
despesa, e, por período correspondente a cada legislatura, as
leis de fixacão das fôrcas armadas da União;

3) dispor sôbre a dívida pública da União e sObre os
meios de pagá-la; regular a arrecadação e a distribuição de
suas rendas; autorizar emissões de papel moeda de curso
forcado e abertura e operacões de créditos;

4) autorizar a declaração, ou a prorrogação, do estado
de sitio ou da intervenção federal nos Estados;

5) aprovar as delibet'acões das Assembléias legisla
tivas sôbre incorporação, subdivisão ou desmembramento
de Estados, qualquer acôrdo realizado entre êstes;

6) resolver sObre a execução de obras e manutenção
de serviços de interêsse nacional e interestadual, tais como:

a) os de comunicações por via postal, telegráfica, radio-
telegráfica, telefônica e radio-telefOnica;

b) os de portos e alfandegas;
c) os de defesa contra a sêcà.
7) criar empregos públicos federais, fixar-lhes e al

terar os vencimentos, sempre por lei especial;
8) transferir tempot'ariamente, a Capital Federal,

quando o exigir a segurança nacional.
9) legislar sObre:
a} o exercício dos poderes federais e a fiel execução

desta Constituição; "
b) medidas necessárias para facilitar, entre os Estados,

a repressão e prevenção do crime e assegurar a prisão e ex
tradicão de acusados e condenados;

c) organização do Distrito Federal, dos Territórios e dos
serviços neles reservados á União;

d} licenças, aposentadorias e reformas, não podendo con
cedê-Ias, nem alterar as concedidas, por disposicões as·,
peciais;

e) todas as matérias de competência da União, constan
tes do art. 7°, ou dependentes de lei federal por fôrça desta
Constituição.

Art. 47. É da competência exclusiva do Poder Legis
lativo: , ".

"a) resolver, definitivamente, sObre tratados e convenções
com as nacões estrangeiras, inclusive os relativos á paz, ce
lebrados pelo Presidente da República;

b) autorizar o Presidente da República a ordenar a mo
bilização militar, a permitir a passagem de fOrças estrangei
ras pelo território nacional, a declarar a. guerra, se não mais
for possível ou se malograr o recurso do arbitramento, e
a negociar a paz;

c) aprovar Ou suspender o estado de sítio, e a interveu
ção nos Estados, decretados no interregno de suas reuniões;

d) conceder anistia;
e) prorrogar as suas reuniões, suspendê-las, ou adiá-Ias~
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f) mudar temporariamente a sua séde;
g) autorizar o Presidente da República a ausentar-se do

território nacional.
Parágrafo único. As resoluções das Camaras na con

formidade dêste artigo, assim como as da Assembléia Na
cional nos casos do art. 24, serão promulgadas e mandadas
publicar pelo Presidente da Assembléia, para que tenham os
efeitos legais.

CAPíTULO V

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 48. Salvas as exceções dos arts. 41 e 44, todos os
projetos de lei sôbre as matérias compreendidas no art.. 45,
podem ter origem, indistintamente, na Camara dos Repre
sentantes ou na Camara dos Estados.

a) de qualquer Deputado, ou comissão da Camara;
á Camara de origem, se estiver funcionando.

§ 1..0 O silêncio do Presidente da República, no dec~ndio,
importa a sanção.

§ 2.° Devolvido o projeto á Camara de origem, nesta,
dentro de 30 dias de seu recebimento, ou da reabertura dos
trabalhos, será submetido a discussão única, considerando-se
aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros
da Camara. Neste caso, o projeto será remetido á outra Ca
mara, quando êste tenha participado da sua elaboração e se
fôr também aprovado, pelos mesmos tramites c pela mesma
maioria, será enviado, como lei, ao Presidente da República
para· a formalidade da promulgação.

b) do Presidente da Repl1bIfca;
c) do Conselho Nacional.
Art. 49. O projeto de lei adotado numa das Camaras será

submetido á outra; e esta, se o aprovar, enviá-Io-á ao Pre
sidente da República que, aquiescendo, o sancionará e pro
mulgará.

Art. 50. Quando o Presidente da República julgar um
projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional, ou con
trário aos interesses nacionais. o vetará. total. ou parcial
mente. dentro de dez dias úteis, a contar daquele em que o
receber. devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do véta.

§ 3.° Considera-se aprovado o véto pela Camara que se
não pronunciar sÔbre êle dentro de quatro meses da sessão
ordinária em qUe lhe fM submetido. cabendo á outra Ca
mara pronunciar-se em igual prazo.

§ 4.° No interregno das sessões legislativas. o véto será
comunicado á Delegação Legislativa Permanente, e esta o
publicará. convocando extraordinariamente as Camaras para
deliberarem sôbre êle, sempre que assim o considerar ne
cessário aos interesses nacionais.

§ 5.° A sanção e a promulgação efetuam-sc por estas
f6rmulas:

:I) -"O Poder Legislativo decreta e .eu sanciono a se
gulnte lei" ~

2) - ..O Poder Legislativo decreta e eu promulgo a se
guinte lei".

Art. 5i. Não sendo ·a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Presidente da República, nos casos do § :10 do art. 50.
o Presidente da Camara que tiver decidido afinal, a pro-
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mulgará, usando da seguinte fórmula: "O Presidenle
(da Camara dos Representantes ou da Camara dos Es
tados) faz saber aos que a presente virem que o Poder
Legislativo decreta e promulga a seguinte lei ou resolução ...

Art. 52. O projeto de lei, oriundo de uma Camara.
emendado na outra. volverá á primeira, que se aceitar as
emendas, enviá-la-á, modificado na conformidade delas, ao
Presidente da República.

§ f.o Se as emendas forem recusadas, o projeto volverá
á Camara revisora; e se, nesta, obtiver em dois terços dos vo
tos dos membros deliberantes, considerar-se-ão mantidas, e
serão de novo enviadas com o projeto, á Camara iniciadora
que .só as poderá rejeitar definitivamente pela mesma
maioria.

§ 2.0 Nos projetos de lei de que tenha a prioridade a
Camara dos Representantes, será., porém, definitiva a deli
beração desta, por dois terços de votos, sôbre as emendas da
Camara dos Estados. .

§ 3.0 O pro.leto, com as alterações definitivamente ado
tadas, será submetido á. sanção do Pre~idente da República.

§ 4.° Os projetos de uma Camara, enviados á outra, serão,
pela primeira, submetidos diretamente á sancão do Presi
dénte da República se não forem devolvidos, ou remetidos a
êste, dentro do prazo de seis meses àe trabalhos, s6mente
prorrogável mediante deliberação da Camara iniciadora.

Art. 53. Se até 3 de novembro os projetos das leis anuas
de orcamento e fixação de fôrças, não tiverem sido enviados
á sanção, o Pre!lidente da República prorrogará, por decreto,.
as mesmas leis, então vigentes, fazendo-as publicar de novo.

Art. 54. Os projetos rejeitados, ou vetados, não pode
rão ser renovados na mesma sessão-legislativa.

Art. 55. Podem ser aprovados em globo os projetos de
códigos e de consolidação de dispositivos legais, depois da
revistos pelo Conselho Nacional e pela comissão técnica com
petente da Camara respectiva, quando a mesma Camara
assim deliberar por dois terços de votos.

Art. 56. Os projetos de lei serão apresentados com a
respectiva ementa, enunciando, de f6rma suscinta, o seu
objetivo, e sôbre êle deliberará a Assembléia.

. Parágrafo único. E' vedado dispor na mesma lei sôbre
assunto que não tenha relacão com o seu objetivo principal.
quer caso o extôrno de verbas. .

§ LO A parte fixa compreenderá as despe!las para pa
gamento de pessoal do quadro de funcionários públicos.

§ 2.0 A parte variável obedecerá sempre á. rigorosa es
pecialização, .exceto em casos de exploração de serviços in
dustriais pelo Estado, na forma do disposto no art. 62 § 20 •

§ 3.° A lei de orl:.amento não conterá dispositivos estra
nhos á Receita prevista e a Despesa fixada para os serviços
anteriormente criados ..Não se inclue nesta proibiCão :

a) a autorizacão para a abertura de créditos suplemen
tares e para operações de crédito como antecipac·ão de
receita;

b) a aplicação do saldo ou o modo de ocorrer ao
deficit.

§ 4.· Não se criará encargo para o Tesouro Federal sem
que a Assembléia autorize a abertura do crédito ou consigne
a verba respectiva. no orçamento.
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CAPITULO VI

DA FIBCALlZACÁO FINANCEIRA

Art. 57. No orcamento se incluirão discriminadamente:
na Despesa, ns imporlancias necessárias para ocorrer a todos
os serviços publicas; na Receita, além dos tributos e das
rendas industriais e patrimoniais, o produto de operações

.de crédito de qualquer nature~a, bem como os saldos de de
p6sitos e fundos especiais.

Parágrafo único. O Presidente da República enviará â
Assembléia. dentro do primeiro mês da sessão anual, a pro
posta do orçamento.

Art. 58. O orçamento da Despesa dividir-se-á em duas
plj.rtes, uma fixa e outra variável, não podendo aquela ser
alterada senão em virtude de lei anterior, proibido em qual

Art. 59. É vedado á Assembléia conceder créditos ili
mitados.

§ f.o A abertura de crédito especial, ou suplementar,
depende de expressa autorização da Assembléia Nacional;
a dos extraordinários poderá ter lugar, de acOrdo com a lei
ordinária, para despesas urgentes e imprevistas em caso de
calamidade pública, rebelião ou guerra.

§ 2.° Salvo disposição expressa em contrário, nenhum
crédito' suplementar será aberto no primeiro semestre do
exercício. .

Art. 60. É mantido o Tribunal de Contas, que acompa
nhará. dia a dia, diretamente, ou por delegações organiza
das de acOrdo com a lei, a execução or.çamentária.

Art. 61. Os membros do Tribunal de Contas serão no
meados pelo Presidente da República, com aprovação da
Camara dos Estados e terão as mesmas garantias dos Mi
nistros da COrte Suprema.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas terá, quanto á
organização de seu regimento interno, e de sua secretaria.
as mesmas atribuições dos tribunais judiciários.

Art. 62. Os contratos que, por qualquer forma, interes
sarem imediatamente á Receita ou á Despesa, não serão defi..
nitivos antes do registro pelo Tribunal de Contas.

§ 1.0 Será sujeito ao registo prévio do Tribunal de
Contas, qualquer ato de administração pública, de que re
sulte pagamento a ser feito pelo Tesouro Nacional, ou por
I}onta dêste.

2.0 Em caso de exploracão. de serviços industriais pelo
Estado, o registro prévio será feito em vista da e&pecializa
Cão de despesas podendo a mesma especialização ser mo
tivadamente, e, sempre por decreto, alterada, no decurso do
exercício financeiro, procedendo-se, então, a novo registo
e á publicação dos atos expedidos.

§ 3.0 Em todos os casos, a recusa de registro, por falta
de saldo no crédito próprio ou por imputação a crédito im
próprio, tem caráter proibitivo; quando a recusa tenha ou
tro fundamento, a despesa poderá efetuar-se por despacho
do Presidente da República, registro sob reserva do Tribu
nal de Contas e recurso de ofício para a Assembléia Na
cional

Art. 63. Caberá igualmente ao Tribunal, depois de or
ganizados os respectivos processos, o julgamento das contas
tomadas dos responsáve.is por dinheiros e bens públicos.
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Art. 64. A prestação anua de contas do Presidente da
República e dos Ministros de Estado será feita perante o
Tribunal, que a enviará, com o seu parecer, á AsseIllbléia·
Nacional. Se, até um mês depois da abertura da sessão la·
gislativa ordinária, as contas do exercício anterior não hou·
verem sido remetidas ao Tribunal, fará êste a devida corou.
nicacão á Assembléia, para que tome as .providências necas·
sárias.

Art. 65. Será nulo o ato de emissão dos títulos de de·
vida, ou de empréstimo, que venha a ser realizado pela
União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, quando o
serviço global de juros e amortização de toda a dívida pú
blica vier, assim, a exceder anualmente á terea parte da
receita média dos impostos efetivamente arrecadados nos
três últimos exercícios financeiros; ressalvadas as opera
ções de consolidação da divida flutuante anterior a esta
Constituição, assim como as de conversão que reduzam os
encargos do mesmo serviço.

Em caso de guerra externa, a União poderá realizar
t:ju~.lquer operação de crédito.

Art. 66. As dívidas provenientes de sentença judiciá.
ria serão pagas, á conta dos créditos orçamentários respe.
ctivos, atendendo á ordem de apresentação dos precatórios
revestidos de todas as formalidades.

Aprovados, sucessivamente, os seguintes Ca
pítulos do

TíTULO IH

Do Poder Executivo

CAPíTULO I

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 67. O Poder Executivo será exercido pelo Presi
dente da República.

Art. 68. O Presidente governará por um quadriênio, c
não poderá ser reeleito senão quatro anos depois de cessar
"" sua função presidencial, qualquer que tenha sido a dura
ção desta.

§ 1.0 A eleição presidencial far-se-á trinta dias antes de
terminado o quadriênio, ou sessenta dias depois de aberta
a vaga, por escrutínio secreto e maioria de votos de um co
légio eleitoral especial.

§ 2.0 Compor-se-á o colégio especial de representantes
dos Estadas, âo Distrito Federal e do Território do Acre,
eleitos, cento e vinte dias antes do'término de cada período
presidencial, mediante sistema proporcional por sufrágio
direto, igual, e secreto dos eleitores.

§ 3.° Será eleito um representante por mil eleitore8
alistados, em cada uma das circunscrições acima referidas,
exigindo-se dêsses. representantes as condições de ele
gibilidade, e ficando sujeitos aos casos de incompa
tibilidade eleitoral, estatuídos para os membros da Camara
dos representantes.

§ 4.0 São condições essenciais para ser eleito Presidente
da República: ser brasileiro nato; estar no gõso dos direitos
polfticos; ter mais de 35 anos de idade.
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§ 5.0 São ineiegíveis para o cargo de .Presidente da
República:

a) os parentes consanguineos ou afins até o terceiro
grau, do Presidente que estiver em exercício na época
da eleição ou que não houver deixado o exercício da
Presidência pelo menos um ano antes da eleição;

b) os Ministros, os Governadores de Estado, os Chefes
dos Estados Maiores do Exército e da Armada e os Coman
dantes de Regiões Militares, titulares dos mesmos cargos,
ainda. que licenciados, um ano antes da eleição;

c) os substitutos eventuais do Presidente da República,
que tenham exercido o cargo, por qp.alquel' tempo, dentro
de seis meses imediatamente anteriores á. eleição.

§ 6.° A eleição do Presidente da República será reali
zada nas Capitais dos Estados e do Território do Acre e no
Dislrito Federal; terá. seu PrOcesso e apuração a cargo da
Justiça Eleitoral, nos têrmos da lei, devendo em caso de em
pate ser declarado eleito o mais velho.

§ 7.0 Decorridos sessenta dias da data fixada para a
posse, se o Presidente pór qualquer motivo, não assumir o
cargo, o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral declarará
a vacancia dêste, e promoverá logo nova eleição.

§ 8.0 Em caso de vaga, o sucessor eleito exercerá. o man
dato por quatro anos a contar da data da posse, que deverá
ter lugar dentro de sessenta dias da proclamação do eleito.

§ 9.° No impedimento ou na falta. do Presidente, serão
chamados sucessivamente a exercer a Presidência o Presi
dente da Camara dos Estados, o da Camara dos Represen
tantes e o da COrte Suprema.

Art. 69. Ao empossar-se no cargo, o Preside~te pro
nunciará, em sessão da Assembléia Nacional, ou, se ela não
estiver reunida, ante a COrte Suprema, êste compromisso:

"Prometo cumprir com lealdade a Constituição
e as leis do País, promover o bem geral da República,
sustentar-lhe a união, a integridade e a indepen
dência. "

Art. 70. O Presidente terá o subsidio fixado pela As
. sembléia Nacional.

Art. ·71. O Presidente, sob pena de perda do cargo, não
poderá sair do território nacional para o estrangeiro, sem
permissão da Assembléia Nacional, ou da Delegação Legis
lativa Permanente, se aquela não estiver funcionando.

QA.P1TULO li

DAS ATRmUlçõES DO PRESIDENTE DA REPúBLlCá.

Art. 72. Compete privativamente ao Presidente da
República:

i O, sancionar, promulgar e- fazer publicar as leis;
2°, expedir decretos, e regulamentos para fiel execucão.

das leis, ouvido préviamente o Conselho Nacional; .
3°, nomear e demitir os Ministros de Estado e o Pre

feito do Distrito Federal, observado quanto a êste o dis
posto no art. i34..

4°, perdoar e comutar, mediante proposta dos órgãos
administrativos competentes, penas criminais, exceto nos
casos de crimes funcionais;
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5°, dar conta anualmente da situacão do país á Assem
bléia Nacional, indicando-lhe, por ocasião da abertura da
sessão legislativa, as providências e reformas que lhe pare
cerem necessárias;

6°, entabolar e manter relacões com os Estados estran:
geiros;

7°, celebrar convenções e tratados internacionais, sem~
pre ad referendum da Assembléia Nacional;

8°, exercer a chefia suprema de todas as fOrças mili
tares da União,' administrando-as por intermédio dos órgãos
do alto comando;

9°, decretar, autorizado pelo Poder Legislativo, a mobi
lização das fÔrças armadas;

10, declarar a guerra depois de autorizado pelo Poder
Legislativo, e, se êste não se achar funcionando, proclamar
imediatamente o estado de guerra, em caso de invasão ou
agressão estrangeiras;

H, fazer a paz, ad referendum do Poder Legislativo;
12, permitir, mediante autorização do Poder Legis

lativo, a passagem ae fOrças estrangeiras pelo território na
cional;

13, intervir nos Estados e neles executar a intervenção,
nos têrmos desta Constituição;

:14, decretar o estado de sitio, de acOrdo com o ar
tigo 188;

15, prover os cargos federais, observadas as normas ex
pressas nesta Constituição e Das leis respectivas.

Parágrafo único. Cabe também ao Presidente da Repú
blica, precipuamente, mas não privativamente, fazer exe
cutar as leis federais.

CAPITULO In
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

Art. 73. São crimes de responsabilidade os atos do
.Presidente da República, por êle pessoalmente praticados,
ou ordenados por escrito aos Ministros de Estado e defini
dos em lei, que atentarem contra:

a) 3. existência política da União;
b) a Constituição e a forma de Govêrno Federal;
c) o livre exercício dos poderes políticos; .
d) o gôso ou exercício legal dos direitos políticos, so

ciais ou individuais;
e) a segurança interna do país;
f) a probidade da administração;

• g) a guarda ou emprêgo legal dos dinheiros públicos;
h) as leis orçamentárias.
Art. 74. O Presidente da República será processado e

julgado nos crimes comuns pela Côrte Suprema, e, nos de

responsabilidade, por um Tribunal Especial, composto de
nove juizes, sendo três Ministros da Côrte Suprema, três
membros da. Camara. dos Estados e três membros da Camara
-dos Representantes, sob a presidência do Presidente da
Côrte Suprema, que terá somente voto de desempate.

§ 1.0 Far-se-á a escolha dos juízes do Tribunal Espe
cial, por sorteio, dentro de cinco dias úteis depois de de
cretada a acusação nos têrmos do parágrafo quarto, ou no
~aso do § 6°.
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§ 2.0 A denúncia será oferecida ao Presidente da COrte
Suprema que convocará logo a Junta Especial de Investiga
Cão com'posta do Presidente do Tribunal Superior de Jus
tiç~ Eleitoral, do Presidente do Tribunal de Contas e do
Presidente do Tribunal de Circuito, ou, em sua falta, do
Presidente do Tribunal de Relação do Distrito Federal.

§ 3.0 A Junta apreciará sumariamente a plausibilidade
da imputação; procederá, a seu critério, a investigação sObre
os fatos arguidos e, ouvido o denunciado, apresentará á
Camara dos Representantes um relatório com os documen
tos respectivos.

§ !I.O Presente o relatório da Junt.a com os documentos.
ou a representação do Conselho Nacional no caso do art. 80.
§ 1°, á Camara dos Representantes, esta, dentro de ao dias, e
sob parecer da comissão competente, decretará, ou não, :ri
acusação e, no caso afirmativo, ordenará a transmissão de
todas as peças, ao Presidente do Tribunal Especial, para
o devido processo _e julgamento.

§ 5.0 Decretada pela Camara doSo Representantes a
acusacão, o Presidente da República ficará, desde logo.
afastado do exercício de seu cargo.

§ 6.0 Caso a Camara dos Representantes não se pronun
cie sÔbre a acusação no prazo fixado no § 4°, o Presidente da
Junta remeterá cópia do relatório e documentos ao Presi
dente da Côrte Suprema, para que promova a formação do
Tribunal Especial, e êste decrete, ou não, a acusação, e, no
caso afirmativo, efetue o processo e julgamento da de
núncia.

§ 7.0 O Tribunal Especial aplicará somente a pena de
perda do cargo e inabilitação, até o máximo de cinco anos,
para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo
das ações cIvis e criminais cabíveis contra o culpado.

CAPíTULO IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 75. O Presidente da República será auxiliado
pelos Ministros de Estado. presidindo cada qual um dos
Ministérios, em que se dividir a administração federal.

§ 1.0 São condições para nomeação de Ministro: ser
brasileiro nato; estar no gôzo dos direitos políticos; ter mais
de 25 anos de idade.

§ 2.° Os Ministros serão assistidos pelo Consel1;lo Na
cional.

Art. 76. Além das atribuições que a lei ordinária fi
xar, competirá aos Ministros:

a) subscrever os atos do Presidente da República;
b) expedir instrucões para a boa execução das leis e

regulamentos;
c) apresentar ao Presidente da República, e remetei'

a todos os membros da Assembléia Nacional, no primeiro
mês de sessão ordinária desta, o relatório dos serviços de
seu Ministério no ano anterior;

d) comparecer á Camara dos Representantes nos casos
e para os fins desta Constituição, art. 35;

e) submeter ao exame da Assembléia Nacional, no iní
cio de sua reunião anual, demonstração da receita e despesa
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do penúltimo exercício, dos seus Ministérios, relativas aos
atos não resultantes de ordem do Presidente da República;

f) organizar as propostas dos orçamentos respectivos.
Parágrafo único. Ao Ministro'da Fazenda compete or

ganizar a proposta geral do orçamento da Receita e Despesa,
com os elementos próprios e os fornecidos pelos outros Mi
nistérios.

Art. 77. São. crimes de responsabilidade os atos dos
Ministros atentatórios das disposições orçamentárias, re8
pondendo cada um pelas despesas de sua pasta, e o da Fa
zenda, também pela arrecadação da receita.

§ 1.0 Nos crImes comuns e de re~ponsabi1idade, serão
processados e julgados pela CÔrte Suprema, e, nos crimea
conexos com os do Presidente da República, pelo Tribunal
Especial.

§ 2.° Os MinIstros são responsáveis pelo:; atos, que
subscreverem, ainda que conjuntamente com o Presidente
da República, ou por ordem dêsll:,

Art. 78. Os Deputados da Camara dos Representantes,
nomeados Ministros de Estado, não perdem o mandato. sen
do substituídos, na mesma Caroara, enquanto exerçam O
cargo, pelos suplentes respectivos.

Votação do seguinte

CAPíTULO V

DO CONSELHO NACIoNAL

Art. 79. O Conselho Nacional, com sede na Capital da.
Repúbhca, tem por objetivo o estudo técnICO aos Pl'II1.Ilt"mas
nacIOnais e compõe-se de dez membros, sendo uito CIvis. UlJl
ofiCIal general, do Exército, é outl'O da Armada.

§ 1.° Os membros do Conselho Naclollal :lerão no
meados, pelo PreSIdente da República, com apl'Ovaliãu lia
Camara dos Estados, dentro os brasileiros nalos, não u.eoll
res de 35e não maIOres de 65 anos, de reconhecida !-'l"t>

bidade e sólido preparo técnico, prefertndo-se que tenham
prátIca de govêrno e administração.

§ 2°, Os membros doCooselho serão nomeados por dez
anos, renovando-se' por metade de cinco em cinco anos.
Dentre os pri.rneü'os nomeados serão designados. por SOl'
teio, os que devam fuoclOoar apenas pOI' cinco anos.

§ 3,° Os membros do Conselho gozam de tlIluniddl1~s,

estão sujeitos aos impedimentos dos Deputados \arl 311. a
têm vencimentos Irredutíveis.

§ 4,:· Os oficiaIS do Exército e da Armada. 110 UI t";(do::.
para o Conselho Nacional, serão transferIdos para a resel'va.

Art. 80. Ao Conselho Naciooai compete:
f) por proposta do Executivo. ou sem ela. elaborar

quaisquer projetos de lei. regulamentos, decretos ou in:stru
ções, para boa aplicRe<ão e execução da Constituicão e das
demais leis; .

2) emitir parecer sÔbre os projetos de lei de iniciativa
do Poder Executivo, inclusive orçamento da receita e des
pêsa;

3) opinar sObre os r.rojetos dos regulamentos a ex
pedir pelo Poder Executivo;

VOLUME xx 4.,
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4) examinar, secretamente, os tratados e convênios
internacionais, e sugerir, antes de serem enviados á 'Assem
bléia Nacional, alterações, rejeição ou aprovação;

5) opinar, previamente, sóbre fixação de tarifas adua
neiras, ferroviárias, postais, telegráfica e telefônica, e de
remuneração de serviços publicas executados por adminis
tração ou por concessão; sôbre preços de fornecimentos su
jeitos a monopólio, sôbre alteração ou criação de imposto,
de vencimentos, de emolumentos e custas;

6) propor ao Govêrno, mediante reclamação funda
mentada dos int~ressados, a anulação de atos de autoridadell
adrninistrativás, quando praticados contra a lei, ou por IU
gum abuso ou desvio de poder, e opinar sÓbre os casos con
gêneres, sempre que a iniciativa parta de qualquer dos po
deres políticos;

7) emitir parecer sÔbre qualquer assunto a requisicao
do Poder Executivo ou do Poder Legislativo;

8) conceder licenca aos seus membros, nos têrmos dai
leis em vigor;

9) organizar o seu Regimento Interno e a sua Seore
taria, dependendo, porém, de lei especial qualquer aumento
de desp€:sa.

§ 1.0 O Conselho poderá também representar á Assem
bléia Nacional contra o Presidente da República e os Mi
nistros de Estado, afira de lhes ser instaurado processo de
responsabilidade, apresentando logo os documentos em que
se funde a acusação. Nesse caso, não se procederá á inves
tigação do art. 74 § 3°.

§ 2.° O Conselho Nacional atenderá, também, a con
sultas dos poderes locais, transmitidas por intérmedio do
Ministro do Interior, quando, envolvam, a ju~zo dêste, ma
téria relevante.

Art. 81. Fica facultado ao podel' público competente
proceder sem o parecer do Conselho, nos casos em que êste
é exigido, se não fOr apresentado dentro de trinta dias.

Art.' 82. Os Ministros de Estado são obrigados a pres
tar ao Conselho todas as informações que êste solicitar 86
bre assuntos de sua competência.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Dcputndo.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Pre
sid<mtc, desejo fique consignado em aeta que absolutamente
não concordo com o sistema que está senào seguido, de se
votar no -escuro. Lanço contra is!<o o meu protesto de bra
sileiro. ~ preciso ordem na votação e, para haver ordem, é
indispensável a distribuição dos impressos pelas baneadas.
Não poderia imaginar- que, na sessão de hoje, a votação d~

matéria tão relevante se fizesse de maneira tumultuosa.
Desejo, assim, consignar o meu protesto veemente e sincero.
,(Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Presidente - Meus senhores, francamente, não
vejo a razão pela qual se levantam protestos. a propósito da
votaçl'io de projeto a que foram apresentadas in~ras
emendas, cuja votac;ão :es~ ressalvada. ·Esta aprovaç!o
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constitue mera formalidade regimental. Depois passar-do a
ser ·consideradas todas as emendas.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Então, é um ato inútil
o que estamos praticando. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Presidente - Devo dizer á Assembléia que, neste
assunto, ·em nada está entretanto. o arbítrio do Presidente.
O PresidenlJe' executa, exclusivamente, o Regimento votado
pela Casa. (Muito bem.) .

Vai-se prosseguir na votação dos vários capitulos.
(Está em votação o Capit~lo 5° - Título UI).

Em stguida, é aprovado o referido Capítulo
V, do TíLulo lII.

Aprovados, sucessivamente, 3(} Título IlI, 05
S'eguinte~

. CAPíTULO VI

DOS CONSELHOS TÉCNICOS

Art. 83. Cada Ministério será assistIdo por um ou mais
conselhos técnicos, de acôrdo com 05 assuntos especialIza
dos de sua competência admimstrativa.

§ 1.0 Serão criados, forçadamente, os oon~elhos; técnicos
seguintes: da Produção, dos Transportes, do Trabalho, da
Indústria, do Comércio, das Fmanças, df:!. Justiça, de Diplo
macia e Tratados, da Defesa Nacional, da Educação, da Saú
de Pública.

§ 2.0 As questões relativas; á organização política, á
organização social e á organização econômica deverão ser
presentes aos conselhos técnicos que tiverem relação com as
mesmas, em reuniões coletivas, na forma que a l'ei ordinária
determinar, constituindo, então, os Conselhos Gerais.

Art. 84. Os Conselhos Gera.is {Conselhos Geral de Orga
n~zação P-olítica, Conselho Geral de Organizacão Social e
Conselho Geral pe Organização Econômica) são 6rgãos con
sultivos da Camara dos Representantes e do Conselho Nacio
nal.

Parágrafo único.' Os Conselhos Técnicos são órgãos
consultivos dos respectivos Ministérios, sendo vedado a um
Ministro tomar deliberação qU'e tenha merecido parecer
contrário, unanime, do Conselho. .

Art. 85. A lei ordinária regulará a Constituição e o
funcic~mento dos Conselhos Técnicos e dos Conselhos
GeraiS~

ParágTafo único. Os Conselhos Técnicos serão constitui
dos, em metade, de al'ementos representativos das; reais ati
vidades do país 8 de notória -competência.

CAPíTULO VII

DOS FUNCIONÁRIOS PúBLIcos

Art. 86. Os cargos públicos são' acessíveis a todos O')

brasileir-os, ~em ~istinção de sexo OU estado civil, observa
das as condições que a lei estatuir.

Art. 87. Os funcionários públicos, nomaados em vir
tude de concurso de provas e em geral depois de dez anos
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Ge efetivo exerCICIO do~ seus cargo!, 80 poderão ser desti
tuídos em 'Virtude de &entene.. judicill.l. ou mediante> pro
cesso administrativo, regulado por lei e no q,ual lbe~ será
assegurada plena defesa.

Art. 88. A Assembléia. Nacional votará o Estatuto dos
FunCIOnários PublIcos, obedecendo ás seguintes bases, desde
já em vigor:

{o. o quadro dos funcionários públicos compreenderá
todos quantos exerçam cargos públicos permanentes, men
cionados discriminadamente na lei respectiva, seja qual fOr
a forma do seu pagamento;

2°, a primeira investidura nos postos de carreira das
repartições adminhitrativas e nos demais que a lei deter
minar, terá lugar depois de exame médico que verifique a
aptidão física do candidato e demonstração de capacidade
em concurso de prova;

3°, as promoções serão feitas, dentro de sessenta dias
de ocorrida a vaga, alternadamente, por antiguidade e por
merecimento, sob propo:;ta de Comissão Disciplinar e de
Promoções, constituída, por metade, mediante sufrágio entra
os funcionários.

4", a invalidez, para o exercício do cargo, determinará a
aposentadoria ou jubilação, que, nesse caso, depois de trinta
anos de serviço público efetivo, será concedida com os ven
cimentos integrais do cargo exercído há mais tie dois anos;

5°, o prazo para concessão da aposentadoria, com
'Vencimentos integrais, poderá ser, excepcionalmente, redu
zido a 25 anos, nos casos que a lei deteI'minar;

6°, os funcionários que contarem menos de dez anos de
efetivo serviço, serão conservados enquanto bem servirem;

7°, o funcionário que contar setenta e cinco anos de
idade, será compulsoriamente apos;entado, nos têrmos da lei;

8°, os proventos da aposentadoria ou jubilação nunca
excederão aos vencimentos da atividade;

9°, todo funcionário público terá direito a recurso con
tra decisão disciplinar, e nos casos determinados, a revisão
do processo em que se lhe imponha penalidade.

Art. 89. Os servidores da União, de qualquer cate
goria, que não fizeram parte dos quadros dos funcionários,
desde que contem mais de dez anos de exercício efetivo, em
serviços públicos de caráter permanente, terão direito ás
garantias e vantagens dos funcionários, pela forma declarada
em lei.

Parágrafo único. Aos funcionários dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, serão extensivos, na
parte que lhes forem aplicadas, as bases do Estatuto dos
Funcionários Públicos, de que trata êste artigo.

Art. 90. Sempre que a União, os Estados e os Muni
cípios forem condenados em ações de ressarcimento de dano
causado por abuso ou excesso de poder, é obrigatório o
exercício da ação regressiva contra o funcionário ou auto
ridade culpada. O Ministério Público, sob pena de responsa
bilidade, e nos têrmos das leis, intentará a ação cabivel.

Art. 91. É vedada a acumulação de cargos públicos
remunerados da. União, dos Estados, e dos Municipios.

§ f.O Excetuam-se os cargos do magistério e técnicos,
que poderão ser exercidos cumulativamente, ainda que por
funcionário administrativo, desde que haja compatibilidade
dos horários de serviço.
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§ 2.° As pensões de montepio poderão ser acumula
das, uma com o11tras, ou com os proventos do exercício de
cargo público; mas, as vantagens da inatividade não o po
derão ser, salvo no limite fixado em lei, ou se se tratar de
cargos cuja acumulação fÔl'permitida..

§ 3: E per-mltidu o ex~rClC10 de ~omissão temporári~

ou de confianca, decorrente do próprio cargo ou da mesro!!
natureza dêste. .

§ 4.° .As regras do presente artIgo estendem-se aos
c·al'gos em empresas ou institutos mantidos pelo poder pú
blico ou de que êste designe administrador.

Art. 92. Aplicam-se aos funcionários das Secretarias
e Cartórios dos Tribunais e Juízes, e do Tribunal de Contas,
assim como aos serventuários e funcionários de .Justiça,
as normas dêste titulo, ressalvados os dispositivos especiais
desta Constituição a êles referentes.

Art. 93. Os funcionários civis, eleitos para cargo legis
lativo, não reassumirão suas fun~ões administrativas no in
terregno das sessões, percebendo, então, somente o orde
nado a que têm direito.

Aprovados, sucessivamente,
Capítulos do

TíTULO IV.

Do Poder Judiciârio

C.A.PiTULO I

os seguintes

DISPOSIÇÕES GERAIS

. Art. 94. O Poder Judiciário é exercido peia COrte Su.'
prema, Tribunais de Circuito, Tribunais e Juízes militares
e eleitorais, mantidos pela União; 'rribunais de Relacão.
juizes de direito, tribunais do juri e outros tribunais e juizes
inferiores, mantidos pelos Estados.

Parágrafo único. A União organizará e manterá a jus
tiça do Distrito Federal e dos territórios.

Art. 95. Sempre que aplicarem leis dos Estados. os
juízes e Tribunais federais. consultarão a jurisprudência dos
tribunais respectivos. As justiças dos Estados at~nderão á
.jurisprudência dos tribunais federais, quando interpretarem
leis e atos da União.

Art. 96. Os juízes togados gozarão das garantias se
guintes:

a) vitaliciedade. não perdendo o cargo sinão em virtude
de sentença. exoneração a pedido, aposentadoria voluntária,
ou compulsória, aos 75 anos para os Ministros da CÔrte Su
prema e do Supremo Tribunal Militar e dos outros tri
bunais federais, e, aos 70 anos, para os juizes singulares;

b) inamovibilidade, salvo remocão a pedido, por promo
ção aceita, ou por decisão de dois terços dos juizes efetivos
da COrte Suprema, atendendo ao interesse público;

c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, todavia, aos
impostos gerais. .

Parágrafo único. Os juizes aposentados compulsoria
mente, por motivo de idade, terão direito aos vencimentos
integrais de seus cargos.
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Art. 97. Os cargos judiciários, exceto os dos Tribunais
Eleitorais, ainda que o titular se ache em disponibilidade,
são incompatíveis com outra qualquer "função de caráter
público. salvo o magistério 3t~perior. A violação. dêste pre
ceitc :rnpür-ta na perda do cargo judiciário e de todas as van
tagens correspondentes.

1'.....-:.. ;;;e • .f: -"~Q'::ü ü.võ IIlagis\.rã.dc,s ter atl'-"iuaae polf
tico-partidaria.

Art. 99. Compete aos tribunais:
a) organizar seus regimentos internos e dos juízos sin

gulares a êle imediatamente subordinados, assim como seu:;;
cartórios, secretarias, e mais serviços, propondo ao Poder
Legislativo competente a criação ou supressão de empregos
e os vencimentos respectivos;

b} licenciar seus juízes, assim come os magistrados a
êles imediatamente subordinados, e os respectivos serven
tuários 8 mais auxiliares da justiça, nos termos da lei;

c) prover á. substituição interina dos juízes, serventuá
rios e mais auxiliares de Justiça, licenciados ou impedidos.

Parágrafo único. Os regimentos dos Tribunais regula
rão:

a) a nomeacão, substituição e demissão dos funcionários
de suas secretarias, ou cartórios, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição;

b) as condições e os prazos das eleições dos presidentes
e vice-presidentes respectivos;

c) a ordem de julgamento das causas de sorte que se
observe, em cada espécie, tanto quanto possível, a precedên
cia cronológica.

Art. 100. É vedado ao Poder Judiciário tomar conhe
cimento de questões exclusivamente políticas.

Art. 101. O pronunClamento de inconstitucionalidade de
lei, ou ato do Govêrno, terá logar s6mente pelo voto expresso
da maioria absoluta dos juízes do tribunal.

Art. 102. Nennuma percentagem será. concedida a ma
gistrado peia cobrança de qualquer dívida fiscal.

Art. 103. O ,juizo arbitral terá lugar nos casos e "pela.
fórma que as leis ordinár'as autorizarem.

Art. 104. Para dirimir questões entre patrões e empre
gados_ poderá a lei federal mstituir JUDtas de conl'iliação e
arbitragem, atribuindo plena eficiência ás suas dec·isões,
res!'aivado o disposto ne art. 105.

Art. 105. As decisões de autoridades, ou tribunais ad
mil'i!'t!'ativos organizados sem as garantias e formalidades
desta Constituição, não excluem a apreciação, no juízo
comum competente, da prova produzida sÔbre matéria de
fato e da interpretação da lei aplicável.

CAPITULO n
DA CÔRTE SUPRE~

Art. 1.05. A COrte Suprema, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional, com
por-se-á de onze Ministros.

Par-ágrnfn únip.G. O número de ministros será irredu
tível, podendo. todavia. ser aumentado, por lei ordinária,- até
quinze, so!? proposta da COrte Suprema.
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Art. i07. Os Ministros da COrte Suprema serão nomea
dos pelo Presidente da República, com aprovação da Camara
dos Estados, dentre os brasileiros natos, de notável saber ju
ridico e reputacão ilibada, alistáveis como eleitores, com ma.i",
de 35 anos e mp.no~ tj<;> ~5 anos de iúade, não se aplicando,
r)Qrl~m, esta última restrição quando a nomeação recaia em
qu"m jil íill;l1 pà1'Lt: c.ll:l magisLrai.ura.

parágrafo ú1J.ico. Pode ti ip.i ordinária, por proposta da
COrte Suprema, dividir a mesma COrte em caroaras OU tur
mas, e distribuir entre estas, ou aquelas, o julgamento dos
feitos dl:l sua competência.

Art. 108. Nos crimes de re~ponsabilidade, os :Ministros
da Côrte Suprema serão processados e julgados pelo Tribu
nal Especial, a que se refere o art. 7~.

Art. 109. Á Côrte Suprema compete:
1°) processar e julgar originariamente:

--U-,-· o Presidente da República e os Ministros da COrte
Suprema, nos crimes comuns; b) os Ministros de Estado. o
Procurador Geral da República, os membros dos tribunais
federais, e da Relação dos Estados, do Tribunal de Contas e
do Conselho Nacional, os Embaixadores e Ministros diplomá
ticos. nos crimes comuns e nos de responsabilidade; c) as
causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre
êstes: d) as causas e reclamações -entre nações estrangeiras
e a União, ou os E~tados; e) os conflitos de jurisdição entre
tribunais federais, entre êstes e o dos Estados e entre juizes
ou tribunais de Estados diferentes; f) a ôXtradicão de crimi
nosos, pedida por outras .nações, e a homologação de senten
ças estrangeiras; g) as ações rescis6rias dos seus ac6rdãos;
h) o habeas-corpus, se o paciente for, ou o constrangimento
alegado proceder, de tribunal, funcionário ou autoridade,
cujos atos estejam sujeitos imediatamente á jurisdição da
CÔrte: se se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição,
em primeira ou em única instancia; se houver perigo de se
consumar a violência antes ·que outro juiz ou tribunal co
nheca do pedido; 'i) o manà<l.do de segurança contra atos do
Presidente da República e ministros de Estado; j) as recla.
mações contra a iDobservancia dos dispositivos da Consti~

tuicão, em qualquer tribunal, ou por parte de qualquer tri.
bunal. federal ou local, ou em juizo inferior depois de desa
tendida pelo tribunal respectivo, sempre que a matéria nãa
possa vir a ser apreciada em recurso; nesses casos, será ou
vido apenas o presidente do mesmo Tribunal, no prazo que o
relator fixar, cabendo á CÔrte Suprema determinar todas e
quaisquer providências necessarias;

2° ,julgar:
I - os embargos:
a) •nas causas, excedentes da alçada legal. resolvidas por

juizes e tribunais federais; b) ás decisões dos tribunais de
circuito, sóbre mandado de seguranca. quando envolverem
questão constitucional: c) ás decisões do Tribunal Superior
de Justi~a eleitoral no caso do art. :118 § 1°; d) ás decisões
dos juizes e tribunais estaduais, ou dos tribunais de circuito,
opostos pela Fazenda Nacional, como terceiro prejudicado e
nos casos do art. H1 § 2°; e} ás suas pr6prias decisões nos
casos de sua competência ori~inária, e nos de recurso enra
ordinário, em que a lei os admitir;
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II - em recurso extraordinário, as causas decididas
pelas ,justiças estaduais. aro única ou em última instancia:,

a) quando :se questionar sÔbre a vigência. ou a calidade
em face de"ta Constituição, ou s6bre a aplicação de leis fec
derais, e a decisão do tribunal loca!. lhes fôl.' contrária;
b) quando se contestar a validade de leis, ou atos, dl:' gover~
nos locais, em fáce desta Constituição, ou de leis federais.
e a decisão dos tribunais locais julgar válidos os atos, ou leis
impugnadas; c) quando houver diversidade de interpretacão
definItiva da mesma lei federal ~ntre dois ou mais tribunais
de Relação, ou entre um dêsses tribunais e a própria Côrte
Suprema. ou outro tribunal federal, ou entre decisões de um
mesmo tnbunal.

Parágrafo único. Nos casos de n. 2, lI, c) o recurso
poderá também ser interposto pelo Presidente de qualquer
dos tribunais de que se trate, ou pelo Procurador da Repú
blica.

IH - Em recurso ordinário, as decisões sÔbre habeas..
corpus.

Art. HO. Cabe ao Presidente da COrte Suprema con~

ceder exequatur a cartas rogatórias de justiças estrangeiras.

CAPíTULO In

DOS TRmUNAlS E JUízES INFERIORES

Art. iH. Compete aos Tribunais de Circuito:
1) Rever, a favor dos condenados, nos casos e pela f6rma

que a lei determinar, os processos findos em matéria crimi
nal, inclusive os militares, a requerimento do sentenciado~

ou de qualquer pessoa, e do Procurador Geral da República.
2) Julgar, em apelação ou agravo:
a) as causas propostas pelo Govêrno da União, ou Fa~

zenda Nacional;
b) as causas em que alguma das partes fundar a ação,

ou a defesa, direta e exclusivamente, em dispositivo desta
Constituição;

c) as causas propostas contra o Govêrno da União, ou
a Fazenda Nacional, ou em que esta intervenha a qualquer
Utulo, e as que se fundarem em concessão ou contrato da
União;

d) os litígios entre um Estado e habitantes de outro;
e) as causas entre Estado estrangeiro e pessoa domici

liada no Brasil;
f) as causas movidas por estrangeiros, com fundamento

em convenções ou tratados da União;
g) as questões de direito marítimo e navegação, no

oceano, nos rios e lagos da República, ou aérea, ou refe
rentes a embarcações de alto mar, ou de navegação inter
estadual, e a aeronaves;

h) as questões de direito criminal, ou privado, inter
nacional e as que se fundarem, direta e exclusivamente,
em convenções ou tratados internacionais;

i) os crimes políticos, ou contra serviços ou interesses
da União, ressalvado o disposto no art. 118 h;

i) os habeas-corpus, quando se tratar de crime da aU
nea i ou quando a coação provier de autoridade federal;
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l) os mandados de seguranca contra atos de autoridades
federais.

§ 1.0 As causas a que se referem todas as letras do
artigo antecedente são processadas e julgadas, no civil, em
primeira instancia, pelo Juiz de Direito dos Feitos da Fa
zenda, ou onde não o houver pelo que, na capital do Estado
fÔr competente para julgar as causas contra a Fazenda es
tadual: no crime, em primeira inslancia, por um ou mais
juizes de Direito das Varas Criminais da Capital do Estado,
e em todos os casos com assistência do respectivo Procura
dor da República.

§ 2.0 O disposto no presente artigo, letra c), não exclue
a competência dos Tribunais de Relação para os recursos nos
processos das falencias e dos demais feitos, a que a Fazenda
Nacional concorra como credOra, ou em que tenha outro
interesse secundário.

§ 3.0 A lei poderá ampliar a competência dos Tribuais
de Circuito aos casos do art. 109.

Art. 112. A lei ordinária determinará as condições de
nomeação dos juizes dos tribunais federais inferiores,
sempre mediante concurso e sujeitas á aprovação da Ca
mara dos Estados.

CAPITULO IV

DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 113. Os militares e assemelhados terão fOro espe
cial nos delitos militares definidos em lei.

1:ste fÔro poderá excepcionalmente ser extensivo aos
civis. nos casos definidos em lei, para repressão de crimes
contra a segu:-ança externa do pais, ou contra as instituicões
militares.

Art. 114. A lei regulará também a jurisdição dos juizes
militares e a aplicação das penas da legislação militar, em
tempo de guerra, ou na -zona de operações, durante grave
comoção intestina.

Art. 115. O fÔro militar compõe-se do Supremo Tri
bunal Militar e de outros juizes e tribunais inferiores, orga
nizados na forma da lei.

Art. i16. A inamovibilidade dos magistrados militares
não exclue a obrigação de acompanhar as fÔrcas junto ás
quais tenham de servir.

CAP1TULO V

DA JUSTIÇA ELEITORAL

. -Art. i17. A Justiça Eleitoral, com funções administra
tivas e contenciosas. terá por órgãos: o Tribunal Superior,
na Capital da República; um Tribunal Regional, na Capital
de cada Estado, na do Território do Acre e no Distrito Fe
deral; e Juízes singulares nos lugares e com as atribuições
que a lei designar, além das juntas especiais admitidas no
art. 118,§ 20 •

§ 1.0 O Código Eleitoral regulará a org-<1mzacão dos
juízes e tribunais a que se refere êste artigo.

§ 2.0 O Tribunal Superior será presidido pelo Vice
Presidente do Supremo Tribunal, e os Regiouais' pelos VICe
Pr~sidentes dos Tribunais da Relação ou onde houver mais



- 5'8-

de um Vice-Presidente pelo Juiz mais antigo do mesmo
Tribunal.

§ 3.0 O Tribunal Superior, além de seu Presidente, com
por-se-á de Juízes efetivos e substitutos escolhidos do modo
seguinte:

!!) 'J~ f~!''::0. sorteado dentre os Ministros da COrte Su
prem1;

b) outro têrco, sorteado dentre os desembargadores do
Distrito Federal;

c) o têrco restante, nomeado pelo Presidente da Repú
blica, dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e r.:pu
tação ilibada, indicados pela Côrte Suprema, que não sejam
I:ela lel declarados incompativeis.

§ 4.° Os Tribunais Regionais compôr-se-ão per pro
cesso idêntico, sendo um têrço dentre "'s desembarga lares
da respectiva séde; outro, dentre os juízes, de direito da
m~sma, e o restan~e l_ar er.d(l paIo PNsidente da República
sÔbre proposta do respectivo Tribunal.

§ 5.° Se o número de juízes não fôr exata:.nente divi
sível por tres, o Tribunal Superior de Justiça Eleitor...l de
term:nará a distribuição entre as cat0gorias acima determi
nadas de sorte que caib:l ao Presidente da República a de
signacão da minoria.

§ 6.° Os membro; <.los Tribunais Eleitorais servirão por
dois anos, pelo menos, obrigatoriamente, salvo e_ Jusa con
cedida n....:; termos da lei, pelo Trihunal Superior, e gosarão
das garantias do art. 96, letras b, c.

§ 7.° Cabem a juízes locais vitalícios, segundo a lei
determinar, as fur,ções de juiz deitoral, com jurisdição
plena.

Art. fi8. Á Justiça Eleitoral, que terá competência
pri"n.tiva nas eleições federais, estadt.ais e municipais, ca
berá:

a) organizar a divisão eleitoral da União e dos EstadOS}
s6 podendo alterá-la, quinquenalmente, salvo em caso de
modificação na divisão judiciária ou administrativa do Es
tado, ou Território, e em consequência desta;

b) fazer o alist.~mento;

c) adotar e propor as providências necessárias para
que as eleições Re 1 3alizem no tempo e na forma determi
nados em lei;

d) fixar as datas das eleições ordinárias ou extraordi
nárias, quando não determinadas nesta Constituição, ou
na dos Estados, de maneira que se efetuem, quanto pOSSlvel,
nos últimos ou nos primeiros meses dos períodos governa
mentais;

e) resolver sôbre casos de inelegibilidade e incompati
bilidade;

f) conceder habeas-corpus em matéria eleitoral;
g) proceder á apuração dos sufrágios e á proclamação

dos eleitos;
h) processar e julgar os delitos eleitorais.
§ LO As decisões do Tribunal Superior são irrecorrí

veis, salvo quando pronunciarem a nulidade, ou invalidade.
de ato ou lei, em fac'e da Constituição Federal, caso em que
haverá recurso para a Côrte Suprp.ma.

§ 2.° SObre eleicões municipais, os Tribunais Regionais
decidirão em última instancia. exceto nas casos do § 1°,
em que cabe recurso para a Côrte Suprema, assim como nos
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do § 40 • A lei poderá organizar .iuntas especIaIs de três
membros, para apuração das eleições municipais, contanto
Que, em maioria, se componham de juízes togados.

§ 3.0 Em relação ás eleições federais e estaduais, in
clusive de governadores, dar-se-á recurso da decisão final
dos Tribunais R"~!on:!.is. para \l Tl'ilJuno.l ::)uperior. sObre
proclamação de eleitos.

§ 4,° Em todos os casos, caberá recurso da de~\E1ão do
Tribunal Regional, para o Tribunal Superior. Quando não
observada a jurisprudência dêste mesmo Tribunal.

§ 5.0 Ao Tribunal Superior compete regular a forma e o
processo dos recursos, para êle interpostos, nos casos acima.
determinados.

Art. 119. Os magistrados em função nos Tribunais Elei
torais poderão, por motivo de ar.úmulo de serviços, ser licen
ciados, durante o biênio obrigatório. pelos tribunais ordiná
rios de que façam parte, sem perda de quaisquer vantagens,
continuando. todavia, a funcionar nas causas que já. tenham
examinado, como relatores ou revisores, e a tomar parte nas
deliberações de caráter administrativo.

CAPíTULO VI

DO MINISTÉR.IO PÚBLlGO

Art. 120. O Ministério Público será organizado nas .Tus
tiças da União por leis federais e, nas dos Estados, pelas
respectivas Assembléias legislativas.

§ :Lo o Chefe do Ministério Público Federal nos juízos
comuns, é o Procurador Geral da República, de livre no
meação e demissão do Presidf'nte da República, aprovada
pela Camara dos Estados, com os mesmos requisitos dos Mi
nistros da Côrte Suprema e iguais v.encimentos.

§ 2.° A nomeação do Procurador Geral da República po
derá recair num dos Ministros da Côrte Suprema, dispen
sando neste caso, a aprovação da Camara dos Estados.

§ 3.° Quando a Oôrte Suprema, no jul~amento de algum
feito, declarar inconstitucional o dispositivo de lei ou ato
governamental, incumbe ao Procurador Geral da República
comunicar, conforme a espécie, ao Presidente da República,
ou ao Governador do Estado, e ao Presidente da Assembléia
Nacional, ou da j\.ssembléia Legislativa Estaduat, a decisão
tomada. .

§ 4.° Os membros do Ministério Público Federal serão
nomeados mediante concurso de provas e só perderão os
cargos por sentença. ou decreto fundamentado do Pre;:idente
da Repúbllca, precedendo proposta do Procurador Geral, ou
proces~o administrativo em que sejam ouvidos.

Art. 121. O Ministério Público nas justiças Militar e
Eleitoral será organizado nos termos das leis espeCiais res
pectivas, que também disporão sôbre os procuradores ge-
rais, nessas mesmas justiças. &

CAPITULO Vil

DA .ruSTIÇA DOS -ESTADOS

Art. 122. Cabe aos ·Estados fazer a divisão e a organi
zação judiciárias dos seus territórios e nomear os juízes que



- 60-

as preencham, observados os dispositivos dos arts. 96 a f05,
desta Constituição, adaptados aos princípios seguintes:

a) investidura nos primeiros graus, mediante ·concurso
de provas, ol'g'nnizado pelo Tribunal da Relação, sendo 11. clas
sificação. sempre que possIvol, em lista tríplice;

b) investidura nos graus superiores, mediante acesso,
metade por antiguidade e metade por merecimento, ressal
vado o disposto no § 5·.

c) remoçüo, ainda que por mudança da séde do juIzo, ex
clusivamente a pedido do próprio juiz, ou pelo VaLO de dois
terços dos juIzes efetivos do Tribunal da Relação, em virtude
de inLerêsse público, ou por acesso, se o juiz o aceitar;

d) lU111 t erabilidade da divisão e da organização judiciá
rias estabeleciôas, antes de cinco anos, salvo proposta do Tri
bunal da Relação;

e) inalterabilidade do número de Juízes do Tribunal da
Relação, salvo proposta do mesmo Tribunal;

f) fixação dos vencimentos dos desembargadores dos
Tribunais de Relação, em quantia não inferior ao que per
dos e Munic.ípios e de suas dívidas qualquer que seja a sua
procedência, a sua natureza e o seu valor;

f) eXl~ir dos Estados e Municípios as informações de
que necessitar.

Art. 126. Os Estados e Municipíos são obrigados a
comunicar, dentro de 60 dias, todas as ocorrências que in
teresem, nos têrmos do artigo anterior, ao Registro Federal
de Dívidas. No caso de mora em tais comunicações perdem
o direito de contrair novos empréstimos.

Art. ~27. É assegurada a autonomia dos Municípios em
tudo o que disser respeito ao seu pecuUar interêsse.

§ 1.- Além de outros negócios, que forem especificados
nas constituições e leis estaduais, são do peculiar interesse
dos Municípios:

a) a àecretação das leis de sua particular organização;
b) a eleição do Prefeito, como titular do Poder Exe

cutivo, e dos Vereadores das respectivas Camaras Municipais:
c) a decretação dos impostos que lhes pertençam bem

como a arrecadação e aplicação de suas rendas.
§ 2.· O Prefeito poderá ser de nomeação do Govêrno do

Estado no Município da capital, bem como naqueles onde o
Estado custeie serviços municipais, garanta empréstimos
públicos ou construa ou administre estabelecimentos hidro-
mineirais. .

Art. 128. Os Estados poderão intervir nos Municípios
para pôr em ordem as suas finanças, quando se verificar
deficit orçamentário correspondente a um quinto ou mais de
sua receita durante três anos consecutivos, ou falta óe pa
gamento de sua dIvida fundada dois anos consecutivos, ob
servadas, como forem aplicáveis, nas normas do art. 12.

Art. 129. A fusão, ou o desmembramento, dos Muni
cípios, ou a mudança de sua sede, pode ser promovida, e terá
de ser aprovada, pela maioria dos eleitores do Município. ou
do Distrito, interessado, e confirmada por lei do Estado.

Parágrafo único. No caso de desmembramento, a lei es
tadual regulará a distribuição dos encargos financeiroE'.

Art. 130. Os Estados poderão criar órgão de assistência
técnica aos Municípios e de verificação das suas finanças.

Art. 131. Constituirão territórios nacionais, o do Acre.
e quaisquer outros. que pertençam ou venham a pertencer á
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União, por compra, cessão, convenção de limites, ou outro
meio legal de aquisição.

Art. 132. Logo que tiverem população suficiente para
eleger dois Deputados, e recursos capazes de a:ss·~gurar o
funcionamento :lOrmal dos serviços públicos necessárIos re
conhecidos pelo Poder Legislativo Federal, os territórios
serão, por lei especial, erigidos em Estado.

Art. 133. A lei aRsegurará a autonomia dos Municípios
em que se dividirem os Territórios.

Art. 134. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da República, com
aprovação da Camara dos Estados, e demissível a1l fl.utum,
cabendo as funções deliberativas a uma Camara Municipal.
eletiva. As fontes de receita do Distrito Federal são as
mesmas que competem aos Estados e Municípios, cabendo
lhe todas as despesas de caráter local.

Art. 135. Para os efeitos da secção Poder Judiciário
equiparam-se o Distrito Federal e os Territórios aos Es
tados, salvo o disposto no art. 94 parágrafo único.

O Sr. Henrique Dodswonh (Pela ordem) - requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconlhece-se
terem votado a favor 183 Srs. Deputados e contra 10; total
193.

O Sr. Presidente - O capítulo único do Título V, foi
aprovado.

Aprovados, sucessivamente, os seguintes Capítulos do

TíTULO VI

Dos direitos e deveres

GA.PITULO I

DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA

Art. 136. São brasileiros:
. a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,

não residindo êste a serviço do govêrno do seu país;
b) os filhos de brasileiro, ou .brasileira, nascidos no es

cebam os secretários do Estado; dos juízes. das capitaiB,
pelo menos em dois terços dos desembargadores; e doS de
mais juízes, com diferença não excedente a 30 % de uma ca
tegoria para outra.

g) competência privativa do Tribunal da Relacão para o
processo e julgamento dos juízes inferiores, nos crimes co
muns e. nos 1:le responsabilidade;

h) organização do Ministério Público com as formali
dades e garantias do art. 120 desta Constituição.

§ 1.0 Nos casos de promoção por antiguidade, decidirá,
preliminarmente, o Tribunal da Relação, em escruUnio se
creto, se deve ser proposto o juiz mais antigo; e se três
quartos dos votos forem pela negativa, proceder-se-á á vo
tação sObre o imediato em antiguidade, e assim successiva
mente até se fixar a indicação. Serão aposentados 0$ juizes
que o Tribunal, por essa forma, se recusar a indicar para a
promocão.
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§ 2.° Os Estados poderão manter a justiça de paz eletiva,
fixando-lhe a competência, ressalvado recurso de suas de
cisões para -juiz togado.

§ 3.° A idade da aposentadoria compulsória poderá ser
reduzida até 60 anos para os juizes locais de primeira ins
tancia, e a da primeira nomeação, até 25 anos.

§ 4.° Na composição dos trIbunais superiores poderão ser
reservados lugares, não excedentes de um quinto do número
total, para serem preenchidos por advogados, ou mE'mbros
do Ministério Público. de distinto merecimento, dentre uma
lista tríplice. organizada pelo Tríbunal de Relação. ou me
diante concurso, conforme a letra a.

É dado como aprovado o seguinte Capítulo
único do

TíTULO "'l

Da organização dos Estados, dos territórios a do
Distrito Federal

Art. f23. Cada Estado reger-se-á pela Constituição e
pelas leis que adotar, respeitados os princípios seguintes:

a) a forma republicana federativa;
b) independência, limitação e harmonia de podp-res;
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas aos

mesmos prazos dos cargos federais análogos, excluiaa a re
eleição de governadores e prefeitos;

d) autonomia dos Municípios nos termos. do artigo.
e) possibilidade de reforma constitucional e competên

cia da Assembléia Legislativa para deeretã-la.
Parágrafo único. A especificação dos princípios acima

enumerados não exclue a observancia de qualquer preceito
explícito ou implícito na Constituição.

Art. 124. É vedado aos Estados e Municípios emitirem
títulos ou contrairem empréstImo de qualquer natureza, in
terno ou externo, sem permissão da Camara dos Estados, 8
quem incumbe observar nesta matéria as seguintes dispo
sições:

a) a permissão para o empréstimo será solicitada
mediante uma exposição de motivos que o justifiquem, e 8
sua aplicação será logo depois relatada, minuciosamente, li
Camara pelo devedor, pena de ·se lhe negar no futuro ou
tras permissões;

b) nenhum empréstimo novo se permitirá antes da
amortização de metade do último empréstimo contraído,
salvo se se destinar a serviços ou obras, de caráter repro
dutivo, que possam garantir os meios necessários á liquida
ção total dos respectivos compt:'omissos;

e) são vedados os empréstimos para cobertura de de
fieit orçamentário.

Art. 125. Fica instituído um Registro Federal de Dí
vidas, ao qual compete:

a) registrar todas as dívidas estaduais e municipais;
b) verificar os pagamentos dos juros e amortizações

respectivas; .. _
c) comunicar â Caroara dos Estados a mora e quais

quer eventualidades verificadas nesses pagamentos;
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d) transmitir á Camara dos Estados, quando tiver co
municação dos inLcl'cssados, ou comunicar-lhe ez-officio,
quaisquer aLrazos ocorridos nos p'lgamenLos ao funcionalis
mo dos EsLados e Municipíos, especialmente aos Membros do
Poder Judiciário, b2In como o atl'uzo de mais d~ G meses
no pagamento de contas e dívidas fluLuantes;

e) apresentar, anualmente, á Caroara dos Estados um
relatório cirr.unstanciado de todos os orçamentos dos Esta
dos e Municípios e de suas dívidas qualquer que seja a sua
procedência, a sua natureza e o seu valor;

. f) exigir dos Estados e Municípios as informações de
que necessitar.

Art. 126. Os Estados e Municípios são obrigados a co
municar, dentro de 60 dias, todas as ocorrências que interes
sem, nos térmos do artigo anterior, ao Registo Federal de
Dívidas. No caso de móra em tais comunicações, perdem o
direito de contraiír novos empréstimos.

Art. 127. É assegurada a autonomia dos Municípios em
tudo o que disser respeito ao seu peculiar interêsse.

§ 1." Além de outros negócios, que forem especificados
nas Constituições e leIs estaduaIS, são do peculiar interêsse
dos MunicípIOS:

a) a decretação das leis de sua particular organização;
b) a eleição do Prefeito, como titular do Poder Exe

cutivo, e dos Vereadore's das respectivas Camaras Municipais;
c) a decretação dos impostos que lhes pertençam, bem

como a arrecadação e aplicação de suas rendas.
§ 2.Q O Prefeito poderá ser de nomeação do Govêrno do

Estado no Município da Capital, bem como naqueles onde o
Estado custeie serviços municipais, garanta empréstimos pú
blicos ou constrúa ou administre estabelecimentos hidro
minerais.

Art. 128. Os Estados poderão intervir nos Municipios
para pôr em ordem as suas finanças; quando se verificar
decifit orçamentário correspondente a um quinto ou mais de
sua receita durante três anos consecutivos, ou falta de paga
mento de sua divida fundada dois anos consecutivos, obser
vadas, como forem aplicáveis, as· normas do art. 12.

Art. 129. A fusão ou o desm·embramento dos Municí
pios, ou a mudança de sua séde, pode ser promovida, e terá
de ser aprovada, pela maioria dos eleitores do Município, oli
do Distrito, interessado, e confirmap.a por lei do Estado.

Parágrafo único.. No caso de desmembramento, a lei
estadual regulará a distribuição dos encargos financeiros.

Art. :1S(}. Os Estados poderão crear órgão de assistência
técnica aos Municípios e de verificação das suas finanças.

Art. 131. Constituirão territórios nacionais o do Acre e
quaisquer outros que pertençam ou venham. a pertencer á
União, por compra, cessão, convenção de limites ou outro
meio legal de aquisição.

Art. 132. Logo que tiverem população suficiente para
eleger dois Deputados e recursos capazes de assegurar o
funcionamento normal dos serviços públicos necessários re
conhecidos pelo Poder Legislativo Federal, os territórios
serão, por lei especial, erigidos ~m Estado.
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Al.'t. 133. A lei assegurará a autonomia dos Municípios
em que se dividirem os Territórios.

Art. 134. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da República, com
aprovação da Camara dos Estados, e demissível ad nutum,
cabendo as funcões deliberativas a uma Camara Municip'al
eletiva. As fontes de receita do Distrito Federal são as
mesmas que competem aos Estados e Municípios, cabendo
lhe todas as despesas de caráter local.

Art. :1.35. Para os efeitos da secção Poder Judiciário
equiparam-se o Distrito Federal e os Territórios aos Esta
dos, salvo o disposto no art. 94, parágrafo único.

O Sr. Heriqne Dodsworth (Pela ordem) - requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se â verificaçâG de votação, reconhece-se
terem votado a favor 183 Srs. Deputados e contra 10;
total 193.

o Sr. Presidente - O capítulo único do Título V foi
aprovado.

Aprovados, sucessivamente, os seguintes Capitulos do

TíTULO VI

Dos direitos e deveres

CAPITULO I

DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA

Art. 136. São brasileiros:
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,

não residindo êste a serviço do govêrno do seu país;
b) os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos no es

trangeiro, estando seus pais a serviço do Brasil, e, tora dest.e
caso, se. ao atingirem a maioridade. optarem pela naciona-
lidade brasileira; .

c) os estrangeiros que já adquiriram a nacionalidade
brasileira em virtude do art. 69. us. 4 e 5, da Constituição
de 24 de fevereiro de 1891;

d) os estrangeiros por outro modo naturalizados.
Art. 137. Perde-se a nacionalidade:
a) por naturalização em pais estrangeiro;
b) por aceitação, sem licença do Presidente da Repú-

blica, de pensão, emprêgo ou comissão remunerada, de go
vêrno estrangeiro;

c) pelo cancelamento da naturalização, provando-se em
processo actmmistrativo que a atividade social ou política,
do naturalizado é nociva ao interesse nacional.
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Art. 138. São eleitores os brasileiros, de um e de outro
sexo. maiores ou emancipados. na fórma da lei civil, regu
larmente alistados. .

§ LO Não podem ser alistados:
11) os que não saibam ler e escrever, como a legislação

eleitoral exigir;
b) as praças de pret das fôrças armadas e das polícias

estaduais;
c} os mendigos;
d} os religiosos de ordens monásticas, companhias. con

gregações ou comunidades de qualquer denominação, suJeI
tos d voto de obediência, regra. ou estatuto que implique re
Jluacia da liberdade individual;

e) os que estiverem, temporária ou defmitivamenw
privados dos direitos politicos.

Art. 139. O alistamento eleitoral e o voto são obrigató
rios, salvo para os maiores de 60 anos, sob as sanções que a
lei determinar. '

Art. 140. Suspende-se ou perde-se a cidadania nos casos
seguintes:

§ 1.0 Suspende-se:
a) por incapacidade civil absoluta;
b) peia condenação criminal, passada em julgado, en

quanto durarem seus efeitos.
c) pela isenção obtida, por motivo de convicção cienti..

fica, filosófica, moral ou religiosa, de algum dos onus ou
serviços exigidos pelas leis da República;

,.d) quanto aos deveres, por incapacidade física.
§ 2.° Perde-se:
a) nos oasos do art. 137;
b) por aceitação de título nobiliário, ordem honorífica.

ou condecoração. não compreendidas as distinções conferid<lS
como reconhecimento, ou prêmio, de servicos á ciência ou
á humanidade, ou em guerra com o estrangeiro.

§ 3.0 A lei estabelecerá as condições de reaquisiCão da
cidadania.

Art. 141. São inelegíveis:
1) Em todo o território da União: a) o Presidente da

República, os Governadores, os Interventores dos Estado~

nomeados nos casos do art. 12, o Prefeito do Distrito Fe
deral, os Governadores dos Territórios e os Ministros de Es
tado, até ·um ano depois de cessadas definitivamente as res
pectivas funções; b) os chefes do Ministério Público. mem
bros do Poder Judiciário, inclusive das Justiças Eleitoral e
Militar, os. membros do Tribunal de Contas, e os Chefes e
Sub-chefes do Estado Maior do Exército e da Armada: c) os
parentes, até o 3° grau, inclusive os afins, do Presidente da
República, até um ano depois de haver êste definitivamente
deixado as suas funcões. sal,vo, para a Assembléia Nacional,
se tiverem sido deputados anteriormente á eleição daquele,
ou o forem quando esta se realizar; d) os que não puderem
ser alistados eleitores.

VOLUME xx 5
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2) Nos Estados, no Distrito Federal e nos Territ6rios:
a) os secretário~ de ~s~a~o e os chefes.de Políci}r até um
ano após cessacao def1DltIva das respectIvas funçoes: b) os
comandantes de fÔrças do Exército, da Armada ou" da Polí
cia ali existentes; c) os parentes, até o 3° grau, inclusive os
afins, dos governadores e interventores dos Estados, do Pre
feito do Distrito Federal e dos Governadores dos Territó
rios, até um ano após definitiva cessação das respectivas
funções, salvo, quanto ás Assembléias Legislativas, ou á Na
cional, a exceção da letra c) do n. 1.

3) Nos municfpios: a) os Prefeitos: b) as autoridades
policiais; c) 03 iuncionários du Fisco; d) os parenles, alé
o 3° gran, inclusive os afins, dos Prefeitos, até um ano após
definitiva cessaç&.o das respectivas funções. salvo, relativa
mente aos Conselhos e ás Assembléias Legislativas, ou á Na
cional. a exc~ção da letra c) do :lo t.

CAPíTULO II

OECLARAOÃO DE DIREITOS R DEVERES

Art. f42. Assegura-se aos brasileiros, e aos estrangeiros
residentes no pafs a inviolabilidade" dos direitos concernentes
á liberdade, á subsistência, á segurança individual, á pro
priedade, nos têr-IDOS seguintes:

1) - Todos são iguais perante a lei.

2) - Não se reconhecem fóros de nobreza nem prIVI
légio de nascimento, sexo, classe social, riqueza, crenças re
ligiosas e idéias políticas. Não se criarão Utulos nobiliários.

3) - Ninguém será obrigado a fazer, ou ieixar de fa-
zer alguma coba, sinão em virtude de lei.

4) - A todos cabe o direito de prover á pról;>ria subsis
tência, e de sua famflia. mediante trabalho honesto, compa
tível com sua capacidade. O Poder Público deve amparar,
na f6rma da lei, os que estejam involuntariamente em in-
digência. "

5) - A todos facilitará o Estado a educação neces
sária.

6) - A lei e o ato administrativo não prejudicarão o
direito adquirido, o ato jurídico perfeit.o e a coisa Julgada.

7) - E' assegurado o livre exercício de qualquer pro
fissão, observadas as prescrições de lei atinentes á capacidade
técnica e ao interesse público.

8) - A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém
aí podendo penetrar, de noite, sem consentimento do mora
dor, sinão para acudir a vitimas de crimes ou desastres, nem
de dia, sinão nos casos e pela" f6rma prescritos em lei.

9) - Ninguém será prêso, a não ser em flagrante delito,
ou por ordem escrita da autoridade competente, nos casos
expressos em lei. .

10) - A pessoa detida, 011 presa, será, dentro em 2.
horas, apresentada ao juiz competente, que, se não houver
ordem ou decisão judicial anterior, manterá, ou relaxará a
detenção ou prisão, dentra de 72 horas. Se mantiver a pri~
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vacão da liberdnde, o juiz darã, inc.:;::Unenti, ao prôso, nota
de culpa, contendü o motivo da coaç~ II os nomes das testE;'
munhas. O prazo fixado par"a apres(;.ll.tação dos detidos, ~
presos. t"ora da séde da comaloca, ou termo. será razoave!
ment.e ampliado pelo juiz, em provimento geral, atendendo á-..
distancias e aos meios de transporte. tste dispositivo não Ef.
aplh~a as prisões de caráter militar.

i 1) - Ninguém ficará prp.so, se prestar fianc~ idônea
nos casos que a lei estabelecer.

~2) - Aos acusados se assegurará ampla defesa. com O!
meios e recursos a ela essellciais.

13) - Não haverá fôro privilegiado nem tribunais do
exceção; admitem-se, porém, juízos especiais em razão da
natureza das causas.

U) - Ninguém gerá processado. nem sent.enciado sinão
em virtude de lei anterior ao fato arguido, na fórma por ela
regulada e por autoriõnde competento. Ao acusado se faculta
preferir a aplicação da lei ulterior.

15) - Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
f6) - Não haverá pena perpétua, nem de banimento e

de morte. ressalvadas, quanto a esta. as disposicões da le
gislacão militar, em tempo de guerra com o estrangeIro.

17) - Nenhum juiz poderá negar prot.eção ao direito
de alguém por motivo de omissão na lei. Em havendo, de
verá decidir. por analogia, pelos princfpios gerais de direito
ou por equidade.

18) - Não poderá arguir a inconstitucionalidade da lei,
ou do ato governamental, quem lhe houver sofrido a apli

.cação por mais de um ano_
:19) - A lei assegurará aos necessitados assistência Ju

diciária gratuita com isencão de sêlos.. taxas, emolumentos
e custas processuais.

20) - Não será concedida a Estado estrangeiro a extra-
dição por crimes de opinião ou políticos. .

2:1) - Por motivo de conviccões científicas, filosóficas,
polfticas, morais ou religiosas. ninguém será privado da
qualquer dos seus direitos.

22) - E' inviolável a liberdade de conciência e de cren
ça e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, no que
não contravenham á ordem públira e aos bons costumes.

23) - E' livre a manifestação do pen::::amp.nW, indepen."
dente de eensura, sob a responsabilidade de cada um pet06
abusos que cometeT, não sendo permitido o anonimato, ~
&endo assegurado o direito de resposta.

24) - E' inviolável (l sigilo da correspolldênoia.
25) - E' permitido. a quem quer que seja, representar,

por p'3tição, aos poderes púl:llicos, e denunci"ar abu~os das au-
toridades. .

26) - E' garantido o direito de propriedade, salvas aoS
restrições ao seu exercício, impostas por lei, no interesse
coletivo. A desapropriação por utilid;lde pública Ja.r-se-á nos
têrmos da lei, mediante prévia e justa indenização. Ficará
sem ef-eito '8 desapropriação decretada que se não realizar



-68-

dentro de doze mElses, s6 podendo set' renovada se fór logo
para a indenização devida. Em caso de perigo eminente, como
guerra 011 comoção intestina, poderão as autoridades 'eom
petent~s usar <la propriedade particular até onde o be!l\ pú
blico o exija, ressalvado o direito á indenização ulterior.

27) - Os inventos industriais pertencerão aos seus au
tores,a quem a lei garantirá privilégio temporá'l'io ou con
cederá prêmio razoável, quando haja conveniência de vulga
rização dos inventos.

28 - A propriedade das marcas, de indústria e comér
cio é também assegurada nos têrmos da lei.

29) - Aos autores de obras literárias e artísticas é as
segurado o direito exclusivo de reproduzí-Ias pela imprensa,
ou por qualquer outro processo. &se direito se transmiitrá
aos herdeiros dos autores. pelo tempo quaa lei determinar.

30) - Em tempo de paz, salvo as exigências de passa
porte quanto a ingresso de estrangeiros, e as rest'l'ições da lei
ordinária, qualquer pessoa poderá entrar no território na
cional ou dêle sair.

31) - Os tributos de natureza fiscaJ s6mente por lei
especial serão instituidos ou majorados; us multas poderão
ser estabelecidas nos T2gulamentos quando a lei as autorize
e lhes determine os limites.

32) - Nenhum imposto, salvo o de renda. gravará di
retamente a profissão de escritor, jornalista ou professor.

33) - Dar-se-á habeas-corpus, sempre que alguém so
frer, ou se a<lhar ameaçado, de sofrer, em sua liberdade, vio
lência. ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas
transgressões disciplina'l'es não terá cabimento o habeas
corpus.

34) - ,Com o processo do habeas-corpus, dar-se-á, em
todo o país, mandado de segurança a quem tiver direito, certo.
líquido e incontestável, lesado ou ame'lçado de lesão, por ato
da autoridade pública, manifestamente inconstitucional ou
contrário á lei. A autoridade responsável será sempre ou
vida, com sua defesa, no prazo de cinco dias, e da decisão
caberá recurso voluntário, que não terá efeito suspensivo
quando a decisão fôr favorável ao impetrante. '

Parágrafo único. Caberá o remédio processual, insti
tuído por êste número, a quem estiver em condições idên
ticas á de outro litigante que haja obtido o pronunciamento
judicial definitivo da inconstitucionalidade de lei ou de ato'
do Executivo.

Art. 143. Sempre que se tornar necessário nas e~di
ções milj~ares, hospitais, penitenciárias ou outros estabele
cimentos oficiais, será permitida a assistência religiosa. sem
coação ou constrangimento nem onus para os cofres pú
blicos.

Art. 144. A ninguém se privará do tempo preciso, para
a satisfação dos seus deveres religiosos, atendidas as obriga-
ções dos serviços a seu cargo. .

Art. 145. Os cemitérios terão caráter secular, e serão
administrados pela autoridade municipal, ficando livre a
todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em
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relação aos seus crentes. Ficam ressalvados Os cemitérios já
mantidos pelas 'associaQÕes religiosas. sujeitos. porém, á fis
calização das autoridades competentes.

Art. 146. S6ment.e aos brasileiros se asseguram os di
reitos :

a) de votar e seI' votado p~ra o provimento de cargos
públicos eletivos;

b) de exercer funções públicas, salvo de natureza técni
ca, para as quais poderão ser contratados estrangeiros;

c) exercer. com responsabilidade principal e de orien
tação, a imprensa noticiosa ou política;

d) de reunirem-se, sem armas. em logradouros públicos,
não podendo a polícia intervir sinão para assegurar ou res
tabelecer a ordem ou para prevenir que seja perturbada;

e) de exercerem profissões ditas liberais.
Art. f 77. E' mantida a instituicão do Júri, com a orga

niza\;~u e as atribUIções que a lei ordinária lhe der, assegu
rados sempre o sigilo das votações e a plenitude da defesa
dos I'éus. Será, porém, de sua competência o juh~amento

dos crimes de imprensa e dos politicos, exceto os eleItorais.
Art. 148. A União poderá expulsar do territódo na

cional os estrangeiros perigosos á ordem pública ou nocivos
aos interesses do pais.

Art. 149. A especificação dos direitos, garanliu:t e de
veres expressos nesta Constituição não exclúe outros, r.,sul
tantes de regime e dos principios que ela adota.

CAPlTULO IH

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

Art. 150. A ordem econômica deve ser organi7.ada con
forme os princípios da justiça e as necessidades da vida na
cional, visando proporcionar a todos uma existência digna
do homem. Dentro dêsses limites é garantida a liberdade
econÔmica.

Art. 151. A lei federal regulará o aproveitamento das
minas e demais riquezas do sub-solo, que dependerá. nos
casos determinados, de licença ou concessão do poder com
petente.

§ 1.0 A licença ou concessão será conferida exclUSIva
mente a brasileiros e a emprêsas organizadas no Brasil, res
salvadas ao proprietário respectivo, preferência ou coparti
cipação nos resu1tados.

§ 2.0 A lei regulará· a nacionalização progressiva das
minas e quedas de água julgadas básicas ou essenciais á de
fesa econômica ou militar da Nação.

§ 3.° O aproveitamento das águas públicas e da energia
hidráulica. dependerá de licença ou concessão do poder
público que sôbre as mesmas tiver jurisdição, observadas
as normas gerais da lei federal.

§ 4.0 As minas e demais riquezas do sub-solo, bem
como as quedas de água. constituem propriedade distinta
do solo.

Art. 152. A União poderá assumir, em lei especial por
motivo de interesse público, o monopólio de determi.nada in-



-70 -

dústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações
devidas conforme o art. 142, n. 26 e ressalvados os serviços
públicos municipalizados, ou da competência dos ;.Joderes
locais.

Art. 153. Aquele que, por cinco anos continuas.
sem oposição, nem reconhecimento de domínio alheio.
ocupar um trecho de terra, até 50 hectares de superfície.
ou o mantiver cultivada, adquirirá a propriedade plena do
solo, mediante sentença declaratória do juiz competenté>.
regularmente transcrita.

Art. 154. A lei pl'omoverã, por medidas adequadas. o
fomento da economia popular e- o desenvolvimento do cré
dito.

Art. 155. É proibida a usura. Considera-se usura a
cobrança de juros, inclusive comissões, que ultrapassam (l

àobro da taxa legal. A lei estabelecerá as penas dêste crime.
Parágrafo único. Na legislação bancária será estabele

cida a nacionalização progressiva dos bancos de depósito.
Art. 156. A lei isentará de penhora a casa de pt>queno

valor, em que resida o devedor, com sua família, se não
tiver outros bens, assim como os prédios rurais também de
pequeno valor, quando proporcionem a subsistência do deve
dor e sua família - ressalvados os casos de garantia real
prest~da para a construção de casa, ou para aquisição do
imóvel, ou em data anterior a esta Constituição.

Art. 157. A iei federal regulará a revisão, baseada em
índices econõmicos, das tarifas de concessionários de servi
ços públicos, para que os lucros, por estes obtidos, não ex
cedam á justa retribuição cio capital.

Art. 158. As heranças até o valor de dez contos de réis,
na linha direta ou entre cônjuges, serão livres de quaisquer
impostos de transmissão.

Art. 159. A lei promoverá o amparo da produção e es
tabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos cam
pos, tendo em vista a proteção social do trabalbador e os
interesses econômicos do país.

Parágrafo único. Na legislação sôbre o trabalho serão
observados os seguintes preceitos, desde já em vigor além de
outras niedidas que visem melhorar as condições do trabalha
dor: a) igual salário para igual trabalho, sem distinção de
sexo, idade ou estado civil; b) salário mínimo capaz de satis
fazer, conforme as condições de cada região, as necessidades
normais de um tra..halhador chefe de família; c) jornada de
trabalho diário não excedente de oito boras; d) proibição do
trabalho a menores de 16 anos e trabalho noturno e em in
dústrias insalubres a menores de 18 anos; e) férias anuais
remúneradas; f) assistência ao trabalhador enfermo bem
como á gestante operáMa; g) seguro obrigat6rio contra a
velhice, doença, desemprêgo. riscos e acidentes do trabalbo
e em favor da maternidade; h) direito de gréve pa~ífica; i)
indenizacão de um mês de ordenado ou salário por cada
ano de serviço ao operário demitido sem processo por crime
previsto em lei; j) contrato coletivo de trabalho; k) regula
mentação de todas as profissões no seu e.~ercício.

Art. iGO. A política rural será orientada no eent.ido da
fixação do homem do campo a bem do desenvolvimento eco
nOmico do país. devendo a lei dispOr" de modo geral sObre a
colonização e O -aproveitamento da! terras pUblicas sem
prejuízo das iniciativas dos poderes locais coordenados
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com as diretrizes estabelecidas pela União, assegurada sem
pre preferência ao trabalhador nacional.

Art. 161. A lei atenderá aos interesses nacionais no
sentido de assegurar a assimilação dos imigrantes.

Art. 162. É garantido a cada indivíduo, e a todos que
exerçam a mesma profissão, a liberdade de união para a de~

fesa das condições do trabalho e da vida econÔmica e cul
tural.

§ 1.° As associações profissionais, bem como as c9nven~

ções coletivas que celebrarem, na forma da lei. serão re
conhecidas para os devidos efeitos.

§ 2.0 Nenhuma associação profissional será dissolvida,
independente de deliberacão própria, a não ser por sen
tença judicial.

Art. 163. A lei organica de imprensa estabelecerá re~
gras especiais relativas ao trabalho dos redatores, operá
rios e mais empregados, garantindo-lhes a estabilidade.
férias e aposentadoria.

Art. 164. A lei fixará os tributos, tendo em vista os
seus fundamentos de ordem econômica e social, relativas á
renda. ou lucros dos contribuintes;.a valorização dos bens,
por fôrça de melhoramentos, realizados pelo Poder Público;
a retribuição de serviços efetuados, ou de vantagens conce
didas pelo mesmo Poder; á segurança e á validade das tran
sações; ao amparo da produçâo nacional; e á defesa da or
dem interna e do bem público em geral.

Art. 165. No caso de valorização de im6vel por motivo
de obras públicas, poder'á ser parcialmente cobrado o custo
destas pelo ramo da administração que as tenha efetuado,
mediante tributação. especial.

Art. :166. A assistência social incumbe á União. e, de
acôrdo com as normas fundamentais estabelecidas na lei
federal, aos Estados e aos Municípios, com os seguintes
objetivos:

a) velar pela saúde pública, promovendo o amparo aos
desvalidos, criando os necessários serviços técnicos, bem
como stimulando os serviços sociais existentes e pro
curando coordenar as suas finalidades;

b) incentivar a educação;
c) amparar a maternidade e a infancia;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra o abandono fisico, moral

e intelectual;
f) adotar medidas tendentes a restringir a mortalidade

e a morbidade infantis; .
. g) adotar medidas de higiene social e impedir a pro~

pagação das doenças transmissíveis;
h) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra

os venenos sociais.
P~rágrafo único. Incumbe obrigatoriamente á União a

profilaxia da lepra.

Cl..PITULO IV

DA FAMÍLIA E EDUCACÃo

Art. 167. A· familia, constituída pelo casamento indis
solúvel, está sob a proteção especial do Estado.

Art. :168. O casamento será civil, e gratuita a sua cele
bração e respectivo registo.
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Parágrafo único. O casamento poderá ser validamente
celebrado pelo Ministro de qualquer confissão religiosa,
previamente registado no juízo competente, depois de re
conhecida a sua idoneidade pessoal e a conformidade do rito
respectivo com a ordem pública e os bons costumes. O
processo de habilitação obedecerá ao disposto na lei civil.
Em todos os casos, o casamento somente valerá depois de
averbndo no fiegisto CiviL A lei estabelecerá penalJdades
para a transgressão dos preceitos legais atinentes á cele
bração do casamento.

Art. 169. Aos contraentes é obrigatória a prova prévia de
exame de sanidade física e mental, segundo os molde:;; da eu
g-enia, estabelecidos em lei federal.

Art. 170. É livre o ensino em todos os graus, observa
das as norma~ da legislação federal, mas os exames finais
do ensino secundário e do superior serão prestados em ins
titutos oficiais ou reconhecidos pelo Govêrno FetIeral. na
forma da lei e onde não houver instituto oficial.

Art. 171. O ensino religioso será de frequência fa("ultati
va e ministrado de acÔrdo com os principios da c(lnfissão
religiosa do aluno. manifestada pelos pais ou responsáveis,
constituindo matéria dos horários nas escolas públicas pri
márias, secundárias. profiSSIonais e normais.

Art. 172. O ensino primário é obrigatório, inclusive
para os adultos e os cégos. abrangendo o ensino profissional.

Art. 173. O plano nacional de educação somente poderá
ser modificarIo de seis em seis anos.

Art. 174. É vedada a dispensa de provas escolares de
habilitaoão, determinadas em leis ou regulamentol' es
peciais.

Art. f 75. Nos institutos oficiais de ensino. o provi
mento dos cargos do magistério se fará sempre por con
curso de provas. Os profe.ssores. assim nomeados. são vi
talícios e terão vencimentos írredutíveis, s6 perdendo seus
cargos em virtude de sentença judiciária.

Art. 176. Com os serviços de educação, inclusive auxilio
a estudantes de capacidade 3:tcepcional, que dele necessita
rem, a União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios
despenderão, anualmente. nunca menos de 10% da impor
tsncia dos impostos arrecadados.

Art. 177. É garantida ampla liberdade de cat~dra.
Art. 178. Os estabelecimentos particulares de educação

primária ou profissional. oficialmente considerados idÔneos,
serão isentos de qualquer tributo.

Art. 179. A educação moral e cívica, a educação física,
a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias obri
gatórias em todas as escolas, exceto nos cursos superiores.
Nas escolas primárias é, ainda. obrigatório o ensino do idio
ma nacional e de noções de geografia e história do Brasil.

CAPíTULO V

DA DEFESA NACIONAL

Art. 180. Todas as questões relativas â defesa n'lCional
serão estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional e pelos órgãos especiais criados para aten
der ás necessidades da mobilização nacional.

§ 1.° O Conselho Superior será presidido pelo Pre~idente
da República e dele farão parte os Ministros de Estado, o
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Chefe do Estado Maior do Exército e o Chefe do Estado
Maior da Armada.

§ 2.° A organização, o funcionamento e a competência do
Conselho Superior serão regulados em lei.

Art. 181. Incumbirá ao Presidente da República a di
reção política da guerra, sendo as operações militares da
competência e responsabilidade do Comandante ou Coman
dantes em Chefe do Exército ou dos Exercitos em campanha
e dos das Fôrças Navais.

Parágrafo único. A declaracão do estado de guerra im
plicará a suspensão das garantias constitucionais que pos
sam prejudicar direta ou indiretamente a segurança na
cional.

Art. 182. As fôrças armadas são instituições nacionais
permanentes e, dentro da lei, essencialmente obeditmtes aú'il
seus superiores hierárquicos. Destinam-se a garantir a se
gurança externa da nação, as instituições constitucionais e a
ordem legal.

Art. 183. Todos os brasileiros são obrigados, na forma
que a lei estabelecer, ao servio militar e a outros encargol3
necessários á defesa da Pátria e das instituições, e, em caso
de mobilização, serão aproveitados conforme as suas apti
dões, quer nas fôrças armadas, quer nas organizações do
interior. As mulheres ficam excetuadas do serviço militar.

§ 1.0 Nenhum brasileiro poderá exercer direitos polí
ticos ou função pública, sem provar que está quite com as
obrigações estatuidas em lei para com a defesa nacicnal.

§ 2.° Todo o brasileiro na idade do serviço militar será
obrigado ao juramento da bandeira nacional na fórma e sob
as penas da lei.

Art. 184. O militar em serviço ativo das fôrças armadas
não poderá exercer profissão a elas estranha; se aceitar
cargo público permanente, a elas estranho, será transferido
para a reserva.

-§ 1.0 O oficial em serviço ativo das fôrças armadas, que
aceitar cargo público temporário, de nomeacão ou eleição, e
não privativo d'a qualidade de militar, será agregado ao
respectivo quadro, sem percepção de vencimentos, contando,
porém, tempo de servico, inclusive antiguidade de posto,
nos têmos do art. 31, § 3°, mas não podendo ser promovido
por antiguidade, enquanto não voltar ao serviço militar
ativo, Aquele que permaneceer em tal situação por mais 'de
oito anos contínuos, ou doze interpolados, será transferido
para a reserva.

-§ 2.° O militar, no desempenho de mandato eletivo, terá
direito, nos intervalos das sessões legislativas, á percepção
das vantagens correspondentes á sua condição.

, Art. 185. As patentes e os postos são garantidos em
toda a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva, oriundos
do Exército ativo e da Armada, ou reformados na forma
da lei.

§ 1.0 Os oficiais das fôrças armadas s6 perderão seus
postos e patentes por condenação superior a dois anos, pas
sada em julgado; ou quando, por tribunais militares c0Il!
petentes, e de caráter permanente, forem, nos casos espeCI
ficados em lei. declarados indignos do oficialato ou com êle
incompatíveis. No primeiro caso, poderá o Tribunal Mi
litar competente, ate?dendo á .n~tureza. e. ás circu!lstancias
do delito e aos serVIços do ofICIal, deCIdIr que seja refor-
mado com as vantagens de sua patente. .
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§ 2.° O acesso na hierarquia militar obedecerá o con
dições estabelecidas em lei, fixando-se o valor mínimo a
realizar para o exercício das funções relativas a cada grau,
ou posto, e' as preferências de caráter profissional para
promoção.

§ 3.° Os títulos, postos e uniformes militares são pri
vativos do militar em atividade, da reserva ou reformado,
ressalvadas as condições honoríficas efetuadas em ato an
terior a esta Constituição.

Art. 186. Até cem quilômetros para dentro das linhas
das fronteiras, nenhu.ma concessão de terras, ou de vias de
comunicação, ou a abertura destas, terá lugar sem audiência
do Conselho Superior da Defesa Nacional, assegurando êste
o predomínio de capitais e trabalhadores nacionais, bem
como as ligações interiores necessárias á segurança das zonas
servidas pelas estradas de penetração.

§ 1.0 Do mesmo modo se procederá em relação ao esta
belecimento, nessa faixa, de indústrias, inclusive de trans
portes, que interessem á defesa nacional.

o§ 2.° O Conselho Superior da Defesa Nacional rela
cionará, e comunicará aos governos locais interessados, as
indústrias acima referidas, que revistam êsse caráter, po
dendo, em todo o tempo, rever e modificar a mesma relação.

É dado como aprovado o seguinte capítulo
úniCl) do

TíTULO VII

Das disposíções gerais

Art. 187. O Brasil não Se empenhará em guerra de
conquista, direta ou indiretamente, por si ou aliad'o a outras
potências.

Art. 188. A Assembléia Nacional, na emergência de
agressão estrangeira, ou insurreição armada, poderá decla
rar em estado de sítio qualquer parte do território nacional,
observando o seguinte:

1. O estado de sítio não ·será decretado por mais de
noventa dias, podendo ser prorrogado, no máximo, por igual
prazo, de cada vez.

2. Na vigência do .estado de sítio. admitem-se as se
guintes medidas de exceção:

a) desterro para outros pontos do território nacional,
ou determinação de permanência em certa localidade;

b) detenção em edifício ou local não destinado aos
réus de crimes comuns;

c) censura da correspondência de qualquer natureza,
e de publicação em geral;

d) suspensão da liberdade de reunião e de tribuna;
e) busca e apreensão. em domicílio;
§ 1.° A obrigação de permanência não será imposta

-em lugares desertos ou insalubres do território nacional,
nem para ai ninguém será desterrado, ou para lugar dis
tante mais de mil quilômetros daquele em que a prisão se
efetuar.

§ 2.° Ninguém será. em virtude do estado de síUo.
oonservado em custodia. senão por necessidade. da defesa
na~ional, em caso de agressão estrangeira. ou por autoria
Ol: cumplicidade em insurreição, ou fundados motivos de
vir a participar nela.
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§ 3.° Em todos os casos. as pessoas atingidas pelas me
didas restritivas da liberdad', de locomoção, tem de ser,
dentro de cinco dias. apresentadas pelas autoridades que de
cretaram as medidas, com a declara!:ão sumária dos motivos.
que· as determinamm, ao juiz comissionado para êsse fim,
e por êle ouvidas, tomando-se-Ihes, por escrito, as decla-
rações. .

§ 4.° As medidas restritivas da liberdade de locomoção
não. atingem os membros da Assembléia Nacional, Côrte Su
prema, Supremo Tribunal Militar, Tribunal Superior Elei
toral, Tribunal de Contas. e nos territórios das respectivas
circunscrições, os Governadores de Estados, membros das
Assembléias Legislativas e dos Tribunais de circuito e de
Relação.

§ 5." . Não será obstada a circulação de livros, jornais
ou de quaisquer publicacões, desde que seus autores, dire
tores ou editores S6 submetam á censura. No caso de inob
servancia da censura ou por interesse da ordem pública.
caberá a medida autorizada pelo art. 142. n. 23.

§ 6.° Não será censurada a publicação dos atos oficiai!
de qualquer dos poderes federais, salvo os referentes
a medidas de natureza militar.

§ 7.° Não se achando reunida a Assembléia Nacional.
poderá o estado de sítio ser decretado pelo Presidente da Re
pública, observadas as prescrições dêste artigo, e com prévia
aquiescência da Delegação LegislatIva Permanente. Neste
caso, a Assembléia Nacional se reunirá trinta dias depois.
independente de convocação.

§ 8.° Na sessão de instalação da Assembléia Nacional,
o Presidente da República relatará, em mensagem especial,
os motivos determinantes do estado de sítio, e justificará as
medidas que tenha adotado, apresentando as declaraçõe!!
exigidas pelo § 3°, e mais documentos necessários. As Ca
maras passarão em seguida, a deliberar sôbre o decreto
expedido, revogando-o, ou não, podendo também apreciar,
desde logo as providências trazidas ao seu conhecimento e
autorizar a prorrogação do estado de sítio nos têrmos do
n. 1 dêste artigo.

§ 9." Proceder-se-á na conformidade dos parágrafos
precedentes, para a prorrogação do estado de sítio.

§ 10. Decretado O estado de sítio, o Presidente da Re
pública designará, por ato publicado oficialmente, as auto
ridades que exercerão as medidas de exceção, e as normas
necessárias para a regularidade destas.

. § 1Í. Cessado o estado de sítio, cessam, desde logo.
todos os seus efeitos. .

§ 12. Findo o estado de sítio, o Presidente da Repú
blica relatará, em mensagem á Assembléia Nacional, todas
as medidas que tenha praticado, em virtude dêle, por si ou
por outras autoddades, e que ainda não haja comunicado,
remetendo as declarações prestadas e mais documentos ne
cessários, para que a Assembléia aprecie todos êsses atos•.

§ 13. O Presidente da República e demais autoridade~
serão responsáveis, civil e criminalmente, pelos abusos que
cometerem.

§ 14. A inobservancia de qualquer das prescrições
dêste artigo tornará ilegal a coação, e permitirá aos pa
cientes recorrerem ao Poder Judiciário.
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caso de guerra, ou de emergência de guerra.

Art. 189. Em todas as eleicões, para cargos públicos,
se observal'á u sistc:ma do voto t'igorosamente secreto~

Art. 190. A defesa contra os efeitos das sêcas no Nor
deste obedecerá a um plano sistemático e será permanente.
ficando a cargo da União que despenderá, com as obras e
serviços de assistência, quantia nunca inferior a quatro por
cento da sua receita total.

§ L° Dessa percentagem, tres serão gastos em obras
normais do plano de defesa estabelecido e o restante será
invertido em uma caixa especial, afim de serem socorri
das, nos têrmos do art. 7 § 6, as populações atingidas pela
calamidade pública das sêcas.

§ 2.° O Poder Executivo Federal providenciará para
que. no primeiro semestre de cada ano. seja enviada ao
Poder Legislativo, a relação pormenorizada das obras termi
nadas ou em andamento, das quantias despendidas· no ano
anterior, e das necessárias para continuidade das obr:ls. des
criminando-se o consumido com material e com pessoal, in
clusive técnicos.

§ 3.° Os Estados e Municipios compreendidos na zona
assolada pelas sêcas, consignarão em seus orçamentos igual
quantia de quatro por cento, destinada a assistôncia eco
nÔmica á região flagelada.

§ 4.° Decorridos dez anos, será por lei ordinária revista a
percentagem acima estipulada.

--.. Art. 191. Esta Constituição poderá ser emendada e a
proposta de emenda deverá partir: a) de uma quarta par
te, pelo menos, dos membros da Camara dos Representantes,
ou da Camara dOlÕ [!:stados; b) de mais de metade dos Es
tados, no decurso de dois anos, representada cada llma das
unidades federativas pela maioria de sua Assembléia local.

Cada emenda considerar.;..se-á aprovada se aceita. me
diante duas àí:;cussões, por mais de metade dos me.mbros
componentes da Camara dos Representantes e da Camara dos
Estados, em dois anos consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos membros
componentes de um dos ramos do Poder Legislativo, - po
derá, imediatamente, ser submetida ao voto do out.ro ramo,
entendendo-se aprovada se lograr qflorum idêntico.

Parágrafo único. Aprovada a emenda pelo Poder Legis
lativo, será ela anexada, com um número àe ordem, ao texto
constitucional e publicado êste com as assinaturas dos mem
bros das Mesas da Camara dos Representantes e da Camara
dos Estados.

Art. 192. Continuam em vigor as leis que, explícita ou
implicitamente, não contrariarem as disposições desta Cons
tituição.

nISPoSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1.0 Promulgada esta Constltuição, a Assembléia
Nacional Constituinte elegerá, no dia imediato, o Presidente
da República para.o primeiro quadriênio constitucional.

§ 1.0 Essa eleição se fará por escrutínio secreto e será,
em primeira votação, por maioria absoluta de votos, e, se
nenhum dos votados a obtiver, por maioria relativa, no se
gundo turno.

§ 2.° Para essa. eleição não haverá incompatibilidades.
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§ 3.0 O Presidente eleito prestará o compromisso do
artigo 69 perante a Assembléia Nacional Constituintp., detro
de 15 dias, começando a decorrer dessa data o seu período
de govêrno.

Art. 2.° A Capital Federal será transferida, para a
região central do território nacional. O Presidente da Re
pública, logo que estn Constituição entrar em vigor, no
meará uma Comissão qllP., sob as instruções do Govêrno,
procederá a estudos de várias localidades adequadas á ins
talação da Capital. Concluídos tais estudos, será presente á
Assembléia Nacional, que escolherá o local e tomará, sem
perda de tempo, as providências necessárias á mudança.
Efetuada esta, o atual Distrito Federal passaI'á a constituir
um Estado, a menos que os poderes competentes deliberem
sua incorporação ao Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3.0 A Assembléia Nacional iniciará, na sua pri
meira sessão ordinária, a elaboração das leis seguintes:

a) Código eleitoral;
b) de processo e julgamento perante o Tribunal Es-

pecial;
c) de organização dos tribunais federais;
d) estatuto dos funcionários públicos;
e) de organização e liberdade de imprensa.
Art. 4.0 Noventa dias depois de promulgada esta Cons

tituição, serão realizadas as eleições para a primeira As
sembléia Nacional ordinária e para as Assembléias esta
duais constituintes. Estas, ultimada a elaboração das res
pectivas Constituições, elegerão os governadores, converten
do-se depois em Assembléias Legislativas ordinárias.

Parágrafo único. Até a instalação da Assembléia Na
cional, ° Presidente da República ficará autorizado a ex
pedir decretos com fôrça de lei.

Art. 5.0 Enquanto não adotarem regularmente, outra
Constituição, ficarão os Estados sujeitos ás Constituições
que vigoravam em 1930, com as .alterações estabelecidas até
a promulgação desta Constituição Federal e as que dela
mesma resultarem.

Art. 6.0 O Govêrno Federal fará -publicar em avulso
esta Constituição para larga distribuição gratuita em todo
o país. especialmente aos alunos das escolas de ensino su
perior e secundário, e promoverá cursos e conferências para
divulgar o seu conhecimento.

Art. 7." Fica reconhecido ao Estado do Amazonas o
direito de receber da União uma indenização pelos prejuí
zos advind 05 ao Estado em virtude da incorporação do Acre.
ao patrimônio nacional. O valor desta indenização será fi,
xado por arbitros, deduzindo-se dêle as indenizacões pagas
pelo Brasil á Bolívia. e será aplicada em beneficio do Es
tado. de a<:<'\1'oo com a orientação do Govêrno da República.

Art. 8." Fica reconhecido ao Estado de Mato Grosso o
direito de receber da União uma indenisacão pelos territórios
QUe êsse Estado, em virtude do tratado de Petr6polis, cedeu
á Bolívia. O valor dessa indenisação, que deverá ser apli
cada em benefício do Estado, será fixado por arbitros, que
levarão em conta no _avaliá-lo as vantagens que essa cessão
do território matogrossense trouxe para o Brasil com a aqui
sição do Acre.

Art. 9.0 Dentro de dez anos, contados da vigência desta
Constituição, deverão ,1)~=:E:st.~d~~es~!'?~ SU:::;~63tões de
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limites, mediante acurdo direto, arbitramento, ou recurso ao
Poder Judiciário. .

§ LO Findo êsse prazo, e não estando resolvidas essas
questões, o Presidente da República nomea.rá uma comissão
especial para o estudo e decisllo de cada uma delas, fixando
lhes norma de processo, que ltssegUl'em aos lDteressa<los a
produção de provas e alegações.

§ 2.° As comissões organizadas deoldirão afma! !:lern
mais recurso sObre os limites controvertidos, fazendo-se li
demarcação pela forma que a lei determinar.

Art. :lO. No caso de haverem sido caucionadas rendas
dos impostos de exportação, em garantia de empréstimos eSM

tac1llais. ficam os respectivos credores, de pleno direito e
por fôr'l(u desta ConsliLuicão, sem dependência de qualquer
formalidade espeoial, subrogados nas mesmas garantias
~Obre a l'enda dos impostos de vendas.

Art. :I.t. A lei de organização sindical assegurará a comM

pleta autonomia dos sindicatos, relativamente a partidos e
go\'êrno~, e garllnf.irá a unidade sindical e liberdade política
ue seus as~ociados.

Art. 12. A exceção admitida no art. 97 é extensIva aos
membros da magistratura que já exerçam cargos no magis
tédo secundário.

Art. 13. O atual Supremo Tribunal Federal passará
a constituir a Côrte Suprema.

§ 1.0 Os recursos existentes no Supremo Tribunal Fe
deral, sObre questões que não forem de sua competência, a
menos que estejam em grau de embargos, baixarão aos tri
bunais a que esta Constituição deu atribuição de julgá-las.

§ 2.° Enquanto não forem instalados os Tribunais
de Circuito, pertencerá á COrte Suprema o julgamento das
causas e recursos. da competência dos mesmos.

§ 3.° As primeiras nomeações, para os Tribunais
de Circuil.o. independem de classificação quando recaia.m em
,jufzes sl"ceionais, ou membros do Ministério Público da
União.

§ 4.0 Os atuais juízes seccionais e os juízes substitutos,
sem exceção, ficarão em disponibilidade, com vencimentos
integrais, até serem aproveitados em cargos de igualou su
perior categoria. Os escrivães e mais funCionários d!\s Varas
Federais, inclusive os oficiais de justiça, terão preIE'rência
exclusiva nas nomeações para os cargos correspondentes dos
Tribunais de Circuito ou nos Tribunais e Juízos estaduais,
nas mesmas localidades. Os escrivães e oficiais de justiça
efetivos continuarão a perceber dos cofres públicos os ven
cimentos e mais vantagens atuais até serem aproveitados em
outros car~os de categoria correspondente.

§ 5.° As demais disposições referentes ao Poder Ju
diciário começarão a ser aplicadas sessenta dias depoi3
de entrar em vigor esta Constituicão. Nessa data, os juízes
federais deixarão o exercício dos cargos e remeterão os pro
cessos em andamento ao Juiz local competente.

Art. U. Ficam aprovados os atos do Govêrno ProM

vis6rio, Interventores federais nos Estados e mais delegados
do mesmo Govêrno, excluída qualquer a.preciaç~(} judicial
dos mesmos atos e de seus efeitos.

Parágiafo único. O Presidente da República organi
zará, oportunamente, uma ou várias comissões presididas
por magistrados federais vitalícios que. apreciando, de pla
no, ~ reclamações dos interessados, emitirão parecer sôbre
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a conveniência do aproveitamento dêstes, nos cargos ou fun
cões públicas que exerciam e de que tenham sido afastados
pelo Govêrno Provisório, ou seus Delegados, ou em outros
correspondentes,. logo que possível,' excluído sempre o paga
mento de venCImentos atrazados ou de quaisquer indeni
zações.

Art. 15. Esta Constituição será promulgada, pela Mesa
da Assembléia e assinada pelos Deputados presentes.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaramos que o nosso voto foi contrário ao art. 1°,
que mantém a forma de govêrno proclamada em 15 de novem
bro de 1889, por sermos pelo adoção do sistema parlamentar.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Agamemnon Ma~
galhães. - José Sá. - Arnaldo Bastos. - Os6rio BOrba. 
Mário Domingues. - Aloísio Filho. - Pedro Rache. - J.
Ferreira de Sousa. - Alberto Roselli.

Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte 
Requeiro a V. Ex. se digne mandar publicar, pelo Diário
da Assembléia Nacional, as restrições que oponho á aprova
ção de alguns artigos do projeto da Comissão Constitucional,
Desaprovo mesmo, "data venia", alguns dêsses artigos e,
ainda, algumas emendas, que já foram publicadas, com pare.··
ceres favoráveis.

Votarei com restrição pela aprovação do art. 3°, porquê
sou contrário á faculdade que aí se outorga os Estados de
se incorporarem. Não me dmorarei no exame da questão,
porque estou convencido de que jámais êsses Estados se
incorporarão. Foi-lhes dada essa faculdade, pela Constitui
ção de 24 de Fevereiro de 1891, art. 4°, e em 40 anos não se
verificou nenhuma anexação., Não se verificou, também, nêsse
período, nenhum desmembramento. Mas uma tentativa foi
feita, em Minas Gerais, nêsse sentido, havendo alguns polí
ticos eminentes do sul daquele Estado, tomado armas para
êsse fim.

A experiência mostra que as comunidades quanto me
nores, relativamente ao fator território, tanto melhor se
administram. Temos os exemplos no continente europeu,
onde - a exceção da Rússia - não há um Estado que tenha,
naquele continente, um território do tamanho do de Mina!!!
Gerais, que é de 575 mil quilômetros quadrados. No conti
nente_ asiático, o Japão, pequeno império insular, Com um
território da' quatrocentos e tantos mil quilômetros quadra
dos, é mais importante que a China, que já foi a maior na
ção do mundo, quer em território, quer em população.

Em nosso país mesmo, observamos o KI'ande progresso
dos pequenos Estados do Paraná e Santa Catarina. no sul,
Espírito Santo, Sergipe e a Paraiba, no no1'te. Sob o go
vêrno do inolvidável estadista João Pessôa, a gloriosa Pa
ra1ba chegou a não ter credores. Estou convenddo de que o
Estado do Amazonas, cujo território é de um milhão oito
centos e noventa e .sete mil qUilômetros quadrados - Se há
50 anos estivesse subdividido em quatro Estados - cada
um deles teria, pelo menos, uma população de 500 mil ha
bitantes. Entretanto, a população daquele Estado ainda é
inferior a quatrocentos mil. As mesmas considerações se
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aplicam, "mutatis mutandis", a respeito do Pará, Mato 'Grosso
e Goiaz.

Votarei contra ,3. aprovação do art. 78, que está assim
redigido:

"Os Deputados da Gamara d:osRepresentantes,
nomeados Ministros de Estado. não perdem o man
dato, sendo substituídos na mesma Camara, enquanto
exercerem o cargo, :Q!!los suplentes."

l!:sse suplente ficará -colocado: numa posição quási hu
milhante. Não poderá criticar atos do govêrno, e muito me
nos do ministro, porquê êste poderá pedir exoneração e vol
tar a ocupar a cadeira, de onde o suplente o criticava. Não,
será absurda a hipótese de o Ministro divergir do Presidente
da República. exonerar-se e vir para a Assembléia combater
o govêrno, afastando daqui um magnifico representante do
povo.

Votarei com restrição pela aprovação do art. 79, § :1.0,
Que está assim redigido:

"Os membros do Conselho Nacional serão nomea
dos pelo Presidente da República, com aprovação da
Camara dos Estados, dentre os brasileiros natos, não
menores de 35 e não maiores de 65 anos, de reconhe
cida probidade e sólido preparo técnico, preferindo
se os que tenham prática de govêrno e de adminis
tração. "

Nenhuma restrição eu faria, se as expressões finais
dêsse parágrafn fossem as segllintes: "preferindo-se os que
tenham feito bom go'Vêrno e boa administração.

Os membros desta Assembléia não .ignoram que, mesmo
em nosso país, há homens que fÔra melhor estivessem no
cárcere, embora se tenham exercido no govêrno e na ad
ministração. É certo que o dispositivo redigido pela ilustre
Comissão Constitucional exige que o candidato seja de re
conhecida probidade. Mas, é também certo que, no Brasil.
a probidade que se alardêa, salvas honrosas exceções, é a
dos que se enriqueceram á custa da nação e podem, por
isso, ter muita gente que apregõa as suas virtudes bastardas.

O Sr. Oliveira Salazar, êsse homem que se tem reve
lado um grande financista e engrandecido Portugal, não
era conhecido como homem que tivesse prática de govêrno
e de administração. Os Srs. Gustavo Capanema, Fernandes
Távora, Arí Parreiras, Benedito Valadares e outros, que já
governaram ou estão governando bem os Estados da Fe~

deração, não tinham prática de go'Vêrno nem de adminis
tração.

Votarei contra a aprovação do art. 141, que estabelece
os casos de inelegibilidade, salvo quanto aos homens que não
puderem ser alistados eleitores e aos que se acharem pri
vados dos direitos políticos, por motivos justos. Mantenho
o ponto de vista que defendi, pela imprensa, em 1918, quando
se comentava a reeleição do Sr. Borges de Medeiros á presi
dência do Rio Grande do Sul.

Em época remota, nos primórdios da independência da
República Norte-Americana, George Washington foi reeleito
s~u presidente, e não'o foi pela terceira vez porql1ê prefe
rlU recolher-se á vida privada, ir passar em Mont-Vernon
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o resto dos seus dias. Posteriormente, no mesmo país, Teo
doro Roosevelt e outros presidentes foram reeleitos e pro
moveram o engrandecimento daquela República nossa
amiga. No Rio Grande do Sul, o Sr. Borges de Medeiros foi
reeleito quatro ou cinco vezes, e não fez a infelicidade da
quele Estado. Pelo contrário, ainda é tido pela maioria dos
brasileiros, e com justica, como um dos nossos maiores es
tadistas.

Não compreendo que se prive um homem, temporaria
mente, de ser eleito para o exercício de funcães públicas,
pelo simples fato de um seu parente, consanguíneo ou afim,
estar exercendo, ou ter exercido proximamente, cargos na
alta administracão. Isso é grave injustica.

Votarei, sem restrição, pela aprovação do art. 17:1 e
para que a Constituição se promulgue em nome de Deus.

Disposições Transitórias

Votarei com restricão pela aprovação do art. 14 das
"Disposições Transitórias", que está assim redigido:

"Ficam aprovados os atos do Govêrno Provisó
rio, Interventores Federais nos Estados e mais dele
gados do mesmo govêrno, excluída qualquer aprecia
ção judicial dos mesmos atos, ou seus efeitos."

Entendo que, depois da palavra "efeitos", devem ser
acrescentadas as seguintes expressões: "salvo a apuração
da responsabilidade civil e criminal dos funcionários de
qualquer categoria que, por ação ou inação, tenham causado
prejuízo á Fazenda Pública ou .aos particulares, não po
dendo êstes pedir indenização ao Estado".

Faço bom juízo a respeito de todos os homens que têm
servido ou estão servindo á nação, neste período de govêrno
discricionário. Isso não impede que alguns não sejam hon
rados. Não é inverosímel que algum ou alguns funcioná
rios. mesmo dentre os mais graduados, tenham praticado,
estejam praticando ou ainda venham a praticar atos "pre
judiciais á nação, ou aos particulares, certos de que êsses
atos criminosos sejam acobertados pela Constituição a ser
promulgada.

'Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Aleixo Para
guassú.

O Sr. Minuano de Moura - Peco a palavra, pela ordem.. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. ll!inuano de Moura (Pela ordem) - A lei in
terna determina, expressamente, a maneira pela qual a As
sembléia deve proceder na votacão do projeto. De acôrdo
com o respectivo artigo regimental, os Deputados que apro
vam a matéria em votação devem levantar-se. Quasi nin
guem se levanta, e V. Ex., entretanto, dá a matéria por
aprovada.

VOZES - Oh! '" Ohl
O SR. CELSO MACHADO - V. Ex. parece que 'é muito

novato •..
VOLUME xx 6
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o Sr. Presidente - Vamos ouvir o que deseja o Sr. Depu
tado Minuano de Moura.

O SR. MINU.AJ.~O DE MOURA - E ouvir de acôrdo com
o Regimento. Falo, regimentalmente, para todos os que aqui
se pronunciáram, porquê a lei interna diz que, na votação
símbolica, manifesta-se a fav(}r quem se levanta, e quem per
manece sentado vota contra. Logo, o resultado devia ser
consignado, conforme o que, realmente, se está observando.
(Mu.ita bem; mu.ito bem.)

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que,
quando alguma das minhas afirmações de aprovação fôr pos
ta em dúvida, em seguida S. Ex .. deverá requerer, á seme
lhança do que fez há pouco o Sr. Henrique Dodsworth, veri
ficação da votação.

O SR. MINUANO DE MOURA - É essa verificação que
requeiro agora.

O Sr. Presidente - V. Ex. pede-a para a última votação?

O SR. MINUANO DE MOURA - Perfeitamente, porquê
só agora estou me espantando com o proceder da Assem
bléia. (Muito bem; muito bem.)

O .Sr. Minuano de Moura (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favOr 216 Srs. Depu
tados e contra 9; total 225.

O Sr. Presidente - O capitulo único do Título VII foi
aprovado.

Passa-se á votação das emendas.
Tenho sôbre a mesa e vou submeter ao voto da Assem

bléia o seguinte

REQUERIMENTO DE PREFER:~NCIA

Requeiro preferência para a emenda número 10.
Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Medeiros Netto.

Aprovado.
Vem á Mesa a seguinte

DECLML~ÇÃO DE VOTO

Declaro que voto contra o requerimento de preferência
de votação para a emenda n. 10, do Substitutivo porquê
vejo, no mesmo, um sentido oculto que, se vier a objetivar
se, atenta flagrantemente contra as nossas tradições de li
berdade de pensamento e, sobretudo, por ser uma incoerên
cia chocantemente a9surda com o regime que estamos ela
borando.

Sala- das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Martins Veras.

O Sr.' Mário Ramos (Para encaminhar a votação) 
Agradeço muito a gentileza do meu prezado amigo e nobre
Deputado. Sr. Sampaio Correia,' mas . poderei falar após
S. Ex., como me permite o Regimento.
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o SR. SAMPAIO CORR~ - Como relator da Comissão
Constitucional. devo falar em último lugar.

O SR. MARIO RAMOS - Sr. Presidente, Srs. Constitu
intes, grande data será a de hoje para esta Assembléia e
todo o Brasil. quando se inicia a votação dos Capítulos da
sua Carta Fundamental. E a primeira afirmativa dos Legis
ladores no Preambulo, signatários da emenda n: 10, é o com
promisso de articulação e zêlo da matéria constitucional,
para assegurar: a unidade da Nação, a liberdade, a justÍl,la
e o bem estar social e econômico; e o fazem reconhecendo
implicitamente suas deficiencias, mas pondo toda sua con
fiança em Deus, fonte de toda Razão e de toda a Paz. (Muito
bem), assumindo pois, a responsabilidade de conciência de fa
zer tudo o melhor, com o pensamento p a Esperança no
Criador, a fortalecerem o seu animo e o seu acerto.

Bem hajam os que assim entenderam e praticaram, pois
legislando devemos ter nOSSas inteligências e os nossos sen- .
timentos, voltados para Aquele que nos deu a Lei Maior, .
a raís viva de todas as outras boas leis humanas, nestes
vinte séculos. (Muito bem) .

Senhores Constituintes. eu de mim, e penso bem, poder
dizer em nome de todos vós que me apoiastes, só tomei a
pala.vra nesta hora, só e só para agradar ao Senhor, ter nos
permitido manifestar com humildade toda essa nossa Espe
rança e toda essa Confiança na Ordem Providencial qUf:
emanando do Alto e por sua graça e permanência, auxilia. a
nossa precária ordem humana, função do nosso livre arbítrio.

E, pois, com tal sentimento de declaracão no preambulo
que queremos fundar e anunciar a nossa Carta Constitucio
nal, para que nas disposições de SUa ordem concreta. se
infiltre êsse espírito, que é Vida e Verdade.

Senhores Constituintes: A nossa confiança em Deus, que
n6s a manifestamos com a parte alta do nosso espírito. é
também a afirmação: que através o labutar e o esforço quo
tidiano nas realizações do dever, e as perturbações e as
inquietudes a que estamos sujeitos, nesta sociedade humana,
nÓs repousamos nossos espíritos, dessas dificuldades e des
sas inquietudes e dessas injustiças, confiando na Justiça e
na Misericórdia de Deus, síntese de todo o .Bem e de toda a
Sabedoria.

E para concluir neste curto tempo regimental, que
ecôem aquí nesta hora, pela minha desautorizada voz e que
se grave nOs anais da Constituinte, estas sublimes e pro
fundas palavras do bispo de Meaux o eloquente Bossuet,
proferidas na catedral da sua pregação, naquela França
Cristã, espiritual e civilizadora de todos os séculos:

"Nesta grande e por vezes tormentosa viagem,
onde devemos caminhar sem repouso e avançar sem
désanimo, eu distingo três estágios, e como tIês céos,
onde temos o costume de nos deter. Ou bem. nós
nos detemos no prazer dos sentidos; ou bem, na sa
tisfação do nosso amôr próprio e da noSSa vaidade
ou bem, emfim, na vista da nOSSa perfeição. E assim
nestes estágios, ou nós ficamos abaixo de ~ós, ou nós
ficamos em nós mesmos, ou nÓs vamos aCIma de nós
em ansia de perfeição."

Sr. Presidente: os Constituintes que com tanta emoção
E; sinceridade afirmaram a sua confiança em Deus no Pre
ambulo, desejaram que nos colocassemos todos quantos aquí
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estamos acima de nós mesmos, para, através todas as nossas
vicissitudes e deficiências, outorgarmos á Nação ~rasiIeira
um Pacto Fundamental, em ansia de perfeição! (Muito
bem; muito bem.-

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Sampaio Correia.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emenda, para cuja votação em primeirc;
lugar foi requerida preferência pelo ilustre leader, Sr. Me
deiros Neto, já havia sido levada á Comissão dos 26, em a pri
meira fase da discussão do anteprojeto de Constituição.

Nessa ocasião, não logrou a aprovação da maioria dcs
membros daquela comissão; e, ao ter de justificar, naquele
momento, meu voto, declarei que invocava o nome de Deus,
afim de que êle se revestisse com a coragem de que então
carecia, para me opôr a que se transformasse a maroria de
mocrática em arma de imposição á conciência humana.

l1:sse foi o meu modo de votar. Coerente com essa ma
neira de ver, levei meu pensamento á pequena Comissão, lo
grando "Vê-lo também aceito pelos colegas que a compõem.

Nenhum de nós teve qualquer preocupacão de descor
tezia para com a maioria da Assembléia, que havia assinado
a emenda, recusada pela pequena Comissão.

Não poderia haver descortezia nossa, nessa maneira de
agir, porquê a função cometida pelos regimentos das AS
sembléias ás Comissões técnicas outra não é senão a de emi
tirem, franca e lealmente, o seu parecer, seja qual fÔr o nú
mero de assinaturas de emendas que lhes chegue ao conhe
cimento.

Se assim não fosse, Sr. Presidente, OS Regimentos te
riam, muito naturalmente, previsto a hipótese de não serem
enviadas ás Comissões aquelas emendas subscritas pela maio
ria da Casa. (Muito bem.)

Quando dei meu voto, Sr. Presidente, levei em conta
que o preambulo declara "Nós, os representantes do povo
brasileiro", e que a Constituicão terá de ser assinada por
todos os Srs. Constituintes, existindo emendas supressivas do
preambulo, além de declara~ões feitas daquela tribuna :por
ilustres Deputados Constituintes, de não aceitarem a invo
cacão ao nome de Deus como imposição da maioria demo
crática ás suas crenças e ao seu livre pensamento.

O SR. LUIZ SucUPIRA - Mas aí já estava a ressalva dos
nobres Peputados.

O SR. SA!MPAIO CORRêA - Foi, Sr. Presidente, por
quê respeitámos essa maneira de ver e porquê entendo, re-.
publicanamente - sinceramente republicano que sou, - qne
as maiorias democráticas não podem mandar em matéria. de
conciência humana, que tive a coragem, a qual Deus não me
negou nesse momento, de manter meu voto anteriormente
dado, tendo o prazer de vê-lo transformado no voto da Co
missão de que fazia parte.

Era esta. Sr. Presidente, a justificação que desejava.
fazer. declarando a V. Ex. que a pequena Comissão man
tém o voto anteriormente proferido. (Palmas. Muito bem:
muito bem.)

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, não tenho, nem poderia ter jam:.is, a pre-
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tensão de encaminhar a votação da maioria desta Casa.
Ela tem os seus Pf''J.tos de vista assentados, os quais res
peito e acato, esperando também que a maioria acate e res
peite o pensamento e a convicção técnica do mais modesto
obreiro do nosso Pacto Constitucional.

O Sa. ALCANTARA MACHADO - :É ao contrário, um dos
mais ilustres, incontestavelmente. .

O SR. PEREIRA LIRA - Agradeço a V. Ex. Sr. Pre
sidente, quero simplesmente deixar nos an·ais desta Casa,
consagrado o meu ponto de vista, assumido integralmente a
responsabilidade da minha atitude: voto contra a preferên
cia requerida, e contra a pr6pria inclusão de um preambulo,
doutrinário, pelos motivos de ordem técnica que tive ocasi
ão de expor, em discurso aqui pronunciado na sessão de
ante-ontem.

É a insistência numa convicção que vem de longo tem
po. Se o preambulo não tem matéria em contradição com o
texto constitucional (muito bem), ele é inútil; no caso con
trário, resulta funesto, pela inconformidade com os dispo
sitivos constitucionais.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não o é, em absoluto,
porquê constitue afirmação õe poder de quem faz a Consti
tuição.

O SR. PEREIRA LIRA - Além disso, eu sou, nesta
Casa, representante, de um Partido que tem no seu progra
ma a consagração da. doutrina da neutralidade do Estado
em matéria religiosa. Pela minha interpretação a qual devo
declarar, está em antagonismo com a dos meus companheiros
de bancada, tenho de ficar coerente comigo mesmo e com
a técnica constitucional moderna.

Incluirei, na declaração de voto, que VOu enviar á
Mesa, a lista das constituições atualmente vigentes que não
têm preambulo.

Era s6 isso, Sr. Presidente, que queria dizer, não de
sejando que se veja em minhas palavras desatenção ou hos
tilidades a quem quer que seja, ou a qualquer crença reli
giosa, mas prova de respeito ás indicações e preferências da
maioria. Minha atitude se inspira em convicções juridi
cas, em motivos de ordem doutrinária e razões de conciên
cia, e já foram longamente expostas da tribuna deste Par
lamento. Sendo a sinceridade um dever primário, eu a te
nho para com a maioria já desenhada, inclinando-me ven
cido mas não convencido, sem embargo do superticiosõ
acatament') para com os meus eminentes pares de quem ouso
esperar reciprocidade. Só assim poderemos todos e cada
um de nós honrar o mandato de que estamos investidos.
(Muito be"!"; muito bem).

Ó Sr. Valdemar Falcão - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para enca.minhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Valdemar Falcão (Para encam:i.nhar a votação)
_ Sr. Presidente, ouvi com o maior acatamento. as explica
ções que acabam de ser dadas a esta Assembléia pelo emi
nente Relator da parte geral do projeto constitucional, o no
bre Deputado Sr. Sampaio Corrêa.
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Ouví tamMm, com apreço não menor, as palavras re
cem-pronuncladns pelo ilustre Relator também da parte ge
raI, meu distinto colega Sr. Pereira Lira.

Confesso, por6m, Sr. Presidente, que os argumentos de
S. Ex. não poderllo abalar o raciocínio sereno que se de
senvolva em torno do assunto.

O Sr. Sampaio Correia declarou, mui lealmente, não ter
tido o intUIto do dB8cortesia li maioria da Asse:r;..bléia, que
havia subscrlto q emonda n. 10 do nobre Deputado, Sr. Má
rio Ramos.

Acha S. Ex. quo, recusando seu voto á :-eferida emen
da, praticou apeno! ato de respeito para com aqueles que,
embora em minorlll, discrepavam da insercão, no texto cons
titucional. dn 1drmulo. "pondo a nossa confiança em Deus".

Se prevalooCllllO a doutrina do eminente representante
do Distrito Federal .••

O SR. MÁRIO RAMOS - Seria extraordinária essa dou
trina.

O SR. VALDEMAR FALCÃO - ..• estaria subvertido
um princípio rudimentar nas democracias ..•

O SR. MÁRIO HAMOS - Muito bem.
O SR . VALDEMAR FALCÁO - ... e não se poderia

mais tomar deliberações alguma, em qualquer assembléia do
mundo, desde quo contra ela se erguesse uma voz discre
pantel Firmaríamos como canone intangível, em todas as
leis do mundo, êsse de que um só voto ou poucos votos po
deriam oprimir a conciência da maioria; e, então, chegaría
mos ao polo oposto áquele que S. Ex. prefigurou: ao invés
de se respeitar a maioria, a minoria tiranizaria a maioria.

O SR. MÁRto RAMOS - Muito bem.
O SR. VALDEMAR FALCÁO - Indago dos Srs. Consti

tuintes se, porventura, seria regime democrático, aquele em
que as minorias pudessem sufocar o pensamento das maiorias.

O nobro Deplltndo Sr. Pereira Lira explicou..•

O Sr. Presidente - Está esgotado o tempo de que V. Ex.
dispunha.

O SR. VALDEMAR FALCÁO - Estou concluindo .
. .. que as palavras contidas na emenda n. 10 estariam

em contradicl\o com o texto da Çlonstituição.
Pergunto a todos os brasileiros, se o nome de Deus estã

em contradição com as aspirações, com o pensamento, com
o sentimento do Brasil. (Palmas.)

Vou concluir. Devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que
a Comissão Constitucional, composta dos nobres Deputados,
excluindo o nome de Deus do preambulo da Constituição, ex
cluiu, ao mesmo tempo, as palavras que compunham êsse
mesmo preambulo: "regime democrático, liberdade, just.içn.
e hem estar sociaI" .

E não preciso dizer mais nada! (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O Sr. Acúrcio TOrres - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. PresideJite - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio TOrres (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
Comissão Constitucional é composta de 26 Deputados. A emen-
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da que o Sr. Mário Ramos apresentou, e que eu subscrevi,
está assinada por 170 Deputados. (Muito bem.)

A prevalecer o principio que V. Ex. está admitindo ..•
O Sr. Presidente - Eu não: o Regimento.
O SR. ACÚRCIO TORRES· - Com licença. A prevalecer

o princípio que V. Ex. está admitindo de falarem sÔbre de
terminado capítulo os 26 membros da Comissão, como· rela.
tores, verá V. Ex. - e não podia ser êsse o pensamento do
Regimento - que enquanto em favor de uma emenda apre
sentada por 170 Deputados, pela maioria absoluta da As
sembléia Nacional Constituinte, s6 pode falar aquele que
a assinou em primeiro lugar, contrariamente á mesma emen
da, poderão se manifestar os 26 membros da Comissão.

Ora, o que o Regimento quer, dividindo a Comissão em
comités, é que sÔbre o capitulo em discussão falem como re
latores, e com a preferência que o mesmo Regimento lhes dá,
tão só os membros da subcomissão e nunca os 26 Deputados.

O SR. EDGARD SANCHES - Muito bem. Essa é a verdade
regimental.

O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. viu agora que fa
laram, dessa comissão de que fazem parte. os eminp.ntes
Deputados Cincinato Barga, Sampaio Correia e Pereira Lira,
os dois últimos, e, ainda, como contra-pêso, um nobre co
lega, com preferência de relator, o Sr. Valdemar Falcão,
que não foi, e não é, em absoluto, relator do capitulo em
debate.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.: muito bem.)

O Sr. Presidente - Em consequência de equivoco da
Mesa, foi dada a palavra ao Sr. Valdemar Falcão, que não é
relator dêsse capítulo da subcomissão. ta precisamente fazer
essa declaração á Assembléia, quando pediu a palavra o
nobre Deputado, Sr. Acúrcio TOrres. Concordo com a in
terpretação regimental de S. Ex., no tocante a que, por
ocasião das votações, s6 se manifestem os relatores parciais.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente
á prOjposito da intenpretacão diêsse artigo regimen
dente, .a propósito da interpretação dêsse artigo regimen
tal, parece-me - permita que o diga - que a solução dada
:pela Mesa ainda não é a mais consentanea com os têrmos
da referida disposição.

De fato, lemos nO artigo:

No momento da votação, poderá o Deputado que
for primeiro signatário das emendas, relator geral do
projeto ou relator parcial, dar explicações, etc.

Ora, Sr. Presidente, a única interpretação que logica
mente pode decorrer dêsse dispositivo é a de que sObre
cada uma das emendas poderão falar o primeiro signatário,
o relator geral da Comissão e um dos relatores parciais.
"Relator parcial" - um dêles, portanto.

Parece-me, assim, que no tocante ao debate da emen
da ·n. 10 houve dois e9Uívocos, dois enganos; duas inter-
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pretações menos legitimas foram dadas pela Mesa. A pri
meira, que mereceu observações do nobre Deputado, se.
nhor Acúrcio TOrres, observações que V. Ex. acolheu; a
segunda: o equivoco, o engano de ter sido· dada a palavra
'também ao segundo relator parcial, Sr. Pereira Lira, o
qual, conforme o Regimento, já não podia mais falar, desde
que se manifestara sôbre a emenda o primeiro relator par
cial, Sr. Sampaio Correia.

É, Sr. Presidente, para retificar essa interpretação da
Mesa que pedi a palavra pela ordem; e espero que V. Ex.
decida o caso. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre a
emenda n. 10, que é a seguinte

EMENDA

N. 10

o preambulo que precede ao título 1·, redija-se:
Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo nossa

confiança em Deus, 'e reunidos em Assembléia Constituinte,
para organizar um regime democrático, que assegure a uni
dade nacional, a liberdade, a justiça e o bem estar social e
econômico da Nação, decretamos e promulgamos a seguinte
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil.

Sala das Sessões, 3 de Março de 1934. - Ma1'io de A.
Ramos. - Augusto de Lima. - Xavier de Oliveira. - J.
Ferreira de SOuza. - Costa Fernandes. - Arruda Camara.
- Nogueira Penido. - Luiz Cedro. - Arnaldo Bastos. 
Frederico João Wolfenbutell. - H. Annes Dias. - Demetrio
Mercio Xavier. - Morais Paiva. - Arruda Falcão. - Ma
rio Cher1nont. --,. Irenêo Joffily. - Figueiredo Rodrigues.
- Leão Sampaio. - Corrêa de Oliveira. - Euvaldo Lodi.
- JOMS Rocha. - Godofredo Menezes. - Gastão de Brito.
- Olegario Marianno. - E. Teixeira Leite. - Acurcio
Torres. Godofredo Vianna. - Leoncio Galrão. - Ba-r
reto Campello. - Leandro Pinheiro. - Rodrigues Moreira.
- Agamemrwn Magalhães. - Herectiano Zenaide. - Abe
lardo Marinho. - Magalhães de Almeida. - Miguel Couto.
- Alberto Diniz. - Alfredo da Matta. - Alva~o Maia. 
Lemgruber Filho. - Arlindo Leoni. - Vieira Marques. 
P. Matta Machado. - Mario Domingues. - Alde Sampaio.
- Souto Filho. - Fernandes Tavora. - Cincinato Braga.
- Oscar Rodrigues Alves. "'- José Almeida Camargo. -
Abelardo \Tergueiro Cesar. - José de Sá. - Ale:candre Si
ciliano Junior. - Cunha Mello. - José Ulpiano. - Car
lota P. de Queiroz. - Barros Penteado. - Carlos de Mo
raes Andrade. - Waldemar Falcão. - Gene-roso Ponce
Filho. - João Penido. - Campos do Amaral. - José Braz.
- Carneiro de Rezende. - Delfim Moreira. - Martins
Soares. - Lacerda Pinto. - Alberto RoseUi. - João da
Silva Leal. - Augusto Corsino. - Oliveira Passos. 
Edmar da Silva Carvalho. - David Meinicke. - Luiz Su
cupira. - Nereu Ramos. - Solan;o da Cunha. - Aarão Re
beUo. - Clemente Medrado. -Celso Machado. - Bueno
Brandão. - Gabriel de R. Passos. - Pedro Almo. 
Renato Barbosa. - Pedro Vergara. - Moura Carvalho. 
Adroaldo Mesquita da Costa. - Manuel Hyppolito do Rego.
- José CarlOs de Macedo Soares. - Daniel de Carvalho. 
F. Negrão de Lima. - Augusto Simões Lopes. - Raul
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Bittencourt. - Henrique Bayma. - Francisco de Moura.
- Polycarpo Viotti. - Christiano Machado. - Fernando
Magalhães. - Domingos Vellasco. - Milton de S. Carva
lho. - Rocha Faria. - Furtado de Menezes. - Levindo
Coelho. - Augusto V'iegas. - loão Beraldo. - Raul Sá.
- I. Jacques Monatndon. - Lycurgo Leite. - losé
Alkmim. - Adelio Maciel. - Bias Fortes. - Car
doso de Mello. - Odon Bezen·a Cavalcanti. - Carlos
Reis. - Augusto Cavalcanti. - Victor Russomano. 
Amaral Peixoto. - Christovão Barcellos. - NUo de Al
varenga. - Mello FI·anco. - J. E. de Macedo Soares. 
Henrique Dodsworth. - Walter James Gosling. - Mario Ma
nhães. -Veiga Cabral. - Cardoso de MeLLo Netto. - Asca
nio Tubino. - Valente de Lima. - Antonio Machado. 
Augusto Leite. - A. Konder. - Ribeiro Junqueira. 
Simão da Cunha. - Mario Wathelly. - Engenio Monteiro
de Barros. - Carlos GOTl~es de Oliveira. - Izidro de Vas
concellos. - lehovah Motta. - José Honorato. - Waldo
miro Magalhães. - Clemente Mariani. - Kerginaldo Ca
valcanti. - loão Pinheiro Filho. - Lino de MOrais Leme.
- Waldemar Motta. - Humberto Moura. - Luiz Tirelli.
- Deodato Maia. - Roberto Simonsen. - Abreu Sodré. -
Sebastião de Oliveira. - Hugo NapoLeão. - Mario Caiado.
- Carlos Lindenberg. - Th. Monteiro de Barros Filho. 
Nero de Macedo. - E. Pereira Carneiro. - Gileno Amado.
- R. Pinheiro Lima. - Belmiro de Medeiros Silva.

É dada como aprovada a referida emenda
n. 10.

o Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de voLação, reconhece-se
terem votado a favor 168 Srs. Deputados e contra 57; total,
225.

o Sr. Presidente - A emenda n. 10 foi aprovada. Ficam
prejudicadas as emendas ns. 477 e 1.883.

O Sr. Vasco de Toledo - Peco a palavra, para fazer uma
declaração de voto.

u Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que quizerem fazer
declaraç·ões de voto deverão limitar-se a, nos termos do Re
gimento, enviá-las, por escrito, á Mesa.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

. Dêclaramos que votamos contra o preambulo, não só
porquê consideramos inócua sua existência, como princi
palmente porquê conservando-o quer a maioria da Assem
bléia aquele que exdruxulamente invoca o nome de Deus.
ED-tendemos que numa Constituição que aberra dos mais co
mesinhos princípios da justiça humana é um sacrilégio essa
invocação, quando ainda entendemos que Deus acima de
tudo significa justiça.

Sala das sessões, 7 de Maio de 1934. - V. de Toledo.
- Waldemar Reikdal. -'Antonio Rodrigues. - João Vita
ca. - Acyr Medeiros.
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Declaramos que assinámos a emenda n. 10 que manda
conservar o preambulo na Constituição com a invocação ao
nome de Deus. .

Núo compreendemos porquê a comissão encarregada de
dar parecer sôbre as emendas oferecidas ao projeto n. i-A,
de 1934. referente ao titulo "Organização Federal" e ao Ca
pítulo "Da Fiscalização Financeira", tenha dispensado aquela
emenda, que está assinada por 1.63 Deputados, representan
do, por conseguinte, a maioria da Assembléia Nacional Cons
tituinte, para dar preferência a duas emendas, de ns. 477 e
1.883, assinada cada uma delas, apenas, por dois Deputados.

A emenda D. 10, da maioria, sumariamente rejeitada
pela comissão, está assinada por um dos membros desta.

Outro membro da comissão ofereceu emenda, a de nú
mero 1.404, favorável a adoção de um preambulo sintético.

Apenas o outro membro da referida comissão não tem
emenda ou opiniãQ expressa, favorável ou supressiva do
preambulo.

Nestas condições, parece que, sendo a maioria da co
missão encarregada de dar parecer scjbre as emendas ofere
cidas - favorável ao preambulo, deveria êste ter sido con
servado, de acôrdo com a vontade expressa da grande maio
ria que se manifestou solenemente, e sem nada que dúvida
faça, pela invocação ao nome de Deus. '

Além disso, há varias outras emendas - números 113,
449, 1.186, 1. 499 e 1. 549, todas no sentido da conservação
do preambulo, apenas ligeiramente modificado, e nada foi
tomado em consideração.

Reafirmando aqui nosso voto favorável á emenda n. 10,
com a invocação ao nome de Deus queremos, ao mesmo tem
po, deixar consignada a nossa surpresa em face do despreso
dado pela comissão á vontade da maioria da Assembléia.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Alberto Roselli.
- J. Ferreira de Sousa.

Declaro que votei contra a emenda n. 10, referente ao
preambulo, pelas razões que já expuz, em discurso proferido
na sessão do dia 26 de abril.

Sala das Sessões, 7 de Mai() de 1934. - Osol'io Borba.
Votei contra a declaração "n6s, pondo nossa confiança

em Deus", por entender que a maioria não tem o direito de
fazer declaração de sentimentos intimos, individuais, em
nome da totalidade dos Srs. Deputados, embora pessoal
mente me seja grato declarar que neste mistér, e em todos
os outros da minha vida, tenho sempre minha confiança pos
ta no Deus Onipotente.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Guaracy Sil
veira.

Declaro que votei contra a emenda n. 10 que estabelec.e
uma invocação ao nome de Deus no preambulo dá nossa Carta
Constitucional. Assim procedi por entender que o preambulo
proposto pela referida emenda infringe a disposição do ar
tigo 142, n. 21, do texto constitucional. que assegura aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no país a liberdade de
professarem todas as convicções científicas, filosóficas ou
religiosas. sem privação de .qualquer dos seus direitos.

A emenda em apreço anula, evidentemente, êsse direito
constitucional, - o de liberdade de conciência, - tornando
letra morta a disposição citada, uma vez que obriga os Depu
tados Constituintes, como representantes de todo o povo bra
sileiro, a fazer, em totalidade, uma confissão de crença de
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acÔrdo com um determinado credo religioso que não é o de
todos êles, nem o único professado no país.

Adotar o preambulo da emenda n. 10 importa, assim, em
violar, concientement.e, a nova Lei Constitucional, no ato da
sua. pz:omulgacão, e a tanto não deve obrigar a deliberação da
malOrla.

Estas são as razões do meu voto e do meu propósito, já
revelado a esta Assembléia, de não me submeter á tal deli
beração.

Julgo, dêsse modo, melhor cumprir, com sinceridade, o
meu dever de Deputado Constituinte, embora outros .fulguem
cumpri-lo de modo diferente, na suposição de que prestam
serviços á Igreja e á Pátria.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Thoma:: Lo·bo.

Declaro haver votado contra a emenda n. 10, pelos dois
seguintes motivos:

Primeiro - Por considerar desnecessária a existência de
preambulo na Constituição. .

Segundo - Porquê, a existir. não entendo de boa técnica
constitucional a referência ao nome de Deus, ainda que sob
a fórmula inexpressiva que a emenda sugere, numa Constitui
ção que in~creva, entre os seus dispositivos, o da liberrlade
de conciência e de cultos, como espero que esta inscreverá,
mantendo, na sua integridade, a formosa conquista da Cons
titUição de 91, graças á qual viveu o Brasil quarenta anos de
paz, entre os brasileiros, em matéria de convicções religiosas
e de absoluto respeito a todos os credos. Tenho a minha
crença católica, mas quero sobretudo, resgnardada, sem o
menor constrangimento, a crença de cada qual.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Aloysio Filho.

Declaro ter votado contra a aprovaçã'o da emenda 11. 10,
pelas razões expostas no discurso que proferi na sessão do
dia 5 de maio de 1934. Sou pela supressão do preambulo dou
trinário.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Pereira Lira.

Declaramos que votamos éontra a emenda n. 10, porquê
Constituição que proclama bem alto a liberdade de l'JuItos não
pode, não deve invocar o nome de divindade alguma .

.Rala das Sessões. 7 de Maio de 1934. - Adolpho Soares.
- Cesar Tinoco.

Declaro que votei 'pela supressão do preambulo, a-pesar
de pertencer á maioria católica da Assembléia. Votei por en
tender que a maioria não deve ser intolerante com aqueles que
têm orientação religiosa diferente. .

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Leandro Maciel.

Declaro' que votei contra a emenda n. 10, pela qual se
invocará, no preambul0, o nome de Deus.

. Cumpre-me igualmente declarar que, como protesto
veemente e formal contra essa invocação, deixarei de lanear
minha assinatura na Carta Constitucional do Bt'asil com. Q

aludido preambul0, visto como o considero atentatírio á lí
berdade de conciência de grande parte da população brasi
leira.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Alfredo C. Pa
checo.



- 92-

Declaro que voto contra a emenda n. 10 pelas razões
expostas na declaracão que fiz sôbre o requerimento de pre-
ferência de votação da mesma. .

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - F. Martins Veras.
Declaramos haver votado contra a emenda de número

dez, apresentada ao projeto constitucional, pelas razões que
se seguem:

a) A emenda atenta, com toda a violência das más pai
xões sectárias, contra a liberdade de conciência, inteira e
inviolável, assegurada aos brasileiros, há mais de quarenta
anos, e mantida no mesmo projeto de carta constitucional
elaborada pela Comissão dos 26;

b) a emenda atenta, ainda do modo mais rude, contra a
própria inteligência e técnica constitucional, porquanto é
contrasenso inqualificável a constituição de um Estado, que
não reconhece culto ou religião alguma; que não tem mes
mo um Deus oficial; que assegura até o próprio direito de
não crêr em Deus, - invocar no seu preambulo o nome de
Deus, seja o. de uma religião, seja o de todas as religiões;

c) indevidamente se arroga a emenda o direito de fa
lar em nome da totalidade dos representantes do povo bra
sileiro, quando passou apenas por maioria. A emenda diz:
INós, os representantes do povo brasileiro", etc. Quem diz 
"os representantes" - diz a totalidade dos representantes,
não exclue nenhum dêles. Ora, a afirmativa é falsa. A
maioria que votar a favor da emenda não pode falar em no
me da totalidade. A maioria representa a vontade da Assem
bléia, mas não a vontade da maioria nas votações inclu
sive. Dir-se-á que nas assembléias as resoluções são toma
das de acôrdo com a maioria dos votos obtidos, e por conse
guinte está certa a emenda n. iO.Não é esta a verdade.
Quando as assembléias promulgam as suas decisões, não de
claram que foram estas vitoriosas por maioria. É desneces
sário fazê-lo, porquê está perfeitamente subentendido, mas
a emenda arroga a si o direito monstruoso de falar como se
fÔsse a totalidade. É uma declaração solene em nome da to
talidade dos representantes do povo brasileiro, o que é de
uma falsidade integral.

Por tudo isso não podemos dar o nosso voto á emenda
n. :10, que atenta contra as regras mais elementares da ló
gica, da hermeneutica jurfdica e contra o pr6prio espfrito
do projeto constitl~cional. .

Sala das Sessões, de Maio de 1934. - Edgard San
ches. - Homero Pires. - Zoroastro Gouveia. - Lacerda
Werneck. - Paulo Filho, pelos fundamentos da letra b.
Um Estado que não tem religião oficializada, não deve ter,
coherentemente. a sua Constit.uição promulgada em nome
de Deus.

O Sr. Presidente - Acha-se sÔbre a mesa e vou submeter
a votos o seguinte

REQUERIMENTO DE PREFERtNCIA

Requeiro preferência para a emenda n. 1.412.
!Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Medeiros Netto.

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Irenêo JofilIy - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
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o Sr. Irenêo Joffi1y (Pela ordem) - O avulso apresen
tado pelo Comité que tratou do Utulo não transcreve a
emenda. Do número 1.41:1, passa para 1.414. A emenda é
desconhecida.

O Sr. Presidente - Vou esclarecer ú Assembléia.
O Regimento que a Assembléia votou não admite dis

cussão de requerimentos de preferência.
No projeto apresentado pela Comissão dos 26, temos o

TItulo I, no qual se inscreve: "Da Organizacão Federal ", e
temos também o Título V, que trata "Da Organização dos
Estados, dos territórios e do Distrito Federal".

A emenda propõe que tudo isso seja objeto de um só
titulo. A emenda não tem importancia maior.

O SR. IRENj);o JOFFILY "'- Não tem importancia?I. ..

O Sr. Presidente - Não tem importancia maior.
O SR. ALoíSIO FILHO - Tanto tem importancia que a

respeito dela há um requerimento de preferência.

O Sr. Pereira Lira (Pela ordell~) - Como signatário da
emenda, consulto a V. Ex. se posso, encaminhando a vota
ção, gastar os cinco minutos regimentais na apreciação do
assunto.

O Sr. Presidente - Perfeitamente; depois de aprovado o
requerimento de p·referência.

O Sr. Guarací Silveira (Pela ordem) - Peço a V. Ex.
explique á Casa se podemos votar, requerimento de prefe
rência sôbre emenda que não foi publicada.

O SR. PEREIRA LIRA - Está publicada.

O Sr. Presidente - A emenda foi publicada, assim como
todas as demais já o foram. Não há emenda em votação que
não tenha sido publicada.

O SR. GUARACÍ SILVEIRA ..;..- Publicada em outro volume.

O Sr. Gunha Melo (Pela ordem)' - Sr. Presidente, sou
rfllator da emenda e desejo esclarecer á Constituinte. A
emenda n. 1.412 foi apresentada ao Título V do substitu
tivo, que se intitula "Da Organização dos Estados, dos Mu
nícipios, dos Territórios e do Distrito Federal".

Essa emenda visa a fusão dêsse Título V com o I, que
cogita "Dn Organização Federal". Está assim redigida:

"Suprima-se o Titulo V "Da Organização dos Es
tados, dos Municípios dos Territórios e do Distrito
Federal", fundindo-se a sua matéria no Utulo I "Da
Organização Federal", conforme a sistemática pro-
posta em outra emenda". .

O SI'. Presidente - Foi precisamente o que disse há
pouco.

O SR. CUNHA MELO - A emenda está publicada no
fascículo n. 5, no Diário da Assembléia e tem parecer fa
vorável unanime da Comissão.

Era o que tinha a dizer e acho bastante para esclare
cer á Casa. (Muito bem.)
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o Sr. Cunha Vasconcellos (Pela ordem) - Sr. Presidente,
sou relator da emenda. Fomos convocados, hoje, para votar
o projeto n.1-B, de 1934. Nele não se encontra a emenda
n. 1.412. Não podemos, pois, votar essa emenda; não cons
ta da ordem do dia.

O Sr. Presidente - A emenda para a qual se pediu prefe
rêncía encontra-se á página 70, num dos fascículos, aquele
relativo ao Título V do projeto de Constituição.

O Sr. Antônio Pennafort (Pela ordem) - Pedí a palavra,
Sr. Presidente, porque não estou habituado á ética parla
mentar e, tendo enviado á Mesa um requerimento de pre
ferência para que fosse destacada a menda n. 427 - re
querimento que é o segundo remetido á Mesa - e até â
data presente não havendo recebido notícia de qualquer
deliberação a seu respeito, desejo que V. Ex. se digne infor
mar-me nesse sentido.

O Sr. Presidente - Direi ao nobre Deputado que a Mesa
vai submeter á deliberação da Assembléia os requerimentoe:
que recebeu, conforme o número de ordem de entrada.,

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi
a palavra pela ordem para perguntar a V. Ex. se, tendo
sido apresentadas ao preambulo outras emendas, não preju
dicadas com a aprovação da que recebeu o n. 10, podem es
sas emendas receber agora votação.

O Sr. Presidente - V. Ex. deverá, nesse sentido, enviar
um requerimento á Mesa para ser oportunamente conside-
rado. .

Em seguida, é aprovado o referido requeri
mente de preferência para a emenda n. 1.412.

O Sr. Presidente - Em obediência ao voto da Assembléia,
vou submeter a votos a seguinte

EMENDA

N. 1.412

Título V

Suprima-se o Título V (Da. organização dos Estados,
dos Territórios e do Distrito Federal), fundido a sua ma
téria no Título I (Da organização federal), conforme a sis
temática proposta em outra emenda.

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Pereira Lira.
O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra para encaminhar a

vo.tação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Pereira Lira (Pa.ra encam.inhar a 'Votação) - Se
nhor Presidente, Srs. Representantes da Nação: A emenda
n. 1.412, com surpresa minha, acaba de merecer do ilustre
leader da maioria a honra da preferência para ser aprovei
tadanos trabalhos de elaboração constitucional, dentre as
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muitas emendas que apresentei e justifiquei. Essa emenda
visa a fusão do título V, que trata· da "Organização dos Es
tados, dos Territórios e do Distrito Federal", ao título I,
que cuida da "Organização Federal".

A velha Constitui<;;ão de 91 sofreu frequentes ataques
quanto á sua técnica e, procurando corrigir essa falha, tive
ocasião de oferecer três emendas: as de n. 1. 412, 1.407 e
1.410. Tinha em vista, cem essas emendas, subordinar ao
Título da Organização Federal um capitulo denominado "A
União, os Estados e os Territórios", incluindo toda a maté
ria referente á organização federal, e entes de direito pú
blico interno, e um outro capítulo 2°, no qual fosse encar
tada toda a matéria tributária, sob a ep1grafe .,uas H.endas
Públicas" •

A justificação, por mim feita, consta ao pé da emenda,
e esta como aquela foram publicadas, quer no Diário da
Casa, quer na fascículo pertinente ao título V, e ainda na re
tificação qUe tive posteriormente ensejo. de requerer. E a
emenda procede, porquê os Estados, Municípios e Territó
rios são entes que formam os círculos concêntricos da vida
federativa, e é de absoluta correção técnica que, logo no
pórtico da Constituição, quando fazemos a discriminação de
competências entre o todo e cada uma das suas partes, entre
o Estado totalitário e os Estados membros, tratemos de todas
as pessoas jurídicas de direito público compreendidas na
esfera das rela\{ões federativas.

Na justificação da emenda n. 1.402, rememorei como
a idéia me acudiu, como lhe dei forma, originariamente, eri
cartando-a no "Plano de Constitucionalizacão" que submeti
á "Comissão dos 26".

Quero, Sr. Presidente, insistir nesta emenda, não no
caráter· de relator, porquê o trabalho dos relatores vai ser
abandonado .•.

O SR. LEVf CARNEIRO - Ainda bem.
O SR. PEREIRA LIRA - .•• mas· no de simples si

gnatário da emenda.
O SR. LEvf CARNEIRO - Folgo em ouvir esta declaração

de.V. Ex.
O SR. PEREIRA LIRA - Apresentei-a com a convicção

segura de que estava conduzindo os trabalhos da Constitu
inte por uma técnica mais precisa e menos passível de
censura.

O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. PEREIRA LIRA - Tive oportunidade, adian
tando o apa:r:te com que me quer honrar o nobre Deputado,
Sr. LeVí Carneiro, na mesma hora em que apresentava essa
emenda na Comissão dos 26, de verificar que S. Ex. abun
dava na mesma ori'Iem de idéias, e isso consignei na justifi
cação de minha emenda.

O SR. MAURICIOÜARDoso - A sugestão de V. Ex. é
tanto mais razoável, quanto é certo que. em matéria tribu
tária, o Título I abrange assunto referente aos Estados e
Municípios.

O SR. ALCAL~TARA MACHADO - E a Constituição de 91, .
em relação aos Estados.

O SR. PEREIRA LIRA - Perfeitamente •.
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Eu desejaria que os encaminhadores dos tra.balhos
desta Casa acrescentassem a êsse requerimento de prefe
rência da emenda n. 1.412, igual providência quanto ás
outras, de números 1.407 e 1.410, que mandam fazer a dis
tribuição, em dois capítulos distintos, da parte relativa á
organização federal e á matéria tributária, porquê é certo
que mais cedo ou mais tarde, acossados pelos imperativos
das condições econômicas nacionais, sempre mudáveis, te
remos de fazer a substituição da matéria tributária que
vamos votar, e tanto mais fácil será destacar da Magna
Carta, pelo processo de reforma já estabelecido, o que deva
de ser mudado, possibilitando essa substituição sem que
hrar a harmonia do texto e a simetria do Estatuto básico.

Nesta conformidade, antecipo o meu voto pela aprova
Cão da emenda e significo, perante a Assembléia, que esta
sugestão não partiu do alto, mas está sendo, inesperada.
mente para mim, aproveitada. pelos diretores dos trabalhos
desta Casa, não por motivo de simpatia, nem para fazer im
posição ou golpe de fôrça. como ainda há pouco, na igno
rancia do assunto, se procurou insinuar, mas simplesmente
pelo desejo de trazer para a Constituição uma técnica me
lhor, com a qual, mais eficientemente. venham a ser apro
veitadas não s6 a nossa experiência, como a lição de consti
tuições alienígenas, que, neste particular, se acham de con
formidade com a sugestão que tive o ensejo de incorporar a
essa emenda. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovada a referida emenda
n. 1.412.

Vem á lIfesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro ter votado peja preferência e pela aprovação
da emenda n. 1.412 que é de minha autoria pelas razões
constan~ da sua justificação. Entendo ainda que devem ser
igualmente atendidas as emendas ns. 1.407 e 1.410, tam
bém de minha autoria, que formam sistema com a de nú
mero 1.412, pOdendo essas duas últimas serem atendidaS
pela Comissão de Redação.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Pereira Li~·a.

O Sr. Presidente - Está sObre a mesa e vou submeter a.
votos o seguint.e

REQUERIMENTO DE PRm~CIA

Título 10 - Requeiro preferência para a emenda nú
mero 1.945, sem prejuízo das de ns. 4:19, :1..408 e :1.660,
ressalvado o parágrafo 10 do art. 12 do projeto.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Medeiros Netto.

O Sr. Fábio Sodré -Peço a palav-ra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela. ordem) - Sr. Presidente, de
sejava pedir a V. Ex. uma explicação, que me permitisse
votar com maior .facilidade.
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V. Ex. poz em votação uma emenda, sem prejuízo de
determinadas outras.

O Sr. Presidente - Nilo puz em discussão, Está em vo
tação um requerimento de preferêncill, o qual não tem dis
cussão.

O sa. FABIO SODRll: - Afim de poder votar concien
temente essa preferência é que eu desejaria uma informação
de V. Ex.

Votada uma emenda de acOrdo com o pedido de prefe
rência, considerará V. ~x. prejudicadas todas as demais,
com a ressalva, apenas, de emendas que são especificadas,
ou não considerará prejudicadas as demais't

O Sr. Presidente - Devo considerar, como regra geral,
prejudicadas, em realidade, todas as emendas que versarem
a mesma matéria sObre que dispõe a emenda aprovada. Isto.
em principi,o; prontifico-me. porém, a tomar em considera
ção todos os requerimentos que forem apresentados no sen
tido de examinar as emendas que, porventura, sejam consi
deradas, pelos pareceres das sub-comissões, prejudicadas ou
rejeitadas.

O SR. FABIO SODRÉ - V. E:x:., pondo em votação
uma emenda, que não é o parecer da comissão, naturalmen
te tal parecer fica prejudicado.

O Sr. Presidente - É claro.
O SR. FABIO SODRÉ - Nas mesmas condições, per

guntarei a V. Ex. se outras emendas, que digam respeito á
matéria, não serão inevitavelmente prejudicadas. Parece-me
que aquelas cujos dispositivos não venham em contrário ao
aprovado, essas naturalmente, devem ser sujeitas á votação.

O Sr. Presidente - Considerarei prejudicadas todas as
emendas a cuja matéria se refira o assunto da emenda ou
do projeto aprovado; mas, sendo difícil, no decurso de vo
tação como esta, apreciar exatamente a matéria, receberei
com prazer todas as reclamações que forem dirigidas á
Mesa ...

- O SR . FABIO SODRÉ - Agradecido a V. Ex. É a in
terpretação mais liberal.

O Sr. Presidente - ... no propósito de agir com a maior
liberalidade, pois o meu desejo é assegurar á Constituinte o.
pronunciamento sôbre todas as iniciativas dos senhores Depu-
tados. (Muito bem). '

O Sr. Ferreira de Sousa - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Ferreira de Sousa (Pela ordem)- Sr. Presi
dente, desejo fazer também uma consulta a V. Ex., sÔbre
se as emendas, para as quais foi pedido destaque pelos res
pectivos autores, são átingidas pela votação do substitutivo,
cuja preferência foi pedida. Essa emenda para que se pede
a preferência ora em votação, sabe V. Ex., atinge muitas
matérias, quer do projeto principal, quer dos pareceres das
Comissões, quer ainda de outras emendas. '

VOLUME :xx . 7
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Quando V. Ex. pOz em votação o projeto, sempre de
clarou que deixava ressalvadas as emendas para votação pos
terior, inclusive o direito que assistia a cada Deputado de
pedir o respectivo destaque para a votação final.

Nestas condições, muitas das emendas, para as quais foi·
pedido destaque perante a Mesa, podem ficar prejudlcada~
por êsse golpe, que pode ser de fôrça, da maioria, mas que
não representará, de forma alguma, o modo democrático de
se votar a Constituição para o nosso país .

.Consulto, pois, a Mesa sObre se a aprovação da prefe
rêllC13 e a provação posterior da emenda implicam a rejei
ção de todas as outras emendas, inclusive as que se acham
com pedido de destaque. (Muito bem).

O Sr. Presidente - O assunto que acaba de ser suscitado
e, mutatis mutandis, aquele suscitado pelo Sr. Deputado
que anteriormente falou.

Quando anunciei que ia sujeitar ao exame da Assembléia
o projeto, declarei que era sem prejuizo das emendas; e isso
terá de ser observado. Não disse, porém, até porquê não se
volou senão uma emenda, que quando fÔsse submetida ao
plenário determinada emenda, essa votação seria sem pre
juízo das emendas ainda dependentes de votação - nem
poderia ter dito isso.

É claro que, quando a Assembléia aprova determinada
emenda. todas as demais no mesmo sentido terão de ser
consideradas prejudicadas, isto é, as que insistam na ma
téria já vencida.

Essas são as que desde logo devem ser consideradas pre
judicadas; outras são aquelas cuja rejeição terá de decorrer
do melhor exame dos têrmos da emenda aprovada.

Assim, o único critério em que me posso firmar, uma vez
que ainda não há emenda alguma aprovada, nessas' condi
ções, é aceitar todos os requerimentos que forem presentes
á Mesa, para o fim de fundamentar ou reclamar contra pos
sível cunho de prejudicada, que acaso dê a qualquer emenda.
Meu propósito é, portanto, o de não privar nenhum Depu
tado de ver a sua iniCiativa apreciada pela Assembléia.
(Muito bem; muito bem).

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente.
creio que é de algum modo extranhável o pedido de pre
ferência, formulado depois do voto que a Assembléia acaba
de proferir (Muito bem). '

A Assembl~ia aprovou o Utulo I do pNjeto elaborado
pela Comissão dos 26. Pareceria que, logicamente, deveria
prosseguir na votação da matéria concernente ás diver!'las
emendas apresentadas a êsse Título, o qual envolve ás mais
sérias, graves e difíceis questões (muito bem) da Consti
tuição Federal.

A complexidade e gravidade dessas questões, ainda
agora, acabam de ser avultadas pelo voto da Assembléia jun
tando a matéria do Titulo I á do Título V.

Neste assunto, a Casa vai defrontar-se com as questões
mais vitais para a nacionalidade brasileira (apoiados).
Não é possível ~e tenha a coragem de defron~á-Ias - não
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direi no tumúlto, mas na inconciência das deliberações.
(Muito bem).

A Assembléia acaba de votar o Título I do projeto da
Comissão Constitucional. Como é .que, imediatamente, em
seguida, vai dar preferência a um substitutivo, vai apro
vá-lo, derrogando seu voto de há cinco minutos, assim ado
tando um substitutivo com orientação inteiramente diversa?
(Muito bem).

O SR. NER~U RAMos - V. Ex. não tem razão, (Apoia
dos e não apoiados) porquê o projeto da Comissão Consti
tucional foi. aprovado, sem prejuízo das emendas.

O SR. LEVt CARNEIRO - Mas êste é um substitutivo
e não uma emenda. .

(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente faz sôar os tim
panos). Sr. Presidente, não quero alongar os debates, mas
não posso deixar de acentuar que êste substitutivo se inspi
ra numa orientação exageradamente unitarista, contra a qual
eu, que tenpo vinte anos ao serviço das idéias federalIstas,
me senti no dever de insurgir-me, como brasileiro, formu
lando objeções da tribuna desta Casa, as· quais não tiveram
resposta cabal. Entretanto, Sr. Presidente, não é só isto
que se verifica.

No bojo desse substitutivo, a par de todos os dispositi
vos que defraudam a União Federal de sua competência
(Muito bem e não· apoiados) ..•

O SR. _J\.LCANTARA MACHADO - V. Ex. é unitarista e por
isso combate a preferência, que vai de encontro ás suas
idéias.

O SR. LEVt CARNEIRO - Não sou unitarista e dis
penso que V. Ex. interprete o meu pensamento.

O SR..J\.LCANTARA MACHADO - Tenho, porém, o dIreito
de apontar as contradições de V. Ex.

O SR. HENRIQUE BAYMA - É muito respeitável a opi
nião do orador, mas a de nós outros também deve ser con
siderada.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Além do· mais, devemos pro
ceder á votação da Constituição sem "rolhas".

O SR. ODILON BRAGA - Não se trata de rolhas, mas de
aQatar as deliberações da maioria da Assembléia.

O SR. LEVt CARNEIRO - Peço aos nobres Constituin
tes que tenham a pacir,ilcia de ouvir as minhas considera
ções.

Quero chamar a atenção da Casa para um s6 disposi-·
tivo, que ainda não foi comentado e que é o mais ameaça
doramente unitarista que se podia consig:lar no proJeto,
porquê, realmente, o substitutivo estabelece que compete
á União "legislar sÔbre todas as leis organicas para t'om
pleta execução da Constituição e exercício dos poderes fe
derais" .

No projeto da Comissão dos 26, que a Assembléia acaba
de aprovar, ficara estabelecido que á União Fe~' ral poderia
legislar sôbre as matérias de sua competência e sObre os
serviços federais. E no substitutivo a que se vai dar prefe
rência, se estabelece que a União pode legislar sÓbre _..do
que fór necessário para completa execução da Constituição.

Ora, no projeto constitucional há· c;plestões como estas:
há um dispositivo. por exemplo, que diz: "a lei isental'á da
penhora os bens do devedor rural ..• ". Outro que reza:
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a lei garantirá a assistência judiciária." Se, portanto, a
União vai ter competência para todas as leis que visam a
completa execução da Constituição, temos diante de nós os
dispositivos mais unitaristas ql:e se poderiam encartar na
Constituição Federal, porquê vai dar á União competência
para legislar sôbre matéria de atribuição dos Estados.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - ~ste argumento prova
demais.

O SR. LEVt CARNEIRO - Eu, a dar preferência, dá
la-ia ao substitutivo da Comissão dos Três, <,tue é muito mais
respeItador dos verdadeiros interêsses da União, porquê
não esqueço de que, na expressão do manifesto republica
no de 70, a unidade nacional depende da Federação, sem oS
exageros do regionalismo estreito. (Muito bem; muito
bem) •

O Sr. Presidente - Com a devida vênia, devo dizer aos
nobres deputados que anunciei a votação de um requeri
mento de preferência, o qual, pelo Regimento, que os nobres
colegas votaram, não pode sofrer discussã"o. Não faco dú
vida em conceder a palavra pela ordem ao Deputado que a
solicitar. . . .

O SR. FERNANDO DE ABREU - Peço a palavra pela
ordem.

O Sr. Presidente - '" mas devo lembrar aos honrados
Deputados que, quando a Mesa concede a palavra pela ordem,
é para o Deputado suscitar questões relativas á ordem dos
trabalhos parlamentares.

O SR. FERNANDO DE ABREU - É precisamente para isso
que estou pedindo a palavra.

O Sr. Presidente - Vou primeiramente, dar a palavra ao
Sr. Prado Kelly, que antes de V. Ex. a solicitou. Tem a
palavra o Sr. Prado Kelly.

O Sr. Prado Kelly - Sr. Presidente, pelo art. 39, pa
rágrafo 2° do Regimento Interno da Casa "os p·"didos de des
taque serão deferidos ou indeferidos, conclusivamente, pelo
Presidente da Assembléia, podendo êste, ex-off~r: '0, estabele
cer preferências, desde que julgue necessário á b0a ordem das
votaccões" .

Defendendo as emendas apresentadas pelas pequenas ban
cadas em plenário, requeremos destaque de vária~ emendas a
dispositivos do título I do projeto constitucional.

O que está em causa é o requerimento de preferência
para emenda que abrange todo o capítulo. Venho, pois, apelar
para V. Ex. no sentido de. usando da faculdade que lhe con
fere o § 2° do art. 39, dar preferência ao pediao de destaque
atinente a dispositivos isolados, de modo que a AssemblÃia
c~m a v~t.ação de um todo complexo, de extre.na relevan~ia,
nao sacrIfIque nem o seu pensamento, nem a sua vontade.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Devo declarar ao nobre Deputado,
que considerarei todos os requerimentos de de'Staque, que me
forem apresentados. Apenas não poderei faz~-lo durante a
votação. Isso, porém, não importa, porquê, permitido o des
taque de matéria constante de emenda, ela sel'~ novamente
submetida á Assembléia.
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O SR. PRADO KELLY - Não ficará prejudicada?

o Sr. Presidente - Ficará prejudicada se eu decidir
contra. Não ficará, porém, se a decisão fór favorável.

O SR. PRADO KELLY ..:..- Peço, então, n V. Ex. estabe
leça preferência em relação a êste requerimento, que vai ser
agora submetido á Mesa.

O Sr. Presidente - Não poderei aceitar requerimentos de
preferência em relação a outros requerimentos também de
preferência, que tenham sido apresentados. O que me cumpre
fazer é submetê-los á Assembléia na ordem em que ~orem

enviados á Mesa.

O Sr.. Fernando de Abreu - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre .
Deputado.

O Sr. Fernando de A:hreu (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, sinto-me sobremaneira acabrunhado ao assistir. agora,
o desenvolverem-se as votações, evidentemente s0b um regi
me de cáos, incapaz de ser recalcado, até, pela dedicaoão da
queles que têm testemunhado todo o empenho de contribuir
com lealdade para que os trabalhos desta Casa se processem
serena e eficientemente ...

Dvo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que se verificlJ. aqui,
agora, exatamente· aquela razão por que, desde o comêço, me
levantei contra a orientação criada por um regimento retró
grado ...

O SR. MINUANO DE MOURA - Muito bem.

O SR. FERNANDO DE ABREU - ... o qU:lI divide o
Brasil em regiões que têm, talvez, a veleidade de repl'imir,
de anular aquelas que, embora pequenas, todavia são tão
grandes, no cumprimento dos deveres cívicos, quanto as
demais.

Não ignora V. Ex., Sr. Presidente, o animo em que me
encontro, de servir a maioria com devotaméI'to e desassom
bro; mas, de modo algum posso votar de plt.ona p.onciência,
sem que os trabalhos obedecem a uma publicidade ampla,
capaz de me dar a orientação necessária para cumprir fiel-
mente o meu dever. .

Vejo que será impossível caminhar daqui por diante,
salvo se os Srs. Deputados renunciarem ao direito e á obri
gação de votar, concienciosamente, as matérias anunciadas.
Essas matérias surgem como de surpreza. Não sei ql1al o

. órgão que as haja modelado, coordenado. Não são aqueles das
comissões, porquê, percebe-se bem, quanto á Comissão dos 26,
seu trabalho foi posto á margem, a opinião de seus relatores
não merece absolutamente ser tomada por base, como é da
tradição do Parlamento. .

Como, pois, vamos votar e tomar conhe~imento do as
sunto, quando nem mesmo a acústica da Casa permite ouvir
convenientemente o que diz V. Ex. ?

Ou. a Assembléia elegeu a Comissão e o trabalho dessa
Comissão deve, realmente, servir de base ás nossas delibera
ções, ou teremos de recomeçar, porquê, neste cãos, ~ impos
sível a quem quer que seja votar concientem~ute. (Muito
bem; muito bem.) .
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o Sr. Pereira Lira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr.· Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, com
a simpatia que V. Ex. me merece, voltado para V. Ex., após
a palavra quente do representante do pequenino Estado do
Espírito Santo, venho solicitar á Mêsa pura e simplesmente,
uma informação.

V. Ex. anunciou que ia ser posto em votação o reque
rimento àe preferência para a emenda n. 1.945.

Anunciou também V. Ex. vários destaques, e. a-pesa1'
de atento, não ouvi bem. Sr. Presidente, se o destaque reque
rido se referia ao § 2° do artigo 12 ou do artigo 11 - ()
que é fundamental.

O Sr. Presidente - Refere-se ao art. 12.
O SR. PEREIRA LIRA - Satisfeito com a explicação

de V. Ex., vou desistir da palavra em favor do meu eminente
companheiro de relatório, Sr. Samp'aio Correia, que vai
igualmente, com a minha colaboração, assistência e solida
riedade, sustentar o trabalho da primeira Subcomissão, e
as suas conclusões que todos mantemos, colocados na linha'
média entre os exageros do unitarismo e os excessos de um
quiCá federalismo exaltado.

Ainda há poucos dias, fomos injustamente acusados,
aqui, de ter procedido criminosamente para com os interês
ses da União.

Sr. Presidente, sempre inspirados nas realidades nacio
nais, não tivemos outro desejo senão o de colaborar eficien
temente para que se faça um Pacto Político á altura das
imperiosas necessidades do Brasil, coordenando os anseios
da União com as franquias tradicionais dos Estados.

Tive ensejo de salientar que a primeira Subcomissãv
nem se inclinou para os desmandos daqueles que queriam
converter a União em tutora dos Estados, nem para os da
queles que pretendiam converter os Estados em pequenas
pátrias. Ficámos no justo meio têrmo. Fomos censurados e
um dos censores foi o eminente Deputado Sr. Levf CarneIro;
mas, ainda hã pouco, tive a felicidade de ouvir, nêste Ple
nário, da boca de S. Ex., palavras de justiC~ para o traba
lho da l' Subcomissão, trabalho que - declaro-o ainda uma
vez-é mantido com o meu voto. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Não seria prefc::rf'Vel ao nobre Depu
tado falar no encaminhamento da, votacão?

O Sr. Sãinpaio Corrêa (Pela ordem)· - Sr. Presiden
te, é tão absurda a disposição regimental que não sei, em
verdade, como deva proceder.

Há um requerimento de preferência sÔbre a Mêsa. ~sse
requerimento guilhotina - para usar da expressão de que
hoje lançou mão o ilustre Deputado Sr. Minuano de Moura
- o parecer da Comissão. E o Relator nada pode d~er á
Assembléia: no sentido de encaminhar a votacão do mesmo
requex;imento.
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o Sr. Presidente - V. Ex. poderia falar encaminhando a
votação da emenda.

O SR. SAMPAIO CORP..~A - Mas após a votacão do re-
querimento de preferência. .

Então, solicitaria de V. Ex. consultasse a Casa sObre se
consente em que sejll votado, de preferência, o substitutivo
organiZado pela pequena Comissão.

O Sr. Presidente - Importaria no mesmo resultado a
votação do requerimento que vai ser submetido á Casa e do
de V. Ex.: preferido um, ficaria excluído o outro.

O SR. SAMPAIO CORMA - Peco, desde já, a palavra
a V. Ex. para quando se votar a matéria. .

O 81'. Aloisio Filho - Peco a palavra, pela ordem.
O 81'. P".tesidente - Tem a palavra, pela ordem, o nonre

Deputado.
O Sr. Aloísio Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente,

não me surpreende o tumulto desta votacão, porquê êle é,
simplesmente, o resultado da reforma regimental feita pela
Casa. .

A emenda 1.945 envolve em seu texto assunto de ta
manha relevancia que não póde ter preferência para ser
votada nêste ambiente. Pensei em resolver, de momento, a
situacão, no mesmo rumo, aliás, tracado pelo eminente co
lega, Sr. Sampaio Corrêia, com um requerimento de lJrefe
rência, que encaminho á Mêsa, no sentido de que sejam
votados os pareceres das Sub-comissões constitucionais, es
pecialmente quanto ao Capítulo r.

É o requerimento que envio á Mêsa, (Muito bem; muit&
bem.)

Em seguida, é dado como ap~ovado o re
querimento de preferência para a emenda nu
mero 1.945.

O Sr. Fernando de Abreu (Pela ordem) requer a verifi
cação da votacão.

Procedendo-se á verificação de votacão, Te
conhece-:se terem votado a favor 118 Srs. Depu
tados e contra 113; total 231-

O Sr. Presidente - O requerimento de preferência foi
aprovado.

Em obediência á deliberacão da Assembléia vou sub
met.er a votos a.

EMENDA

N. 1.945

Aos titulos I e V

Substituam-se os titulas I e V do projeto pelo seguinte:
Titulo I - Da organização federal

Disposicões preliminares

Art. 1.0 A Nação Brasi:I'eira" constituida. em Estados
Unidos do Brasil, pela união perpétua e indissolúvel dos
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Estados, Districto Federal e Territórios, mantém como forma
de govêrno; sob regime representativo, a República Federa
tiva proclamada em 15 de novembro de 1889.

Art. 2.° Todos os poderes emanam do Povo, em cujo
nome são exercidos.

Art. 3.° São órgãos da soberania nacional dentro dos
limites constitucionais, os poderes legislativo ' executiv() e
judiciário, independentes e coordenados entre 'si.

§ 1.0 - É vedado a qualquer dos três poderes delegar
as suas atribuições.

§ 2.° O cidadão investido em função de um deles, não
poderá exercer as de outro.

Ar. 4.° Compete privativamente á União,:
I - entabolar e manter relações com os Estados estran

geiros, nomeando os membros dos corpOtS diplomátir-o 8
consular, e firmando tratados e convenções internacionais;

II - conceder ou negar passagem a fôrças estrangeiras
pelo território nacional;

III - declarar a guerra e fazer a paz;
IV - resolver definitivamente sõbre os timites do ter

ritório nacional;
V - organizar a defesa extúna, a fiscalização e se

gurança das fronteiras e as fôrças armadas, e determinar as
condições gerais de utilização' das fôrças policiais dos Es
tados, em caso de mobilização ou de guerra;

VI - autorizar a produção de substancias, armas e ma
terial de guerra e fiscalizar-lhes o comércio;

VII - manter o serviço de correios;
VIII - explorar ou conceder os serviços interestaduais

e internacionais de telégrafos, navegação aérea e de rádio
comunicação;

IX - estabelecer o plano nacional de viação férrea e
de rodagem e regular o tráfego rodoviàrio interestadual';

X - fazer concessões de vias férreas que liguem di
retamente portos maritimos a fronteiras nacionais, ou 'trans
ponham as· fronteiras de um Estado;

XI - criar e rr..anter- alfandesa~ e respectivas entre
postos;

XII - prover os serviços fooerais de polícia maritima
e portuária, respeitados os serviços policiais dos. Estados;

XIII - fixar o sistema monetário, cunhar e emitir
moeda, instituir banco de emissão; -

XIV· -' fiscalizar as aperações de bancos, seguros e
caixas econômicas particulares;

XV - traçar as diretrizes gerais da educação nacional;
XVI - organizar a defesa permanente contra os efeitos

da sêca no Nordeste;
XVII - organizar a administração dos Territórios e do

Distrito Federal, e serviços neles reservados á União;
xvIII - fazer o recenseamento geral da população;
XIX - conceder anistia;
XX - legislar sôbre:
a) direit-o penal; direito comercial e c~vil, inclusive p~o

eesso de falências, registros públicos e Juntas comerCiais:
direito aéreo;
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b) organização dos juizos e tribunais da União e pro
cesso perante êles;

c) normas fundamentais do processo penal, civil e co
mercial nas justiças dos' Estados; do regime penitenciãrio;
da legislação rural; da assistência social; das estatísticas
de interêsse coletivo;

d) requisições civis e militares;
.e) regime dos portos marítimos, assegurada, quanto á

PEatIcagem, a preferência_ aos cidadãos brasileiros; navega
eao .de cab.ota~em, que nao poderá ser exercida senão por
naVIOS naclOnals;

f) sistema eleitoral' da União, dos Estados e dos Muni
cípios, inclusive o alistamento, o processo das eleições a
apuraCão, os recursos, a proclamação dos eleitos e a exPe
dição de diplomas;

17) naturalização, entrada e expulsão de estrangeiros;
extradição; emigracàó;e imigração, que deverã ser regu
lada e orientada e poderá ser proibida, no todo ou quanto
á procedência;

h) sistema de pesos e medidas;
i) comércio exterior e interestadual; jm;tituicões de

crédito; cambio e transferência de valores para o estran
geiro; normas gerai!? sõbre o trabalho; a produção e o con
sumo, podendo estabelecer as limitações exigidas peI'o bem
público;

j) bens do domínio federal; caça, pesca e defesa flo
restal nos domínios da União; jazidas minerais e mineração;
siderurgÍa; aproveitamento hidráulico, sempre que as águas
ou o transporte de energia interessem diretamente a mais
de um Estado;

k) condições de capacidade para o exercício de profis
sões liberais;

l) leis organicas para a completa execução. da Consti
tuicão e exercício dos· poderes federais.

§ 1.0 As atribuições e decisões dos poderes federais se
rão executadas por funcionários da União, e, em casos es
peciais, mediante acÔrdo com os respectivos governos, por
funcionários dos Estados.

§ 2.° Os Estados terão preferência para a concessão
federal, em seus territórios, de serviços portuarios, de nave
gação aérea, de telégrafos e outros de utilidade pública e para
a aquisição dos bens atienãveis da União; e, na· falta ou
deficiência dos serviços de correio, poderão provê-los den
tro das respectivas fronteiras. Para atender ás suas neces
sidades administrativas, os Estados poderão manter servicos
de rádio-comunicação.

. Art. 5.0 Compete, também, privativamente á União:
I - Decretar impostos:
a) sÔbre a importação de mercadorias de procedência

estrangeira;
b) de consumo <;le quaisquer mercadorias, salvo os com

bustíveis de motor de ~xplosão;

c) de renda e proventos de qualquer natureza, exce-
tuada a renda de imóveis; .. .

d) de transferência de fundos para o estrangeIro;
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e) de sêlo, quant.o aos atos ·emanados de seu govêrno
e os negócios de sua economia ou regulados por lei fe
deral.

II - cobrar taxas telegráficas, correios e outros ser
viços federais; entrada, saída e estadia de navios e :l·ero
naves, sendo livre o comércio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e ás estrangeiras, que já tenham pago imposto de
importação.

Art. 6.0 Compete privativamente aos Estados:
I - elaborar a Constituição e as leis por que devem

reger-se, respeitados os seguintes princípios, cuja especifi
cação não exclue a observancia de qualquer outro explicito
ou implfcito nesta Constituição:

a) forma republicana representativa;
b) autonomia e coordenação de poderes;
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas aos

mesmos prazos dos cargos federais análogos, e proibida a
reeleição de governadores e prefeitos;

d) autonomia dos municípios;
e) garantias do poder judiciário e. do Ministério PÚ

blico IGcais;
f) prestação de contas da admin4;tração;
g) possibilidades de reforma constitucional e compe

tência da Assembléia Legislativa para decretá-la.
U - Prover a· expensas próprias as necessidades de

sua administração, devendo, porém, a União prestar so
corros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os
solicitar.

UI - Elaborar a legislação complementar ou subsidiá
ria, cujas normas gerais competem á União.

IV - Exercer, em geral, todo e qualquer poder ou di
reito que lhes não seja negado por cláusula expressa ou
implicitamente contida nas cláusulas expressas desta Cons
tituição.

Parágrafo único. Mediante acOrdo, poderá a União in
cumbir-se de executar, por funcionários seus, atribuições e
servicosestaduais.

Art. 7,0 Também compete privativaII!.ente aos Estados:
I - Decretar impostos sObre:
a) propriedade territorial, exceto a urbana;
b) transmissão de propriedade causa mortis;
c) transmissão de propriedade imobiliária inter vivos,

inclusive a sua incorporação ao capital de sociedade;
d) consumo de combustíveis de motor de explosão, ex

clusive os de produção ncional;
e) vendas e consignações efetuadas por industriais, ou

produtores e comerciantes, ficando isentas as primeiras ope
rações dos pequenos produtores;

f) exportação das mercadorias de sua produção até o
máximo de 10 % ad valOTes, vedados quaisquer adicionais;

g) indústrias e profissões; .
h) sêlo quanto .aos atos en:anados de seu govêrno e

os negócios· de sua economia, ou regulados por lei esta
dual.

n - Cobrar taxas sObre os serviços estaduais.
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§ 1.0 O imposto de venda$ será uniforme, sem discri
minação de procedência, d('stino ou espécie dos produtos.

§ 2.° O imposto de indústrias e profissões será lançado
pelo Estado e arrecadado em partes iguais pelo Estado e
pel'o Município.

§ 3.° Em casos excepcionais, o Conselho Federal' po
derá autorizar, por tempo determinado, o aumento do im
posto de exportação, além do limite preestabelecido.

Art. 8.° É facultado á União e aos Estados celebrar
aCÔrdos para a melhor coordenacão e desenvolvimento dos
respectivos serviços e, especialmente, para a uniformização
de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, rs
pressão da criminalidade e permuta de informações.

Art. 9.° Compete concorrentemente á União e aos Es-
tados:

I - velar na guarda da Constituição e das leis;
II - velar pera saúde e assistência públicas;
!II - proteger as belezas naturais e os monumentos

de valor histórico ou artistico, podendo impedir a evasã~
de obras de arte;

IV - promover a colonização;
V - fiscalizar a aplicação das leis sociais e as con

cessões de vias férreas;
VI - difundir a instrução pública em todos os seus

graus;
VII - criar outros impostos, além dos que lhes são

atribuidos privativamente.
Parágrafo único. A arrecadação dos impostos a que

se refere o n. VII será feita pelos Estados, que entregarão,
dentro do primeiro trimestre do exercício seguinte, 30 % á
União e 20 % aos Municípios, onde se fizer a coleta. Se
o Estado faltar ao pagamento' das quotas devidas á União
ou aos Municípios, o lançamento, a arrecadação e a distri
buiCão do tributo passarão a ser feitos pelo Govêrno Federal,
que atribuirá nesse caso 30 % ao Estado e 20 % aos Mu
nicípio~.

Art. 10. É vedada a bi-tributacão, prevalecendo o im
posto lançado pela União, quando a competência fÔr con
corrente. Sem prejuízo do competente recurso judicial, in
cumbe ao Conselho Federal, "ex-officio" ou mediante pro
vocacão de qualquer contribuinte, declarar a existência de
bi-tributação e determinar a prevalência de um s6 dos JI'i
butos.

Art. H. A União não intervirá em negócios peculiares
aos Estados, salvo:

I -.para manter a integridade nacional;
II :.- para repetir invasão estrangeira on de um Estado

em outro;
m - para pôr têrmo á guerra civil;
IV - para garantir 'O livre exercício de qual'quer .dos

poderes públicos estaduais; .
V - para assegur:il' a observancia dos preceitos const~

tucionais mencionado-s no art. 5° e a execução das leIS
federais;

VI - para reorganizar as finanças dos Estados quando
sem motivo de fÔrça maior, cessarem, por mais de dois annas
consecutivos, o pagamento de sua dívida fundada;
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VII - para execução de ordens e decisões dos juízes e
tribunais federais.

§ 1'.0 A intervenção, para assegurar a observancia dos
preceitos constitucionais e na hipótese dos ns. III e IV,
será determinada por lei federal, que lhe fixará a ampli
tude e, quando fór caso, a duração, podendo ser esta pror
rogada por outra lei especial.

§ 2.0 No caso do n. V, a intervenção só terá lugar de
pois que a Córte Suprema, tomando conhecimento da :rei
que a decretar, mediante provocação do Procurador Geral
da República, lhe declarar a constitucionalidade.

§ 3.° Constitue impedimento ao exercício dos poderes
legislativo ou judiciário locais o fato de ser obstada a exe
cução de seus decretos ou decisões, ou de haver atraso por
mais de três meses, no pagamento de vencimentos, ou sub
sídio, de algum de seus membros.

§ 4.° A intervenção não suspende a execução das leis
do Estado, excetuadas as que a motivaram, nem destitue as
autoridades locais legítimas, podendo entretanto, afastá-las,
se visar a coibição de seus excessos. Nomear-se-á inter
ventor, se fór o governador a autoridade afastada.

§ 5.° Compete privativamente á Côrte Suprema requi
sitar a intervenção para garantir o livre exercício do poder
judiciário local, e, na hipótese do n. VII, á mesma Côrte ou
ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, conforme o caso.
O Tribunal designará o interventor, OU juiz, que promova,
ou fiscalize a execução da ordem ou decisão.

§ 6.° Cómpete ao Presidente da República:

a) executar a intervenção decretada pelo Poder Legis
lativo, ou requisitada pelo Judiciario;

b) intervir nos casos dos ns. I e lI, e para assegurar a
execução das leis federais, assim como, por solicitaoão dos
poderes legislativo ou executivo locais, nos têrmos de nú
mero IV, sujeitando, sempre o seu ato á aprovação imediata
da Assémbléia Nacional.

§ 7.0 A l'egitimidade dos representantes dos poderes
públicos estaduais eletivos, que solicitarem a intervenção
no caso do n. IV, dependerá de prévia declaração pelo r.rri-
bunal Superior Eleitoral. .

Art. 12. Os Municípios serão organizados de forma que
lhes fique assegurada a autonomia em tudo quanto respeite
ao seu peculiar interêsse, e especialmente:

I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores á Ca-
mara Municipal, podendo aquele ser el'eito por esta; _

II - a decretação de impostos e taxas e a arrecadaçao
fi aplicação de suas rendas;

lU - a organização dos serviços de sua competência.
§ :1..0 O prefeito poderá ser de nomeação do g?~êrllO ~o

Estado no município da Capital e nas estancias ladro-ml
nerais.

§ 2.e Além daqueies de que participam, ex-vi do ar
tigO 6, ns. 2 e 3 e parágrafo único e dos 9ue. Ih.e forem
transferidas pelo Estado, competem aos MUlllCfplOS.

I - o imposto sôbre licenças;
n - o imposto predial urbano;
III - o imposto sôbre diversoos públicas;
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IV - o imposto cedular sôbre a renda de imóveis
rurais;

V_ - as taxas sÔbre servicos municipais, mantidas as
que sao cobradas atualmente, desde que não contravenham
ás disposições desta Constituição.

§ 3.° É facultado ao Estado a criação de um órgão de
assistência 1,.écnÍ<la á administração municipal e fiscalização
de suas finanças.

§ 4.° É-lhe facultado, outrosim, intervir nos Municí
pios, afim de regularizar as suas finanças, quando se veri
ficar impontualidade nos serviços de empréstimos garanti
dos pelo :E;stado, ou fafta de pagamento de sua divida fun
dada por ;dois anos consecutivos, observadas, naquilo em
que forem aplicáveis, as normas do art. 11.

Art. 13. Os Estados podem incorporar~se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para Se anexarem a outros
'ou formarem novos Estados, mediante aquiescência das res
pectivas Assembléias Legislativas, em duas legislaturas su
cessivas e aprovação por lei federal.

Art. 14. O Distrito Federal é administrado por um
PreJeito, de livre escolha do Presidente da República, com
aprovação do Conselho Federal, e demissível ad nutum, ca
bendo as funções deliberativas a uma Camara Municipal,
eletiva. As fontes de receita do Distrito Federal são as
mesmas que competem aos Estados e Municípios, cabendo
lhe todas as despesas de caráter local.

Art. 15. Constituirão territórios nacionais o do Acre
e quaisquer outros que pertençam ou venham a pertencer
á União, por compra, cessão, convenção de limites, ou outro
meio legal de aquisição.

§ 1.0 Logo que tiverem 300.000. habitantes e recursos
capazes de assegurar o funcionamento normal dos serviços
públicos, os territóriOS poderão ser, por lei especial, eri
gidos em Estado.

§ 2.° A lei assegurará a autonomia dos Municípios em
que se dividirem os territórios.

Art. 16. É vedado á União e aos Estados:
I - criar distinções entre brasileiros natos ou prefe

rências em favor de uns Estaçlos contra outros;
II - ~siabelecer, subvencionar ou embaracar o ex~r

cício de cultos religiosos ou ter relação de aliança ou de
pendência .com qualquer culto ou igreja, sem prejuizo da
colaboração recíproca em vista do interêsse coletivo;

IH - sem lei especial que o autorize, alienar ou adqui
I'ir imóveis, ou conceder privilégio;

IV - recusar fé aos documentos públicos;
- V - negar a cooperação de seus funcionários no inoo

rêsse dos serviços correlatos;
VI - cobrar quaisquer tributos sem lei que os auto

I'ize ou aplicá-los aos efeitos já produzidos por atos jurí
dicos perfeitos;

VII - conceder a funcionáx-ios percentagens sôbre mul-
tas fiscais; _ . .

VIII - tributar os combustíveis de produçao naCIonal
de motor de explosão; . - . .

IX - criar, sob qualquer denominação, impostos m...
terestaduais, intermunicipais, de viação ou de trarsportes. ou



-fiO-
r~

quaisquer tributos que, no território nacional, gravem 0'Q
perturbem a livre circulação de bens ou pessoas e dos vef
culos que os transportarem.

Parágrafo único. As proibições constantes <ias arts. 16
a 18 obrigam os Municipios, no que lhes for aplicável. Não
compreendem, porem, as taxas remuneratórias devidas por
concessionários de serviços públicos.

Art. 17. :é. vedado á União:
I - tributar bens ou rendas estaduais ou mumclpais,

ou serviços a cargo dos Estados ou dos Municipíos;
U - decretar impostos que não sejam uniformes em

todo o território nacional, ou que importem em distinção
em favor dos portos de uns contra os de outros Estados.

Art. 18. É vedado aos Estados:
I - adotar denominação diferente da estabelecida nesta

Constituição para funções públicas:
Ir - tributar bens e rendas fadeI-ais ou municipais, ou

serviços a cargo da União ou dos Municípios;
IIr - rejeitar a moeda legal em circulação;
IV - denegar a extradição de crimjnosos. roolamada,

de acôrdo com as leis da União, pelas justiças de outras Ei
tados ou do Distrito Federal;

V -estabelecer diferença tributaria, em razão da pro
cedência, entre bens de qualquer natureza.

Art. 19. São do domínio da União:
I - os bens que lhe pertencem nos' têrmos das leis

atualmente em vigor;
Ir - os rios e lagos, navegáveis ou não, que banham

mais de um Estado ou servem de limite com países I8stran·
geiros;

UI - as ilhas fluviais nas zonas fronteriças.
Art. 20. São do domínio dos Estados:
I - os bens de sua propriedade pela legislação atual

mente em vigor, com as restriçõ'es do artigo anterior;
II - as margens dos rios e lagos navegáveis destinados

ao uso público, se por algum título não forem do dominio
federal, municipal oU particular.

Esclarecimento

Suprimiram-se o art. 2° e o parágrafo único do art. 6°,
no Título I do Projeto; os arts. 124, 125 te 126 do Titulo V.
O art. 6° foi transferido para as Disposições Gerais e o
art. 17 para as Disposições Transitórias. A substancia de
todos os outros dispositivos encontra-se na emenda regu
lada pela forma que nos pareceu melhor consultar os inte
rêsses nacionais.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 13
de Abril de 1934. - Medeiros Netto. - Alcantara Machado,
com ressalva das sub-emendas da bancada paulista. -João
Guimarães. - Agamemnon Magalhães. - Clemente Ma
riani. - Cardoso de Mello Netto. - na forma da ressalva aci
ma. - Henrique Bayma, na forma da ressalva. - Horacio
Lafer, idem. - A. (J. Pacheco e Silva. - Odilon Braga. 
Roberto Simons~ - Buarque Nazareth. - Ranulpho Pi-
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nheir~ L~ma.-OscarRodrigues Alves, com a ressalva acima.
- Ct'lUYtnatOI, Braga. - Euvaldo Lodi. com ressalva de
emendas apresenta;da~ por mim. - Francisco de Moura.
- ~Pacheco de Olwet,:a. - Abelardo Vergueiro Cesar. _
Joao Marques dos Rets. - Delphim Moreira. _ Antonio
Jorge Machado Lima. - Arruda Camara. - Abreu Sodré,
com ressalva. - Jone8 Rocha. - Carlota P. de Queiroz.
- Arnold Silva. - C. àe Moraes Andrade (com ressalva
das em-endas paulistas.) - F. Magalhães Netto. - Arnal
do Bastos. - Gileno Amado. - Mal"Ío DomíngÍLes. _ Le
oncio Galrão. - Arthur Neiva. - Rias Fortes. - Lauro
Passos. - Martins Soares. Gabriel de R. Passos. _
José Braz. - Raul Sá. - Pedro Ãleixo. - Lycurgo Leite.
- Soares Filho. - João Jacques Montandon. - Vieira
MarqUJeS. - Lerngruber Filho. - F. Negrão de Lima. _
Th. Monteiro de Barros Filho. - Almeida Camargo. _
João Simplicio, com restrições de acô·rdo com a bancada
riograndense. - José de Sá. - Belmiro de Medeiros.

{} Sr. Prado Kelly (Pela ordem) -Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex., na forma do Regimento - e nêsse sentido
envio. á Mesa um requerimento-destaque dos arts. 4·, 5°,
7°, 13 e :19 da emenda n. 1.945.

o Sr. Presidente - Atenção! Peço a.os Srs. Deputados
,que ocupem os seus lugares.
I··

Suspende-se a Se8sáo Ó-$ 16 horas e 20 mi
nutos. Reabre-se a Sessão ás 17 horas.

ÁS 17 HORAS O SR. ANTóNro CARLOS. PRESIDENTE,
REASSUME A PRESIDÊNCIA

o Sr. Presidente - Está reaberta a Sessão. Convido os
Senhores Deputados a ocuparem os seus lagares. (Pausa. )

Meus senhores, ao reabrir a Sessão, eu me permito di
zer algumas palavras.

Penso que todos devem confiar em que o Presidente da
Assembléia, a quem incumbe, primacialmente, assegurar os
direitos dos 81'S. Deputados, não permitirá que a iniciativa
de qualquer dêles seja vencida, senão p·ela arma exclusiva
da persuassão. Seja qual fór a duração dos nossos trabalhos,
tais iniciativas terão de ser, na hora certa, submetidas á
aprovação da Assembléia.

Desde que assumo para com a Casa êste compromisso,
espero, e peco fervorosamente, que nos conduzamos por f6r
ma a evitar quaisquer manifestações tumultuárias (Apoia
dos), cumpr.indo-nos, subretudo, ter em vista que as mes
mas poderão comprometer aos olhos do opinião pública o
titulo que perante ela nos recomenda - o da nossa autori
dade moral para organizar e decretar o C6digo Fundamental
da Nação.

Não haverá controvérsias, não haverá divergência, não
haverá pretencões que a calma não llossa resolver, que a se
renidade não possa solucionar; ao passo que os obstácu1os
terão de crescer na llroporção dos tumultos que dentro do
plenário, porventura, se verificarem.

Faço, portanto, em nome do Brasil, êsse apelo á Assem
bléia; e est.ou certo de que todos os 81"5. Deputados se em-
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penharão em levar a termo, num ambiente tranquilo, a ta
refa grandiosa, reIevantíssima, que o Povo brasileiro nos
conferiu. (Muito bem.)

A última deliberação da Assembléia foi aprovando a
preferência requerida afim de votar-se, desde logo, a emen
da n. 1.945, assinada, em primeiro lugar, pelo Sr. Deputado
Medeiros Neto. que pediu a palavra para encaminhá-la.

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para enviar á Mesa um requerimento, que passo a
lêr, de destaque de artigos contidos na emenda n. 1.945.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
tive oportunidade de enviar á Mesa um requerimento de vo
tação nominal para a emenda n. 1. 945, e me permito lem
brar essa circunstancia a V. Ex.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

-Requeremos votação nominal para a emenda n. 1.945.
Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Ac~rcio Torres.

- João VíUasbóas. - Sampaio Corrêa. - Prado Kelly.

O Sr. Guarací Siveira (Pela ordem) - Sr. Presidente,
deixei sobre a Mesa um requerimento para que seja desta
cado o artigo 16, n. 2, da emenda n. 1.945.

O Sr. Sampaio Gosta (Pela ordem) - Sr. Presidente,
também peço a V. Ex. tomar em consideração um reque
rimento que há pouco enviei á Mesa.

O Sr. Presidente - A propósito do destaque de emendas
para serem submetidas á votação da Assembléia, direi aos
meus colegas o seguinte: vai ser votada a emenda n. 1.945;
todos quantos tenham emendas relativas ao capítulo em vo
tação, poderão, se assim o entenderem, requerer o destaque
dessas emendas, afim de que sobre elas oportunamente seja
ouvida a Assmbléia.

O Sr. Guaraci Silveira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Guarací Silveira (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pergunto a V. Ex. se os Dep,utados que não têm emendas
~ambem ficam com o direito de requerer destaque. V .Ex.
deu, parece-me, privilégio aos que têm emendas em colisão
com a matéria; pergunto por isso se aos demais Deputad();;
é reservado o mesmo direito de requet"er destaque para. qual
quer ponto em controversia.

O Sr. Presidente - E' um direito de qualquer Deputado,
pedir ao Presidente o destaque desta ou daquela emenda.

Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto, para encaminhar a
votação.
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0, Sr. Medeiros NetO' (Para encaminhar a votaçáo) 
Sr. Presidente, eu já havia deixado sÔbre a Mesa o requ~
rimento de destaque de vários dispositivos da emenda nú
mero i. 945, ao tempo em que requeri, também, preferência
para a sua votação.

Êsses dispositivos são os referentes ás palavras "inter
estaduais e internacionais", do n. 8, do art. 4.0, do proje~o.

Omitindo-se essas palavras, fica exclusivamente á União o
direito de explorar e conceder os serviços de telegráfo, na
vegação aérea e de radio-comunicação; pela maneira por
quê está na emenda poderiam também ser explorados pelo
Estado.

Há também, no § 2° do art. 4°, a eliminação das pala
vras "e na falta ou deficiência dos serviços de Correios, po
derão provê-los dentro das respectivas fronteiras".

Isso, Sr. Presidente, afim de que se assegure, com tal
destaque, o privilégio, para a União, dos serviços dos Cor
reios.

Peco também o destaque dos arts. 5°, 7°, n. 7 do ar
tigo 90 e do art. :10 e § 2° do art. :12, porquê, Sr. Presidente,
na minha função de auscultar a maioria da Casa não pude
sentir as suas tendências quanto ao magno problema da dis
criminação das rendas. Assim, tudo aconseihou a que nada
se inovasse neste particular, mantendo-se o que dispõe il
Constituicão de 91. Dai a razão pela qual, requerendo êsse
destaque, fiz logo ressalva das emendas ns. :1.. 66ú, e 1.408,
da autoria dos Deputados Irenêo Joffily e Pedro Aleixo, as
~ais mandam que. nesta particular; vigore o sisteMa es
tabelecido na Con:ltituição de 91, cujos dispQsitivos, a res
peito, devem ser incorporados á Constituição que estamos
votando.

Pedi, ainda, fosse submetido á votação o § iodo art. 1.2
da sub-emenda da Comissão, que amplia os casos em que, na
intervenção, deva preceder a aprovação do Legislativo.

Desta forma, Sr. Pre&idente, o requerimento de prefe
rência não prejudicava, em absoluto, as demais emp.ndlls,
que poderiam .ser defendidas da mesma forma por que. o
foram as emendas a que se refere o meu pedido. maro que
quando digo sem prejuízo destas emenda~, quero aludir, quero
filiar de logo á sorte do destaque o destino das emenda,,_ in
dicando ao exame da Assembléia quais as diretrizes. que o
meu requerimento tem em vista. Como êste pedido de des:'
taqUI\ outros podem ser feitos, para amparo de medida.: de
fendidas pela Casa.

Como ve V. Ex., razão não havia para reclamacão por
parte de alguns Srs. Deputados, eis que não passava pela
mente de ninguém, e muito meDOS pela do autor do rt!qne
rimento, a idéia de compressão. Todos nós deseJamos que
desta Àssembléia sáia a Constituição que a sua maioria ditar.
(Muito bem.)

Não sei, Sr. Presidente, se traduzo bem o pensamento
da Casa, ao menos em referência a esta emenda, como uma
demonstração de que nós outros desejamos o exame per
feito de todos os seus dispositivos, requerendo a V. Ex. con
sulte o plenário. sôbre se permite que a votação seja feita
por artigo. (Muito bem; muito bem.)

VOLUME xx 8
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o Sr. Acúrcio TOrres (Pela ordem) - Sr. Presidente.
parece-me que primeiro deveria ser submetido á votação da
Casa o requerimento em que se pede a votação nominal.

O Sr. Presidente - V. Ex. está equivocado. O requeri
mento deve ser submetido á Assembléia na hora em que ~e

proceder á votação: Estamos, por enquanto, na fase de en
caminhamento.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votac·ão, o nobre Deputado.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, há alguns dias, apreciando dois discursos
proferidos, nesta Assembléia, um pelo meu eminente amigo
e grande brasileiro, Sr. Deputado Cincinato Braga...

O SR. CINCINATO BRAGA - Obrigado a V. Ex.
O SR. SAMPAIO COR.R~A - ... e outro pelo humilde

orador que ora se dirige á Casa. o ilustre Sr. Osvaldo Aranha,
digníssimo Ministro da Fazenda, declarou que haviamos sido
pessimistas, quando externámos nosso modo de pensar a.
propósito do problema da discriminação de rendas.

A Assembléia acaba de verificar que, a-pesar-de ve
lhos ambos, nenhum de nós foi pessimista. Somos otimistas,
e de tal arte que a nossa atitude, emitindo, na qualidade de
membros da Comissão dos 26, parecer sôbre o Titulo l, deu
lugar a que com um dos mais jovens Deputados, cujo nome
peço permissão para declinar, o Sr. Pereira Lira, nós três
oferecessemos três berços porquê estavamos embalado~ na
doce ilusão de que o nosso trabalho poderia ser eficiente,
quando c·ontra êle já se haviam articulado as grandes ban
cadas desta Casa.

Vê V. Ex., Sr. Presidente, como fomos otimistas.
No seu otimismo, CiS três membr05 da Comissão es

forçaram-se por permitir. uma votação em ordem dos dis
positivos constitucionais; e assim foi que, de acórdo com as
praxes, de acõrdo com o próprio Regimento, a Comissão e.e
entregou á tarefa de' proceder ao estudo de cada um dos
artigos do projeto substitutivo já aprovados pela maioria da
Casa, de sorte a permitir a orientaçl1-o dos trabalhos.

E precisamente porquê envolve quasi todos os prin
eipais dispositivos da futura Constituição, reune em seu bojo
tudo o que há de matéria importante, estrutural, na for
mação da nova carta Magna do Pais •..

O SR.. PEREIRA LIRA - O coração da República.
O SR. SAMPAIO CORRM - '.' a emenda. n. L945

foi apresentada com caráter de emenda única, requerida
para ela votação em globo - atitude que, agora, o ilustre
leader, após os movimentos de reação da Aasembléia. se
prontificou a explicar. dizendo que era sua intenção solici
tar fosse a mesma emenda votada por artigos.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Emenda Onibu.- •..

O SR. SAMPAIO CORW - Isto significa. que não hã
necessidade de votar a emenda n. -1.945. Se a votação se



-115-

\'ai proceder por artigos, fiquemos, então, tomando-o como
nOl'ma para os nossos trabalhos, com o parecer da Comissão,
que consígna cada um dos artigos de per si.

O SR. MINUA.l·~O DE MoUl\A - Aliás, de acOrdo com o Re
gimento.

O SR. SAMPAIO CORR~A ..:..... Peco aos nobres colegas
que me ouçam, pois só disponho de dez-minutos.

O ilustre leadet declarou que solicitava, desde logo. o
destaque para três ou quatro emendas. E êsse destaque, po
rém, não basta.

Se a Assembléia votar a artigo 7° com os destaques, e, Elm
seguida, vier a votar outras emendas, estabelecer-se-á, inevi
taveh11pnte. a confusão.

Faço esta afirmativa com a autoridade que me advém
do estudo da matéria e com o apóio de dois colegas de Co
missão. que pensam tal qual como eu, nesse particular.

Os SRS. CINCINATO BRAGA E PEREIRA LIRA - Muito bem.
O SR. SAMPAIO CORR~A - A confusão, a balbúrdia

será fatal.
E nós queremos ter a autoridade moral a que aludiu

V. Ex., Sr. Presidente, de falar ao Povo brasileiro em plena
e sã conciência, cumprindo o nosso dever, cust.e o que custar,
contra grandes ou contra pequenos, contra qualqu~r arregi
mentação polftica.

Sr. Presidente, não preciso mais do que citar algum
pontos da emenda n. i. 945; apenas alguns, porquê não me
sobra tempo para examiná-los todos.

Começou a Assembléia por declarar sua incompetência em
resolver os problemas da discriminação de renJas, deixando-os
para serem resolvidos numa Assembléia ordinária, a qual
será, inevitavelmente, mais política do que esta e, portanto,
não poderá, concientemente, votar a matéria. (Jbdtn bem.)

Depois dessa, a emenda n. 1.945 propõe-se a substituir.
o artigo 7°.

O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex. poderia apontar o dispo
sitivo que comete o assunto á Assembléia orãinária ?

O SR. SAMPAIO CO~ - Há emp.nda nesse sentido.
O SR. MINUANO DF. MOURA - Remete o assunta para a se

gunda Assembléia ordinária, que terá poderes constituintes
para o fim da discriminação de retldas.

(Há outros apartes. j

O Sr. Presidente - Atenção I

O SR. SAMPAIO CORF..M - Pe<;o aos nobres colegas
que não me interrompam, devido á exiguidade de tempo de
que disponho.

Há, re:pito, emenda nesse sentidô, apresentada pela ban
cada sul-riograndense.

Não sei qual a emenda para que o ilustr~ leader pediu
destaque, porquanto estamos votando com surpreza.

O SR. CARDoso DE MELO NETO - V. Ex. começou a ata
car a emenda n. i. 945, exatamente na parte essencial rc:ssal
vada pelo leader, Sr. Medeiros Neto.

O SR. MORAIS ANDRADE - O nobre orador permite ama
palavra apenas?

O SR. SAMPAIO CO~ - Disponho somente M tO
minutos.
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Sr. Presidente, V. Ex. descontará o tempo necessário
para que o Sr. Deputado Morais Andrade diga uma palavra
apenas .. , (Risos.)

O SR. MCRAIS ANDRADE - A emenda n. '.945 não atribue
á Assembléia ordinária a discriminação de rp.nda~. Ao con
trário.

O SR. SAMPAIO CORRl?:A - Perdão; o Sr. Deputado
Medeiros Neto declara que requereu o destaque ,10$ artigos
pertinentes á discriminação de rendas e prefer~ncifl para ou
tras emendas. Ora, trata-se de emendas diversas. Em uma.
delas, diz-se que fica. relegado para Assembléi.cl. posterior o
estudo da matéria.

O SR. MORAIS ANDRADE - Não na emenda n. 1..94'5.
O SR. MEDEIROS NETO - O ilustre orador esLá equivocado.

Ambas as emendas mandam vigorar a Constituição de 91, na
parte de discriminação de rendas.

O SR. SAMPAIO CORRl1:A - Mandando uma votar essa
disposição, novo substitutivo, numa Assembléia Ordinária; e
outra, mandando votá-la, por essa mesma Assembléia, com
os poderes constituintes que já possue. l1:sse o) fato.

A emenda n. 1.945 está em discussão, com o destaque so
licitado pelo Sr. Medeiros Neto.

O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex., repito, e::;~&. equivocado.
Ambas as emendas mandam apenas vigorar a Constituição
de 91; não determinam que a discriminação de rendas seja
votada pela legislação ordinária.

O SR. SAMPAIO CORRl1:A - Não estou equivocado; exis
tem emendas nesse sentido.

O SR. MEDEIROS NE'J'O - É verdade; mas, não são essas.
O SR . SAMPAIO CORRl1:A - Eu não sei para que emen

das V. Ex. requereu destaque.
O SR. MEDEIROS NETO - Foram publicadas.
O SR. SAMPAIO CORRl1:A - Foram pubUcadas, mas

V. Ex. só faz a declaração á última hora.
O SR. MEDEIROS NETO - Em que hora outra poderia

fazê-lo?
O SR.. SAMPAIO COR.R~A - De acôrdo com os ilustres

colegas, 81's. Cincinato Braga e Pereira Lira, procurei o se
nhor Presidente da Assembléia e a S. Ex. 1eclarei que nós
três estávamos dispostos a todos os entendiment.os com o Pre
sidente, com o leader e com as grandes banc:lc:las, no sentido
de harmonizar a votação. E êsse pedido de conferência não
teve solução.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Por que não também com as
pequenas bancadas?

O SR. SAMPAIO CORR~A - Aí está a verdade que pre
cisa ser dita: fomos, portanto, colhidos de surpro=za. Se vo
tarmos a emenda n. 1.945, vamos depenar a União. HID maté
ria de rendas.

Kão quero, porém, ficar neste ponto.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está es
gotado o tempo de que dispõe.

O SR. SAMPAIO CORRÊA - O Regimento já me arro
lhou uma vez; arrolhará segunda. Paciência•.. Nem por isso
ficarei menos otimista do que já sou.
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Espero, entretanto, Sr. Presidente, que a Assflmbléi~ te
nha os movimentos próprios, para manteI' aquela autorIdade
moral a que V. Ex. ainda há pouco aludiu. (Mn'ito bem.)

O Sr. Fernando Magalhães - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, (j nobre
Deputado. .

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, V. Ex. declarou aprovada a. preferência para a
emenda do Sr. Medeiros Neto por 118 votos contra 113 
Inaioria, por conseguinte, pequena. A Asembléia submeteu-se
ao vereditum, não obstante pedido de votação nominal.

O Sr. Presidente - O requerimento de votação nominal
só foi feito após a votação simbólica.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. tenha a
bondade de ouvir o resto de minha argumentação.

Nessas condições, aprovou a preferência para a emenda
Medeiros Neto. Essa emenda deve ser submetida á votação.
Assim, ou há preferência para essa emenda, tal qual foi pe
dida, e a Casa se submete á decisão, ou há matéria nova,
e, neste caso, é preciso solicitar preferência para a mesma
matéria nova. (Muito bem).

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto acaba
de formular requerimento, no sentido de que a emenda 1.945
seja submetida á votação, artigo por artigo. Ora, se a ma
téria suscitada pelo Sr. Deputado Sampaio Correia faz parte
da emenda n. 1.945, a Assembléia, nO momento justo, se
manifestará a favor ou contra.

Defiro o requerimento do Sr. Deputado Medeiros Neto,
baseado no dispositivo regimental, que permite conceder os
destaques pedidos pelos Srs. Deputados.

É evidente que S. Ex. acaba de pedir a votação des
tacada, artigo por artigo, de sua emenda. Penso que, assim,
Se proporcionará á Assembléia o pronunciamento peremptó
rio de sua opinião sôbre o assunto.

O Sr. Fábio Sodré - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
quereria a V. Ex. me informasse se, por occasião da vo
tação de cada artigo, será pc>ssivel requerer a preferência
para determinadas emendas, visto como a emenda n. 1.94.5
é substitutiva de um capítulo completo. Das outras emen
das. muitas se referem a artigos. Se vamos votar aquela
emenda artigo por artigo. pergunto se não será possível
pedir preferência no momento oportuno.

O Sr. Presidente - Resolvo imediatamente a questão de
ordem, pela seguinte forma: é evidente que não pode ser
requerida preferência contra preferência já concedida, mas,
é claro, também. que ao Deputado signatário de emenda,
contrária ao artigo que estiver posto em cotação, é permitido
combatê-lo, para o tim de, se a Assembléia rejeitar o mesmo
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artigo á vista das razões Que êle dár, ser em seguida votada
a sua emenda.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Peço a V. F"t., Sr. Presidente,
que me mantenha com a palavra. porquê desejo continuar.
. A outra questão é esta: perguntaria a V. Ex. se nas
disDosicões mandadas destacar pelo Sr. Medeiros Neto se
inciúe ó número ó ào art. 9c, IJUL'llUIlULU, em caso cuntrário,
eu requereria fôsse destacado êsse numero para uma votação
especial. O inciso refere-se á difusão da instrução pública
em todos os seus gráos.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto pediu
apenas ressalva para o parágrafo 1°, do art. 12, do projeto,
e, portanto, êsse número 6, do art. 9°, não está incluído.

O SR. FÁBIO SODRÉ - E os autÔres das emendas re
rcfpntes a cada artigo poderão usar da palavra no momento
oportuno? (Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente - É Claro.

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra, péla ordem.

O Sr. Presidente - Tem n palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
congratulo-me com o nobre "leader" da maioria pela suges
tão que apresentou, e com V. Ex., pela liberal interpreta
ção que, de acOrdo com suas nobres tradições, acaba de
adotar.

Permito-me, no entanto, uma breve ponderação: V. Ex.
acentuou muito bem que, votado artigo por artigo, cada
Deputado tem o direito de combat.er êsse artigo e, se a As
sembléia o rejeitar, .•.

O Sr. Presidente - Cada Deputado, não; cada signatário
de emenda.

O SR. LEví CARNEffiO - .,. virtualmente terá adotado
a emenda dêsse Deputado.

Mas, não há só as emendas. Há o projeto; há o pobre
projeto da finada Comissão dos 26. Há questões como estas,
por exemplo, da~ riquezas do subsolo, das minas, .da side
rurgia, das águas, dispositivos que, figurando no projeto, o
substitutivo omitiu, e não são objeto de qualquer emenda.

Pergunto eu a V. Ex. se a cadà um de nós, ao mt'nos
aqueles que tivemos, no seio da Comissão dos 26, a respon
sabilidade da adoção desta fórmulas, não poderia V. Ex.
conceder o direito de pleitear o voto da Assembléia para tais
dispositivos. Assim me expresso, porquê, além das emen
das, há o próprio projeto.

O SR. MEDEIROS NETO - ~ste já está aprovado. Os dis
positivos não emendados estão aceitos.

O SR. LEVí CARNEIRO - Perdão. Refiro-me ao caso
das minas, das riquezas do subsolo. O substitutivo do no
bre "leader" da maioria trunca êsse dispositivo, restringindo
a competência federal aos bens do domínio da União. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Preside!1te - A questão de ordem suscitada por
V. Ex. já havia sido por mim resolvida. Reconheco que
qualquer Deputado tem o direito de requerer o destaque.
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O SR. LEVí CARNEIRO - Quer dizer que, também,
cabe destaque em relação ao projeto da Comissão dos 26?

O Sr. Presidente - Sem dúvida.

O Sr. Minuano de Moura - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Minuano.de Moura (Pela ordem) - Quero, Sr. Pre
sidente, redundar, apenas, nas palavras do nobre Deputado
Sr. Leví Carneiro, para me congratular com o ilustre e bri
lhante leader da maioria e com toda a Assembléia, repetindo
o que"disse a princípio, quando entrei aqui com um requeri
mento na mão, para que a votação se processasse artigo por
artigo, e protestando contra a guilhotina que se impunha. á
Assembléia.

A anistia que pleiteei para os Constituintes do Brasil
acaba de ser dada. E, por isso, congratulo-me - repito 
com a maioria e com V. Ex. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Permito-me declarar que o nobre
Deputado não levantou nenhuma questão de ordem.

O Sr. Irenêo Joffily - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Irenêo Joffily (Pela ordem) - Sr. Presidente,'
com a reforma do Regimento estou· encontrando aqui uma
dificuldade .. O Regimento, que se fez para votacão por ca
pítulos, não se pode a.iustar a uma votação por artigos.
Esta, porém, não é a questão. .

O nobre Deputado, Sr. Medeiros Neto, pediu prefe
rência para a emenda n. f. 945, com ressalva, entre outras,
da emenda n. 1.408. Consulto á Mesa se sou obrigado a
me lavantar todas as vezes em que a emenda 1.945 tenha
de tratar de assunto referente á tributação •.

O Sr. Presidente - Desde que foi concedida preff'!rência
para a emenda n. 1.408, será sôbre ela que tomarei o
voto da Assembléia e não sôbre o art. 70 da emenda nú
mero 1.945.

Sôbre êsse aspecto, a Casa se pronunciará por uma ou
por outra.

O SR. IREN~O JOFFIL~ - Ainda uma palavra, Sr. Pre
sidente: de modo que a vot?.ção da emenda 1.945, sem mi
nha impugnação, não prejudica a emenda 1.408?

O Sr. Presidente - É claro.

O Sr. Cunha Vasconcelos' - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, há um requerimento sObre a Mesa, no sentido da vo
tação por artigos da emenda i. 945. P-eco, pois, que V. Ex.
submeta êsse requerimento á aprovação da Assembléia.
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o Sr. Presidente - Não se tornou necessária a audi~ncia
da Assembléia sôbre o requerimento, pois que o nosso Re
gimento me confere poderes para proceder á votação des
tacadamente. (Pausa. )

Há sôbre a Mesa um requerimento de votação nominal.
Vou ouvir a Assembléia sôbre se entende que a vota

ção da emenda n. 1.945 deve ser feita pelo processo nomi
nal ou simbólico.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pel~ ordem, o Sr.
Deputado Acúrcio Tôrres.

o Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Havendo V. Ex.
Sr. Presidente, deferido o requerimento do nobre Depu
tado, Sr. Medeiros Neto, para que a emenda seja votada
artigo por artigo, pediria a V. Ex. consultasse a Casa sObre
11 retirada do meu requerimento.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do Sr. Depu
tado Acúrcio TÔrres e vou iniciar a votação da emtlnda
n. 1.945.

O 81'. Leôncio Gal1'ão - Peço a palavra, pela ordem.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leôncio GaIrão (Pela ordem) - Desejaria sa
ber, sr. Presidente, se a votação nominal é lJara tlJda a
emenda de uma s6 vez.

O Sr. Presidente - Não há mais votacão nominal.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Obrigado a V. Ex. (Muito

bem; muito bem.)

O 81'. Daniel de Carvalho - Peco a palavra.

O 51'. Presidente - Tem a palavra. pela ordem. o nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Desejo saber,
SI' . Presidente, Se para encaminhar a votação, como pri
meiro signatário de várias emendas á matéria contida na
emenda que obteve preferência da Assembléia, devo falar
agora. antes de iniciar-se a votação, OU á medida que forem
votados os artigos, conforme, ero boa hora, lembrou o nobre
leadcr, Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Presidente - De acôrdo com o segundo têrmo da
alternativa: na hora da votação do artigo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Agradecido a V. Ex.

É anunciada a 'VotaCão do art. 1° da referida
emend~ n. f. 945.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra, para encami
nbar a votação.
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o Sr. Presidente - 'l'em a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a 'Votação)
Sr. Presidente ...

o Sr. Presidente - V. Ex. vai falar como relator?

O SR. SAMPAIO CORRl1:A - Perfeitamente. Salvo se
V. Ex. julga conveniente exonerar-me...

O SR. PRESIDENTE ':- Não tenho ê.5se poder. E, se ti
vesse, não o exerceria contra V. Ex... , (Riso.)

O SR. SAMPAIO CORRl1:A - Pedí a palavra, Sr. Pre
sidente, apenas para declarar a V. Ex. que o art. 1° da
emenda 1. 945 foi aceito pela Comissão. Ê, aliás, emenda
retirada de uma da qual tive a honra de ser o autor. Re
produz, com pequena alteração, a anterior, aceita pela Co
missão. A Comissão votará .. favor. (Muito bem•. )

O Sr. Cunha Vasconcelos - Peço a palavra, para encami
nhar a vontação.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

o Sr. Cunha Vasconcelos (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o art. 10 começa por afirmar uma falsidade,
tal como já tive ocasião de declarar, pois diz que a nação
brasileira se compõe de Estado e Territórios. É, repito, afir
mação falsa. Votarei contra tal artigo, e espero que êle não
logre aprovação da Assembléia. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o referido art. 1°
da emenda n. 1.945.

Vem á Mesa a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra a aprovação do art. i o da
emenda n. 1.945, constante dos títulos I e V, porquê da
mesma consta a fórmula inexpressiva e vasia de sentido
objetivo da "união perpétua e indissolúvel", contra a qual
me manifestei em di~cul'so, impresso no Diário da Assem
bléia Nacional. Ademais, ofereci á mesma a emenda n. 1.189,
cujos têrmos ratifico.

Para qué faca parte desta, como subsidio, junto II carta
que me foi dirigida pelo cidadão Venancio Neiva, que expli
ca, a respeito, a doutrina do Apostolado Positivista, confor
me, aliás, em quasi todos os pontos de vista, ao nosso obs
curo entendimento.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Kerginaldo
Cavalcanti. .

Petrópolis, 3 do mês de Cesar de 14.5 - 25 de Abril de
1934.

Cid. Deputado Kerginaldo Cavalcanti.
Saúde e fraternidade.
Tenho a satisfação de vos enviar os meus cívicos

aplausos pelas vossas emendas ns. 1.189 e Li90 que roan-
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dam. respectivamente, suprimir as expressões "perpétua e
indissolúvel", na constituição da união entre os Estados, e
a autorização para a modificação da bandeira nacional.

Como citais, a propósito da primeira, a emenda análo
ga apresentada, em 1890, pelo Apostolado Positivista, peço
li<::ença _ ~ra lemhrar aquí uma circuusLallcia, á qual, aliás,
n~u V-ô5 referistes, mas que é, geralmente, esquecida, igno
rada ou disvirtuada.

Como Augusto Comte mostrou que as leis científica"
ou naturais, da sociedade exigem que as pátrias, para se
rem verdadeiramente livres, devem ser pequenas, pensam
rnnitas pessoas que os positivistas querem que o laco fe
deral seja fraco, que o amor pelo BraE'il seja subalternizado
ao dos Estados, que o regionalismo seja exaltado e o sepa
ratismo cultivado. No entanto, o contrário é que é a ver
dade.

Assim como queremos, e sabemos ser indispensável
para a harmonia e a felicidade social, que os interêsses de
todas as Pátrias e o amor a qualquer delas seja subordina
do ao interêsse e ao amor geral da humanidade: assim, os
Estados devem ser subordinados ao Brasil; as cidades, su
bordinadas aos Estados, e, as famílias, subordinadas aos
interêsses, ao bem estar das cidades.

O laço federal deve ser fortalecido, mas sem quebra da
ampla autonomia dos Estados. Por isto não admitimos ne
nhum dos impostos. geralmpnte existentes, impedindo a li
vre circulacão entre os Estados P-, até, entre os Municípios.
tsse fortalecimento deve ser, porém, moral sem opressão.
QllPrernos rJp-senvolver o amor pelo torrão natal. mas sem
nenhum exclusivismo. sem nenhum pensamento de prepon
derancia política, antes, desenvolvendo, o mais possível, os
laços da maior cooperação, da mais estreita fraternidade
entre todos os Brasileiros.

Quanto á separação, á independência dos Estados, é
bom, é muitíssimo necessário que todos sáibam:

. 1°, que, assim como o Brasil se separou de Portugal,
os Estados se separarão. polif.icamente. uns dos outros e al
guns se decomporacão em mais de uma república, futura
mente, de acôrdo com a evolução social,

2°, que. essa separação se produzirá violentamente. se
não fôr respeitada a autonomia dos Estados, se não se cul
tivar a fraternidade entre êles, se houver opressão do
centro ou dE' uns sôbre outros:

3°, que os positivistas acham que sClrá um grande mal
que essa separação tenha lugar antes quê haja uma dou
trina ligando efetivamente (e'não s6 nominalmente, como o
catolicismo está reduzido a o fazer, atualmente) por in
destrutíveis laços de fl'af.ernidadp- e de pacíficas aspirações
comuns, todos os Brasileiros. 'Enquanto não houver essa
unidade reli!!iosa. a separação política virá aumentar a hor
renda perturbacão ,já por demais existente na Terra: com
a~ lut.a~ aIfande~árias, as competi'Ções armamentistas, as
ambicõE's de conquistas territoriais. as rivalidades, as ani
mosiliadf3s. as opressões, as InH~rraS atrozes.

Quando houver essa unidade religiosa, quando as Pá
trias todas estiverem 1i~das indissoluvelmente pela frater
nidade; quando, portanto, o Ill~(l afeti'vo dominar em cada
Páf.1·ia, o que assinalará a influência moral da mulher, é
que se mu(Jar:i a denominação de Pátria, terra dos nossos
Pais. TlPl0 OI" Máfl'ia. ou tprra de nossas Mães.

Desculpai a extensão desta carta.
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Vosso concidadão e amigo na Humanidade. - Venan
cio F. Neiva (nascido em João Pessoa, Pb., em 1876), Ave
nida Rio Brancú, 963, Petrópolis, R. J.

,A,pru\'ã.t1os, sucessivamente, 05 artigos 2° e
3° da emenda n. 1.947.
É :lnu::ci~d:. :: ",,"ot~;~o do art". 4.°

o Sr. Nero de Macedo - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Nero de Macedo (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, sObre o art. 4° tive oportunidade de apre
sentar emenda, sob o n. 436, e para ela solicitei prefe
rência.

Peço a atenção da Casa para o n. 5 do art. 40 que manda
organiz;3.r a defesa externa, a fiscalização e segurança das
fronteiras e fÔrças armadas, e determinar as condições ge
rais de utilizacão das fôrças policiais dos Estados em caao
de mobilização Olt guerra.

A emenda que tive a oportunidade de oferecer é mais
completa. Tem, como diss~, o n. 436, e se acha â pâg. 51
do respectivo folheto.

É êste o momento de ampararmos as fôrças armadas
dos Estados que, em todas as horas, têm concorrido p3.ra a
garantia da ordem interna e externa da Federação.

Não é possível 81'. Presidente, que façamos distincão,
que constitue uma injustiça para áqueles que trabalham nos

.Estados. As nossas fôrcas estaduais, ou milícias estaduais
como geralmente são chamadas, têm prestado assinalados
serviços, que não precisamos, neste momento, recordar á
Casa.

Nestas condições, solicitaria â Assembléia rejeitasse o
n. 5 da emenda, ora em votação, afim de, oportunamente,
dar preferência á emenda por mim apresentada, que está as
sim redigida:

"Ao art ..7°. A alínea constante da letra q - do n. 10.
fica assim redigida:

"Condições gerais das fôrças policiaÍs estaduais
em caso de mobilização ou de guerra, estabelecendo
ainda a in~trução a ser ministrada, o armamento a
ser usado, as garantias das promoções em seus qua
dros, as refcrrpas e pensões nos casos de invalidez ou
morte, durante o período em que estiver em opera
ções de guerra, e a concessão da caderneta de reser
vistas aos que nelas servirem por dois anos ou mais."

Creio, 81'. Presidente, não ser necessário maior es
clarecimento á Casa para justificação desse meu pedido.
Confio em que a maioria não deixe de amparar a essa fôrça
que tem garantirio. em todas as horas, a nossa tranquilidade.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pela Ordem) - Sr. Presidente, pe
deria a V. Ex. que, considerando a relevancia das questões
envolvidas neste artigo, e aplicando o mesmo critério salu
tar adotado pela Mesa, com relação ás emendas em sua ge
neralidade, fizesse votar o referido artigo 4° alínea por alí
nea. (Muito bem).

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela ordem) - Sr. Presidente,
requeiro votação nominal para o artigo 40.

O Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) ~ Sr. Presidente,
o requerimento do ilustre deputado Sr. Levi Carneiro pro
cede. Está dentro da finalidade do requerimento que fiz
para votarmos êste título matéria por maLéria.

Realmente. todas essas alíneas encerram disposições de
grande importancia, o que justifica a votação destacada.

Não há, no entanto, razão para a voLacão nominal re~

querida pelo ilustre De.putado Sr. Cunha Vasconcelos.
(Muito bem).

o Sr. Cunha Vasconcelos - Peco a palavra, pela ordem.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cunha Vasconc~los (Pela ordem) - Sr. Presidente,
mantenho o meu requerimento. Peço a V. Ex. que o sub
meta á consideração da Assembléia.

O Sr. Presidente - Deferindo, como defiro, o requeri
mento do Sr. Deputado Leví Carneiro, eu pediria, entretanto,
aos nobres colegas que, ao invés de deixarem para encami
nhar a votação a propósito de cada alínea, o fizessem quan
to ao artigo que se anuncia, embora reportando-se a cada
alínea de per si.

Parece-me que estou sendo suficientemente claro.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas, as alíneas envolvem

matérias diferentes.
O SR. LEVÍ CARNEIRO - Dessa maneira, Sr. Presidente,

perde-se toda a vantagem da resolucão anterior, porquanto
alíneas há, por vezes, que contêm questões mais complexas
e relevantes do que mesmo um artigo inteiro.

É submetido a votos e rejeitado o requeri
mento de votação nominal do Sr. Cunha Vas
concelos.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos os respectivos
números que compõem o art. 4".
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Aprovados, sucessivamente, os ns. T, rI, III
e IV.

É anunciada a vof.at;ão da n. V.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Domingos Velasco.

O Sr. Domingos Velasco (Para encaminhar a 'Votação)
- Sr. Presidente, o n. 5 do art. 4° envolve matéria de alta re
levancia, porquê vem regular a situação dos exércitos esta
duais. ou fôrças públicas dos Estados.

Parece-me que a redação mail:> feliz, neste assunto, está
justamente na letra a, n. 10, art. 7° do substitutivo, que diz:

"Compete privativamente á União:
X - Legislar sôbre: q) condições geraIs de uti

lização das fÔrças policiais estaduaIS, em caso de
mobIlização ou de guerra, bem como a natureza da
instrução militar a lhes ser ministrada, da organi
zação militar e discriminMão qualificativa e quanti
tativa dos respectivos armamentos e munições".

O n. 5 do art. 4° não sati"faz, porquê sua redação não
vai de encontro nem ao interesse da União, nem ao interês
se das fÔrças públicas estaduais.

Por isso mesmo, apresentei á Mêsa um requerimento
no sentido de que se aproveite, ao votar o n. 5 do art. iO, a
redação do substitutivo da .comissão dos 26. (Muito bem;
muito bem).

O Sr. Prado KeIly - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Prado KeIIy (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. preferência para o art. 7°, n. 10 letra q, do
projeto constitucional, e que será, para êste fim, destacado.

O Sr. Presidente - Não poderei atender ao requeri
mento do nobre Deputado, porquê a Assembléia já concedeu
preferência para esta emenda. .

O SR. PRADO KELLY - Estou de inteiro aCÔrdo com o
que disse o Deputado Domingos Velasco e votarei contra ().
art. 4°, no inciso 5, preferindo a êsse dispositivo o do artigo
7°, n. 10, letra q, do projeto constitucional. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. I:eâo Sampaio - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. .

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Também, como
o Deputado Prado Kelly, estou de acOrdo em que seja res
tabelecido o principio da letra q do ar1. 7, no 10 do substi
tutivo constitucional, tanto assim que tive oportunidade de
apresentar emenda ainda mais restritiva do que a própria
emenda do substitutivo constitucional.
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o Sr. Presidente - A Assembléia resolverão

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação)
Peco a atenção da Casa, por poucos momentos, para declarar
que votarei contra esta alínea no que se refere ás polícias
estaduais.

A primeira sub-comissão constitucional, que tomou para
base de seu trabalho o substitutivo já aprovado em plenário
mas não deixou de ter também na mais alta consideração as
emendas, notadamente a de n. 1.945, entendeu dever elas
tecer mais o texto dessa emenda n. 1.945, providenciando
de outra forma sôbre as medidas acauteladoras lembradas
no substitutivo.

Assim é que o texto proposto pela primeira sub-comis
são constitucional tem a seguinte redação:

"Prover a defesa nacional, organizando e man
tendo forças armadas e determinando as condições
gerais de utilizacão das forças policiais dos Estados
em caso de mobilização ou de guerra... "

- e aqui entra a matéria nova:
.. . .. inclusive garantias, neste caso, sObre pro

moções, reformas e pensões."

N6ssa conformidade, atendemos aos legítimos reclamo!'!
dali forças policiais dos Estados, no sentido de serem asse
guradas garantias referentes ás patentes dos seus dignos
oficiais, e, ainda, ensejamos a feitura de um regulamento
sábio sôbre promoções, reformas ou pensões dos milicianos.
Não recusamos guarida no seio da primeira subcomissão
constitucional, a petitórios tão equitativos, sendo deferido,
como de absoluta justiça, o ponto de vista em que Se colo
caram as polícias estaduais.

Assim, a nós, da sub-comissão, o seu texto parece prefe
rível e mais garantidor dos legítimos direitos das milicia!!l
estaduais, no tocante á garantia de patentes, reformas e
pensões.

Nessas condições, declaro que .votarei contra a alínea da
emenda n. 1.945, que V. Ex., Sr. Presidente, vai subme
ter á consideração da Casa, e que a nosso vêr, não comporta
paralelo. com o texto que propusemos.

Quanto ao outro ponto, relativo ao contrOle militar des
sas polícias locais, devo explicar que numa outra alínea foi
dado á União o poder de inspeção sobre a produção, comér
cio e importação de todo material de guerra e adotadas me
didas outras assecuratórias das garantias de que a União pre
cisa contra os, por vezes, chamados uexér~it05 estaduais".

A Primeira Sub-comissão, não de afogadilho, mas pen
sando maduramente no que fazia, julgou acertado cortar no
substitutivo aquilo que lhe parecia já atendido nas out.ras
alíneas, e isso sem nenhum desdouro, porquê estamos numa.
Assembléia incumbida de uma tarefa técnica na qual não há.
vencidos nem vencedores.. _
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Por isso foi que essa sub-comissão preferiu alterar o.
texto da emenda o. L 945, nessa parte, afim de intruduzir
na Constituição garantias que considerou legítimas para as
forças policiais, assegurando as suas patentes e não as en
tregando ao arbítrio dos governos estaduais. Cogitou, ao
mesmo tempo, de pensões e outras regalias, para cobrir
eventualidades que muita vez ocorrem durante mobilizações,
lutas internas e, quiCá, em casos de. guerra, quando perecem
ou se incapacitam cidadãos pertencentes a essas milfcias.

Não devemos. em determinadas circunstancias. deixar
êsses onus aos Estados, mas atribuí-los á União, a serviço da
qual não raro ocorrem êsses acidentes militares. .

Nessa conformidade, declaro que voto contra a alinea
que V. Ex. vai submeter á consideração da Casa, constante
tia emenda n. 1. 945, porquê prefiro o texto da primei~
sub-comissão constitucional. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Negreiros Falcão - Peco a palavra, para encami
nhar a votação..

O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Negreiros Falcão (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, tive oportunidade de oferecer ao capítulo V
da Defesa 'Nacional a emenda n. 456, concerQen~e ás milícias
estaduais. Essa matéria, entretanto, foi deslocada })ara o ca
pítulo 1, art. 4°, n. 5.

Perguntaria a V. Ex. se o fato de não se~ tratada a ma
téria no presente momento, isto é, de não ser deslacacla agora
a emenda, permitirá seja ela separada e discutida quando da
votação do capitulo sôbre a Defesa Nacional.

O Sa. IREN:tO JOFFILY - Não resta dúvi~la.

O SR. NEGREIROS FALCÃO - O que quero é que, quan
do se tratar do assunto no capítulo da Defesa Nacional, não
&aja a emenda declarada prejudicada. Desejo fazer essa res
salva, afim de que, oportunamente, possa pedir o destaque ou
discutir a -emenda.

Para facilitar aos Srs. Deputados o· conhecimento da
mesma, peço vênia para proceder á sua leitura.

Diz a emenda:

"As milícias policiais do Distrito Federal e dos Es
tados da União são também instituições nacionais per
manentes, destinadas a garantir a seguranCa interna e
externa da Nação, as instituições constitucionais e a
ordem legal.

§ ~.o As milícias policiais ficam, em tempo de paz,
subordmadas aos governos dos respectivos Estados;

§ 2.° Em caso de gup.rra, de vez requisitadas, fi
carão as milfcias policiais a serviço da União, por
conta «:ia qu~l correrá o custei!:!. das respectivas des
pezas, mcluslve reformas e pensoes conseQucntes á in
validez ou morte. Em tal caso, participarão de todas
as vantagens atribuídas ás fôrças armadas.

§ 3.° As milícias estaduais serão organizadas e ins
truidas no sentido da unidade e da doutrina militar."

Oferecendo-a, Sr. Presidente, outro não foi o meu intuito
!!enão concorrer, na medida de minhas fôrças, para a raciona-
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lizacão das milícias estadua~s, tornan~o-a!5 ~p~as a cu~pr~r
uma alta finalidade: ;arantIr, como mstltUlçoes naCIonaIS
permanentes, a segurança interna e externa da !'lacão, as ins
tituições constitucionais e a ordem legal.

Para realizar tão nobre objetivo precisam as milícias es
taduais ser tratadas com mais cnidado, ser convenientem~nta
apa.relhadas. pois todas elas, na sua maioria, ou de um modo
geral, se encontram deficientemente organizadas, apresentando
falhas, lacunas, que urge quanto antes corrigir, remediar.

Elas precisam que se lhes dê caráter permanento. instru
ção adequada, educação cívica e se as preparem, militarmen
te, por forma a se integrarem de fato e de diJ:'eilo na classe
de fÔrças auxiliares do Exército, fôrças de que a ~aciio possa
dispor, com confiança, em qualquer eventualidade. Aliás,
Sr. Presidente, grandes têm sido os serviços prestados á Pá
tria pelas heroicas milícias estaduais, como .iá 'ive ocasião
de salientar quando justifiquei a emenda em cansa. Merecem,
por isso, as tratemos com mais zêlo.

Não seria mesmo de boa política desinteressar-se a União
de tão valoroso contingente militar, tanto mais nessa fa"e
crítica da vida internacional, quando as nações; trancadas no
seu egoismo, se preparam militarmente, ã custa de sacrifí
cio, para melhor se impor ao respeito das outras e assegurar
a sua soberania.

E o Brasil, país povo, de grande extensão territorial, pre
cisa mais do que qualquer outro, de se preparar, de se orga
nizar militarmente para se fazer respeitado nentro e fora do
País. A emenda tem um fim patriótico e merece, aSSIm, o
apóio da dígna Assembléia. (Muito bem; muit~ bem.)

O Sr. Presidente - Está esgotada a hora da sessão.

O Sr. Pereira Lira (Discurso escritc; mandado' á Mesa)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Desejand) fazer con
signar no órgão dos trabalhos desta Casa, em conjunto, os tex
tos propostos pela i" Sub-comissão Constitucional, para que
os nobres colegas possam ter uma maneira facil de fazer o
cotejo entre o trabalho da referida 1" Sub-comissão e o re
surtado da votação do plenário.

Oportunamente oferec~rei texto igual com relação á
"Elaboração dos Orçamentos" e ao "Tribunal de Contas".

É esta, em conjunto. a primeira parte do trabalho da
i" Sub-comissão Constitucional.

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

TíTULO I

Da Organização Federal

Capítulo I

Art. 1.° "A Nação Brasileira, constituida em Estados
Unidos do Brasil, pela união perpetua e indissolúvel dos Es
tados, Distrito Federal e Territórios, mantem como fOl'ma
de govêrno, sob regime representativo, a República Federati
va proclamada a 15 de novembro de 1889."

..Art. 2.0 O território nacional, compreendido nos limites
resultantes de posse imemorial, de leis, de tratados, de con
venções, de laudos de arbitramento e de regras do Direito
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Internacional, não poderá ser desmembrado, em nenhum caso
nem a qualquer título."

"Art. 3.° Os Estados podem incorporar-se entre si, sub
dividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou
formarem novos Estados, mediante aquiescência das respe
ctivas Assembléias Legislativas, em duas legislaturas suces
sivas, e aprovação por lei federal" .

..Art. 4.° Todos os poderes eman~'m do Povo, e em nome
d'Elle são exercidos."

"Art. 5.° São órgãos da soberania nacional, dentro dos
límites constitucionais, os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, independentes e coordenados entre si.

§ 1.° É vedado a qualquer dos três poderes delegar suas
atribuições.

§ 2.° O, cidadão investido em funções de um deles não
poderá exeréer as de outro."

Art. 6°:
A maioria da Comissão propõe a supressão do art. 6°.

cuja matérIa deve ser regulada nas "Disposições Gerais".
"Artigo 7.0 Compete privativamente á União:
I - Estabelecer e manter relações com os Estados es

trailgeiros, e, no interêsse nacional, firmar com êles trata
dos e convenções, e conceder-lhes, passagem de fôrças pelo
território brasileiro;

n - Declarar a guerra e fazer a paz;
IIl - Provêr á defesa nacional, organizando' e mantendo

fÔrças armadas, e determinando as condições gerais de uti
lização das fÔrças policiais dos Estados, em caso de mobili
zação ou de guerra, inclusive garantias, neste caso. sôbre
promoções, reformas e pensões;

IV - Provêr á polícia e segurança nas fronteiras;
V - Fiscalizar a produção 'e o comércio de armas e de

qualquer material de guerra, não sendo lícito produzi-los
ou importá-los sem expressa permissão das autoridades fe
derais competentes;

VI - Provêr os serviços de correios e tele-comunica
ções no território nacional, facultada á União a outorga de
concessão para tais servicos no tráfego com o estrangeiro.

Esta disposição não 'impede a exploração direta pelos
Estados da rádio-comunicação, nos seus territórios, em uso
exclusivo dos servicos ofici&.is de sua administração; e bem
assim da telefonia, que poderá ser objeto de concessão es
tadual ou municipal;

VII ~ Estabelecer o plano, nacional de viação férrea e
de rodagem e regular o tráfego interestadual;

vm ~'Explorar e fazer concessões de vias férreas que
liguem diretamente portos a fronteiras nacionais ou trans
ponham os limites de um Estado;

IX - Criar alfandegas e entrepostos;
X - Provêr os serviços de polícia marítima e portuá

ria, sem prejuizo dos serviços policiais do Estado;
XI - Fixar o sistema monetário, baseado em unidade

de moeda para o território nacional; cunhar moeda metálica
ou emitir moeda fiduciária; e instituir banco de emissão;

XII - Fiscalizar as operações de bancos e de seguros;
XIII - Estabelecer as diretrizes gerais da educaQão

nacional;
VOLUME xx 9
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XIV - Organizar a defesa permanente contra os efeitos
das sêcas no nordeste;

XV - Organizar a administração dos territórios, e dos
serviços a cargo da União no Distrito Federal:

XVI - Efetuar, de vinte em vinte anos, no máximo, o
recenseamento geral da população:

XVII - Conceder anistia;
XVIII - Regular a defesa sanitária em geral, inclusive

a vegetal e animal:
XIX - Legislar sObre:
a} o exercício dos poderes federais e a execução dest&

Constituição, decretando as leis organicas necessárias;
b} organização dos juízos e tribunais da União, e pro

cesso perante êles;
c} sistema eleitoral da União, dos Estados e dos Muni

cípios, inclusive alistamento, processo de eleições, apuração,
recurso de decisões, proclamacão dos eleitos e seus suplen
tes, e expedição de diplomas;

d) requisições civís e militares; desapropriações;
e) navegação aérea, ficando as respectivas instala

cões de pouso dependentes de autorização e fiscalização fe
derais, de acôrdo com o que li lei cumpre determinar no in
terêsse da defesaecon.Ómica e militar do país;

f) direito penal; direito ·civil; direito comercial; direito
aéreo; direitos autorais; registros pliblicos; marcas de fá
brica e patentes de invenção; e processo de falência;

g) comércio exterior e interestadual; instituições de
crédito; operações de cambio e de transferência de valores
para o estrangeiro; produção e consumo, podendo estabelecer
as limitações exigidas pelo bem público; normas gerais sO
bre o trabalho;

h} bens do domínio federal; caca e pesca; e defesa flo
restal;

i) condições de capacidade para o exercício de pro
fissões liberais;
. j} naturalização, entr&.'da e expulsão de estrangeiros;

. passaportes; extradicão; emigração e imigração, que poderá
ser limitada ou proibida, de acOrdo com o interêsse nacional;

k) normas gerais. sÓbre mineração., siderurgia e apro
veitamento das águas, sempre que estas, ou o transporte de
energia por elas produzida interessem diretamente 8 mais
de um Estado ou a serviços da União;

l) sistema de pesos e medidas;
m} viação férrea e de rodagem, ficando as estradas de

uma e outra natureza, quanto ás condições técnicas de sua
construção e exploração, subordinadas ás disposições desta
Constituição, e ás normas que á legislação federal incum
bem no interêsse da defesa econômica e militar do país;

n) navegação marítima, fluvial e lacustre, ficando a de
cabotagem reservada exclusivamente aos navios nacionais, e
dada preferênci&.' a brasileiros para os servic;os de prati
cagem;

o) portos e regime de sua exploração;
p) normas fundamentais do processo penal, civil e co

mercial nas justiças dos Estados; do regime penitenciário;
da legislação rural; da assistência social; e das ·estatísticas
de interêsse coletivo;

q) incorporação dos selvfeolas á eoJl11llÜlão 1l&.'eional.
Parágrafo único. Os Estados terão preferência para

concessão, em seus territórios~ de servioos portuários, de



-131 -

navegação aérea e de outros de utilidade públic~: e para
aquisição de bens alienáveis da União.

"Art. Compete privativamente a08 Estados:
I - Elaborar a Constituição e as leis por que devem

reger-se, respeitados os seguintes princípios, cuja especifi
cação não exclúe a observancia de qualquer outro, expUolto
ou implícito nesta Constituição:

a) forma republicana representativa:
b) autonomia e coordenação de poderes;
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas no

máximo aos prazos dos cargos federais análogos, e proibida
a reeleição de presidentes e prefeitos, para o período ime
diato;

d) 'autonomia dos municípios:
e) garantias ao poder judiciário e ministério público;
f) prestação de contas das administrações estaduais e

municipais;
g) possibilidade de reforma constitucional e competên-

cia da Assembléia Legislativa para decretá-la. .
TI - Prover, a expensas pr6prias, ás necessidades de sua

administração, devendo, porém, a União prestar socorros ao
Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar.

IIr - Elaborar a legislação complementar tU subsidiá
ria, cujas normas gerais competem á União.

IV - Exercer, em geral, todo e qualquer poder ou di
reito, que lhes não seja expressa ou implicitamente negado
nesta Constituição". ~ Ci-ncinato Braga. - Sampaio CorrOa.
- Pereira Lira,

"Art. Compete concorrentement.e 'â União e aos Es-
tad.os:

I - Velar pela guarda da Constituição e das leis:
li - Velar pela saúde e assistência públicas;
TIL - Proteger as belezas naturais e os monumentos de

valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de
obras de arte;

IV - Promover a colonização;
V - Fiscalizar e aplicar as leis sociais;
VI - Difundir a instrução pública em todos os seus

graus". - Cincinato Braga. -- Sampaio Corrêa. - Pereira
Lira.

"Art. 10.° É vedado á União e aos Estados:
a) criar distinções ou preferências entre naturais de

Estados diferentes, ou entre Estados:
b) estabelecer. subvencionar, ou embaraçar, o exercício

de cu1fos religiosos, ou ter relação de alianea ou dependen
cia com qualquer culto QU igreja, sem prejuizo todavia da
representação diplomatica junto ao Estado do Vaticano;

c) alienar bens ou ,conceder privilégio, a não ser em
virtude de lei especial;

d) recusar fé a documentos públicos oficiais;
e) negar a cooperação de seus funcionários no interesse

dos serviços públicos correlatos;
f) estabelecer ou arrecadar quaisquer rendas com ino

bservancia de preceitos desta Constituição",
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"Artigo. " É vedado aos Estados:
I - rejeitar a moeda legal -:lIü circulação;
II - den-:lgar a extradlçào de criminosos, reclamada de

acôrdo com as leis da União, pelas justiças de outros Esta
dos ou do Distrito Federal". - Cincinato Braga. - Sa.mpaio
C01'1·êa. - Pereira Lira.

"Art. 11. É obrigatória para os Estados e Municípios a
nomenclatura dos cargos e funções adotada nesta Consti
tuição, ou nas leis sObre serviços sujeitos a normas fe
derais" •

"Art. 9.° São permitidos acOrdos da União com os Estados,
e destes êntre si, a bem da administração pública, podendo
ser reciprocamente cometidos serviços de um a funcionários
de outro, inclusive em matéria de arrecadação de rendas,
serviços policiais, e estatísticos".

"Art. 12. A- União não intervirá em negócios pecu
liares aos Estados, salvo:

I, para manter a integridade nacional;
lI, para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado

em outro;
IH, para pOr têrmo a grave comoção intestina;
IV, para garantir o livre exercício de qualquer dos po

deres públicos estaduais;
V, para assegurar a observancia dos princípios consti

tucionais mencionados no art. (123 do projeto) e a exe
cução das leis federais;

. VI, para reorganizar as finanças do Estado, quando,
sem motivo de fôrça maior, cessar por mais de dois anos
consecutivos o serviço de sua dívida fundada;

VII, para execução de ordens e decisões dos juízes e
tribunais federais.

§ 1.0 Para assegurar a observancia dos princípios cons
titucionais, assim como para a hipótese do n. VI, a intp.r
venção será determinada por lei federal, que lhe fixará a
amplitude e, quando fôr o caso, a duração, prorrogável por
nova lei especial. .

§ 2.° No primeiro caso do n. V, a intervenção só se
efetivará depois que a COrte Suprema, mediante provocação
do Procurador Geral da República, tomar conhecimento da
lei local al'guida de infringente desta Constituição e lhe de
clarar a inconstitucionalidade.

§ 3.° São incluidos no n. IV: a) o obstáculo á execu
ção de leis e decretos do poder legislativo e á de decisões e
ordens dos jufzes e tribunais; b) o não pagamento injusti
ficado, por mais de três meses, no mesmo exercício finan
ceiro, a membros do poder judiciário.

§ 4.° A intervenção não suspenda a vigpncia das leis do
Estado, excetuadas as que a motivaram, e s6 temporaria
mente interrompe o exercício das autoridades legítimas
cujos atos lhe deram causa.

§ 5.° Para o caso do n. Vil e para garantir o livre
exercício do poder ,juclici~rio local, a intervenção será re
quisitada ao. Poder Executivo Faderal pela COrte Suprflma,
ou pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, conforme o
caso, podendo cada qual dêstes designar o juiz que torne
efetiva ou fiscalize a execução da ordem ou decisão.

§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executar a intervenção determinada pelo Poder Le

gislativo Federal, ou requisitada pelo Poder Judiciário;
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b} intervir: 'para assegurar a' execução das leis fe
derais; nos casos dos ns. I e II; no oaso do n. m. oom pré
via autorização do Conselho Federal; e bem assim, por soli
citação dos poderes legisla.tivo ou executivo loca.is, no osso
ao n. IV; sujeitando sempre seu ato á. aprovação imediata.
do Poder Legislativo.. .

§ 7.0 No caso do n. IV, os represElntantes dos poderes
estaduais eletivos s6 podem solicitar' intervenção, quando
reconhecidos legítimos pelo Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral. .

"'Artigo..• É facultado aos Estados intervir nos Municí
pios, afim de regular as suas finanças, quando se verificar
impontualidade nos serviços de empréstimos garantidos pelo
Estado, ou falta de pagamento de sua dívida fundada por
dois anos consecutivos, observadas, naquilo que forem apli
cãveis, as normas dos artigos..... (os de intervenção)

"Artigo oi.. É facultáda aos Estados a criação de um
órgão de assistência técnica á administração municipal e de
fiscalizacãode suas finanças". .

...Artigo. •. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, escolhido em eleição direta, cahendo as funções de
liberativas a uma Camara Municipal eletiva.

Parãgrafo único - Compete á União decretar a lei or
ganica· do Distrito Federal." -Gincinato Braga. - Sampaio
Corrêa. - Pereira Lira.

"Art. 20. São do domínio público ou patrimonial da
. União:

a) os bens que lhe pertencem pela legislação em vigor;
b) os rios e lagos, navegáveis ou não, uma vez que ba

nhem mais de um Estado, ou sejam limítrofes com outros
paises, ou a êles se estendam;

c) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiricas."
"Art. 21. São do domínio público ou patrimonial dos Es

tados;
a} os bens que lhes pertencem pela legislação em vigor,

com as restriçõés do art. ., anterior;
b} as margens de rios e lagos navegáveis destinados ao

uso público, se por título legítimo não forem do domínio fe
deral, municipal ou privado. ti

Artigo...
A maioria da Comissão, atendendo á sugestão da emenda

n. 1. 9i2, avulso n. 27, pág. 375, propõe a adoção do seguinte
artigo, a ser incluido logo após áqneles que caracterizam os'
bens da União e dos Estados;

..Artigo. Os bens da União, dos Estados e dos Municípios
são imprescritíveis". - Cincinato Braga. - Sampaio Cor
7'~a. -- Per.eira Lira.

Art. 8°:
. A maiori&: da Comissão opina pela supressão do conteúdo

deste artigo, por isso que sua matéria foi contemplada em
outros artigos. Assim, aceita as emendas supressfvas nÚID,eros
438, L2i3 e, em parte, L845.

Art.... São rendas privativas da lJndão:
I - Impostos: a} de importação de mercadorias proce

dentes de paízes estrangeiros; b) de consumo de quaisquer
mercadorias, excetuados os combustíveis de produção na
cional para motores a explosão; c) de rendimentos e pro-



-134 -

ventos de qualquer espécie, excetuada a renda cedular da
propriedade rural; d) sObre transferência de fundos para
o estrangeiro; e) de sêlo, quanto aos atos emanados de seu
govêrno e aos negócios de sua economia, ou regulados por
leJ federal. .

II - Taxas: a) de telâgrafos, de correios e outros ser
vicos federais; b) de saída e estada de navios e aeronaves.
sendo livre o comércio de cabotagem á.s mercadorias na
cionais e ás estrangeiras sObre que haja sido cobrado im
posto de importação.

Art. • • • São rendas pri,vativas dos Estados:
I - Impostos: a) sObre propriedade territorial, exceto

a urbana; b) sObre transmissão de propriedade causa-mOr
tis; c) sObre transmissão de propriedade imobiliária inter
vivos, inclusive sua incorporação ao capital de sociedade;
d) sObre vendas e consignações efetuadas por industriais,
produtores ou comerciantes, competindo á legislação esta
dual regular a isenção em favor àos pequenos produtores;
e) sÓbre indústrias e profissões, exceto sObre a profissão
de agricultor e criador; f) sObre sêlo. qUanto aos atos ema
nados de seus governos e aos negócios de sua ·economia.

II - Taxas sObre serviços estaduais.
Art •••• São rendas privativas dos Municípios:
I ........ Impostos: 0.) sObre licenças; b) sÔbte proprieda

de predial urbana; c) sObre diversões públicas; d) sObre
indústrias e profissões agrícolas e pecuárias.

TI ---' Taxas sObre servicos municipáis:
Art. • .. São rendas 'privativas- do· Distrito Federal as

atribuídas pelos arts •...• aos Estados e Munioípios.
Art. .. • • Os tributos fiscais só poderão ser cobrados em

virtude de lei, e dentro de cinco anos contados do último dia
do exercício financeiro em que forem devidos; e as multas
fiscais só poderão ser estabelecidas em regulamentos, desde
que a lei as autorize e lhes determine o limite.

Art.... O produto de multas fiscais será integral
mente recolhido aos Tesouros Federal, Estaduais e Munici
pais, conforme o C&'SO, vedada a quem quer que seja a par
tiêipaCão nelas.

Art..... Os impostos federais serão uniformes para
tooo o território nacional, sendo vedadas distinções em fa
vor de portos de uns contra outros Estados; do mesmo modo,
os impostos dos Estados e Municípios serão uniformes para
os respectivos territórios.

Art.... É vedado aos Estados e Municípios tributar
bens e rendas federais, ou serviços a cargo da União, e re

. ciprocamente; é outrossim vedado aos Estados tributar bens
El rendas municipais, ou servicos a cargo dos municípios, e
reciprocamente.,

Parágrafo único. São excluídas da disposicAo dêste
artigo as taxas remunera.tórias devidas por eoneessionãrios
de servicos públicos.

Art•••• É vedado & Estados e Municípios estabelecer di
ferença tributária, em razão da procedência entre bens de
qualquer natureza. '
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Art. . .. São vedados os impostos de exportação para o
estrangeiro, e bem assim. OS interestaduais e intermunicipais,
que. a qualquer titulo, gravem ou nerturbem a entrad~ e a
saída livres de pessoas e bens em quálquer Estado ou Muni
cípio, ou dos veículos que os transportem.

Ait. . • • A União e os Estados poderão criar outros
impostos, além dos que lhes são atribuídos privativamente.

§ f.o A arrecadação dos impostos de que trata êste
artigo será feita pelos Estados, que entregarão, dentro do
primeiro trimestre do exerôício seguinte, trinta por cento
á União e vinte por cento aos Municípios, onde se fizer a
coleta. Se o Estado faltar ao pagamento devido â União ou
aos Municípios, o lançamento, a arrecadação e a distribui
ção passarão a ser feitos pela União, que, nesse caso. atri
buirá 30 % ao Estado e 20 % aos Municípios.

§ 2.° Incorrerão em crime de responsabilidade o Pre
sidente da República e o Ministro da Fazenda que deixa
rem de dar pronto e exato cumprimento ao disposto neste
artigo. .

Art.•.• É vedada a bi-tributação, prevalecendo o im
posto lançado pela União, quando a competência fOr con
corrente.

§ i.O Sem prejuízo· de recurso judicial, incumbe aC)
Conselho Federal, e:c-officio ou mediante qualquer provo...
cação de contribuinte, declarar a existência da bi-tribu
tação e determinar a prevalência de um só dos Ú'ibutos.

§ 2.0 Não se incluem no dispositivo dêste artigo ~ do
anterior os impostos de viacão e transportes, Que poderão
ser cumulativamente decretados e arrecadados. - Cincinato
Braga. - Sampaio Co1"'r~a. - Pereira Lira.

Art. A discriminação de rendas e de competeneias para
arrecadá-las, estabelecidas no Capítulo n do Tit: r, entra
rá em vigor a p&:rtir de i de janeiro de i936, mantido até
então o regime atual.

§ .f.o Os Estados poderão -continuar, até essa data, a
arrecadar os atuais impostos de exportação, sofrendo, po
rém, as taxas vigentes no exercfcio de 1933 a redução auto
matica de 10 % em cada ano. por forma a estarem extintos
ao fim de dez anos.

§ 2.0 As taxas sObre exportação já instituidas para a
defesa de produtos agrícolas continuarão a ser arrecadadas,
até que se liquidem os compromissos assumidos para essa de-·
fesa. sem que a importancia da arrecadação possa, no todo
ou em parte, ter outra aplicação; e serão reduzidas, â me
dida que se forem solvendo os débitos em moeda nacional,
a tanto quanto baste para o serviço de juros e amortização
dos empréstimos contratados em moéda estrangeira.

§ 8.° No caso de haverem sido caucionadas rendas dos
impostos de exportação em garantia de empréstimos esta
duais, ficam os respectivos credores, de pleno direito e por
fOrça deste artigo, sem dependên\}ia de. qualquer especial
formalidade, subrogados nas mesmas garantias sôbre a renda
dos iinpostos de vendas.... - Cincinato Braga. - Sampaio
Corr~a. - Pereira Lira.

O Sr. Pr~sideJ1te - Vou levantar a sessão, designando
para a l1e amanhã a seguinte
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OPJ>EM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. f-B, de i934, de
Constituição, com emendas (2° turno). (N° V do art. 40 da
emenda n. 1.945.)

Levanta-se a sessão ás i8 horas e iO mi-
nutos.



139& Sessão, em 8 de Maio de 1934

Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1

Ás 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira," Cristóvão Barcelos,
Tomaz LObo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valde
mar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz
Tireli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Cremont, Vei
ga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Mo
reira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo
Viana, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire
de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier
de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcan
ti, Ferreira de Sousa, Alberto Roseli, Veloso Borges, Odon
Bezerra, Irenêo JoUily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira,
Barreto Campelo, João Alberto, Agamenon de Magalhães,
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha,
Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto
Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório
Borba, Humbert{) Moura, Góis MDnteiro, Valente de Lima,
Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio
Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J .seabra, Marques dos Reis,. Prisco Paraí
so, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medei
ros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas
LeOncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Manuel No
vais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Fran
cisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fer...
nando de Abreu~ Carlos Lindemberg, Godofredo Menezes,
Lauro Santos, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui San
tiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, sampaio Correia, Pe
reira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de
Alvarenga, .:roão Guimarães, Prado "Kelly, Raul" Fernandes,
César TinoCo, Alfpio GostaIlat. Acúrcio TOrres, Fernando Ma
galhães, Oscar Weinschenck, José Eduardo, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgru
bel' Filho, Bias Fortes, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, José
Braz, Adélio Maciel, Martins -Soares, Pedro Aleixo, Negrão
de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Mata Machado, Del
fim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques,
Clemente Medrado, RauISá, Simão da Cunha, João Penido,
João Beraldo, ~tado de Menezes, Cristiano Machado, :Poo-

"liearpo V'lottt. Daniel de Carvalho. Levl1u16 Coelho. Aleixo
Paraguassú, VaIdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Li-
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curgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Bran
dão, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Antero Botê
lho, João Alves, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Ma
chado. TeotOnio Monteiro de Barros, José. Carlos, Rodri
gues Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Ca
margo, Mário Whately, Vergueiro César, Guarac! Silveira,
BipólIto do Rêgo, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Cincina
to Braga, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, AntOnio Covello.
Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, José
Bonorato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Pon
ce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova,
Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, AntOnio Jorge, Idálio Sar
demberg, Nerêu Ramos, Adolfo Konder, Aarão ReMlo, Car
los Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Car
doso, Anes Dias, Frederico W~lfenbutell, João Simplicio, Re
nato Barbosa, Demétrio Xavi-er, Vítor Russomano, Mcanio
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt,
Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Al
berto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acír Medeiros, Ferreira Ne
to, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal,
Martins e Silva, Francisco Moura, Antônio Pennafort, Se
bastião de Oliveira, João Vitá.ca, Alberto Surek, Edwald Pos
solo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Ed
mar Carvalho, Mário Manhães, Milton Carvalho, Ricardo Ma
chado, Válter Gosling, Ricardo Gosling, Augusto Corsino,
João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Si
ciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Ro
cha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Lei
te, Oliveira Passos, Davi Meinicke, Pinheiro Lima, Leví
Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Pe
nido, Juarez Távora (250).

Deixam de comparecer os Srs.:

Jeová Mota, Gwyer de Azevedo, Oarlota de Queiroz, Gil- .
bert Gabeira e Armando Laydne1'. (5.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compare
cimento de 249 81'S. Deputados.

Está aberta li sessão.

O Sr. Fernandes Tâvora (2° Secretário) procede á lei
tura da Ata da Sessão antecedente,' a qual é, sem retificações,
aprovada.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Thomaz Lôho W Secretário) declara que não há. Ex
pediente a ser lido.

Vêm á Mesá as seguintes

2

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro que votei contra a emenda n. 10, pelos motivos
constantes daS'" justificaçoos apresentadas com as emendll.l:J
de minha autoria, sôbre matéria religiosa.

Sala c;Jas Sessões, 8 de Abril de f934.-Antanio CoveUo.
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Declaro ter v.otado contra o art. 1° da emenda n. 1.945.
A forma aprovada tem os seguintes defeitos: a) emprega os
adjetivos "perpétua" e "indissolúvel", seguindo a Constitui
ção de 1891, quando um deles seria suficiente; b) fala em
união de "Estados, Distrito Federal e Territórios", quando
só temos o Território do Acre. Se se quisesse aludir á pos
sibilidade de serem criados outros territórios, devia-se
atender á hipótese em outro período ou em parágrafo.

Votei igualmente contra o art. 2°, pelos fundamentos
constantes de meu discurso publicado no Diário da Assem
bléia Nacional de hontem. É uma redundancia o que se en
contra na parte final do artigo. Toda a pessoa socia.l exerce
a sua atividade por meio de órgãos; assim também o Estado.
Um Estado sem órgãos, diz JelIenek, é uma representação
que não pode; psicologicamente chegar a existir. É uma
necessidade para o Estado ter órgãos representativos. Essa
necessidade natural é consagrada juridicamente nas Consti
tUições que afirmam a soberania do Povo ou da Nação.
Sendo órgãos do Estado, são dos seus representantes, e ló
gico é concluir que exercem a sua ação em nome do povo
(sem o que não seriam órgãos representativos). O que se
devia acentuar, foi o que fez o Sr. Carlos Maximiliano,
quando, nos trabalhos pre-constitucionais, apresentou a
fórmula: "Todos os poderes ema.nam do Povo e são e:cercidos
em seu inter€sse, de acórdo com a lei". Com ela ficavam
consagrados os limites que em geral Se reconhece á sobera
nia: o ser ela exercida de acõrdo com a razão e o direito,
como o fazem algumas Constituições modernas.

Não estou de acOrdo com a expressão "dentro dos limi
tes constitucionais", mantida pelo art. 3° da emenda nú
mero 1.945. A lei não deve conter. palavras supérfluas; e é
supérfluo o dizer que a Constituicão limita a ação de seus
6rgãos-representantes. Toda a nossa atividade é regulada.
ou limitada pela lei. Assim a dos órgãos da soberania: êles
o são nos têrmos da Constituição que lhes estabelece e li
mita a aeão.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. -Lino de Morais
Leme.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Continuaçáo da votação do projeto n. i-H,
de • 1934, d e Constituição, com emendas (20;
turno). (NP V do art. 4° da emenda n. 1.945.)

o Sr. Presidente - Na votação de ontem, a Assembléia
encaminhava, por alguns de seus Deputados, o n~ 5 do ar
tigo 4° do substitutivo submetido á decisão do plenário.

O Sr. Deputado Negreiros Falcão requereu á Mesa quó
êsse artigo fosse destacado, afim de ser considerado pela
Casa quando se tivesse de tratar do assunto relativo á de
fesa nacional.

Competindo ao Presidente decidir essas questões, de
firo o requerimento do nobre Deputado.

Passamos, assim, ao n. 6 do citado art. 4°.
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Entretanto, antes de ouvir a Assembléia sÓbre êsse dis
positivo, vou dar solução ao seguinte requerimento dirigido
á Mesa pelo Sr. Deputado Leitão da Cunha:

"Requeiro á Mesa haja por bem determinar que'
todos os oradores falem' da tribuna, para que possam
ser devidamente ouvidos e compreendidos pelo ple
nário. "

Não compete ao Presidente essa providência. O Regi
mento da Casa prescreve que só os discursos pronunciados
na hora do Expediente, ou no debate de projetos sejam feitos
da tribuna.

Recebo, portanto, o requerimento como uma Indição,
que irá á Comissão de Polícia afim de receber parecer.

Vou ouvir a Assembléia sÔbre o número 6 do art. 4°.
Votação do seguinte

VI - autorizar a produção de substancias, armas e ma-.
terial de guerra e fiscalizar,:,lhes o comércio;

O Sr. Valdemar Falcão - Sr. Presidente, peco a palavra.

3

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Val
demar Falcão.

O Sr. Valdemar Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedf a palavra para levantara seguinte questão de ordem:

O art. 40 do Regimento em vigôr diz:

"No momento das votacões, poderá o Deputado
que fôr o primeiro signatário de emendas, relator
geral do Projeto, ou relator parcial, dar rápidas ex
plicações, que não. poderão exceder o prazo de 5 mi
nutos, no intuito de encaminhar as mesmas vot'l
ções" .

Interpretando êsse dispositiv!), V. Ex. ontem, ao dar a
palavra, 16go no início da ordem do dia, ao nosso venerando
colega, Deputado Cunha Vasconcelos, osou das seguint.es
expressões:

"Tem a palavra o Sr. Cunha Vasconcelos, para
encaminhar a votacão. S. Ex. pode usar da pa!a
vra, nêste momento, por ser um dos relatores da
Comissão dos 26, dispondo do prazo de 5 minutos".

Natural era, Sr. Presidente, que, em fáce dessa inter
pretação dada por V. Ex. eu houvesse ontem solieitado a
palavra, na qualidade de membro da Comissão dos 26.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O Sr. CunhaVascon
celas falou como relator da matéria em votação.

O SR. VALDEMAR FALCÃO - V. Ex., Sr. Presidente,
deferiu'o meu requerimento e me deu a palavra. A decisão

. de 'Y. Ex. acendeu os zelos regimentais dos nobres Deputados
Srs. Acúrcio TÔrres e Morais Andrade•..



-i41-

o SR. ACÚRClO TORRES - Não acendeu nenhum zelo 1'e
gimental. Queriamos, apenas, que se cumprisse o Regi
mento.

O SR . VALDEMAR FALCÃO - '" que se apresenta
ram como pregoeiros do mais rigido sistema de compressão
dos debates parlamentáres.

V. Ex., então, Sr. Presi.dente, decidiu que sómente os
respectivos relatores parciais da matéria em votação pode
riam usar da palavra para encaminhá-la.

O Sa. CUNHA VASCONCELOS - Era o meu caso.
O Sa. ACÚRClO TÔRRES - O Sr. Cunha Vasconceloi.l

falou como relator do capitulo - Territórios.
O SR . VALDEMAR FALCÁO - O capítulo - Territó

rios - não estava em votação no momento.
O Sa. SOARES FILHO - Estava em virtude de um r-e

querimento de fusão.
O SR.' V.t\LDEMAR FALCÃO - Não tinha sido aprovado

ainda o o requerimento de fusão. Estou certo do qu.e discuto.
V. Ex., então, Sr. Presidente, decidiu - dizia eu 

que somente poderiam falar os respectivos relatores par
ciais. Acontece, porém, que há assuntos, em certos capí
tulos, que se relacionam, evidentemente, com os dd capítu
los diversos do projeto constitucional, do qual são relatores
outros nobres Deputados, membros da Comissão dos 26.

Nesta orõem de idéias, Sr. Presidente, e como o Regi
mento não estabelece a distinção rigorosa que V. Ex., aten
dendo aos zelos regimentais dos nobres colegas, achou de
firmar, ontem, eu apelaria para a consciência liberal do el'i.l
nente Presidente desta Casa, par'1. que, toda vez que o as
sunto em votação se ligasse, de modo evidente, com as~un
to compendiado em capítulo do qual fosse relator oOlüo
membro da Comissão dos 26, também pudesse falar, c!'ma
relator parcial, êsse outro membro da Comissão dos 26.

Parece-me que assim ficaria a Casa melhor esclarecid:l
e melhor atendido o espírito do regimento. (Muito bem).

. O Sr. Presidente - Resolvendo a questão de ordem que
acaba de ser suscitada pelo nobre Deputado, cabe-me dizer
á Assembléia que mantenho a resolução que ontem anun
ciei: só darei a palavra. ao Relator da Sub-comissão res
pectiva quando em debate o assunto.

É cláro que meu desejo seria o de satisfazer plena'
mente aos pedidos dos honrados colegas, no sentido de fa
cilitar, o mais possível, o uso da palavra; mas' direi, afzrlJ.
de que não extranhem a quebra que porventura possa ter
o meu liberalismo: é preciso prosseguir o mais possível,
para que àentr(\ dos tres dias que ainda nos restam, possa
mos votar a Constituição, de modo a evitar que pese sôbre a
Mesa a responsabilidade de promulgar, como lei fundawen
tal do país, o projeto já aprovado pela Assembléia.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
vot~~ão, o nobre Deputado.
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o Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, o dispositivo correspondente ao n. 5 do
art. 7° do Projeto. Exclue, entretanto, da competência fe
deral, a fiscalização da produção e comércio das substan
cias tóxicas.

Já tive oportunidade de salientar a relevancia da ma
téria, que envolve até compromissos de ordem internacio
nal e que, por consequência, não deve ser subtraída á ação
privativa do legislador federal.

Por outro lado, o substitutivo ainda restringe a ação
do Govêrno Federal, porquanto estabelece apenas compe
tência para autorizar a produção, em vez de fiscalizar o
fabrico de armas e material bélico.

Voto, portanto, contra o dispositivo do substitutivo,
para que prevaleça o dispositivo correspondente do projeto
da Comissão dos 26, que é o n. V, do art. 7°, suprimida a
parte inicial que se refere a operações de bancos de segu
ros. (Muito bem.)

Em seguida, é dado como aprovado o refe
rido n. VI.

a Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Procedendo-se á verificação devotaCão, reeonhece-se
terem votado a favor 141 Srs. Deputados e contra 88; to
tal 229.

O Sr. Presidente - O n. VI do art. 4° da emenda nú
mero 1.945 foi aprovado.

Aprovado o seguinte

N. VII - manter o serviço de correios;

Votação do seguinte

N. VIII - explorar ou conceder os serviços interesta
duais e internacionais de telégrafos, navegação aérea e de
rãdio-comünicação; .

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me que há sObre a mesa um pedido de destaque
dêste número, que vem assinado, se bem me lembro, pelo
leaàe1' da maioria.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Me
deiros Neto. ~

.0 Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) :- Sr. Presidente, há,
realmente, um pedido de destaque das palavras: "interes
taduais e internacionais".
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o Sr. .Presiclente - De fato, a votação será feita com o
destaque das palavras "interestaduais e internacionais".

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem, o Sr. Prado
Kelly. . .

O Sr. Prado KelIy. (Pela ordem) - Pedi a palavra para
fazer uma consulta a V. Ex.: Pelo art. 7°, n. 3, do pro
jeto constitucional, competia, privativamente, á União
"prover aos serviços da polícia marítima e portuária, sem
prejuízo dos serviços policiais dos Estados; de defesa sani
tária geral, de alfandegas e entrepostos, de correios, telé
grafos, telefones, cabos submarinos, de navegação aérea,
inclusive as respectivas organizações de terra."

Do inciso VIII do art. 4° consta: "explorar ou conce
der os serviços interestaduais e internacionais de telégra
fos, navegac;;ão aérea e de rádio-comunicac;;áo", com a su
pressão da cláusula "defesa sanitária geral".

Fergunto a V. Ex. se a aprovação dêsse inciso im
porta prejudicar a cláusula "defesa sanitária geral", cons
tante do item n. 3 do art. 7 do projeto.

O Sr. Presidente - Respondo imediatamente, dizendo ser
maléria nova que não colide com o artigo, se porventura
for aprovado.

O SR. PRADO KELLY - Muito agradeço a V. Ex. o
esclarecimento.

O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Pereira Lira (PaM encaminhar a 'Votação) 
Entendo, Sr. Presidente, Srs. representantes da Nação, que
a alínea 8&, mesmo com o destaque requerido pelo nobre
leader da maioria, em referência ás palavras "interesta
duais e internacionais", ainda assim quebra o sistema, na
minha opinião, mais favorável ao "contrOle" da União, ex
posto e admitido no parecer da Subcomissão ConstitucionaL

A primeira Subcomissão Constitucional havia proposto
á aprovação da Assembléia o dispositivo, que é, textual
mente, o seguinte:

"Proyer os serviços de correios e telecomunica
ções no' território nacional, facultada á União a ou
torga de concessão para tais serviços no tráfego com
o estrangeiro.

"Esta disposição - continua o texto - não im
pede a exploração direta pelos Estados da rádio-co
municação, nos seus territórios, em uso exclusivo ~os
serviços oficiais de sua administração; e bem aSSIm
da telefonia, que poderá ser objeto de concessão es
tadual ou municipal."

Como vê a Casa. o texto sugerido pela ia SUOOGmissão
Constitucional é mais amplo, no sentido de favorecer a
União, do que aquele que vai ser, dentro em pouco, subme-
tido ao voto desta Assembléia.' .
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O SR. ALCANTARA MACHADO - Permite V. Ex. um
aparte? Que signific;a telecomunicação?

O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex., certamente, não está
querendo um esclarecimento.

O SR. ALCANT~ MACHADO - Estou.
O SR. PEREIRA LIRA - Está desejando fazer um exa-

me dêste modesto discípulo. Vou prestá-lo: "telecomuni
cação" é uma palavra hoje clássioa ..•

O SR. SAMPAIO CORREIA - Adotada no último Congres
so Internacional.

O SR. PEREIRA LIRA - ... em rádio-telefonia. Foi
mesmo objeto da última Convenção de Madrid, que entrou
em vigorem nosso pais no dia 1 de Janeiro do corrente
ano. Está definida, pela Convenção Internacional aludida,
á qual obedecêu e aderiu o Brasil, com conceito de ampli
tude maior. E é por isso que nós entendemos que o texto
da 1a Subcomissão é mais favorável á União do que o cons
tante das emendas.

O SR. ALOANT.ARA MACHADO - Compreende a rádio
telefoüia~

O SR. PEREIRA LIRA - Compreende.
O SR. ..4..LCANTARA MACHADO - Logo, está em contradição

com o parágrafo.
O SR. PEREIRA LIRA - Não está.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Pois se exclúe expressa

mente ...
O SR. PEREIRA LIRA - Se V. Ex. se debruçar sôbre

o texto, verificará que não era conveniente dar OS serviços
de telefônia á União, porquê a União não estava habilitada
a executá-los.

O SR. ALCANTARA MACHADO - De pleno acôrdo.
O SR. PEREIRA LIRA - Eu não queria, de forma al

guma, trazer para êste debate o nome do eminente ministrO
da Viação, Sr. José Américo de Almeida.. A minha atuaçãO
nesta Casa se processa dentro da maior discrecão. Mas,
desta feita, S. Ex. se limitou a vir a esta Casa externar,
da tribuna, a sua OPinião na matéria e, porquê confiou no
patriotismo dos Constituintes, não teve necessidade de vir
reafirmá-la, no momento da votação, no exercício de um
direito. Mas S. Ex. tem pontos de vista assentados neste
particular; acha que o dispositivo, como está, satisfaz ple
namente aos· direitos da União, sem ofender, de forma al
guma, ás regalias dos Estados.

A emenda da subcomissão Constitucional, manda provêr
os servic·os. E na. significação da palavra "provêr", na se
mantica deste vocábulo, está não s6 o direito de executar
o serviço, como, implicitamente, está a proi1?ícão de.co~
cedê-Io, porquê era pensamento do MinIstérIO da Vlaç~o
deixar o servico de Correios e Telégrafos como monopólIo
da União; o que representa uma idéia tão justa que ?_ meu
eminente mestre, Dl'. Alcantara Machado, teve OcaSlao de
conoordar com outro destaque, mais àbaixo, tirando qualquer
oportunidade de '"qUe os Estados se encarregassem dêsse
serviço. .

O SR. ALCANTARA MACRADO - Deve ser monop6lio
federal.
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o SR. PEREIRA LIRA -:- Á União se· permite a ou
torga dêsse serviço exclusivamente no tráfego estrangeiro.
Dêsse serviço, declara, ainda, o eminente 81'. ministro da
Viação que a União não se poderá encarregar.

Ainda no tocante a rádio-comunícações,' pela emenda
da sub-comissão, os serviços ficam entregues inteiramente
ao controle da União, tendo os Estados, unicamente, a re
galia de proceder e executar tais serviços, em suas comuni
cações oficiais, de molde a permitir um abuso que já bem
ocorrido, qual o de transitarem no serviço dos Estados e da
Federação, comunicações de caráter particular, fazendo con
corrência aquilo que está a cargo da União.

. Por estas razões, 81'. Presidente, estou convencido da
utilidade da maior amplitude. Declaro, pois, pedindo pre
ferência para o nosso texto, que voto- contra, na defesa dos
interêsses da União. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra, para encami
nhar a votação, na qualidade de relator da Pequena Comis
são, não como autor da emenda.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Sam
paio Corrêa.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pa:l'a encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emenda n. 1.945, nO' tocante ao número
8, do art. 4°, deve ser comparada á emenda nertinente ao
número VII do mesmo art. 4°, da emenda n. ·1.945.

Diz o número vn: (Compete á União) manter os ser
viços de correios".

O número S, está assim redigido:

"Explorar ou conceder os serviços interestaduais
oU internacionais de telégrafos, navegacão aérea e de
rádio-comunicação. "

São duas hipóteses completamente diversas. Quanto a
Correios a emenda n. 1.945 dá á União o privilégio. Quanto
a telégrafos, a emenda não concede êsse privilégio, e isto
acentua de modo claro, dizendo: "Explorar ou conceder os
serviços de telégrafos, navegação aérea e de rádio-comuni-
cação." .

Esta a int~rpretacão a dar. A emenda da sub-comissão
. usou do verbo "provêr", seja em relação aos serviços de

Correios, seja' no qu,e respeita a tele-comunicações em geral:
telégrafos, rádio-comunicações, e quaisquer outras que se
enquadrem dentro de uma forma já adotada na técnica do
assunto e pelo nosso próprio País.

No grupo das tele-comunicações estão incluídos oS ser
viços telefÔnicos. A pequena Comissão entendeu, porém, que
os serviços telefÔnicos não poderiam ser confiados á U~lão
e sim estabelecidos quer pelos Estados, quer pelos mUnIcí
pios. Daí a restrição que a pr6pria pequena Comissão for
mulou, dizendo:

"Compete privativamente á União: ... VI - pro
vêr os serviços de Correios e tele-comunicacões no
território nacional, facultado á União a outorga de'
concessão para tais serviços no tráfego com o 00
.trangeiro. n

VOLUME xx 10
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A seguir, a restrição:

"Esta disposição não impede a e~'"Ploração direta
pelos Estados da rádio-comunicação, nos seus terri
tórios, em uso exclusivo dos serviços oficiais de sua
administrâção; e bem assim da telefônia, que poderá
ser objeto de concessão estadual ou municipal."

O intuito da pequena Comissão foi resguardar, neste
particular, os interêsses da União, que são, quasi, os in
terêsses superiores da própria defesa nacional.

É por isto que requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, pre
ferência para que seja votado o parecer da Comissão, em
vez da emenda contida no art. 8.° (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Não posso deferir o requerimento do
nobre Deputado pela seguinte e importantíssima razão: a As
sembléia já votou preferência pela emenda que se acha em
votação.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a· votação.

OS. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Par.a encaminhar a votação) 
81'. Presidente, é evidente que os honrados oradores que me
procederem na tribuna defenderam, com calor, o interêsse
nacional, o qual supuseram, equivocamente, não tão bem
defendidos na emenda, cuja aprovação pleiteio.

A emenda da subcomissão, Sr. Presidente, usa, -de iní
cio, da expressão "telecomunicação" para daI' privilégio á
União de exploração e concessão dêsses serviços.

Analisando-se os dois trechos da emenda, ver-se-á que
há evidente contradição quando, afinal, é permitido que
'Outros, que não a União, explorem os serviços de telefonia,
os quais, incontestavelmente, estão incluidos na expressão
geral "telecomunicação".

O 8ft: PERElRA LIRA - Telefonia; puramente local, esta
dual e municipal.

O 8R. MEDEIROS NETO - Quando pedi 'destaque para
as palavras "interestadual e internacional", que se encon
tram no n. vm da emenda 1.945, foi justamente para, aten
dendo ás sugestões aqui trazidas e defendidas com brilhan
tismo pelo ilustre Sr. l\Iinistro 'da Viação, entregar, exclu
sivamente, á União as concessões e a exploracão dos servi
~os, navegação aérea e de radiocomunicação.

Como V. Ex. verifica, Sr. Presidente, a emenda, cuja
aprovação requeiro, satisfaz, perfeitamente, ao pensamento
do eminente Ministro da Viação, sendo ainda mais ampla,
:porquê estabelece, também, para a União o privilégio do
serviço da navegação aérea. Atende, de igual sorte, a todos
os objetivos defendidos pela subemenda da preclara comis
são, cujo relator acaba de expor o seu ponto d~ vista.

A Casa, portanto, vai resolver, com inteiro conhecimen
to de causa. Definir-se-á por uma questão de forma; porém,
não porquê, ali. estejam melh'Ür amparados, do que aqui, os
sagrados interêE'ses da União. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o n. VIII com
exclusão das palavras "interestaduais e internacionais".
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Em seguida, é dado como aprovado o núme
ro VIII, do artigo 4° da emenda n. :l.945, com
exclusão das palavras "interestaduais e interna
cionais" .

o Sr. Acúrcio TOrres (Pela ordem) requer verificação da
votação. .

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se te
rem votado a favor 180 Srs. Deputadas e contra 28; total
208.

o Sr. Presidente - O n. VIrr do art. 40 da emenda nú
mero 1.945 foi aprovado, com exclusão das palavras "inter
estaduais e internacionais".

Aprovado o seguinte

N. IX - estabelecer o plano nacional de viação férrea e
de rodagem e regular o tráfego rodoviário interestadual.

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra ..

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, trata-se de questão da maior relevancia. A
Assembléia não pode votar êsse dispositivo sem considerar
seu alcance. .

O dispositivo restringe a competência federal para a
concessão de ferrovias ...

O Sr. Presidente - V. Ex. se refere ao n. 9?
O SR. LEVt CARNEIRO - Perfeitamente. Refiro-me

ao n; 9 •

. O Sr. Presidente - :ti:sse dispositivo acaba de ser apro
vado.

-O SR. LEvt CARNEIRO - Nesse caso, aguardo-me para
. falar sôbre o n. 10. (Muito bem.)

Votacão do seguinte

N. :x - fazer concessões de vias férreas que liguem di
retamente portos marítimos a fronteiras nacionais, ou trans
ponham as fronteiras de um Estado.

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, peço a palavra .. .
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a

votação, o 81'. Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente,. sou o primeiro sinatário de .emenda rela
tiva ao n. 10, COl'respondente ao n. 6, do artIgo 7 do pro
jeto aprovado em primeiro tu~o. A emenda}em o n. 1..767
e altera o {iispositivo subordmado á votaçao, ~o ~ÇgU1Ut~
sentido: ao invés de estipular como poder prlVatlvq fia
União fazer concessões de vias ferreas que lIguem dIreta-
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mente portos marftimos á fronteira, estabelece que ao Go
vêrno Federal cabe "conceder e fiscalizar as vias terrena que
atinjam portos ou fronteira.s".

Peco preferência para a emenda n. i. 767, prejuuicando
o disposto no n. 10, ora em votação. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Devo declarar ao nobre Deputado
que já tenho decidido, dentro do Regimento, que, concedida
preferência paro. determinada matéria, não seja aceito, outro
requerimento de preferência contra ela. Ora, tenuo sido vo
tada preferência para a emenda n. L 945, não posso receber
o rêquerimento de S. Ex., em favor de outra emenda, que
a prejudica.

O SR. EUVALDO LODI - Então, a Assembléia. é for
çada. a aprovar a emenda ora em votação?

O Sr. Presidente - E' claro que a Assembléia pode re
cusá-Ia.

O SR. EUVALDO LÜDI - Nesse caso. formulo um apê
lo á Assembléia, afim de que a recuse, de modo a, posterior
mente, vir a aprovar a emenda de n. 1.767. .

O Sr. Presidente - A Assembléia acaba de ouvir a pon
deração de V. Ex. e, no seu alto critério, resolverá se deve
ou não aprovara emenda em votação.

Vou submeter a votos o n. 10 do artigo 4.
Os Senhores Deput.ados que o aprovam. queiram levan

tar-se. (Pausa).
Foi aprovado.

Em seguida, é dado como aprõvado o n. X do
Art. 4° da emenda n. 1.945.

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Procedendo á verificação de votação, reconhece-se te
rem votado a favor 153 81'S. Deput.ados e contra 66; to..:
tal, 219.

O Sr. Presidente - O n. X do art. 4°, da emenda nú
mero 1.945, foi aprovado.

Votação do seguinte

N. XI - criar e manter alfandegas e respectivos entre
postos.

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Sampaio Corrêa.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminh.ar a votação) 
Com respeitoa:o n. 11 do art. 4° da emenda n. 1.945, a
Comissão aceitou no seu substiuttivo o que consta dsseê nú
mero com ligeira alteração, e esta foi a sua norma geral.

Diz a emenda n. 1.645 que compete á União "criàr e
manter alfandegas e respectivos entrepostos". A pequena
Comissão suprimiu apenas .a palaV1"a "respectivos" . Por que'?
PorqUê, pelas disposicões da lei das alfandegas, os ~ntre
postos não. são dependências diretas destas.
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V. Ex., Sr. Presidente, que foi Ministro da Fazenda
s~be que, pela ,legislação em vigor. há entrepostos até par~
tlcularesou prlvados, sob controle de delegacias fiscais co-
mo também sob fiscalização das alfandegas. '

Era esta a explicação que queria dar á Ca!u. (Muito
bem; muito bem). ,

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar ,a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, a simples leitura do texto do n. 11, con
frontado com o numero 9 da subemenda da Comissão, mos
tra que a emenda em votação é mais ampla. Enquanto aquela.
diz "criar alfandegas e entrepostos". esta declara: "criar
e manter alfandegas e respectivos entrepostos".

Os entrepostos, em geral, são departamentos das alfan
degas, e quando não o fossem, em acatamento á palavra do
ilustre Relator, P-U teria ,a acrescentar que, ainda assim. não
erraríamos em pedir a aprovação da emenda,. porque Se re
sumiria o assunto a uma questão de redação que, oportuna
mente, seria resolvida na redacão final do projeto. (Muito
bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovado o n. XI do art. 4·
da emenda n. 1.945.

Votaçãp do seguinte

N. XII - prover os serviços federais de polícia marí
tima e portuária. respeitados os &ervicos policiais dos Es
tados.

O Sr. Pereira Lira- Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem à palavra, para encaminhar a
vota.ção, o Sr. Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lil'a (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a única diferença que existe entre a reda
ção do subcomité e a da emenda n. 1. 945 é que numa se es
creveu: "respeitados os serviços policiais dos Estados". (Até
certo ponto, dava-se primado ao serviço do Estado sôbre o
serviço federal). Na emenda da Subcomissão, tivemos opor
tunidade de corrigir isto para: "sem prejuízo dos serviços
policiais dos Estados".

, Tem, portanto, todo o cabimento a corrigenda proposta
pela Subcomissão a esta a.línea, co~o, igualmente, o ti~a
a corrigenda á alínea anterIor, relatlva aos entrepostos, Vlsto
como, no Brasil, há, nas regiões sêcas do Acre, Rio Grande
do Sul, Goiaz e outros lugares, entrepostos que não são al
fandegas.

Era isto o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida é aprovado o n. XII, do art. 4°,
da emenda n. 1.945.

Votação do seguinte
.'
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N. XIII - fixar o sistema monetário, cunhar e emitir
moeda, insti tuir banco de emissão.

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o Sr. Sampaio Corrêa.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, a redação da emenda n. 1.945 é a seguinte:

"Compete privativamente á União fixar o sistema
monetário, cunhar e emitir moeda, instituir bancos de
·emissão."

A redação do substitutivo da pequena Comissão é esta:
" . .. fixar o sistema monetário, baseado na uni

dade de moeda para o territ6rio nacional, cunhar
moeda metálica ou emitir moeda fiduciária e insti
tuir banco de emissão."

Sr. Presidente, a moeda papel não é cunhada. Em ma
téria de emissão, há a fiduciária, que deve ser privilégio do
Tesouro, e há o bilhete do banco emissor, que não pode
constituir privilégio do govêrno. .

Foi esta a distinção estabelecida pela Comissão.
A Assembléia deliberará, em sua sabedoria, como en

tender. A Comi§são está convencida de que cumpriu seu
dever. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente"':" Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. MedeIros Neto (Para encaminhar a votação) 
SI' . Presidente, ainda aqui verá V. Ex. que não ha dife
rença entre a redação do n. XIII da emenda em votação e a
da subemenda da Comissão.

Apenas, na subemenda, usa-se da expressão analítica
"cunhar moeda metálica, emitir moeda fiduciária".

Ora, se todos sabemos, como acaba de afirmar o ilustre
Relator, que s6 se pode cunhar moeda metálica e s6 se pode
emitir moeda fiduciária, não havia motivo para essa enun
ciação.

É a isso que atende a redação da emenda.
Quanto ao direito de emitir, Sr. Presidente, ainda aí

não há diferença, porquê na emenda também .se estabelece,
como privilégio do govêrno federal, ou da União, o direit.o
de emitir moeda, da mesma forma que, dentro dêsse privi
légio, se lhe dá o direito de criar banco de emissão. (Muito
bem.)

Em seguida, é aprovado o n. xm, do art. 4°,
da emenda n. i.945.

Aprovado o seguinte .

~. XIV - fiscalizar as operações de bancos, seguros e
caixas econômicas particulares.
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Votação do seguinte

N. XV - traçar as diretrizes gerais da educacão na
cional.

O Sr. Leitão da Cunha - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Leitão da Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha (Para encaminhar a 'Votação) 
S1's. Constituintes, venho solicit.ar a VV. ;EEx., princi
palmente aos signatários da emenda atualmente em vota
Cão, e aos em~nentes membros da Comissão elaboradora do
parecer, a atencão necessária para o inconveniente, talvez
irremediável, que resultará para a educação nacional, si
aprovamos o n. 15 do art. 4° da emenda 1.945, com a sua
redação atual.

Diz êsse número 15 apenas o seguinte:

"Traçar as diretrizes gerais da educação na-
cional. " .

E nas letras que se seguem ao n. 20 não é atribuida
á União a faculdade de legislar sôbre educação.

Há referências, de um modo vago, a leis organicas para
a completa execução da Constituição e exercício de poderes
federais, quando sõbre outros assuntos, de muito menor im
portancia, se determina á União a obrigação de legislar.

Além disso, o n. 6 do art. 9 diz:

"Difundir a instrução pública em todos os seus
gráus como atribuição concorrent.e da União e dos
Estados" .

Nada mais vago do que tudo isso que aqui se contém:
traçar diretrizes gerais; difundir instrução.
O SR. ODILON BRAGA - Aliás, o assunto pode ser bem

esclarecido na parte da educação.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Difundir não é minis

traI'. É necessário que na Constituição figure, de modo pre
ciso, a obrigação, tanto da União como dos Estados, de mi
nistrara educação. Desde que nêsse capítulo se trata do
assunto, é indispensável se mostre a maneira pela qual deve
êle ser cuidado.

O n. 7, que corresponde a êste n. f5, estava assim re
digido:

..Fixar o plano nacional de educae.ão· em todos
graus e ramos e as condições de equiparação dos ins-.
titutos de ensino secundário e superior e excercer sO
bre êstes a fiscalização necessária".

A inconveniência do têrmo - equi:paracão, utilizada
nêsse n. 7, justificou a apresentação da emenda que tive a
hop.ra de propor á. Assembléia, com esta redação:. .

"Fixar o plano nacional de educação em todos
os graus e ramos e as condições de reconhecimento
oficial dos estabelecimentos de ensino secundário,
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profissional e completar e do!'\ institutos de ensi
no superior, exercendo sObre êles a necessária fisca
lização" .

Si quizermos, Srs. Constituintes, tratar, nesta parte da
Constituição, do assunto, não devemos fazê-lo em outros
têrmos. É necessário que sejamos precisos, sem o que a
educaçüo nacional continuará como tem sido até hoje.

O SR. ODILON BRAGA - Nós o seremos quando voftlr
mos a parte da educação.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas não há mal em que
comecemos certo. Se começarmos errando, será peor, de
pois, para corrigir.

O SR.. CRISTÓVÃO BARCELOS - Se esta redação é melhor
devemos aceitá-la.

a SR. LEIT_~O DA CUNHA - Quando, na vigência da
Constituição de f1i, se criticava o Govêrno Feder-al vor não
mtervir na instrução primária, dizia-se que não ~avia (1is
positivo que, explicitamente. ° autorizasse. l~ prec.iso que
Jlgora não se incida no mesmo êrro.

Estamos cuidando, com grande empenho, pela melhoria
do tipo nacional, pelo aperfeiçoamento da raça. Seria do
ioroso que o futuro nos acusa~se de havermos conseguido,
pela utilização das práticas eugêni0as, transformar os })1'a
sileiros numa rUl(:l. de ApoIos e de Hercules, mas com a ca
beça ·vasia... (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, está prejudicada a emenda ...

O SR. PRESIDENTE - Será... (Riso.)
O SR. FERNA.!"iDO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

com a sua previsão, aliás nat.ural, V. Ex. não faz senão re
petir o fato consumado. porquê de ante-mão se saba o des
tino das emendas e dos pareceres . (Não apoiados.)

Devo dizer a V. Ex. que da forma por que está esorito
- "traçar as diretrizes gerais da educação nacional" 
pressupõe-se que a União não pode traçar as diretrizes par
ticulares da educação nacional. Não podemos, absolutmnen
te, deixar de defender o patrimônio, a cultura nacional.
Compete á União traQar as diretrizes da educação nacional.
(Palmas. )

Requeiro, pois, destaque dessa palavra "gerais". (Muito
bem,; mttito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, dentro do sistema estabelecido pela emen
da em votação, dispositivo que foi aceito, integralmente,
pela Comissão Constitucional, não há inconveniente, - pelo
contrário, é aceitável - o destaque requerido pelo Senhor
Deputado Fernando Magalhães.

O que não seria possível era, quando, apenas, estabele
cemos os princípios da organização dos poderes, entrarmos
em detalhes, como quer o ilustre Deputado, Sr. professor
Leitão da Cunha, visto como se tornaria desnecessário logo
adiante estabelecermos, quando tratamos no n. 20, da com-
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petência da legislação, que á União competem as leis 01'
ganicas para completa execução àa Constituição e exercício
dos poderes federais. Mais do que isso, seria demasiado,
nessa própria Constituição, um título dedicado, exclusiva
mente, á Educação Nacional, onde se encontrarão todos êsses
princípios, em minucias, que o ilustre Sr. Deputado Leitão
da Cunha quereria vêr inscritos, desde logo, no título em
apreço.

Não vejo, pois, como se recusar aprovação á emenda,
com o destaque requerido pelo Sr. Deputado professor Fer
nando Magalhães. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Para encaminhm' a votação) 
Sr. Presidente, pedia que V. Ex. me informasse se foi de
ferido o requerimento do Sr. Deputado Fernando Maga
lhães.

O Sr. Presidente - Eu o ia declará-lo, quando V. Bx.
pediu a palavra ~

O SR. F.o\BIO SODRÉ - Estimaria falar antes de
V. Ex. deferir o requerimento.

O Sr. Presidente - A Assembléia vai votar o n. 15, com
a supressão da palavra "gerais".

O SR. FABIO SODRÉ - Pedi a palavra, Sr. Presiden
te, não só para encaminhar a votação do número submetido
á nossa decisão, como, sobretudo, para opôr alguns argu
mentos ao requerimento do ilustre Deputado fluminense,
Sr. Fernando Magalhães.

Sr. Presidente, em emenda apresentada ao substitutI
vo, propús a supressão do n. 7, do art. 7° e sua substitui
ção pelo seguinte:

"Regular o exercício das profissões liberais. ins
tituindo o exame de Estado".

Ora, Sr. ;Presidente, a emenda n. 1.945, a meu vêr, es
tabelece, muito justamente aquilo que a Assembléia Nacio
nal devera aprovar, no meu fraco entender, isto é, a compe
tência da União, exclusivamente, para decretar as diretri
zes gerais da educação nacional.

Justifieando minha emenda, tive ocasião de dizer °
seguinte:

"Tão lastimável e vergonhosa é á história da or
ganização do ensino secundário e superior, a cargo
da União, nos 40 anos de República, que é, sem dú
vida, uma temeridade e uma inconsequência subor
dinar-se a educação, em todo o país,. ao Govêrno Fe
deral. Podem ter errado os Estados na organização
do ensino primário, que lhes foi confiado, mas não
erraram mais do que a União no que lhe competia."

A verdade é esta. SI'. Presidente.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A União erra -por ex

cesso de amor aos Estados.
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o SR. FÁBIO SODM - A União erra pela sua natural
incapacidade administrativa, dada a centralização dos ser
viços. Todo serviço centralizado tem uma grande percenta
gem de deficiência. Por esta razão é que os Estados foram
mais babeis e realizaram, em matéria de educa<;ão nacional.
obra superior á da União.

As emendas que tive ocasião de apresentar são tenden
t.es a confiar integralmente aos Estados a educa<;ão, em to
dos os seus graus, reservando apenas á União a faculdad&
de criar uma instituição que deva estimúlar, incentivar a
educação, padronizando-a, tornando-a uniforme, não pOI'
processo coercitivo, senão pela persuasão.

Nestas condições, Sr. Presidente, voto a favor do que
dispõe a emenda n. 1.945, reservando-me para discutir a
inconsequência que encontro no número 6 do art. 9°, quan
do dá uma competência dupla, em matéria educacional:
quer ao Estado, quer á União, estabelecendo, realmente,
falta absoluta de responsabilidade entre um e outro. (.Muit~
bem; m.uito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Leví
Carneiro, para encaminhar a votação.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar ;·vôtação) 
Sr. Presidente, a inconveniência do disposiitvo constante
da emenda, tal como se acha formulado, parece já indis
cutível.

Afigura-se-me que não resolve a questão a simples re
tirada do adjetivo "gerais" porquê perdura a mesma incer
teza, agravada pelo- dispositivo que o nosso eminente colega
Sr. Leitão da Cunha destacou e que dá á União e aos Es
tados competência concorrente em matéria de instrução Pú
bliéa.

Como, no estado atual da nossa deliberação, não é pos
sível distinguir entre todas as emendas, e o plenário só
poderá escolher entre o substitutivo e o projeto, porquê á
sua apreciação não estão ainda trazidas as numerosas emen
das referentes a esta matéria, entendo -que não há outra so
lução senão rejeitar a disposição do substitutivo para que
prevaleça a do projeto, que não é perfeita, que tem mesmo
uma incorreção já salientada pelo professor Leitão da
Cunha, quando se' refere á equiparação, que é uma infelici
dade para o nosso ensino secundário.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - E superior também.
O SR. LEvt CARNEIRO - Também para o superior.
Tem, entretanto, a grande vantagem de se referir ao

plano nacional de educação, aspiração fundamental nesta
matéria, e o que constitue o anseio de todo.s os que conhe
cem a gravidade e o descalabro que vão pela instrução no
Brasil.

Nestas condições, concito o plenário a rejeitar a dis
posição do substitutivo para que prevaleça a do projeto,
ressalvadas as emendas que serão oportunamente conside
radas. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador e cum-
primentado. ) .

O Sr. Prado Xelly - Sr. -Presidente, peço a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, °Sr. Prado KeIIy.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, votaremos contra o inciso que está, nesLe mo'
menta, s~ndo encaminhado, porquanto, a êsse respeito ofere
cemos emenda, de acôrdo com· os princípios aprovados na
Quinta Conferência Nacional de Educação, de conformidade
ainda com o parecer e conhecedores especializados no assunto,
como sejam os diretores da instrução do Distrito Feder~.l e de
vários Estados do Brasil.

Pela nossa emenda competiria á União estabelecer e rever
de seis em seis anos, o Plano Nacional de Educação com o·
objetivo de oferecer a todos os indivíduos oportunidades
iguais, tendo em vista as condições e recursos de cada Estado.

Dessa emenda aproximava-se o projeto de Constituição,
que no seu arte 7°, n. VII, determinava que competia priva
tivamente á União fixar o Plano Nacional de Educação em
todos os graus e ramos e as condições de reconhecimento ofi
cial dos estabelecimentos de ensino secundário, profissional e
complementar e dos institutos de ensino superior, exercendo
sôbre êles a necessária fiscalização. (Muito bem; muito bem..)

O Sr. Carlos Gomes - Sr. Presidente, peço· a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Carlos Gomes.

O Sr. Carlos Gomes (Para encaminhar a votação) 
Sr. President&. da orientação que se viu nos discursos pro
nunciados nesta Casa, podiam-se prever outras modificações
no assunto das competências sôbre instrução pública, :nenos
que se tirasse da União o poder de fixar o plano da Educação
Nacional.

Á última hora apareceu a emenda n. 1.945 e o parecer
da Subcomissão modificando essa redação, para restringir o
sentido e a competência que se queria dar á União neste as
sunto. Dando-lhe apenas o poder de fixar as diretrizes, modi
fica-se em grande parte a amplitude da competência que se
queria dar á União e que é preciso que ela tenha, para que
a educação no país não seja uma ficção, mas orientada por
um plano único, afim de que o espírito da nacionalidade se
firme e se consolide. Foi êsse o pensamento principal que teve
a minha emenda ~ estabelecer o plano, mais do que simples
mente as diretrizes da instrução nacional. (Muito bento Muito
bem. Palmas.)

O. Sr. Presidente - De acôrdo com o destaque da palavra
"gerais", a Assembléia vai votar para a União a seguinte com
petência: "traçar as diretrizes da educacão nacional".

Em seguida, terei de ouvir a Assembléia sôbre a palavra
"gerais", de modo a firmar se essas diretrizes devem ser ge
rais ou não.

Vou submeter a votos o n. À"V, com ressalva da palavra
"gerais" .

Aprovado.

O Sr. Aloísio Filho (Pela ordem) requer verificacão da
votação.
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o Sr. Leão Sampaio - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Pedí a palavra ape
nas para um esclare.cimento, po~quanto I?arece haver confu~ão
a respefto da matérIa em votaçao. QuerIa que V. Ex. se dIg
nasse informar se estamos votando a emenda, sem a palavra
"gerais" .

o Sr. Presidente - Eu disse, de modo muito claro, que a
Assembléia está votando o n. XV, sem a palavra "gerais".

Vai-se proceder á verificação da votação ..
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se te·

rem votado a favor 122 Srs. Deputados e contra 120; total 242.
Foi aprovado o n. XV, com destaque da palavra "ge

rais". (Protestos.)
Atenção I A Mesa não tem interêsse algum na aprovação

ou rejeição da emenda. (Palmas.) Cumpre o seu dever, que
é o de manter a mais -rigorosa isenção de animo durante as
votações da Assembléia. (Palmas. )

A contagem de votos está sendo feita pelos Secretários
da Mesa, os quais devem merecer inteira confiança da Gasa.
(Muito bem.) Anuncio apenas os resultados a que SS. EEx.
chegaram pela severa contagem realizada.

Vai-se proceder, agora, á. votação da palavra "gerais",
isto é, a Assembléia vai resolver se se deve entregar á União
a competência pam. estabelecer as diretrizes "gerais" da edu
cação nacional.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, desejo saber de V. Ex. se os pedidos de destaque ::ão
ou não conclusivamente resolvidos pela Mesa, por isso que, nos
casos anteriores, V. Ex. não teve a oportunidade de submeter
á deliberação da Assembléia os referidos pooidos.

No caso em apreço, entretanto, verifico que V. Ex. deseja
sujeitar ao voto da Casa a supressão, ou a conservação, da
palavra "gerais".

É apenas a título informativo que me dirijo a V. Ex.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - A divergência que se levantou na As
sembléia, no tocante ao número que acaba de ser votado, con
sistiu, de um lado, em considerar o Sr. Deputado Fernando
de Magalhães que se devia entregar á União a competência
das "diretrizes da educação nacional", e, de outro, em enten
der o Sr. Deputado Fábio Sodré que essas diretrizes devem
ser "gerais". .

Tendo o Sr. Fernando de Magalhães pedido destaque da
palavra "gerais", deferi êsse pedido, o que me era permitido
pelo Regimento. .
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Vou agora ouvir a Assembléia sôbre êsse ponto da con
trovérsia, isto é, se a Assembléia julga que essas diretrizes
devem ser "gerais" ou não.

o Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
.Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr.· Presidente,
peço licença para ponderar a V. Ex. que a questão sllsclLada
não foi essa. A questão versava sôbre saber se á União ca
beriam as diretrizes da educação nacional, como diz a emenda
na qual, em virtude da aquiescência do nobre'leader da maio
ria á sugestão do Professor Fernando de Magalhães, se fez a
supressão do adjetivo "gerais". A expressão do projeto da
Comissão dos 26 não se referia ao plano nacional de educação.

Esta questão está finda, porquê a Assembléia, na sua
soberania, de acôrdo com a decisão da Mesa, entendeu, por um
voto de maioria, que á União competem as diretrizes da edu
cação nacional. Ora, se o próprio autor da emenda ret:rou a
palavl'a ·'gerais"...

O SR. MOl\AIS ANDRADE - Não retirou.
O SR. LEVt CARNEIRO - .. , acredito não há mais ne

cessidade de votar a permanência, ou não, do adjetivo. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, reitero a declaração que fiz em voz alta a S. Ex., de
que retirava o meu requerimento de destaque, diante das
ponderações altamente sábias do Sr. Leví .Carneiro.

O Sr. Presidente - V. Ex. retirou?

O SR. ALCANTARA MACHADo - Mas já foi aprovado o
inciso.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Retirei porque acei
tei as sugestões do Sr. Deputado Levi Carneiro.

O SR. JoÃo BERALDO - S6 agora, -depois de aprovado o
inciso, a Assembléia está sabendo dessa retirada.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... que leu os têr
mos do substitutivo, no caso de uma grande transcedência,
visando justamente o fim pelo qual pedi que á União compe
tissem as diretrizes da educacão nacional. Tal como está no
substitutivo apresentado e emendado ulteriormente, a norma
traçada á União tem aspecto muito mais amplo, muito mais
nacional. muito mais patriótico do que a simples enunciacão
das -diretrizes da educação nacional.

Foi por êste motivo, Sr. Presidente, que requeri a reti
rada do destaque, e espero que a Assembléia, pensando no
Brasil, na unidade nacional, não permita que a educação, o
seu patrimônio sejam dilapidados por meros interêsses de
ordem inferior. (Protestos. Apoiados e não apoiados. O Sr.
Pre.sidente, faiendo soar os timpanos, reclama atenção;)
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o Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o se
nhor Acúrcio TOrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para levantar questão estritamente de ordem.

Ouviu V. Ex., e ouviu toda a Assembléia, o requeri
mento do eminente Deputado Sr. Fernando Magalhães, por
meio do qual pedia destaque para a palavra "gerais", contida
no n. 15 do art. 4°, que estamos votando.

Ora, Sr. Presidente, como autoriza o Regimento, V. Ex.
deferiu êsae requerimento, submetendo ao voto da Assembléia
pois de aprovado tal dispositivo pela Assembléia (Muito bem),
no momen~o em @e estamos fazendo uma coisa séria, pode
se vir dizer ao PJ'Elsidente que se havia desistido do reque
rimento, o que ninguém ouviu (Palmas), quando a própria
Assembléia aprovara o n. 15 sem essa expressão? (Muito
bem. p'almas.)

Se o Regimento dá. a V. Ex., Sr. Presidente, competên~
cia ,para anunciar as votações, e se V. ·Ex. anunciou que o
inciso estava aprovado por 122 votos contra 120, muito
maior autoridade há de ter V. Ex. para, tendo deferido o
requerimento do eminente Deputado Sr. Fernando de Ma
galhães, não mais submeter a questão á Assembléia (Apoia
dos) porquê se trata de matéria vencida com o deferimento
que V. Ex. houv-e por bem dar ao pedido daquele Deputado.
(Muito bem; muito bem. PaJ,mas.)

O Sr. Presidente - Ia precisamente considerar êste caso,
quando o SI', Deputado Acúrcio TÔrres pediu a palavra.

Eu não ouvira o SI', Deputado Fernando Magalhães pe
dir 3. retirada do requel'imenf.t- de destaque pa.ra 3. palavra
"gerais"; -e é natural que o não tivesse ouvido, porquê o sus
surro está me prejudicando um pouco a audição.

Não tendo ouvido a retirada dêsse requerimento, submetí
ao voto da Assembléia apenas a disposição sem a palavra
"gerais" .

Não posso, honestamente, deixar de ouvir agora a As
sembléia sÔbreessa mesma palavra, porquê é fato que a Casa
votou no pressuposto de que devia considerá-lo opportuna
mente.

Vou, pois, consultar a Assembléia, que terá de fixar o
seu ponto de vista, como ent-ender, votando para que sejam
"gerais" ou não as diretrizes da educação nacional.

O Sr. Carlos Gomes - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Car
los Gomes.

O Sr. Carlos Gomes (Pela ordem) - Sr. Presidente, tra
ta-se de assunto que int-eressa ao espírito nacional e ao
nosso patriotismo: a instrução pública, a respeito da qual não
pode haver preocupações secundárias, e não há - acredito
que assim o seja.

Ora, Sr. Presidente. a votação deu resultado que poderia
ser fruto de um equívoco. Não que haja de nossa parte falta
de confiança no critério e honestidade da Mesa; mas, assim
como ao Sr. Deputado Leví Carneiro pareceu que tinha havi-
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do a maioria apenas de um voto e á Mesa parecia ter havido
a maioria de dois votos, á Assembléia também pode parecer
que essa maioria não se tivesse verificado.

Assim, Sr. Presidente, para esclarecer definitivamente a
questão, que está interessando intimamente á Casa •..

O SR. PINHEIRO LIMA - V. Ex. está pondo em dl1vida o
pronunciamento da Mesa.

O SR. CARLOS GOMES - Não ponho em dúvida, mas
podia ter ocorrido um equívoco na contagem e mesmo na vo
tação, o que não é impossível, sobretudo ero vista do requeri
mento do professor Fernando Magalhães.

O SR. ODILON BRAGA - É matéria vencida.
'O. SR. ALCANTARA MACHADO - É pura obstrução que o

orador quer fazer.
O SR. CARLOS GOMES - Para evitar toda e qualquer

dúvida sôbre a gecisão da Assembléia, pediria a V. Ex., se
nhor Presidente, submetesse novamente o assunto á delibera
ção da Casa. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. Presidente - Não há exemplo, ero nenhum parla
mento do mundo, de revisão de votação já verificada.

O Sr. Gabriel Passos - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra, pela ordem, o senhor
Gabriel Passos.

O Sr. Gabriel Passos (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ao que parece, a discussão não tem razão de ser. Em primei
ro lugar, porquê, em matéria de ensino, quando se fala em
"diretrizes", está compreendido que são "diretrizes gerais".

Não se compreendem diretrizes minuciosas, porquê a pró
pria palavra "diretriz" marca rumo, assinala caminho e não
pode, pois, entrar em pormenores.

Outro ponto: Parece que a alguns colegas repúgna o in
ciso 15 do artigo porquê nêle não se contém o plano de edu
cação nacional.

Ora, disposta a matéria num capítulo, em que se trata de
questões gerais (Muito bem), é natural que essas questões
apenas definam competência e vão encontrar, no capítulo a
elas referente, e naturalmente especializado, qual seja o da
Educação, o verdadeiro lugar em que se objetivem os propó
sitos assinalados, de modo amplo e geral.

O SR. CARLOS GOMES - A questão de competência é ím
portantíssima.

O SR. GABRIEL PASSOS - Nessa oportunidade poderá
. a Assembléia, vencedor o seu ponto de vista de estabelecer um

plano nacional de educação, fazer que êle se torne obrigató
rio, no capítulo respectivo. (Muito bem.)

Nestas condições, tanto faz dizer-se "diretrizes gerais"
como não traçar-se diretriz de espécie alguma. (Muito bem;
muito bem. Palmas.) .

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam que
se inclúa a palavra "gerais" após a palavra "diretrizes", no
número XV, que acaba de ser aprovado, queiram levantar-se.
(Pausa. )

Foi rejeitado.
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Aprovado o seguinte:

N. XVI - organizar a defesa permanente contra os efei-
tos da sêca no Nordeste. .

(Palmas prolongadas.)
~, ;"

O Sr. Presidente - A Assembléia acaba de aprovar com
uma notável manifestação de aplausos o n. XVI.

O Sr. Prado Xelly (Pai'f), encaminhar a votação) 
~sses aplausos, bem expressivos, significam que no Brasil

a distinção de zonas não existe (Muito bem; palmas), e que
os homens do Sul votam com o mais vivo entusiasmo todas
as medidas que se referem ao engrandecimento do norte bra
sileiro. (Muito bem, Palmas.)

Votação do seguinte:

N. XVII - Organizar a administração dos Territ6rios e do
Distrito Federal, e serviços nêles reservados á União.

O Sr. Cunha Vasconcelos - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o. Sr. Cunha Vascon
celos.

O Sr. Cunha Vasconcelos - Sr. Presidente, diz o n. VII:
"Organizar a administração dos Territ6rios e· do Distrito
Federal, e serviço§. nêles reservados á União."

Desejaria saber, Sr. Presidente, dentro dos territ6rios,
qual o serviço reservado á União. Não se trata, evidentemen
te, de serviços g"erais de estradas de ferro, de arrecadação, de
correios e outros que já estão previstos em dispositivo;, es
peciais.

Naturalmente, ao que me parece, trata-se de serviços es
peciais reservados á União dentro dos territórios. E eu, se
nhor Presidente, que tenho estudado com todo o carinho êste
assunto, que sou Relator da parte concernente aos "territ6
rios", confesso que não sei quais são êsses serviços reservados
á União, dentro dos territórios. Nessas condições, afim de que
possamos votar concientemente, pediria, data venia, ao relator
do feito informasse quais são os serviços reservados á União.
No Território que temos há o governador, nomeado pela União
com todos os poderes para administrar; há a magistratura com
pleno exercício de suas funções; há o Conselho Munic~pal

eleito pelo povo, com os seus intendentes e há o próprio Pre
feito.

Não sei, repito, o que significâ essa expressão "ser-vicos
reservados á União dentro dos territórios". (Muito bem.)

E dado como aprovado o n. XVII, do art. 4°,
da emenda n. 1.945.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação àe votação, reco
nhece-se terem votado a favor 206 Srs. DeplJtados
e contra 3; total 209.

O Sr. Presidente - O n. XVII, do art. 4°, da emenda
n. 1.945, foi aprovado.
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Aprovados, sucessivamente, os seguintes:

N. XVIII - fazer o recenseamento geral da população;
N. XIX - conceder anistia.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o n. XX, letra
por letra.

Votação do seguInte:

N. XX - legislar sObre:
a) direito penal; direito comercial e civU, inclusive pro

cesso de falências, registros públicos e juntas comerciaj5~
direito aéreo.

O Sr. Mauricio Cardoso - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar 2
votação' o Sr. Maurício Cardoso.

O 'Sr. Mauricio Cardoso (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, as considerações que desejo desenvolver a
propósito da letra a do inciso XX seriam mais apropriadaS"
quanto á letra c do mesmo inciso.

Abalanço-me, entretanto, desde já, a formulá-las para.
evitar uma possível incongruência, adotada que seja, agora,
qualquer deliberação do plenário sÔbre a letra a.

Quero chamar a atenção dos Srs. Constituintes para o
seguinte: diz a letra a· que compete á União legislar sObre
"direito penal; direito comercial e civil, inclusive processo
de falências, registros públicos e juntas comerciais; direito
aéreo".

Diz a letra c: "norinas fundamentais ,do processo penal,
civil e comercial nas justiças dos Estados; do regime peni
tenciário; da legislação rural; da assistência social; das es
tatísticas de interêsse coletivo.

Entendo, salvo ôpinião dos mais doutos, que a letra a
deveria ...

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Onde diz "direito civil
e comercial"; dizer "direito privado".

O SR MAURíCIO CARDOSO - •.• declarar apenas:
"legislar sflbre direito comercial e civil", ou, sinteticamente,
como sugere o Sr. Deputadc Henrique Dodsworth: "sObre
direito privado".

O SR. CLEMENTE MARIANI-Permita V. Ex. um aparte.
A idéia. da Comissão, aí, foi a seguinte: que na legislaçãO'
referente a falências e .a juntas comerciais há diversos dis
positivos pertinentes mais ao direito público do que ao pri
vado. p'or isso, dissemos: "direito civil e comercial"; Jun
tas comerciais e falências estão incluídas no direito co
mercial. (Muito bem.)

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Lamento que o escassO'
prazo de cinco minutos, que me é concedido, ..•

O SR. CLEMENTE MARIANI - Aliás, são dez minutos.
O SR. MAURICIO CARDOSO - ..• não me permita

responder ao aparte de V. Ex., porquê eu diria apenas ()
seguinte: o direito marítimo,•••

O SR. CLEMENTE MARIANI - Também é direito público•.
VOLUME xx fi
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o SR. MAURtCIO CARDOSO - .•.matéria de direito
público administrativo contém matéria de direito interna
>eional também.

Meu ponto de vista. porém, é apenas o que diz respeito
.-ao processo de falência. Desde o momento em que se dá á
União competência para estabelecer as normas fundamen
tais do processo em geral, desnecessário se torna destacar
~quí o processo de falência. Basta dizer: "legislar sôbre di
reito civil e comercial".

O SR. LEVf CARNEIRO - Mas, em relal:ão ao processo de
falência, não bastam normas gerais, porquê a falência é ins
tituto er-linentemente processual.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Vou até lá.
~st& é um preconceito que já se arraigou em nossas

letra.:; jurídicas e contra o qual precisamos reagir.
Hã, no instituto da falência, a matéria de direito suha·

tanUV'o e a matéria de direita formal, ambas. :} Jlnplct8
mente independêntes, ambas suscetíveis de serem destacadas
uma da outra.

O SR.LEVf CARNEIRO - V. Ex. sabe que nos Estados
Unidos já se a reconheceu .•.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Vou ao caso dos Esta
dos Unidos.

O SR. MEDEIROS NET~ - V. Ex. tem toda razão, ma!1- a
'Competência que se tem dado á União, para legislar sõbre
o processo,- tem dado bom resultado. .

O SR. CLEMENTE MARIANI - E deu nos Estados Unidos
também.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - A letra c dá compe
tência á União para legislar fundamentalmente sôbre ma
téria proc~suaI. (Trocam-se 8'1/,cessívos apartes.)

Peço a VV. EEx. que me ouçam, porquê o tempo é ~s

casso e não me permite maiores desvios. Por outro lado,
venho dando pr~va de que tenho usado da palavra, ne;;La.
Assembléia, o menor número de vezes, afim de não per
turbar ou. retardar o andamento das nossas vota~ões, de
modo que só me julgo no direito de falar quando estrita
mente indispensável. .

O SI\. MEDEIROS NETO - V. Ex. têm demonstrado que
quer dar a Constituição ao Brasil.

O SR. MAURtCIO CARDOSO - Trata-se, Sr. Presi
dente de uma questão de técnica em que não podemos errar
grosseiramente, e vou mostrar que o êrro é grosseiro.

A opinião vulgarisada pelo eminente comercialista,
professor Carvalho de Mendonça, cuja autoridade na maté
ria é conhecidíssima e reconhecida, não me convence.

Acho que se pode separar, em matéria de falênCIa, a
parte que é direito substantivo da parte direito processual.

O SR. LEVí CARNEIRO - É uma opinião muito respei
~ável,. embora paradoxal.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Não! É opinião consa
grada por muitos juristas. Vou mostrar que até nos Esta
dos Unidos•.•

O Sr. Presidente - São decorridos os cinco minutos de
que V. Ex. dispunha.
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O SR. MAURteIO CARDOSO - Sr. Presidente, paço
~ V. Ex. descontar-me o tempo tomado com os apartes.

O Sr. Presidente -..: Dois minutos, concedo a V. Ex. 'para
)Compensar os apartes, e concluir...

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Abreviando, quero per
-guntar a V. Ex. o seguinte: vai ser posta em votação a
letra c? sôbre ela também tenho o direito de falar; não po
deria juntar os cinco minutos, que me são concedidos para
-encaminhar a votação dessa letra, aos cinco minutos que já
esgotei, a proposito da letra a, visto como as matérias são

,eonexas?

o Sr. Presidente - Não teria dúvida em atender ao nobre
.orador mas seria precedente que não desejo abrir.

O SR. ANTÔNIO COVELO - Como autor das emendas 507 e
.508, tenho o direito de falar cinco minuto~, para encami
.nbamenlo da votação. Cedo o meu tempo ao ilustre Deputado
:que está na tribuna. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Atenção I A única interpretação regi
·mental que posso dar é a de que o primeiro signatário da
-emenda poderá delegar o direito de encaminhar a votação a
-outro signatário, mas não a qualquer Deputado.

O SR. ANTÔNIO COVELO - Sr. Presidente, declarei que
.<.delego os direitos que me competem em favor do orador, afim
.,de que S. Ex. possa concluir as suas considerações. Sou
,signatário de uma emenda.

O Sr. Presidente - Sinto não poder atender ao nobre
·Deputado. O orador usal'á de palavra quando tratarmos do
-número VI.

O SR. MAURteIO CARDOSO - Na impossibilidade de
.continuar, Sr. Presidente, sou forçado a interromper mi
nhas considerações, no ponto em que era acusado de para
-doxal. Aguardarei que V. Ex. me conceda a palavra sôbre
..a letra c (Muito bem; muito bem).

O Sr. Prado KeIly - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
.-ordem. .

O Sr. Presidente - V: Ex. tem a palavra para encami
·.nhar a votação.

O· Sr. Prado KsIly - Também desejo falar pela ordem,
':para enviar á Mesa um requerimento. Depois, V. Ex. me
-concederá a palavra para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
:Deputado Prado Kelly.

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, o in
.:ciso diz:

"Legislar sObre:
a) direito penal; direito comércial e civil, inclu

sive processe de falências, registros públicos e juntas
.comerciais; di;reito aéreo".
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.Requeiro a V. Ex. - e nêsse sentido env~o á Mesa .re-;.
querimento escrito - o de5taqu~ das palavras de falêncIas
dessa alinea a do n. XX do artIgo 4° da emenda n. :1..945.

Ficaria, então, o dispositivo redigido desta maneira:
"direito penal; direito comercial e civil, inclusive processo;'
registros públicos e juntas comerciais; direito aereo".

Agora, Sr. Presidente, peco a V. Ex. me conceda a pa-
lavra para encaminhar a votação. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminbar a'
votação, o Sr. Deputado Prado Kelly.

O Sr. Prado Xelly (Para encaminhar a votação)
SI' • Presidente, sou sinatário de uma emenda, segundo a
qual pleiteamos que compita á Assembléia Nacional legislar'
sÔbre direito civil, comercial, aereo, criminal e o respectivo:
processo.

O nobre colega, Sr. Ferreira de Sousa é primeiro signa
tário da emenda n. :1..740, subscrita por rr.ais de uma cen
tena de deputados e que consagra o princípio da unidade do
direito processual.

Neste inciso se trata de processo de falência. Requeri o
destaque da expressão - de falência, - porquê tanto vaie
conferir á União competência para legislar sÔbre direito pro
cessual em geral. Desde que seja eliminada a expressão 
de falências - o que se vem a consagrar é o princípio da
unidade do direito processual.

O' inciso ficaria redigido como salientei há poucos ins
tantes, falando pela ordem, da seguinte f6rma:

"direito penal; direito C'Omércial e civil, inclusive pro
cesso; registros públicos e juntas comerciais; direito aereo."·
(Muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a'
votação, o Sr. Deputado Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação)
SI' . Presidente, s6 por observancia á formula regimental é'
que aceito a palavra sob o rotulo de encaminhar a votação.
Não.é êsse, porém, meu desejo. Ao contrário: desejo ser en-·
cammh~do, esclarecido sôbre questão da maior relevancia,
a reSpeIto da qual poderão depôr o eminente subscritor da
emenda, e também ilustre "leader" da maioria, e aqueles
que tomaram parte no chamado trabalho de coordenação.

Devo dizer a V . Ex., Sr. Presidente, que sou partidário
da unidade do direito processual, não s6 pelas convicções de·
ordem técnica, mas ainda em obediência a um dos postu-'
ados do partido que me elegeu. Quero referir que aceito,
em parte, as observações - e parece paradoxo - do ilustre
Sr. Deputado Mauricio Cardoso, quando S. Ex. entende que·
devemos procurar uma formula mais sumária para a substi-·
tuição desse artigo. Preferiria que se dissesse: "legislar sô
bre direito substantivo", em consonancia, aliás, com a tra
dição brasileira nesse sentido, tanto mais quanto, em toda.
vida republicana e na interpretação da Carta de 91., pareceu
sempre indene de qualquer dúvida que a União legislava Sô
bre matéria de direito substantivo, ficando aos Estados a.
faculdade de legislar sObre o direito puramente adjetivo.
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Reunida a Constituinte de 1934, teremos recuado dêsse
-ponto de vista, ou teremos avançado? Julgo, Sr. Presidente,
'.que a mutação que observamos é no sentido do avanço, isto
é, fica ainda á competência exclusiva da União toda matéria
atinente ao direito substantivo e, no tocante ao direito adje
tivo, a União ganha nas suas atribuições, passando a legislar
..sôbre as normas fundamentais do direito processual.

É esta a interpretação que dou aos movimentos de opi
'nião que venho acompanhando, desde o chamado projeto do
ltamaratí até á atualidade dos nossos trabalhos constitucio-
nais. "

Desejaria interpelar o eminente leade~ da maioria,
:Sr. Medeiros Neto, sôbre se está ainda t!-'anqutlo ê~se ponto:
que á União ficou a competência exclusrya ,de leg:lsl~l' sõbre
() direito substantivo e que, quanto ao dIreIto adjetIvo e ~o
direito processual, a União ganhou mais alta competêncIa,
passando, pela emenda de que S. ~x. é sinatário, a legislar
também sôbre as normas processuaIS.

O SR. ALcANTARA MACHADO - A União ganhou mais o
-direito de legislar sôbre os princípios gerais, fundamentais,
.do processo.

O SR. PEREIRA LIRA - Quero dizer que, no tocante ao
,direito substantivo. continua f6ra de dúvida que a União
'nada perdeu.

O SR. MEDEIROS NETO - Perfeitamente.
O SR. PEREIRA LIRA - Foi êsse ponto de vista que

'V. Ex. teve ocasião de auscultar, quando andou trabalh:ando,
;patrioticamente, no sentido da coordenação.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Não póde haver dúvida.
O SR. PEREIRA LIRA - Registro, Sr. Presidente, a

;declarações do ilustre leader da maioria, Sr. Medeiros Neto,
,corroborada pelo professor Alcantara Machado.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que está
:a findar o tempo de que dispõe para falar.

O SR. PEREIRA LIRA - Vou concluir, Sr. Presidente,
-deixando inteiramente fixado que - e isso fica como inter
:pretação autentica para ser usada no estudo das outl'as ali
'neas - votando a Assembléia êsse dispositivo, reserva para
.a União a competência privativa do direito substantivo.;.

O SR. ALCANTARA MACHADo - única, exclusiva.
O SR. PEREIRA LIRA - ... atribuindo aos Estados sim

plesmente as normas gerais, ora sôbre direito processual,
6ra sôbre a feição IJuramente administrativa.

, É isso que desejo fique consignado, declarando que vo
tárei contra e convidando todos aqueles que têm simpatias
peal idéia da unidade do processo a se manifestarem da
mesma f6rma. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Atenção! o Sr. Deputado Prado
Kell:r requereu que desta letra a, onde se diz "processo de
falências", sejam destacadas as palavras "de falências". O
que S. Ex. desejou foi encartar neste artigo a controversia
sôbre a passagem, para a União, da competência do processo
civil e comercial. Como este assunto é considerado na letra
c, eu me permiti indeferir o requerimento.

Vou ouvir a Casa sÔbre a letra a,
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o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar
a votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar 8'".
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Keto (Para encaminh.ar a 'Votação) -'
Sr. Presidente, o incis<, em apreço corresponde á atual si..
tuação. Apenas firma um ponto que a jurispr1l.dência esta..·
belece, qual a da competência federal, para legislar sóbre o·
processo falimentar pela convenção de que, em matéria de
falência, não há como distinguir a substancia da forma.

Elltou de acórdo com o ilustre Deputado, Sr. MauríciO'
Cardoso, em que tal distinção é possível.

A unidade do processo, nêsse particular, é uma con
quista do fôro.

Melhor serã, Sr. Presidente, que declaremos, expressa
mente, na Carta Magna, que, ainda que venha a prevalecer
a regime atual da competência dos Estados. para legislarem
sÓbre o processo. se ressalve, em matéria de. falência, o di
reito da União de legislar a respeito, da mesma forma que
sôbre juntas comerciais.

Quanto ás observações feitas pelo ilustre Deputado Sr ~
Pereira Lira ...

O SR. PEREIRA LIRA - Pedido de esclarecimento, aliás.
O SR. MEDEIROS NETO - .•. pedindo esclarecimentos'

e concitando a Assembléia a votar contra o dispositivo ..•
O SR. PEREIRA LIRA - Porquê nele foi encartada matéria.

do processo. .
O SR. MEDEIROS NETO - '" se é que, acaso deseja

estabelecer a unidade do processo, devo esclarecer que o meu
prezado amigo não tem razão, neste ponto porquê, com o
votar a Assembléia o referido inciso, prejudicada ou pre
julgada não estará a matéria da competência para legislar
sôbre o processo, de que a emenda cuida, na letra c.

Assim, deve a Assembléia se reservar para se pronun
ciar, quanto. á competência da legislação sôbre o processo,
quando houver de se manifestar acerca da letra· c do mesmO'
dispositivo. (Muito bem; muito bem).

Em seguida, é aprovada a referida letra "a'"
do n. XX, do art. 4°, da emenda n. i,945.

Aprovada a seguinte

b) organização dos juízos e tribunais da União e pro
cesso perante êles.

Votação da seguinte

c) normas fundamentais do processo penal, civil e co_o
mercial nas justiças dós Estados; do regime penitenciário;
da legislação rural; da assistência social; das estatisticas
de interêsse coletivo.

O Sr. Maurício Cardoso - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar 8J
votação, o Sr. Deputado Maurício Cardoso.
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o Sr. Mauricio Cardoso (Para eneaminAar a v&tação)
- Sr. Presidente, ainda há pouco, a propósito da letra a,
entrelaçada c.om a letra' c, fui acusado de paradoxal, po~
pretender estabelecer distinção entre o processo, a matéria.
formal e a matéria 00 direito substantivo em a.ssunto de
falência.

Ora, é a coisa mais simples deste mundo fazer a dis
tinoão: o direito substantivo, na faMncia, dirá quais as cau
sas que determinam a abertura da mesma, quais os Utulos
que podem provod-Ia, qual a defesa que pode ser posta.
para evitar a decretaQl10 da falênoia, qual a sltuaoio recí
proca dos credores, quais 08 efeitos jurídioos de uma. de
claraçl10 de falência, quer quanto á pessoa, quer quanto aos
bens do falido, quer ainda quanto a contratos, ele. A ma
tériaprocessual estabelecerá, exclusivamente, 11 parte arde
nat6ria. Assim, por exemplo, apresenta-sc um crédito para
ser habllitado; o direito substantivo preceituará se a obri
gaçlio deve ou não ser atendida na falência.

Quem pode impugná-la? O direito material virá indica~
quais 08 têrmos em que poderá ser feita a impugnação.
quando deverá ser promovida a habilitação, qual a autori
dade judicial qUl:\ deverá pronunciar-se a respeito, qual o
recurso cabível, etc.

Estranho que hajam sido formuladas há pouco obecões
e que ainda se tenha trazido o exemplo dos Estados Unidos,
porquê, alf, é feita a distinção entre a matéria de direito
substantivo e a matéria de direito adjetivo.

A lei federal de 1898 - a Bankrupt1l, - apenas dispu
nha sôbre matéria de direito substantivo. A matéria de di
reito adjetivo, por força do artigo 30, dessa lei, foi reser
vada á competência da Suprema Côrte, a qual, em eonse
quência do mesmo artigo· e pOr aplieação dêle, estabeleceu
todas as norma5 e regras para o processo da falência 
prova de que se pode, nitidamente, separar a matéria de
direito substantivo da de processo, em assunto de falência.

Poderia invocar a legislação austríaca de 1877 a ainda
a lei alemã, que distinguem o direito de falência, o processo
de falência e as disposições penais.

Por que, quando se diz: - "legislar sôbre matéria pe
nal" - também não se diz: "inclusive matéria de falência"?
Por qUI; apenas essa restrição a. propósito de direito pro
cessual?

Mas não preciso desses exemplos; basta-me invocar
o caso brasileiro. Temos o Código de 1850, que já distinguia
entre matéria de direito substantivo e matéria de direito
adjetiVo. A terceira parte tratava da quebra e o regulamen
to 738 estabelecia o processo desta: distinçâoperfeita. .

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Ferreira de Sousa - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhol'
Ferreira de Sousa.

O Sr. Ferreira de Sousa (Pela ordem) - Sr. Presidente.
pedi a palavra para requerer a V. Ex. se digne destacar
a primeira parte da letra c, para ·'lotação.. . .

A letra c refere-se a 'diversos assuntos - a um'mas
fundamentais do processo civil e comercial, a regime peni-
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tenciário, a legislação rural, a assistência social e a esta
tístiCa de interêsses coletivos.

Há sôbre a Mesa quatro emendas estabelecendo a úni
dade de direito processual, quer dizer, contrariando expres
samente a primeira parte do artigo. Dessas emendas, uma é
firmada por 116 Srs. Deputados, sendo eu o primeiro si
gnatário; outra é assinada pelo Sr. Tomaz LObo; outra, pelo
Sr. Homero Pires, outra, ainda, pelo Sr. Daniel de Carva
lho, e a última, pelo Sr. Prado Kelly e demais membros da
bancada progressista do Estado do Rio.

Assim, peco· a V. Ex., que, no instante em que se vão
chocar as duas correntes - a unitarista e a dualista - de
finidas em quasi todos os programas partidários apresen
tados ao povo para a eleição de 3 de maio do ano passado 
nesse instante, se sirva, com a sua alta autoridade, destacar
as questões, submetendo..:as, separadamente, .á votação da
Casa. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Afim de que a Assembléia possa pro
nunciar-se livremente sobre se mantém a competência.
processual dos Estados ou se a transfere para a União, de
firo o requerimento.

O Sr. Morais Andrade - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Morais Andrade.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Pedi a palavra
pela ordem, Sr. Presidente, para um esclarecimento. Até
agora, üS pedidos de destaque têm tido o seguinte resultado:
entende a Assembléia e entende V. Ex. que o destaque im
plica supressão da matéria destacada. Consulto, portanto,
V. Ex. sôbre se o destaque agora concedido, a requeri
mento do nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte e cujo
nome declino com o maior prazer, Sr. Ferreira de Sousa,
envolve também supressão dessa parte da alínea que vamos
votar.

O SR. NEREU RAMOS - O Sr. Presidente já esclareceu
que atendia ao requerido para a Assembléia pronunciar-se
que atendia ao requerido para a Assembléia prooUunciar-se
livremente a respeito. .

O SR. MORAIS ANDRADE - Em resumo, Sr. Presi
dente, peço a V .. Ex. que me informe se o destaque conce
dido em virtude do requerimento do ilustre Deputado en
volve, como os anteriores, supressão de qualquer das partes
da alínea em apreço.

O Sr. Presidente - Tenho submetido á decisão da Assem
bléia todas as iniciativas a propósito de destaque.

O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão, Sr. Presidente.
Votando-se ainda há pouco a alínea 6& ou 7&, a palavra
"gerais" tinha sido destacada e V. Ex. não ia submetê-la.
á votação ---:- o que fez depois, em vista do equívoco. provo
cado pela·, retirada do pedido de destaque formulado pelo
nobre Deputado, Sr. Fernando Magalhães.

Um pouco antes, a propósito da alínea 5& ou 6&, ao se
solicitar destaque .para as palavras "interestaduais e inter-
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nacionaisn, V. Ex:. não submeteu o assunto á' votação da
-Casa. Eis a razão da minha consulta.

o Sr. Presidente - Devo declarar ao nobre Deputado
.que, quando é requerido algum destaque, minha decisão é
sempre no sentido de concedê-lo e de, em seguida, submeter

:á votação da Assembléia a matéria destacada, se acaso hou
ver alguma reclamação nesse sentido.

Relativamente ás palavras "interestaduais e internacio
naisn

, não houve reclamação alguma para que eu subme
tesse o caso ao voto da Assembléia. Quanto á palavra
"'gerais", surgiu a reclamação do Sr. De-puLado Fábio Sodré,
.que até encaminhou a votacão.

O SR. MORAIS ANDRADE - O critério de V. Ex. se
:subordina, portanto, á reclamação de algum dos membros
.-da Assembléia. (Muito bem.)

O Sr. Ferreira de Sousa - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
"'Votação, o nobre Deputado.

O Sr. Ferreira de Sousa (Para encaminhar a votação)
.- Sr. President.e, a Assembléia vai ter oportunidade de se
pronunciar sôbre um dos problemas que mais interessam
:3 organização jurídica do país, e os dos mais discutidos desde
que o legislador de 9i adotou a solução infeliz de bipartir o
.direito nacional em ordens, em classes: uma, de regulamen
tação da União Federal, e outra, da regulamentação dos Es
tados.

O SR. PRAno KELLY - Estamos de aCÔrdo com V. Ex.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Quem acompanha a

.nossa vida jurídica sabe perfeitamente que, desde 1891 - e
:preciso proclamá-lo bem alto perante a Assembléia - não
houve um s6 congresso brasileiro de jurisLas que entendesse,
.não direi de aceitar, mas de louvar o absurdo substancial que
,0 direito apenas consagra para efeito metodol6gico, didático
..e pedag6gico.

Em todos os congressos jurídicos brasileiros que pugna
.'ram pela unidade do direito nacional, pela unidade do di
:reito processual, br-ilhou a figura incomparável e nunca es'"
..quecida de Rui Barbosa, em sua pregação de 1910, e se sa
lientaram ainda Amaro Cavalcanti, Anfil6fio. JOsé. Rigino,
'Paranhos Montenegro, e um dos maiores luminares das le
tras jurídicas do país, ora dentro desta Assembléia, o Sr.
'Ca:rlos Maximiliano .

. 'A dualidade foi ~empre combatida, e quem acompanha
·a evolução política brasileira e sente pulsarem todos os co
racões pela reforma de nossos costumes e pela maior con
·soHdação da legislacão pátria sabe que um dos ideais dos
'revolucionários de 30 era a unificação crescente ou imediata
·de todo o direito nacional.

Ainda para a eleição de 3 de maio, Sr. Presidente, ape
nas dois ou três partidos, dos que se fazem representar
-nesta Casa, não se definiram pela unidade do direito pro
'cessual.

Essa unidade foi assim submetida ao julgamento da
-massa eleitoral do país, e não podemos admitir que Depu
'lados do Brasil venham trair seus mandatos, venham faltar
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a compromissos que assumiram com seus eleitores. '(Nume
rosos protestos.)

O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. não temo direito de
fazer tal afirmativa. Pode dar sua opinião, re8peitando~

porém, a dos demais, que. desempenham seus mandatos· tão
dignamente quanto V. Ex.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O nobre Deputado não
teria alcançado bem o meu pensamento. Falo da traiolo
partidária daqueles. que, tendo-se. apresentado ao. eleitora
do com o programa de defender a unidade do direito pro
cessual, ttndo-se filiado a um partido com essa' diretriz, aqui
mudaram de idéia. Se os nobres Deputados que clamam.
contra minhas palavras não vieram eleitos por um partido
nestas condições, nãó se podem julgar ofendidos. Estio coe
rentes com os seus pontos de vista. A traição, BO oaso, nio ~

ao Brasil, é ao eleitorado que lhes outorgou o mandato.
O SR. CARLOS REIS - A unifieaçlio do Direito li uma·

aspiração nacional.
Quasi todos os Partidos que se apresentaram ás eleições

de 3 de maio definiram, entre seus pontos programáticos, en
tre sua matéria de compromisso eleitoral, a unidade do di
reito processual.

O SR. MORAIS ANDRADE - Nada temos a ver com os pro
gramas de outros partidos. (Apoiados.)

O SR. FERREIRA DE SOUSA - VV. EEXs., então, es-·
tão se sangrando na veia da saúde..•

O SR. MORAIS ANDRADE - Não. Estamos apenas recla
mando pela injustiça da afirmativa que V. Ex. fez.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente, o Par
tido Social Democrata da Baía, leaderailo aqui pela figura
simpática e prestigio:tQ do Sr. Medeiros Neto; o Partido
Popular Radical, do Estado do Rio, cuio chefe é êsse.Depu
tado ilustre e respeitável para todos n6s, - o Sr. João Gui
marães, e que tem em suas fileiras uma das mais altas ex
pressões de cultura do pais, - o Sr. Raul Fernandes; O'
Partido Social Democrata de Pernambuco, tão bem repre
sentado nesta Assembléia, e outros Partidos de representa
ção menor aqui, todos, Sr. Presidente, - não se podendO"
entre êles arrolar organizações como a Chapa Única de SãO'
Paulo, o. Partido Liberal do Rio Grande· do Sul e o Partido
Progressista Mineiro, que não se def~nira:m - todos se com
prometeram eleitoralmente a estabelecer no Brasil a uni
dade do direito processual. ~stes, certamente, não se afas
tarão dos compromissos assumidos.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado, que já
está esgotado o tempo de que dispunha.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente:. um
minuto, e termino.

Sr. Presidente, a unidade do direito nacional é (; idear,
a aspiracão de todos os brasileiros! (Apoiados e não apoiadoS".
Trocam-se numerosos apartes.) -

O Sr. Presidente (f~endo soar demoradamente os tim
panos) - Atenção! Peço aos nobres Deputados que não in
terrompam o orador. S. Ex. está perorando... (Riso.)

O SR. FERREIRA DE SOUSA -Não, Sr. Presidente~
Em consequência dos apartes não pude, sequer, expender~



- f7f-

como desejava, as minhas idéias. Não sabia que os par
tidários da dualidade. ou melhor. da multiplicidade da jus
tiça no Brasil eram tão intolerantes.

Dizia eu, Sr. Presidente, que a unidade constitue a as
piracão do povo brasileiro, de todo o corpo jurídico do país;.
foi o anseio eleitoral. manifestado no plebiscito de 3 de
maio pelo julgamento dos programas partidários. Até agora,
nenhuma grande autoridade de direito, nem mesmo dentre
os dualistas ou multiplicalistas desta Casa, definiu o que se
possa compreender por essa expressão ambigua - "normas
fundamentais do direito processual".

Trata-se, Sr. Presidente, de expressão que, uma vez:
aprovada - se o fosse - iria dar lugar a uma mOBilidade
tremenda de jurisprudência entre nós. até que o Supremo
Tribunal Federal afirmasse o seu ponto de vista. Peço, P01~
êstes motivos, á Casa, uma vez que V. Ex., Sr. Presidente.
tão gentilmente det'eriu o meu pedido de destaque. que re
jeite a primeira parte da letra "c", para depois consagrar;.
na votação das emendas ns. L 740, 1.725. 474, 480 e na do'
Sr. Kelly, a almejada unidade do direito processual.

No dia em que a tivermos, Sr. Presidente, poderemos-·
declarar, ufanos, que todo o Brasil está em festas. (Muito·
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado e abra
çado.)

o Sr. Amaral Peixoto - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Sampaio Costa - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o Sr. Deputado Amaral Peixoto.

O. Sr. Amaral PeÍ%oto - Cedo a minha vez. Sr. Presi-
dente, ao nobre colega Sr. Sampaio Costa.

O Sr. Sampaio Costa --: Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. para
encaminhar a votação.

O Sr. Sampaio Costa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, tive ensejo de enviar a V. Ex. pedido de
destaque para uma emenda de minha autoria, subscrita·
pela bancada de meu Estado, e que tomou o n. L05f.
emenda essa que colide com a alínea 3- do inciso 20. d()·
artigo ora em votação. .

A emenda, Sr. Presidente. está redigida nos seguintes
têrmos:..

"Legislar sObre Direito Civil, Direito Comercial,
Direito Penal. Direito Aéreo e respectivos processos."·

Estabelece, por conseguinte, a unidade do direito pro-o
cessual brasileiro.

Ora, Sr; Presidente, o que está submetido á discuss!(»
e votação da Casa é a consagração não. da· unidade, mas do
princípio mino, isto é, da faculdade da União leltislar ape
nas sÔbre "normas fundamentais do processo". .

Não há como aceitar-se êsse princípio consignado na.
emenda n. 1.945, porquê êle absolutamente não consulta-
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;;aos anseios nacionais, nem á vida· jurídica e' judiciária do
.país. .

Em discurso proferido neste recinto, tive oportunidade
·..(ia explicar a incoerência e o êrro em que incidiram os
Constituintes de 91, quando instituiram a pluralidade do

.·direito processual entre nós e, ao mesmo tempo, demons
trar a necessidade imperiosa e imprecindível que tínhamos

·-de uniformizar o direito adjetivo pátrio.
A maneira pela qual está redigido o dispositivo em

:aprêço não pode vingar de forma alguma, poise)a estabe
lece assunto que vai suscitar conflitos fa.tais entre a União
..e os Estados. -

. O anteprojeto do Govêrno Provis6rio, atendendo aos
justos anseios e ás necessidades do' país, prescrevia, no seu
,art. 33, n. 9, a unidade do processo. Era um passo acertado
··em favor daquilo que já constituíra em nosso Pais uma
bandeira de revisionismo, á frente da qual se postaram vul
tos eminentes, destacadamente o pranteado mestre de todos
-nós, o saudoso Conselheiro Rui Barbosa.

A emenda, ou o substitutivo, todavia, rejeitou êsse al-
'vitre para conceder á União o direito de prescrever apenas
as "normas fundamentais do processo". É de todo inacei
tável a emenda. Perguntamos nós: Quais as normas fun
,damentais do processo? Quais as normas não fundamen
tais, que pertencerão aos Estados?

Iremos, sem dúvida, provocar conflitos, porquê essa
linha divisória não pode ser demarcada absolutamente.

A pluralidade do processo tem trazido inconvenientes
~Dotáveis em nosso País. Contra ela se têm batido homens
-dos mais eminentes, vultos dos mais respeitáveis nas letras
jurldicas do Brasil.

Se em 1891, quando os federalista~ e~aJtados enten
diam que a natureza do "regime não comportava, nem a
'unidade da magistratura nem a do direito, foi possível acei
tar-se a dualidade processual, hoje em dia que essa doutrina
:se acha rechassada pelas autoridades mais conceituadas não
se pode compreender como se continuasse nesse sistema
-que· vem comprometendo o direito nacional e a jurispru
,dência pátria.

Caminhamos cada vez mais, Sr. Pesidente, para a uni
-versalização das disciplinas jurídicas.

A unidade do processo é necessidade imperiosa, por
:assim dizer, nacional. (Apoiados e não apoiados.) Peço,
--concito a Casa para que, atendendo á necessidade da uni
>dade do direito brasileiro e á da mais rápida distribuição
da justiça, rejeite o que se cont-ém no substitutivo, ou por
,-.outra, na emenda, votando pela uniformização do processo.
,(Muito bem; muito bem. Palmas.) .

O Sr. Amar8.I Peixoto - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
'"Vota(}ão, o Sr. Amaral Peixoto.

O Sr. Amaral Peixoto (Para encaminhar a vo-tação) 
~endo em vista a magnitude do assunto ora em discussão,
'que reputo um dos mais importantes até agora debatidos e
,mesmo dentre os que teremos de votar, requeiro a V. Ex.
votação nominal para a parte que diz respeito á unidade
'ProcessuaL-

Não vai nesse' meu requerimento intenção alguma de
:melindrar ;::. Mesa. desta Assembléia que merece todo o meu •
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aprêço e consideração. Desejo, apenas, com êle, que não.
paire absolutamente dúvida alguma quanto á decisão a
ser pofcrida pela soberania da Assembléia. (Muito bem;:'
muito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Sr. PresidenLe, peço 11 palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a'.
votação, o Sr. Leví Carneiro. .

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, seria para mim consOlo nesta jornada, em:
que tenho tido a infelicidade de ver a União .despojada de
algumas das suas prerrogativas mais necessárias á efeU-,
vidade da, sua grande missão política, constatar, agora. que
o plenário desta Assembléia se orienta francamente no sen-
tido de firmar a unidade do direito processual.

Entretanto, Sr. Presidente, nessa manifestação, eu ve-·
ria apenas uma compensação descabida, porquê seria dar
á União Federal competência para realizar o que ela nãO"'
pode fazer depois de lhe têrmos negado oompetência para"
fazer o que só ela deve fazer.

Não quero, nem posso,' neste momento, repetir as con-
siderações que já tive a oportunidade de desenvolver da
tribuna, mostrando como O nroblema do direito processual.:
está intimamente ligado ao da organização judiciária e
como, nesta matéria, se apresentam precisamente as gran
des vantagens do federalismo legislativo, permitindo desa-·
fogar o Congresso Nacional do pêso de uma tarefa exces
siva, permitindo ensaiar inovações salutares, permitindo
atender á peculiaridade das condições locais.

Estou, agora, Sr. Presidente, no ponto de vista em que
tenho estado desde a primeira hora; 'quero dizer: man
tendo a continuidade de nossa vida de 40 anos de regime
democrático. Estamos no regime de diversidade de legis
lação processual e sabemos que a unidade do processo ha-
via trazido, pela inópia do legislador, a paralização e o atraso.
da legislacão processual.

O legislador federal não conseguiu, sequer, fazer a uni
dade de processo nas três justiças que tem sob sua juris
dição.

(Trocam-se num.erosos e veementes apartes. O senhor
Presidente faz soor os timpalllos, reclamando atenção.)

Peço aos 'nobres colegas que me ouçam em silêncio•.
como Os ouvi. Estou expondo um ponto de vista que tudO:"
faz crer esteja previamente vencido; quero, contudo, adver-
tir os ilustres Srs. Constituintes do perigo que vão criar'
para a: situação jurídica do pais.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Perigo que Rui Barbosa,
chefe do federalismo brasileiro, queria; perigo que Amaro
Cavalcanti defendia Para o Brasil...

O SR. VERGUEIRO CÉSAR - Ninguém mais autorizado·
para falar do que o' orador, que é um dos maiores juris
tas do Brasil.

O SR. LEvt CARNEIRO - Estamos no reglme da di-o
versidade das legislações processuais. A· .própria legislaçãe>-
federal se apresenta dividida em três ramas de processo: o·
da justiça federal, o da justiça local do Distl'ito Federal a
o da justiça do Acre.
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o Sr. Presidente - Está findo o tempo de que dispunha o
mobre orador. . .

O SR.. LEVt CARNEmO - Conceda-me V. Ex. um
momento, atendendo aos apartes proferidos e á magnitude
-do assunto. (Muito bemol

Ninguém, Sr. Pesidente, saberá, amanhã, qual a lei
una que vigorará no Brasil, depois que vi,orarem, como

:atualmente, vinte e quatro leis diversas. NInguém saberâ
como se fará essa unidade, que vai acarretar a paralizacão
·da legislação processual. CNdo apoiados.)

Aliás, Sr. Presidente, tenho ainda outra ponderação •
.A solução da unidade do processo é uma solução simplista,
-enganadora, de comodidade, mas não corresponde aos inte
résses nacionais. (Apoiados e nt%o apoiados.)

Peco a V. Ex., Sr. Presidente, inclua na votação os
:princípios fundamentais atinentes á assistência judiciária,
a que o projeto se refere. (Apoiados e não apoiados. Pal
..mas no recinto e nas galerias. O oratlor é cumprimentado.)

O Sr. Daniel de. Carvalho - Sr. Presidente. peço a pa
1avra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, duas palavras apenas.
"Vamos votar uma das questões mais importantes trazidas
;3. deliberação desta Assembléia.

O Sa. ODILON BRAGA - E não devemos votá-la assim
-t5implistamente, como disse o Sr. -Deputado Levi Carneiro.

O Sa. ALCANTARA MACHADO dá um aparte.
{) SR. DANIEL DE CARVALHO - O aparte com que

-me honra o nobre leader de S. Paulo prova que S. Ex. tem
.0 espírito do sistema, e eu lhe respondo com as palavras
-de um político britanico, em 31, quando se tratava da. re
forma do poder legislativo e do poder representativo da
.Inglaterra. .

Para mim, isto não é questão de sistema, mas de prã
-tica e, acima da federação, está a unidade da Pátria. Fe-
"deralista somos. .

(Trocam-se n.umerosos apartes. Estabelece-se tumulto
.no recinto. O Sr. Presidente reclama atençáo.)

Os nobres Deputados não me querem· deixar falar;
-5abem que· estou doente, que estou fazendo. nesta tribuna,
um sacrificio enorme. Não querem me deixar falar-porquê,
aqui, minha palavra representa o pensamento de todos os
congressos jurídicos do País {Apoiados e não apoiados.)
É a palavra de todos os advogados que labutam no foro do

.interior do Pais.
Quero repetir que tivemos a experiência da unidade no

tempo do Império - e tal experiência foi benéfica. E me
-lhor experiência temos ainda da multiplicidade de legis-
-lação processual, durante 40 anos de República. É o cOro,
se não uníssono, pelo menos quasi unanime da grande
maioria dos juristas brasileiros. (A.poiados e protestos•
.Trocam-se veementes apartes.)

VOZES - Unip.ade I Unidade I
(O Sr. Presidente, ta:;;endo soar os tímpanos, reclama

..atenção. )
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o SR. DANIEL DE CARVALHO - Não se pode abso
!tutamente negar que há unidade histórica e conceitual en
tre o direito e o processo. Não existe meio de separar niti
damente o que é direito substantivo do que é direito adje
tivo. (Muito bem.)

As dificuldades estão aí. Pois bem: além dessas difi-
'CuIdades, a fórmula dêste dispositivo, que devemos rejeitar.
(apoiados e protestos), ainda peora a situação existente.
porquê. ao lado dessas dificuldades, vai surgir outra, qual
.a de saber o que é norma fundamental e o que não é norma
fundamental.

Pode ser que um Pico de Mirandola ou um dêsses "dou
tores" que pululam nesta Assembléia nos afirme que seia
clara e nitida essa diferença, mas o que aprendi no Paula
Batista, no João Monteiro e em todos os tratadistas do di
reito ;processual é que não é possível fazer semelhante se
paraÇão.

Vamos, portanto, criar, sObre as dificuldades existen
tes, uma nova série de dificuldades.

O SR. BARRETO CAMPELO - Um aparêlho de complica
ção nacional.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - O povo brasileiro
teve uma grande desilusão com a. reforma constitucional
de 26, porquê nela não se consagrou a unidade de processo.
Pois bem: maior será a desilusão do povo brasileiro, ao vêr

-que perdemos essa oportunidade de dar ao País a unidade
dE> processo. (Muito bem; muito bem. Apoiados e IJ1·otes
tos. Palmas.)

O Sr. Barreto Campelo - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Bar
reto Campelo.

O Sr. Barreto Campelo (Pela ordem) - Desejo dizer,
meus senhores, que, numa questão de transcendente impor
tanoia como esta, não é possível fique qualquer resquício de
confusão. Assim, como a maioria da Assembléia, inclusive
eu próprio, não tem prátiea parlamentar, para ordem e cla
Tesa das votações, requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, que,
antes de submeter a aIfnea ou o separado á nossa delibera
ção, consulte á Casa seé pela unidade do processo.

Esta é a única maneira, a meu ver, para que a votação
·seja feita concientemente. .

. O SR. PEDRO ALEIXO - Não se trata de unidade; trata
se da discriminação de normas fundamentais e complemen-'
tares. A proposta de V. Ex. viria disvil'tuar a votação. (Há
outros apartes; o Sr. Presidente, fazendo soar os timpanos,
pede· atenção.)

O SR. BARRETO CAMPELO - Sr. Presidente, V. Ex.
que é, incontestavelmente, autoridade em assuntos parla
mentares, deve compreende: que SÓ é possível saber, de fato,
a opinião da Assembléia, perguntando se ela é pela unidade
.ou pela pluralidade do processo. Além disso, requeiro vota
.cão nominal, quer para a alínea, quer para o separado, quer
para. a fórmula que eu proponho, se V. Ex. a adotar. (Mui
to bem; muito bem.)

O Sr. lIIedeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Me-
deiros Neto. .

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) ..;..
Sr. Presidente, sou, pessoalmente, pela unidade do proces-..
50. (Muito bem.) O meu partido inscreve nos principios do
seu Ilrograma essa unidade. Mas, na qualidade de "leader'"
da Assembléia, presidindo a coordenação de seus trabalhos,
senti bem, e V. Ex. o mesmo há de observar, neste momen
to, como se extremam duas correntes, uma pela unidade,.
outra pela dualidade do processo.

O SR. BARRETO CAl4PELO - Esta, muito pequena. (AJ)oia
dos e não apoiados.)

O SR. MEDEIROS NETO - O meu dever, Sr. Presiden
te, era ficar no meio termo, estabelecendo a unidade quanto
aos principios fundamentais do processo, porquê, dest'arte,
atendia ás duas correntes. (Trocam-se vários apartes.)

Surge, porém, Sr. Presidente, uma grave questão de
ordem, não sob o aspecto regimental: é que a dualidade do
processo pressupõe a dualidade da magistratura (apoiado~
e protestos. Sôam Os timpanos. Grande conf'usão no recinto.)

O Sr. Presidente - Atenção 1
O SR. MEDEIltOS. NETO - Sr. Presidente, não pode

riamos ter a dualidade do processo com a unidade da mà-·
gistratura. (Ou.vem-se novos pTotestos.)

Assim, requeiro a V. Ex., ajjie a de1ibera~ão sObre êste
inciso para quand() nos ocuparmos do título - "Do Poder
Judiciário"• (A.poz"ado.j" e protes/os. Continua a agitação.)

O 8J:". Presidente - AtençãoJ Peço aos Srs. Deputados
ocupem os seu~ l~ares. lU um requerimento prejudicial da
votação da matéria. É o do Deputado M:ede.lros Neto, pedin
do o adiamento da votação, para que esta se realize quando
a Assembléia tratar: do capitulo relativo ao Poder Judiciário
(Protestos. )

, Atenção!
Vou ouvir a Assembléia sÔDre êsse requerimento (pro

testas), que não tem discussão, pelo Regimento.

Os Srs. Fel"reira de Sousa e Prado Ke1ly - Peço a pa
lavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Como os nobres Deputados me solI
citaram a palavra juntamente, da-la-ei aO mais velho dos
dois. (Riso. )

O Sr. Ferreira de Sousa - Entre dois moços, não há mal
que se chame um de mais velho... (Riso.)

O Sr. Prado KenY'..,... Respeito a idade do Sr. Ferreira·de
Sousa, Sr. Presidente (Riso.) Peço a V. Ex. que lhe conce
da a palavra em primeiro lugar.

O Sr. Medeiros Neto - Pef;o a palavra, pela ordem.

O Sr. Ferreira de Sousa - Perfeitamente. Cedo a palavra
.a V. Ex.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. .

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem. .

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto .

. O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
quando requeri o adiamento da votação do inciso foi com o
pensamento de um apaziguamento geral e certo, como estou,
de que, conforme o voto da Assembléia, haverá um prejul
gamento do Utulo relativo ao Poder Judiciário.

Desde, porém, que êste meu pedido não atende á unani
midade dos dois partidos, para que não me tenham como
tendencioso, retiro o requerimento. (Pal'J!ta8 • )

O Sr. Presidente - Atenção! Vou submeter ao voto da
Casa o seguinte ponto, precisamente aquele que foi objeto
de destaque requerido, para que seja resolvida desde log()
a questão: se a Assembléia convém em que fique compe
tindo á União legislar sõbre as "normas fundamentais do
processo penal, civil e comercial nas justiças dos Estados".

O SR. RAUL FERNANDES - Sr. Presidente, houve um
requerimento de votação nominal, da autoria do Sr. Depu
tado Amaral Peixoto.

O Sr. Presidente - Ia imediatamente acrescentar que hã.
a respeito, um requerimento de votação nominal. Para pro
var que não sou nada esquecido, adianto que êsse requeri
mento foi apresentado não apenas pelo Deputado Amaral
Peixoto, mas, também, pelo Sr. Deputado Barreto Campêlo.

Os Srs. Deputados que aprovam a votacão pelo processo
nominal queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado ° requerimento. (Palmas no recinto.)
Vai se proceder á chamada, para a votação nominal.

Os Srs. Deputados que votarem no sentido de que fique
pertencendo á União a competbncia para legislar sôbre as
normas fundamentais do processo civil, comercial e crimi
nal, responderão "sim"; os que forem contrários a que a
União passe a legislar sôbre as normas fundamentais do
processo civil, comercial e criminal, dirão "não".

Submetido a votos, é aprovado' o requeri
mento de votação nominal oferecido pelo senhor'
Amaral Peixoto.

O Sr. Barreto Campelo (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejo que V. Ex. me esclareça. Quero votar no sentido de
que fique á União a competência para todas as leis de pro
cesso; não sÔbre as normas, apenas, mas sôbre todo o pro
cesso. Como devo votar?

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra, pela ordem..

O Sr. Acúrgio Tôrres - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Daniel de Carvalho.

VOLUME xx 12
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o Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
convém que a Assembléia fique bem esclarecida que os
que querem a unidade devem votar declara.ndo não. É o que
me parece. (Muito bem.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, pode V. Ex. me
conceder a palavra pela ordem?

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
também pedi a palavra pela ordem, para que V. Ex. me
esclareça, porquê, parece-me que o que a presidência da
Assembléia vai submeter a votos é a letra c do art. 4° eia
emenda n. 1.945. Julgo, Sr. Presidente, - sem que V. Ex.
veja nisso qualquer insinuação (e quem sou eu para insi
nuar a V. Ex?) - que a votacão deveria ser feita por outro
modo. Os que aprovassem a emenda votariam - sim - f!
os que a rejeitassem diriam - não.

A emenda cuida de matéria contrária ao que V. Ex:.
afirmou; a emenda estabelece a dualidade de processo, em
bora dê á União as normas fundamentais.
. Aqui há dois grUpos: um, a que estou filiado, vota pela
dualidade da Justiça; outro, composto pelos partidários da
unidade de processo, vota por que s6 á União caiba a fei
tura da lei processual que há de vigorar em todos os Es
tados.

Ora, se eu aceito a emenda - se quero que os Estados
tenham competência para legislar sÔbre processo, salvo
quanto ás normas fundamentais, que ficarão pertencendo á
União - é curial que vote - sim, - pela emenda; e que
votem - não - aqueles que querem, não só que a União
fique com as normas, como todo o processo que há de vigo
rar em todos os Estados.

O SR.. NEREU RAMOS - Os que querem a unidade de pro
cesso, terão de votar - não.

O SR. ACúRCIO TORRES - Exatamente. Creio que fui
bem claro.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem) •

O Sr. Carlos Reis - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Vou resolver as questões que foram
suscitadas.

o Sr. Carlos Reis - É uma. questão de ordem que vou le
vantar. Pretendo um esclarecimento.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Carlos Reis.

O Sr. Carlos Reis (Pela ordem) - Tendo o ilustre Depu
tado Sr. Ferreira de Sousa requerido a V. Ex. destaque da
primeira parte do inciso que vai ser submetido á votação, e
como nesta Assembléia nem todos são juristas, embora exis
tam engenheiros, médicos, militares, comerciantes, indus
triais clérigos e operários que já são amadores e alguns
quasi profissionais, peço a V. Ex. permissão' para advertir a
Assembléia de que os Srs. Deputados que disserem não. vo
tarão pela unidade do processo e aqueles que responderem
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sim, votarão pela dualidade do processo. (Apoiados e não
apoiado,) •

O SR.. BARRETO CAMPELO - O Presidente dirá.
O SR. CARLOS REIS - E ° Sr. Presidente só poderá

dizer de aCÔrdo com o Regimento e com as sugestões que es
clareçam convenientemente o critério da votação, par-a que
todos se pronunciem fora do terreno das dúvidas e fiéis ás
suas convicções . (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Precisamente,' essa questão é que eu
ia decidir - e a decido pela seguinte forma: como o Rp.gi·.
mento me permite, submeterei êsse dispositivo á votac~o, por
partes (muito bem) - primeiro, a relativa á competência da
União para legislar sôbre o processo penal, civil e comercial
da justiça dos Estados; em seguida, as palavras "normas fun
damentais" .

o Sr. Morais Andrade - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Se V. Ex. me
permite, Sr. Presidente, lembrarei que. a maneira pela qual
V. Ex. decidiu a questão de ordem levantada pelo nobre
Deputado Acúrcio Tôrres não foi a mais feliz nem a mais
consentanea-com o Regimento da Casa.

Pe?mito-me lembrar a V. Ex. que, pondo em votação,
com a preferência que a Casa já concedeu, a emenda n. 1.945,
na alínea que ora discutimos, V. Ex. deverá consultar a As
sembléia, primeiro sõbre se concede á competência privativa
da União a legislação sôbre as normas fundamentais du pro
cesso civil, comercial ou penal da justiça dos Estados. Se, p }r
ventura, a Assembléia rejeitar a emenda, V. Ex. terá de pôr
em votação as demais emendas que estabeleceram a unidade
do processo. Se, entretanto, a Assembléia aprovar a emenda,
de acôrdo com a preferência anteriormente conced:da, as
emendas unificadoras do processo estarão, ipso facto, preju
dicadas. (Muito bem.) Eu me permito, portanto, a liberdade
de, com a devida vênia, ponderar a V. Ex. que deve consultar
a Casa - sim ou não - sÓbre a emenda, tal qual está es~rHa.

E aqueles que forem pela unidade do processo deverão res
ponder não, rejeitando a emenda. Os que forem pela dualidade
ou pelo sistema mixto, deverão responder, sim, aprovand.) a
emenda cuja preferência já está concedida. (Muito bem; mui
to bem.)

O Sr. Nereu Ramos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

-O Sr. Nereu Ramos (Pela ordem) - Sr. Presidente, tra
ta-se de matéria importantíssima, esf,a sôbre a qual o
plenário precisa ficar esclarecido para votar.

No substitutivo em votação é estabelecida, não a dua
lidade completa...

O SR.. HENRIQUE BAYMA - Um sistema mixto.
O SR. NEREU RAMOS - .,. mas um sistema mixto,

dando á União o direito de fixar as normas gerais do pro
cesso. Nós, os que somos partidários da unidade do proces
so, combatemos também essa unidade muta; nós, os parti-
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dários da unidade completa do processo, não aceitamos a
competência da União s6mente para fixar as normas gerais,
mas queremos que a União tenha competência para legis
lar sôbre todo o processo. (Muito bem).

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Respondam, não á letra c.
O SR. NEREU RAMOS - Agora, quanto ao modo de

votar, segundo o Regimento, parece-me, Sr. Presidente 
e esta a questão de ordem que vou levantar - que deva ser
o seguinte: V. Ex. submete á votação o inciso tal qual está
redigido, isto é, sóbre a competência da União para fixar
as normas gerais do processo.

Os que desejamos a unidade devemos rejeitar êsse
inciso. "

V AP.IOS DEPUTADOS - Isso mesmo!
O SR. NEREU RAMOS - .. , devemos votar contra

êle, para, oportunamente, então, aprovarmos as emendas
que estabelecem a unidade.

O SR. BARRETO CAMPELO - Não, porquê está na com
petência residual dos Estados.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Depois entraremos na aná
lise das emendas.

O SR. NEREU RAMOS - Depois teremos de escolher,
dentre as emendas, aquela que merecer nossa preferência.
Neste momento defronta-se-nos a seguinte questão: ou acei
tara substitutivo, digamos, essa unidade mixta, ou rejeitá
lo, para aprovar ~. unidade completa.

O SR. HENRIQUE BAYM:A - Não hã outra maneira de
votar.

O SR. NEREU RAMOS - Se V. Ex., Sr. Presidente,
submeter á votação êsse inciso, n6s, os partidários da uni
dade, devemos responder - Não - e, assim o plenário vo
tará concientemente. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Peco a atenção dos nobres Deputados.
Exponho de novo meu pensamento á Assembléia. Tomarei
em consideração, sobretudo, o que acaba de dizer o senhor
Deputado Nereu Ramos.

Adotado o ponto de vista em que 8. Ex. se coloca, a
disposição cairá, por unanimidade de votos, porquê vota
rão contra ela os que desejam a unidade e contra votarão
os que querem a dualidade. A sugestão que estou apresen
tando á Casa, e depende ainda de decisão, concilia o desejo
da Assembléia, de se manifestar' sem ambíguidade, sôbre
êste assunto. É necessário, porém, que a Casa me conceda
sua atenção para o que propuz, há pouco. R.egimentalmente,
posso submeter á votação quaisquer artigos, títulos ou ca
pitulas, em parte. E, então, que faço eu quanto a essa
emenda? PreCisamente para conheeer se a Assembléia quer
a unidade, a dualidade ou sistema mixto, propondo, em pri
meiro lugar, retirando as palavras "normas fundamentais",
o seguinte: "Compete á União legislar sObre processo penal,
civil e comercial."

O SR. BARRETO CAMPELO - Muito bem I

O Sr. Presidente - OS 81'S. Deputados contrários á uni
dade procflssual votàm contra; os que forem favoráveis vo-
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tam a favor. Os que forem favoráveis ao sistema mixto vo
tarão, a seguir, em votação especial que eu tomarei e pela
qual se verificara se en.4·'\ndem que a União, deva legislar
sObre processo •.•

(Estabelece-se nova confusão no recinto.
S6am os timpanos.)

O Sr. Presidente - Peço a atenção dos nobres Deputados.
Estava fazendo uma sugestão aos nobres colegas. Demais,
não são permitidos apartes ao ·Presidente. "

Vou repetir, novamente, essa fórmula.

O Sr. Morais And!"ade - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

() Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente, se
concedermos á União a competência para legislar sôbre
processo, concedemos o mais. Como vamos, depois, restrin
gir essa competência apenas ás normas fundamentais?

O Sr. Presidente - Anunciei previamente que vou sub
meter a votos essa parte. Quem se opuser a que se dê á
União mesmo as normas fundamentais votará contra.

\
/. O Sr. Pedro Aleixo (Pela ordem) - É precisamente

questão de ordem, Sr. Presidente, a que venho suscitar.
Deante da explicação de V. Ex., devo declarar que,

dentro da Assembléia, não existe nenhum Deputado que não
seja favorável á competência da União para legislar sôbre
processo. A divergência que há é apenas a de se saber se
essa competência é exclusiva dos Estado,; ou concorrente
com a competência dêles. Assim, quer me parecer que, vo
tando em favor da competência legislativa da União sobre
processo penal, civil e comércial nas justiças dos Estados,
a Assembléia estará votando, toda ela, no sentido comum, que
é o da própria competência, seja exclusivamente, seja con
correntemente com os Estados, quer dizer: eu, que sou fa
vorável ao inciso em votação, "manifestando meu voto por
êste modo, ter-me-ei reservado o direito de votar ainda
sôbre a questão das normas fundamentais, sem que possa
ser impedido de externar êsse voto por uma apuração fa
vorável, unicamente, á unidade processual.

Dessarte entendendo a explicação que V. Ex. deu,
acredito que, unanimemente, a Assembléia votará a primei
ra questão, isto é, a dá competência da União para legislar
sôbre o processo penal, civil e comercial. E, diante do pro
nunciamento unanime da Assembléia, parece-me que seria
talvês mais razoável se puzes.ge, dêsde logo, a votos a quês··
tão para saber se a Assembléia é favorável a que a União
legisle apenas sôbre as normas fundamentais, importap.do a
rejeição, por isso mesmo, em estabelecer que a União ~Ó

teria competência pura legislar unitariamente sObre todo o
processo.

É com essa interpretação que desejo vêr novamente
explicada a matéria, afim de que possamos votar.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - É obstrução o que V. Ex. está
fazendo. O Sr. Presidente já decidiu a questão. Estamos
compreendendo o jogo de V. Ex.
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o SR. PEDRO ALEIXO - Não há jôgo algum. A ques
tão é profundamente interessante; porquê, se votarmos a
favor da competênci2t da União para legislar sôbre processo
penal, teremos votado, coerentemente, a favor do prõpr'iu
inciso, sem que tal importe em querermos, exclusivamenle.
a competência da União.

Sem essa interpretação, estariamos coagidos a votaz
pela unidade do processo ...

O SR. HUGO NAPOLE.~O - Não se daria tal, pois o Senhor
Presidente já declarou que poria a votos, depois, o processo
mixto.

',1 O SR. PEDRO ALEIXO - .,. e, vencidos nesta parte,
estariamos impedidos de manifestar nossa opinião a favor
da multiplicidade do processo, quanto a normas comple
mentáres, e da unidade, quanto a normas fundamentais.

Eis aí, Sr. Presidente, a questão que, mais uma vêó.
desejo ver resolvida por V. Ex., com a sabedoria com que
dirige os trabalhos da Assembléia. (Muito bem).

O Sr. Presidente - A mim me parece que, pela fórmula
que sugeri. será permitido á Assembléia pronunciar-se sem
ambiguidade. (Muito bem). .

Em primeiro lugar, a Casa resolverá se quer atribuir
á União a competência de legislar sôbre processo, civil, cri
minal e comercial; em segu.ida, se quer atribuir á União
essa competência exclusivamente quanto ás normas fun
damentais do processo. (Muito bem).

O Sr. Barreto Campelo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Barreto Campelo (Pela orde1tf,) - V. Ex. perdÔi,
Sr. Presidente; mas, se a primeira pergunta fõr aprovada,
as outras estarão prejudicadas. (Apoiados e não apoiados).

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ainda uma vez peço a palavra - creia V. Ex. - com a
preocupação sincera·de esclarecer. o assunto.

Parece que o que está provocando certa confusão 
há de perdoar - é a declaração feita por V. Ex., de que,
logo ap6s submeter ao voto da Assembléia a primeira parte
da letra c), excluídas as palavras. "normas fundamentais",
passará também a tomar o voto quanto a essa última parte.

V. Ex. afirmou que subdivide em duas a primeira par
te da letra c): primeiro - se a União fica com a compe
tência para legislar sõbre processo penal, civil e comercial
nos Estados e, segundo - se a Assembléia pronunciar-se
sÔbre isso, V. Ex. passará então a ouvi-la sObre as normas
fundamentais.

Não foi isso? (Assentimento do Sr. Presidente).
Trago, pois o meu esclarecimento: se a Assembléia, pelo

voto dos que estão na corrente contra a qual me coloco,
aprovar a primeira parte. quer dizer, a competência da
União para o processo civil, penal e comercial, não haverá.
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mais necessidade das normas fundamentais; porquê se quem
pode o mais pode o menos, quem dá competência li União
para o processo - é claro, é curial, é insofismável, - a
concede para as normas fundamentais.

O Sr. Presidente - A prova da necessidade está em que
eu, que aliás, não posso vota,r, sou favorável a que se atri
buam á competência da União as normas fundamentais, mas
não sou favoravel a que se lhe atribua tudo.

O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. há de" permitir que
continue levantando a questão de ordem.

Sr. Presidente, se a Assembléia se manifestar a favor de
que a competência sÔbre o processo fique á União, estará
liquidado o assunto, porquê as normas fundamentais, 
sabe-o 8. Ex., velho jurista - se acham para os unitaris
tas muito aquem da feitura do próprio processo. .

Ora, se a Assembléia aceita a competência da União,
até para o processo, é lógico, é claro, - repito, - que quem
pode o mais pode· o menos, e quem quer o processo quer
muito mais do que ~imples normais fundamentais ...

Se; entretanto, Sr. Presidente, a Assembléia rejeitar essa
parte, aí, sim, V. Ex. terá de ouvÍ-la sôbre as normas
fu~damentais, porquê a Assembléia pode não querer a dua
lidade, pode não querer a unidade, e preferir o sistema
mixto.

Pretender, Sr. Presidente, ouvir a Assembléia sÔbre
normas, quando ela, antecipadamente, vai muito e muito
além dessas normas - há de permitir que o diga - equi
vale a trazer confusão ao espírito dos Srs. Deputados.

O SR. HENRIQUE BAYMA - De acôrdo com V. Ex. seria
interessante esclarecer como vão votar aqueles que não que
rem dar á União todo o processo, mas s6 as normas fun
damentais.

O SR. ACúRCIO TóRRES - Sr. Presidente, V. Ex. já
de me permitir apenas duas palavras mais. Submetendo
V. Ex.. a :primeira parte deste inciso á deliberação da As
sembléia, os 81'S. Deputados partidários da unidade votação
- sim, e os partidários do sistema mixto, ou do sistema
dual, votarão - não.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Dá um aparte.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - O nobre colega, pelo Espí

rito Santo aparteou-me; para mim, entretanto, S. Ex. não
ouviu o que eu disse ... (Risos).

Sr. Presidente, se ·rejeitada fôr, então, a parte que Vossa
Ex. vai submeter ao voto da Casa, V. Ex. em seguida, ou
virá a Assembléia sôbre as expressões "normas fundamen
tais", expressões que estabelecem o sistema mixto.

Era esta, Sr. Presidente, a questão de ordem que tinha
a levantar. (Muito bem; muito bem).

Vem á. Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos seja a sessão prorrogada até a terminação
da votação da letra c, do art. 4°, item XX.

Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934.-ACÚrcio TOrres.
_ Amaral Pei:J:oto. - Prado Kelly.

O Sr. Raul Fernandes - Peço a palavra, pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente,
eu não desejava apresentar sugestão alguma, a não ser a
que segredei a V. Ex., pela impossibilidade de um Depu
tado se fazer ouvir, na atmosfera tão excitada reinante hoje
neste recinto.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - É fruto do calor ...
O SR. RAUL FERNANDES - A mim quer-me parecer,

Sr. Presidente, que a sugestão de V. Ex. - digo-o com a
devida vênia e com o respeito que sempre tributo ás suas
opiniões e atitudes ...

o Sr. Presidente - Disso estou convencido.
O SR. RAUL FERNANDES - ... não é a mais feliz,

visto como, se a Assembléia fÓr convidada, primeiramente,
sÔbre a única tese - se compete, ou não, á União legislar
sÔbre o processo -' a votação terá de ser unanimemente fa
vorável, porquê a legislação processual sempre lhe compe
tirá, quando lllenos para sua justiça.

Se V. Ex. acrescentar as palavras "nas justiças dos
Estados" e isso merecer aprovação, introduzirá a unidade de
legislação federal, mas a duplicidade de legislação do pro
cesso. Todos os Códigos de processo serão eiaborados pelo
Congresso Nacional, mas haverá multiplicidade de lei pro
cessual, o que não corresponde ao pensamento dos unita
ristas, numerosos nesta Casa.

Afigura-se-me que, havendo três correntes de idéias
em presença - a dos partidários do sistema mixto, a dos
partidários da unidade absoluta e a dos partidários da dua
lidade absoluta de processo - devemos votar, sucessivamente,
por essas três teses: a aceitação de qualquer delas prejudi
cará as demais.

Assim, vota-se o texto da emenda n. i, 945 : os pro
pugnadores do sistema mixto aprová-lo-ão; os que desejam
a unidade ou a dualidade completa se manifestarão em con
trário.

Rejeitada acaso a emenda, passar-se-á a pedir á Assem
bléia que se pronuncie sôbre as demais, umas consagrando a
unidade completa e outras a dualidade absoluta.

Essa, a proposta que desejava fazer. (Muito bem.)

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex. consulte a Casa sObre se .concordar em prorrogar a
sessão pelo tempo necessário para se apurar a opinião dos
Srs. Deputados acerca do assunto ora 'em votação.

O Sr. Irenêo Joffily - Sr. Presidente, desejo usar da pa
lavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Irenêo J'offily (Pela ordem) - Sr. Presidente,
entendo que à única questão em foco é saber se no substi
t.utivo em apreço deve ser mantida a parte inicial da l'etra e,
oü se deve ser rejeitada.
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N.ão podemos, em Se tratando de emenda, desdobrá-Ia
em duas ou três proposições; porquê, se adotarmos êsse sis
tema na Constituinte, não sabemos onde iremos parar.

A Assembléia destacou. a parte inicial da Letra "e". Assim
tendo procedido, deve manifestar-se sObre se mantém ou se
rejeita essa parte. Se a rejeitar, então, oportunamente, de
verá pronunciar-se sObre o restante do inciso, o que ainda
não está em causa.

~ste é o meu pont.o de vista. (Muito bem; muito bem.'

O Sr. Ferreira de Sousa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex. ponha logo a votos o requerimento de pror
rogação da sessão.

O SR. ARLINDO LEONI - Prorrogar o que não existe? I
O prazo da sessão já está esgotado.

O Sr. Presidente - Segundo estou informado, a não ser
o dispositivo que estamos 'enfrentando, e que é, mutatis mu
tandi, reprodução do projeto, instituindo o sistema mixto, só
existe colaboração da Assembléia em emendas para o fim
da unidade absoluta do processo.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Perdão. Há emenda da
bancada paulista, extamente pela dualidade completa.

O Sr. Presidente - Estou transmitindo informação que
recebi.

Nessas condições, a Assembléia tem meios de firmar pe
remptoriamente as suas preferências. ou pelo sistema mixto,
consignado no dispositivo 16m votação, ou pela unidade ab4
soluta, segundo a emenda do Deputado Daniel de Carvalho,
ou pela dualidade, que é a emenda da bancada paulista.

Vou submeter a votos o requerimento de prorrogação
da sessão.

~ aprovado o referido requerimento do Sr.
A<JúrciQ Tórres e outros, de prorrogação da s'essão

O Sr. Presidente - A Sessão está prorrogada até á úl
tima phase da votação da letra.

De acôrdo cOm o requerimento de votação nominal, já
aprovado, vou submeter a votos a parte da letra "a" a que
se refere o requerimento.

Os Srs. que aprovarem responderão - sim - e os que
rejeitarem, responderão - não.

Via. se proceder á chamada.

O Sr. Tomaz LObo (:l.o Secretário) procede á chamada dos·
Srs. Deputados, para a votação nominal.

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 236 senho
res Deputados.

O Sr. 1° Secrl6tário vai proceder á leitura dos nomes
dos Srs. Deputados que responderam - sim.

O Sr. Tomaz LObo (10 Secretário) procede á chamada dos
nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam 
rim:

Cunha Melo, Veloso Borges, João Alberto, Agamemnon de
Magalhã:es, Clemente Mariani, Medeiros Neto, LeOncio Gal
rão, Arnold Silva, Lauro Passos, Lauro Santos, Henrique
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Dodsworth, Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul Fer
nandes, Acúrcio TÔrres, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho,
Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel.
Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel
Passos, Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira,
José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clement& Me
drado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Peniào, João Beraldo,
Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite,
Celso Machado, Bueno Brandão, Jaques Monlandon, Antero
Botelho, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado,
TeotÔnio Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves,
Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário
Whately, Vergueiro César, Guarací Silveira, Hipólito do
Rêgo, José Ulpiano, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Lacerda
Werneck, Antônio Covelo, Cardoso de Melo Neto, Morais
Leme, Henrique Bayma, Generoso Ponce, Lacerda Pinto,
AntÔnio Jorge, Adolfo Konder, Simões Lopes, Maurício
Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplício,
Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vilor Russomano, As
canio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt,
Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha,· Alberto Diniz, Ri
cardo Machado, João Pinheiro, Horácio Lafar, Alexandre
Siciliano, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Roberto Siroom
sen, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Nogueira Penido.

O Sr. Presidente - Responderam - sim - 95 senhores
Deputados.

O Sr. 2° Secretário vai proceder á leitura dos nomes dos
Srs. Deputados que responderam - não.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á leitura
dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam
-não.

Luiz Tirelli, Álvaro Maia, Alfredo da Mata, Abel Cher
mont, Mário Chermont, Veiga Cabral, Clementino Lisboa,
Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino
Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana,
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de An
drade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de
Oliveira, Fernandes Távora, Silva Leal, Martins Veras, Ker
ginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Odon
Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenayde, Pereira Lira,
Barreto Campelo, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro,
Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto
Cavalcanti, José Sá, Tomaz Lobo, Alde Sampaio, Simões Bar
bosa, Osório Borba, Humberto Moura, Góes Monteiro, Valen
te de Lima, Isidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes No
gueira, Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Ro
drigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos
Reis, Prisco Paraiso, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Artur
Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Atila Amaral,
Pacheco de Oliveira, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno
Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Fernando de Abreu; Carlos Lindenberg, Godo
fredo Menezes, Jones Rocha, Amaral Peixoto, Miguel Couto,
Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Valdemar Mota, Olegá
ri~ Mariano, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Cesar Tinoco,
CrIstóvão Barcelos, Alipio Costallat, Soares Filho, Furtado
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de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de
Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Carneiro de
Rezende, Zoroastro Gouveia, Mário Caiado, José Honorato,
Domingos VeIlasco, Nero de Macedo, Joii'o Vilasbôas, Alfredo
Pacheco, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Idálio Sar
denberg, Nereu Ramos, Arão Rebelo, Carlos Gomes, Carlos
Maximiliano, Minuano de Moura, Cunha Vasconcelos, Acir
Medeiros, Ferreira Neto, Vasco Toledo, Antônio Rodrigues,
Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antô
nio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto
Surek, Armando Laydner. Edwald Possolo, Edmar Carvalho,
Mário Manhães, Milton Carvalho, Valter Gosling, Augusto
Corsino, Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Teixeira Leite, Oliveira
Passos, Abelardo Marinho e Morais Paiva.

O Sr. Presidente - Responderam - não - 141 Srs. Depu
tados.

À parte da letra c foi rejeitada por 141 votos contra
e 95 a favor.

Vem á Mesa a seguinte

DECL~~ÇÃO DE VOTO

Sr. Presidente:
Tenho a declarar que dei o voto ao inciso XX, letra

c do art.4° da emenda n. 1.945, tal como se acha redigido,
.por entender que nêle se atende á unidade processual, por
nós almejada, de maneira mais conforme ás necessidades
nacionais.

Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934.- Gabriel de
B. Passos.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque e preferência para a emenda nú
mero 1.740. - Prado Kell'll.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda que
institue a unidade processual, isto é, a competência absolu
ta da União em matéria de processo.

Está sôbre a Mêsa, á minha vista, uroa emenda, a de
n. 1.740, visando êsse mesmo fim.

O Sr Henrique Dodsworth - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
deputaçIo.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, desejo que V. Ex. me esclareça sõbre se prossegue
a votacão da emenda n. i. 945, para a qual foi aprovada
uma preferência, ou se V. Ex. interrompe a votacão dessa
emenda para sujeitar outras á apreciação do plenário. É
um mero esclarecimento que solicito de V. Ex.

O Sr. Presidente - Acabo de anunciar a emenda sÔbre
unidade· processual.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. anunciou a
apreciação da emenda. Entretanto, em casos anteriores,
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quando foi solicitada preferência para as demais emendas,
V. Ex. declarou que tal não era possível, porquê não podia
haver preferência sôbre preferência.

O Sr. Presidente - Desde que a maioria rejeitou o dis
positivo, tudo o mais p6de merecer preferência.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Obrigado a V. Ex.
pelo esclarecimento. Discordo, porém, dêsse modo de pro
ceder. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda que
é a seguinte

N.1..740

Ao art. 7°, n. 10, letra "a":
Acrescente-se:
..... e direito processual".
Suprima-se a primeira parte da letra "r".
Nas "Disposições Transit6rias n

:

Art. .. O Govêrno, uma vez promulgada esta Constitui
ção, nomeará uma comissão de três juristas, sendo dois mi
nistros da Côrte Suprema e um advogado, para, ouvidas as
Congregações das Faculdades de Direito, os Tribunais Su
periores de Justiça dos Est~dos e os Institutos de Advogados,
organizar, dentro em três meses, um projeto de Código do
Processo Civil e Comercial, e outra para elaborar um projeto
de C6dig9 do Processo Penal.

§ LO A Camara dos Representantes deverá, uma vez apre
sentados êsses projetos, discutí-Ios e votá-los imediatamente.

§ 2.0 Enquanto não forem decretados êsses códigos, con
tinuarão em vigor os dos Estados nos seus respectivos ter
rit6rios.

Sala das Sessões da Assembléia. Nacional Constituin(e, 26
de Março de 1934. - Prado Kelly. - Rodrigues Moreira. 
Euvaldo Lodi. - [dálio Sardenberg. - Alvaro Maia. - Luiz
Tirelli. - João Marques dos Reis. - Freire de Andrade. 
Milton Carvalho. - Augusto Corsino. - Gwyer de Azevedo.
- Ferreira de Souza. - Alberto Roselli. - Pontes Vieira.
- Nilo de Alvarenga. - Abelardo Marinho. - Leão Sampaio.
- Barreto Campello. - Pedro Rache. - Xavier de Oliveira.
- José de Borba. - Magalhães de Almeida. - Costa Fer-
nandes. - E. Pereira Carneiro. - Cesar Tinoco. - Aarão
Rebello. - Carlos Gom.es. - Christiano Machado. - Arman
do Lalldner. - Arnaldo Bastos. - Souto Filho. - Lacer-da
Werneck. - Pires Gayoso. - Edmar da Silva Carvalho. 
E. Teixeira Leite. - Martins e Silva. - Amaral Pei:toto. 
Godofredo Vianna. - Arruda Falcão. - Carlos Reis.
Francisco Rocha. - Christovão Barcellos. - Ricardo Macha
do. - Herectiano Zenaide. - M. Couto. - Alipio CoataUat.
- Levindo Coelho. - Furtado de Menezes. - João Villas
b~as. - Humberto Moura. - Carnei'l'o de Rezende. - Ma..·
rio Domingues. - Osorio Borba. - Rodrigues Doria. - An
tonio Machado. - Gabriel Passos. - Vieira Marques. 
Negrão de Lima. - José de Sá. - Domingos Velasco. 
Figueiredo Rodrigues. - V. de Toledo. - Ferreira Neto.
- Guilherme Plaster. - Francisco de Moura. - João Vi-
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taca. - Mario Manhães. - Antonio Pennafort. - Waldemar
Motta. - Fernandes Tavora. - Jehovah -Motta. - Morais
Paiva. - OZegario Marianno. - Soares Filho. - AC1/r Me
deiros. - Jones Rocha. - G6es Monteiro. - [sidro de Vas
concellos. - Valente de Lima. - Alfredo da Matta. - Aloy
sio Filho. - Lerngruber Filho. - Polycarpo Viotti. - Ma
rio de A. Ramos. - Sampaio Costa. - Hugo Napoleão, com
restrições quanto á justificação. - Arruda Camara. - RUll
Santiago. - Alberto Diniz. - Luiz SucUpira. - Luiz Cedro.
- Daniel de Carvalho. .- Agamenon Magalhães. - Alde
Sampaio. - Leandro MacieZ. - Agenor Monte. - Augusto
Cavalcanti. - Fernando de Abreu. - Francisco Villanova.
- Alfredo C. Pacheco. - Kerginaldo Cavalcanti, ressalvan
do certos argumentos' confissionais. - Zoroastro Gouveia.
:- lren~o Joffily. - Antonio Jorge. - Guedes Nogueira. 
Oliveira Passos. - Simões Barbosa. - Nero de Macedo. 
Mario' Caiado. - Nogueira Penido. - Alberto Surek. 
Odon Bezerra Cavalcante. - loão Guimarães.

O Sr. Ferreira de Sonsa - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Ferreira de Sonsa (Pela ordem) - O Sr. Depu
tado Prado Kel1y, Sr. Presidente, pediu preferência para a
emenda n. 1.740.

O Sr. Presidente - Não se trata de preferência.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - É outra questão. Pode,

porém, haver atrapalhação porquê a emenda se refere ao
art. 7°, ri. 10, letra a, e a expressão da emenda tem em
vista o Substitutivo do projeto.

Era o que queria esclarecer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Gnarací Silveira - Peço a palavra, pela ordem ..

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Guarací Silveira (Pela I)rdem) - Sr. Presidente,
temos preferência para a emenda n. 1.945, destacada em .
artigos, e alfneas.

Caindo uma destas alíneas, desejava saber se con-tinua
a preferência para a votacão das demais alíneas da emenda.
(Há vários apartes.)

O Sr. Presidente (fazendo soar os timpanos) - Atençãol..
O Sr. Fãbio Sodré - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Fãbio Sodré (Pela ordem) - Peço licença, se
nhor Presidente, para ponderar o seguinte: estamos vo
tando alíneas da emenda n. 1.945. Não me parece razoável
se interrompa no meÍo a votação de uma emenda para votar
outras emendas. (Apoiados e não apoiados.) Há uma fór
mula de se conciliar a qu-estão: seria V. Ex. submeter a
mesma alínea c, sem as palavras "normas suplementares" •
(Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Posso, evidentemente, resolver de
uma ou outra forma. Posso decidir que continue a votação
da emenda 1.945 nos demais itens, e posso deliberar que se
votem desde logo as emendas sôbre a unidade do processo.

O Sr. Nereu Ramos - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Nereu Ramos (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
jeitada a primeira parte da alínea c~ tem agora o plenário de
decidir sôbre qual dos dois sistemas adota - si o da uni
dade completa do proceso, ou se o da dualidade completa.

Surge aquí a questão: se o plenário adotar, como pa
l'P-Ce, a unidade completa do processo, ficaremos na seguin
tE: situação - Promulgada a Constituição, desde a primeira
hOl'a deixarão de vigorar os códigos de processo dos Esta
dos. de sorte que não pode ser votada exclusivamente a
prÍ1lleira parte da emenda n. 1.74.0, que se refere á unida
de dú processo. É preciso que votemos também a parte
compl(\mentar, a que manda vigorarem os códigos de pro
cesso, enquanto não fór elaborado pela Assembléia Ordi
nária o Código do Processo. (Muito bem.)

O SI{. LEVf CARNEIRO - Ficará tudo na mesma...
O SR. NEREU RAMOS - Nessas condições, requereria

a V. Ex. que submetesse á votaoão da Casa a emenda nú
mero 1.740, quP. tem a assinatura da maioria dos Depu
tados, e se encontra á página 250 do avulso. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Presidente - E' precisamente essa a emenda cuja
votação anundei.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, para
formular questão de ordem.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela o1'dem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra pela ordem apenas para, respondendo ao
ilustre Deputado, Sr. Fábio Sodré, esclerecer, mostrar a
sem' razão de S. Ex., quando diz que devíamos continuar
a votar a matéria restante da emenda n. 1.945, com pre
juízo da letra c do artigo. 40 dessa mesma emenda; porq~ê,

Sr. Presidente, rejeitado O' dispositivo contido nessa letra c.
a Assembléia tem de marchar para um de doi~ pontos. pois
o sistema do processo não pode deixar de existir neste ca
pítulo, que está sendo votado: ou a Assembliéa admite a
unidade e aprova a emenda que V. Ex. vai submeter, e a dua
lidade estará crejudicada; ou a Casa recusa a emenda da uni
dade, e iremos votar a da bancada paulista, que estabelece
a dualidade.

Agora, votarmos o capítulo até o fim para, dias pas
sados, voltarmos a tomar conhecImento do assuntos. quando
a Assembléia já está, neste instante, suficient.emente escl~
recida no modo de votar a matéria, parece-me, data venta,
absurdo. (Muito bem; muito bent.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda nú
mero 1.740, do Sr. Prado Kelly e outros.
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Aprovada a referida emenda n. 1.740.
(Aplausos no recinto e nas galerias.)

O Sr. Acúrcio Tôrres '(Pela ordem) - Peco verificacão .
da votacão.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar ...

O 81". Acúrcio Tôrres - Sr . Presidente, pedi verificacão
da votação.

O Sr. Presidente - Vai se proceder á verificação pedida
pelo Sr. Deputado Acúrcio Tôrres.

O Sr. Nero de Macedo - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Nero de Macedo (Pela ordem) - Sr. Presidentb,
não é possivel admitir-se um requerimento desta natureza.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - É possível, sim. Na qualidade
de Deputado, tenho os mesmos direitos que V. Ex.

O SR. NERO DE MACEDO - É uma violência. A Sessão
j á estava terminada.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex. tem que respeitar os
requerimentos que formulo, como costumo respeitar os de
V. Ex. (Soam os timpanos.)

O SR. NERO DE MACEDO - É um abuso o que se está
praticando.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Não há abuso nenhum. Usei
do meu direito. Pedi verificação logo em seguida á procla
mação do resultado da votação. O Presidente não ouviu por
quê VV. EEx. perturbaram a ordem.

O SR. NERO DE MACEDO - Repito: é um abuso.

O Sr. Presidente - Atenção! Há um engano da parte do
nobre Deputado. A Sessão não estava encerrada.

O Sr. Irenêo loffily - Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Irenêo Joffi1y - Sr. Presidente, pode um Deputado
requerer a verificação da votação quando se trata de vota
ção simbólica. No caso, isso não aconteceu, pois V. Ex., di- .
zendo - nada mais havendo a tratar - declarou, de fa~to,
~iJ.cerrada a Sessão.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Não apoiado. Vários Senhores
Deputados estão dando testemunho de que ouviram meu re
querimento.

O SR. lRENÊO JOFFILY -- Não se pode admitir veri
ficacão devotacão depois de uma Sessão já encerrada, e o
público foi testemunha de que V. Ex., Sr. Presidente, en-
cerrou a Sessão. (Trocam-se apartes.) .

O Sr. Presidente - Atenção! Afirmo ao nobre orador que
a Presidência não chegou a declarar encerrada a Sessão.
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O SR. IRENlilO JOFFILY - Encerrada a Sessão, não
estou mais aqui para votar!

O Sr. Presidente - Realmente, empreguei a expressão
"nada mais havendo a tratar". " mas não cheguei a encerrar
a Sessão. Peço aos prezados colegas permitam que facamos
essa votação, para que nenhuma dúvida paire sÓbre o resul
tado do pronunciamento da Assemhléia sõbre questão tão
importante como essa. Peço, mais, aos Srs. Deputados
ocupem os seus lugares, afim de ser feita a contagem.

Vou proceder á verificação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhe
ce-se terem votado a favor 146 81's. Deputados e con
tra 70; total: 216. _

O Sr. Preside"nte - A emenda n. 1.740 foi aprovada.
(Aplausos entusiásticos no recinto.)

Esgotada a matéria para a qual foi concedida a prorro
gação, vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. 1-B. de 1934, de
Constituição, com emendas (20 turno). (NO XX, letra c, do
artigo 4° da emenda n. 1. 945. )

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 50 minutos.

GOMPE~NCIA PRIVATIVA DA UNIÃO ,
I - Matérias suprimidas pela emenda 1.945 e pelo

Substitutivo da Comissão (não suprimidas na emenda do Rio
Grande do Sul) :

a) Arbitragem comercial. A-pesar-das dúvidas suscita
das pelo ilustre representante de. São Paulo. Sr. Vergueiro
César, teria sido conveniente não suprimir o inciso. Trata
se de.matéria que tem ocupado a atenção da própria Socie
dade das Nações, empenhada em promover a realização de
um pacto, que evite as delongas dos processos judiciais para
solução de divergência ou dúvida sobrevindas entre comer
ciantes de diferente-<; países. Nosso próprio Govêrno teve
solicitada pela Sociedade das Nações a sua atenção para o
assunto.

b) Juntas comerciais. Na vigência da Constituição de 91,
discutiu-se sôbre a competência federal nêste assunto. Jus
tificou-a o mais abalizado dos nosso.s -comercialistas - Car
valho de Mendonça.

c) Fiscalização da produção e do comércio de tóxicos.
É outra matéria que faz objeto da atividade da Sociedade
da.$ Nações e sõbre a qual há tratado a que aderim~s. So
mente o Governo Federal "póde exercer a ação necessárIa "para
reprimir o terrivel mal. Só êle póde empenhar-se na açã~

internacional empreendida.
d) Energia elétric::.. Trata-se de um grande problema

nacional, que se deve confiar á União. Na emenda n. 98i.
propús que se incluisse um artigo novo. incubindo á União
o aproveitamento das quedas" de água existentes no terri-
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tório nacional, afim de facilitar o fornecimento de luz e
energia. elétrica por prêço mínimo ás populações de todo
o País. ~enh~m País do munão terá, talvez, maior potencial
de energIa hldroelétrica desaproveitado. Em nenhum País
o aproveitamento dessa energia, a sua facilitação a toda ~
população, poderia acarretar maiores benefícios. maior mu':"
dança na sua vida econOmica. A tendência entre nós era·
francamente no sentido do admitir a competência federal.
Ela decor:reda C?ompetência sObre. as águas e o seu aprovei
t~men~o mdustrlal. O Govêrno ~rlbutou·o fOnsumo de ener
gia ·e Já tem regulado o aproveItamento dessa energia.

Na Áustria, E! mllWrln da legislação e execução exclusi
vas do Poder Federal a normalização e estandartizacão dos
estabelecimentos e instalações elétricas e medidas de segu
rança relativas; e o rcglmen de transmissão de energia de
alta tensão no território do mais de uma província.

e). Proteção de monumentos. A emenda das grandes ban
cadas atribue coocomltantemente aos Estados e á União. O
sistema de legislaçlio convergente, p&ra.lela, não me parece
conveniente por vários motivos já. aduzidos. Até hoje nada
fizeram os Estados, sôbre esta matéria, que correspondessa
ás nossas prementes necessidades.

A competência. concorrente provoca frequentes confli
tos e pode megmo levar á inacão as diversos poderes com-:
petentes. maximé não Be estabelecendo, como não Se esta
beleceu na emenda, a lei que deva prevalecer em caso de
divergência. O projeto a admitiu domente em se tratando
de educação e saúde pl1blica (artigo 8°). Nessas matériaa,·
porém, estão fixadas normas que impediriam o conflito ou
ti inação. De um lado, a União tem competência para fixaT
o plano nacional de educação e para prover á defesa sani
tária geral; por outro lado, dos Estados se exige o dispên
dio minimo de ~ O 0/'" com os servicos de educação e em re
lação a êsses mesmos serviços ainda se ihes impõem vária'S
obrigações relevantes. Não parece conveniente adotar. sem
nenhuma -cautela, a competência concol'rente ou paralela
para ,a legi!llação sObre n defesa de monumentos naturais,
históricos e artísticos.

Na Áustria. a compeMncia legislativa 8 executiva é fe
deral.nessa matéria;

f) Assistência judiciária. As emendas. das gràndes ban
cadas, como o Substitutivo, só aludem, de modo geral, a
"assistência social" - eliminando, ainda. ,aS palavras "pú
blica ou privada" que, n seguir, se liam no projeto. 'Não
se pod-erá questionar 8Ôbre Be a assistência social, abrange
a judiciária·? Por certo, nno houve o intuito de excluir esta
da 'Competência federal, porquê só o Legislativo Federal pode
estabelecer certas regras necessárias p81'a a eficiência da
ação do. .instituto. .

II - Matérill.Y em que a competência federal é restri!/-
(lida na emenda 11. ~ .1'145, e restringida ou excluída no Subs
titutivo:

a) Colonizaçlio. A emenda do Rio Grande do Sul esta
belecia a competência federal apenas quanto ás normas
fundamentais. No mesmo sentido, a minha emenda n. 789.
O Substitutivo da Comissão exclue a competência federal.
Não a admite nem mesmo nêsses têrmos genéricos.

b) Fiscalização da aplicação das leis sociais. A emenda
torna concorrente a competência. O Substitutivo suprime a

VOLUME :xx i3
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competência federal. Na Espanha (art. 15, n. 2), é da com
petência da Nação, ainda na Alemanha. (Const. Fed., art. 15).
E se é assunto até de índole internacional, regulado em con
venções e tratados internacionais, como deixá-lo á ação de
sencontrada, desinteressada e deficiente dos vários Estado:>?

c) Águas. A emenda das grandes bancadas restringe a
competência federal ao "aproveitamento hidráulico", sempre
que as águas ou o transporte de energia interessem a mais
de um Estado". O SUbstitutivo manteve a mesma fórmula,
acrescentando "ou a serviços da União". A ressalva é insufi
ciente. Em plena vigência da Constituição de 91, o Govêrno
Federal e o- Congresso procuraram elaborar um Código dl'
ÁgUas, que é imprescindível, e que precisamente agora se acha
quasi pronto.

d) Trabalho, produção e consumo. A emenda n. 1.945
restringe a.s "normas gerais de trabalho", mantenào sem alte
ração quanto á produção e' ao consumo. O Substitutivo adota
essa mesma expressão. A emenda do Rio Grande do Sul, nú
mero 1.912, diz: "normas fundamentais do trabalho, capital,
produção e consumo... " A regulamentação do !rabalno ná de
obedecer ás mesmas regras em todo o País - para evitar dis
paridades nas condições de producão e a emulação que se es
tabelecia entre os Estados. Só a União pode :r:egular a ma
téria.

e) "Prover á navegação aérea, e respectivas organizações
de terra". A emenda n. 1.912 dá á União competência para
legislar sôbre a circulação aérea ine.' usive as respectivas or
ganizações de terra. A de n. 1. 945 é mais favorável, atri
buindo-Ibe: explorar ou conceder os serviços .interestaduais
e jnternaclOnal de navegação aérea". O Substitutivo confere
á União competência para "legislar sóbre navegacão aérea,
ficando as respectivas instalações dependendo de autorização
e fiscalização federais, de acdrdo com o que á lei cumpr(: de
terminar no interêsse da defesa econômica e militar do País'
Quanto á competência legi~lativa, bastava a que o projeto, as
emendas e o Substitutivo reconhecem á União. "direito aé
reo". A dúvida é quanto Ms servicos e ao çeu funcionamen
to regular e efetivo. A emenda n. 1.945 amplia a prefe
rência dos Estados para obtel'em a concessão federal, "em
seus territorios", de serviços de navegação aérea - que, nl)
entanto, Ines deveriam caber, conforme a própria emenda,
pois, ela s6 reserva á União a exploração dos serviços iute
restaduais ou internacionais.

f) Profü;sóes liberais e técnicas, inclusive imprensa. A
emenda n. 1.912 suprimiu todo êsse inciso do quadro da
competência privativa do legislador federal. A emenua nu
mero i. 945 não foi tão longe: manteve apenas a competên
cia quanto ás "condições de capacidade para o exercício das
profissões liberais". O Substitutivo cons.agrou êste mesmo
dispositivo. Fica, pois, exclufda a competência da União
quanto ás profissões técnicas, inclusi.ve a imprensa ... A
restrição é evidentemente injustificável. As razões são as
mesmas em favor de um caso e de outro.

g) Circulação interestadual. Incluiu-a o projeto na com
pet~Qcia legislativa da União. A emenda ·do Rio Grande do
Sul manteve-a. A das grandes bancadas suprimiu-a. In
cluiu, no entanto, na competência federal a. de "regular o
tráfego rodoviário interestadual". O Substitutivo adotou a
fórmula, omitindo a palavra "rodoviário". No entanto, a
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expressão do Projeto é mais acertada e a mais conveniente,
,precisamente por sua amplitude.

h) Polícias estaduais. O projeto dava á União competên
cia para legislar sÔbr8 "condições gerais de utilização das
forças policiais estaduais, em caso de mobilização Ou de
guerra, bem como a natureza da instrução imilitar e
discriminação qualitativa e quantitativa dos respectivos ar
mamentos e munições. As emendas ns. i. 912 e i. 945 acor
dam-se, neste ponto. €m dar á União apenas o encargo de
"determinar as condições gerai!; da utilização das fôrças po
liciais dos Estados, em caso de mobilização ou de guerra".
O Substitutivo adotou a mesma fórmula, acrescentando: in
clusive garantir, neste caso, sÕbre promoções, reforn!a& G
pensões". A competência federal justifica-se até por se tra
tar de reservas do Exército e devido aos compromissos in
ternacionais sôbre desarmamento. A1'óra as razoes de po
lítica interna.

IH - Matérias em que a competência federal é excluida
ou restringida na emenda n. 1.945, e em que o Substitutivo
a restabelece com maior ou menor amplitude:

a) .' Defesa sanitária geral. A emenda exclúc-a. É matéria
que já se enquadra na competência federal. O Substitutivo
restabeleceu o dispositivo do projeto mencionando até, ex
pressa ~ desnecessariamente, a defesa sanitária" vegetal e
animal.

b) Passaportes. A emenda n. 1.945 exclúe-a. Na ÁUs
tria. (art. 10, n .. 3), a matéria é da competência federal, le
gislativa e executiva, exclusiva. Na Alemanha, de competên
cia federal não exclusiva (art. 7°, n. 4). Entre nós, já é
objeto de iei federal. O Substitutivo restabelece o dispositivo
do projeto.

c) Caça, pe§ca, florestas. A emenda das grandes banca
das limita a competência "aos .domínios da União" J Na Es
panha - é de competência da Nação legislativa e executi
va exclusivas - a pesca maritima; da competência legisla
tiva e executiva facultativa - águas, caca ·e pe·sca fluvial.
Na Suíça - que é uma confederação! - leis federais regu
lam a caca, a pesca, a proteção das florestas. O problema
florestal é, sabidamente, um grande problema, eminente
mente nacional. Não o é menos o da pesca. Entre nós, o Go
vêrno Provis6rio acaba de premulgar os C6digos Florestal
E' de Caca e Pesca, em que se respeita suficientemente a au
tonomia dos Estados. A execucão do segundo f{li até confia
da ao Govêrno do Estado de São P.aulo, no território respec
tivo. O Substitutivo da Comissão restabelece a competência
federal, nesses casos.

d) Desapropriações. A emenda das grandes bancadas
suprime o assunto. Na Áustria (art. 15, n. 11), a matéria é de
competência legislativa exclusiva da Nação, podendo ser a
competência de execuçãD da região autônoma. Não se per
cebe fundamento para a supressão. A própria emenda man
tém a' competência federal quanto a requisições civis e mi
litares. A desapropriação atinge mais direta e mais funda
mente o direito de propriedade. A nrópria Constituição lhe

. dá algumas regras. Mas há outras - inclusive a da base
para o cálculo das indenizações - que não p6de caber aos
Estados.
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e) Telefones. As emendas ns. i.9i2 e 1.945 não prevêem
competência federal nem mesmo no caso de telefones inte
restaduais. O projeto, exageradamente, a admitiu em rela
ção a toda a espécie de telefones, Mas, a minha emenda nú
mero 783 restringe a competência federal aos telefones in
terestaduais e internacionais. O Substitutivo atribue á com
petência federal privativa todos os serviços de. "telecomuni
cações no territ~rio nacional", facultando "a outorga de con
cessão para tais serviços no trafego com o estranjeiro" So
mente para o estranjeiro. Por que?

Não será embargo? Ao mesmo tempo, declara o substitu
tivo que não fica impedida "a exploração direta pelos Es
ta-dos da rádio-comunicação nos seus territórios, em uso
exclusivo dos serviços ofidais d:e sua administração; e bem
assim, de telefonia, que poderá ser objeto de concessão esta
dual ou municipal". Porquê não poderá o Estado explorar
o serviço interestadual de telefones? .

f) Rádio-comunicações. O projeto não tratou bem. da
matéria, como já esclarecí, devido a emenda aceita pela
maioria da Comissão Constitucional. Por êle a matéria se
inclue na matéria legislativa de competência federal priva
tiva. Minha emenda n. 783, manda incluir na competência
da União o encargo de "prover aos serviços de rádio-comu
nicações". A emenda n. 1.912 mantém o disposto no pro
jeto; a n. 1. 945 confere á União competência privativa para
"explorar ou conceder os serviços de rádio-comunicações",
conferindo, entretanto, ao mesmo tempo, aos Estados a fa
culdade de "manterem serviços de rádio-comunicações, para
atender ás suas necessidades administrativas". Os disposi
tivos do Substitutivo ficaram resumidos a propósito do ser
vico de telefones.

(J) Concessão e fiscalização de ferrovias. O dispositivo
do projeto foi assim redigido: "conceder e fiscalizar a!l vi~s

férreas, que liguem portos e fronteiras nacionais, ou sir
vam a mais de um Estado, diretamente 'ou em conexão com
outras vias férreas". ltsse dispositivo parece demasiadet am
pIo. Mostrou-se que abrangeria, salvo alguma rara exceção
todas as estradas de ferro do País. A, emenda. n. 1. 912 man
tém o projeto quanto á competência legislativa para o plano
nacional de viacão férrea e de rodagem e restringe o dis
positivo do mesmo projeto quanto á concessão e fiscaliza
ção por parte do governo federal, ás "vias férreas que sir
vam ás fronteiras maritimas e terrestres e a mais de um
Estado". A emenda n. 1.945 deferiu á União competência
para estabelecer o plano nacional de viação férrea e de ro
dagem e, mais, para "fazer concessões de vias férreas que
liguem diretamente portos marítimos a fronteiras naoio
nais ou transponham as fronteiras de um Estado". O Subs
titutivo da Comissão também alude ao plano nacional de via
Cão; e inclue ainda na competência federal: "explorar e
fazer· concessões de vias férreas que liguem diretamente
portos e fronteiras nacionais ou transponham os limites ~e
um Estado; legislar sObre viação férrea e de rodagem, fI
cando as estradas de uma e outra natureza, quanto ás con
dições técnicas de sua construção e exploração, subordina
das ás disposições desta Constituição as normas que a le
gislação federal incumbem no interêsse da defesa econO
mica e. militar do Pais". Minha emenda (n. 785) fOra assim
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redigida: "organizar o plano nacional de viação férrea e de
rodagem, coordenandG a aeão dos Estados e dos Municípios;
conce~er e fiscalizar as vias férreas que liguem portos a
fronteiras estrangeiras ou sirvam diretamente -a mais de
um Estado". Já agora creio que a fórmula preferível serta
esta: - organizar o plano nacional de viacão férrea e de
rodagem e estabelecer as condições técnicas de constru
ção e exploracão das estradas incorporadas ao mesmo pla
no; conceder e fiscalizar as estradas que facam parte do
plano nacional de viação e as que diretamente sirvam a por
tos marítimos ou a mais de um Estado ou estejam ligadas
a fronteira estrangeira.

h) Institutos de crédito. É uma inovação feliz do Subs
titutivo da Comissão, que compensa a supressão da referên
cia ás caixas econOmicas - restabelecendo a expressão do
meu projeto primitivo que aludia também a institutos de
previdência e de capitalização.

i) Correios. O projeto admitiu erradamente que os
Estados supram, em seus territórios, a deficiência ou a
falta dos serviços de Correios. A Constituição de 91 só o
permitia em relação aos Telégrafos, faltando as linhas res
pectivas - o que é insusceptfvel de dúvidas, e ressalvada
a desapropriação pelo GovêrnG Federal. Minha emenda
n. 798, coibiria essa grave ameaça aos serviços federais.
A emenda da bancada riograndense e o Substitutivo da
Comissão suprimem o dispositivo. A emenda n. i. 945 man
teve-o - conservando o que há de mau no projeto ao passo
que, tantas vezes, suprime ou mutila o que êle tem de bom.





140" Sessão,.em 9 de Maio de 1934

Presidência dos Srs. AntÔnio Carlos, Presidente, e Clementino
Lisbõa, 3." Secretário

1

A's 14 horas, comparec-em os Sr5.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Bar
celos, Tomaz Lobo, Fernand-es Távora, Clementino Lisboa,
Vald!:lmar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz
Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont,
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, M<>ura Carvalho, Joaquím
Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, RodI.'igues
Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Go
dofr-ed<> Viana, Agenol' Monte," Hugo Napoleão, Pires Gaioso,
Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Joaé
Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira,
Xavier de Oliveira, Si.lva Leal, Martins Veras, KerginaIdo Ca
valcanti, F1erreira. de Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges.
Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Pereira Li
ra, Barreto Campelo, João Alberto, Agamenon de Magalhães.
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Gedro, Solano da Cunha,
Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augu~to

Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório
Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, 1
sidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio
Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso,
Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros
Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascaoouhas,
Leôncio Galrão, Atíla" Amaral, Homero Pires, Manoel Novais,
GUeno Amado, Negreiro Falcão, Aloysio Filho, Francisco Ro
cba, Faulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de
Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Menez-es, Lauro Santos.
J-ones Roeha, Henrique Dodsworth, Ruy Santi'ago, Amaral
P-eixoto, Miguel Couto, Sampaio CorreIa, Pereira CarneIro,
Leitão da Cunha, OlegárTo Mariano, Nilo de Alvareng~, João
Guimarães, Prado KeIIy, Raul F.ernandes, César Tinoco, Alí
pio CostaUat, Acúrcio Tórres, Fernando Magalhães, Oscar

"Weinschenck, José Eduardo, GwY-er de Azevedo, .Fábio Sodré,
Cardoso de Mello, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgru
bel" Filho, ::aias Fortes, M.ellQ Franco, Ribeiro Junqueira,
José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro AIeixo, Ne
grão de Lima, Gabrí-el Passos, Augusto Víegas, Matt.a. Machado,
Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga.. Vieira Marques,
Clemente Moorado, Raul Sá., Simão da. Cunha. João Penido, Jo
ão Beraido, Furta,<io de Menezes, Christiano Machado, J>olycarpo
Viotti. Daniel de Carva-lho, Levindo Ooelho, Aleixo Paraguassú.
Waldómiro Magalhães, Belmiro doe Medéiros, LyeurgoLeite, Cel-
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so Machado, Campos do Amax:al, Bueno Brandão, Carneiro de
Rezende, Jaques Montandon, Antero Botelho, João Alves, Plí
nio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, Theotônio Mon
teiro de Barros, José Darlos, Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário Whately, Verguei
ro César, Guaracy Silveira, Hipólyto do Rêgo, Zoroa:stro Gou
veia, José Ulpiano, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Lacerda
Werneck, AntOnio Covello, Cardoso de Mello Netto, Morais
Leme, Henrique Bayma, José Honorato, Domingos Velasco,
Nero de Macedo, Generoso Pon-ce, João VilIasboas, ,Alfredo Pa
oheco, Francisco Villanova, Plínio Tourinho, Lacel'd'a Pinto,
AntOnio Jorge, Idálio Bardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Kon
der, Aarão Rebêlo, Carloe Gom-es, Simões Lopes. Carlos Maxi
miliano, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Frederico Wolfenbu
teU, J()ão Simplfcio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Voergara, Fanfa Ribas, Ra_
ul Bittencourt. Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de
Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acír Medei'I'os, Fer
reira Neto. Gilbert Gabeira, Vasco d'e Toledo, AntOnio Rodri
gues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura,
AntOnio Pennafort, Soebaetião de Oliveira, João Vitaca, Alberto
Surek, Edwaldo Passolo, Guilherme Plaster, Eugênio' Montei
ro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Milton Carvalho,
Ri-cardo Machado. Válter Gosling, Augusto Corsino, João Pi
nh-eiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Eu
valdo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria,
Gastã() de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira
Passos, Davi Meinicke, Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Abe
lardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido (251).

Deixam de comparecer os Srs.:

Jeová Mata, Carlota de Queiroz, Armando Laydner (3).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compare-
cimento de 251 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário), procede á leitura
da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem
qualquer retificação a fazer sObre a Ata. que acaba de ser
lida. queira mandá-la, por escrito, á Mesa.

2

vtM Á MESA AS SEGUINTES RETIFICAÇÕES

"Não me sendo possível ocupar a tribuna, em explicacão
pessoal, envio' á Mesa uma declaracão, á guiza de retifica
ção á Ata, concernente a apartes que tive oportunidade de
dar neste recinto, quando orava o Sr. Deputado Gaspar Sal
danha. Devo dizer que os esclarecimentos, que agora doU, se
dirigem também á imprensa carioca, que, por alguns de seus
órgãos, tendo interpretado mal as minhas palavras, lhes
emprestou um sentido que absolutamente não estava em
minhas intenções. Seria· incapaz de ofender a essa Imprensa,
á qual tantas finezas devo e cuja colaboração tão preciosa
tem sido para a solução dos grandes problemas nacionais.
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Foi mal interpretada,. repito, a referência. que fiz quanto
á intervenção da. embaixada japonesa na questão da imi~
gracão, intervenção que evidentemente se vem fazendo por
intermédio de alguns jorn.~is daqui, e de São Paulo.

Nem seria possível generalizar acusação desta natureza,
uma vez que a maioria da imprensa cariQca, tendo á frente
o venerando Jornal do Comércio - grande patrimônio mo
ral da nossa nacionalidade - se tem, expressivamente, ma
nifestado contra a entrada, em massa, de imigrantes nipO.·
nicas em nosso País. Entretanto, é preciso ressalta!' que,
órgüos dessa mesma imprensa, têm tornado públicas mano
bras de suborno promovidas por certos elementos ligados ao,:;
representantes do govê!'no daquele grande País entre nós,

Assim é que o-A. B. C, - em editorIal intitulado
"A propaganda mercenária da imigracão amarela" escreveu
estas palavras, que merecem aqui ser transcritas: "A diplo
macia nip6nica abespinhou-se com a pe7'spectiva de restri
ções á entrada de elementos amarelos em. nosso País, Um li
geiro discu:f'So do professor Miguel Couto, na Constituinte,
fundado em razões económica8 e cientificas, movimentou a
chancelaria de Tc$quio e o próprio Primeiro Ministro esbo
çou ameaças veladas - de que nature:a~ - de represalias
se lechassemos as nossas portas ao ingresso em massa dos
japoneses, .

Essa hip6tese - '.' mobilizou alguns abnegados pro
pagandistas, que passaram a encher as secçlJes de matéria
paga dos jornais de artigos latulat6rios e:;:altando as virtudes
do japonês, . , " .

E a seguir: "Os nossos panegirista& mercenários conti
nuarão a exaltar-lhes (aos japoneses) a sobriedade, as boas
maneiras, o sorriso artificial, e o -esplendor do Japão longin
quo. E adiate conclue o autorizado órgão carioca: - "Para
que se tenha uma impressão da rapidez, com que os nipóni
cos marcham sobre o Brasil, basta que se sal'ba que o seu nú
me1'o já é, nas estatísticas oficiais, superior a 100 mil. Em
menos de dez anos serão um milhão, dados os seus projetus
de emigração intensiva, Nessa altura, talvez, comecemos a to-
ma'!' medidas preventivas. .

·Sr. Presidente, estou em boa companhia para dizer ao
meu País que s6mente panegiristas, que tais se puderam
transformar em porta-vozes da chancelaria de Tóquio, para
aqui combaterem o artigo 161 do projeto substitutivo, que
impunha a clausula da assimilação dos imigrantes, rept'lida
pelo Japão. Transcrevo abaixo as declarações do chancelar.
Koki Hirota feitas á Dieta Japoneza, em Sessão de· 23 de
Marco proximo findo:

. "O Ministro das Relacões Exteriores, Sr. Hi
rotar apresentou á Dieta uma resposta escrita ás in-

.terpretações feitas por alguns deputados sôbre a
questão da imigração japonesa, no Brasil.

O Ministro declara que, segundo acredita, poucos
brasileiros apoiam a proposta de li:rnitação da corren
te de imigração nipônica para êsse país, enquanto ou
tros desejam a conservação das excelentes relações
que, atualmente, ligam as duas nações.

Acrescenta' o Sr. I1irota que os represemantes
diplomaticos do Japão, no Rio de Janeiro, receberam

. instruções no sentido de enfrentar a situação e éspera
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que as conversações produzam resultados satisfató
rios, visto- como a adoção da clausula sObre a assimi
lação será a primeira sombra nas felizes relações cn-

. tre o Brasil e o Japão."

·Chamo a atenção da Assembléia, e da Nacão, para a In
solência dessa declaracão que afeta a própria independl\ncia
dos nossos trabalhos, de vez que julgo que a Assembléia dis
pensa perfeitamente a orientação da política exterIor do
Japão em matéria que diz s6 e exclusivamente com a llOSl!li
economia interna e até com a nOSSa própria soberania. :E, CI
que é mais de lamentar, é que haja, como há~ jornais e jor
nalistas brasileiros, Que defendam a mesma tese de chanooler
Hirota.

Sr. Presidente, isto é o que eu quis, sobretudo, pOr em
relêvo, nos apartes que dei ao discurso do Sr. Gaspar Sal
danha, achando, como acho, que os atos da Assembléia !le
vem ser extremes de qualquer influência extranhll, que o.
política imigratória do Brasil é matéria de nossa exclusiva
competência, e que a emenda Miguel Couto deve ser votada
em destaque e aprovada por esta Assembléia, como um ato
expresso de sua independência e patriotismo e do. soberania
da Naç§.o.

Cabe, Sr. Presidente, dizer aqui ainda de referência a
esta matéria que, em editorial de 22 de Março p. p., até
o lHflmes", de Londres, comentando a nossa polítIca imigra
tória, extranhou o fato de ser o Brasil o único País do mun
do que ainda aceita em massa a imigração nipônica.

. Será possível que o mundo inteiro esteja errado, e só o
Brasil esteja certo?

Meditemos em que o Brasil é a nação, do mundo, que
atualmente já conta com maior número de imigrantes nipô
ni.cos - mais que os Estados Unidos, mais que a Man(}
churia.

Tenho a coragem das minhas atitudes. e ainda não con
sidero o Brasil uma colÔnia judaica de qualquer potência da.
Europa ou da ASIa.

Partidário da política americana, que por tradição e
por alta conveniência, jamais deveremos interromper, nã)
me compadeco em que o Brasil possa vir a ser um motivo
de perturbação da harmonia em que sempre vivemos com
todas as nossas irmãs do Continente, o que, fatalmente, su
~ederá no dia em que aquí estiverem fixados os dez milhõ":i
rIe nipônicos, que o govêrno de Tóquio tem destinados para
as nossas terras.

Auguro que a minha Patriâ. não venha a ser a Mandchu-
. ria do futuro e, repetindo aqui o que já disse acima, consi
dero indébita e impertinente a interferência da política ex
terior do Japão na política imigratória do Bra5il e, muito
especialmente, nos trabalhos desta Assembléia. - Xavier de
OLiveira.

RETIFICACÃo

.Exmo. .sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte - Em referência á Ata da Sessão de ontem, publicada
no Diário da Assembléia de hoje -se bem que não pre-
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tenda retificar todas as expressões que me sejam ou venham
a ser, menos fielmente, atribuídas, nem revêr! as orações
que,. nesta fase dos trabalhos. tenho proferido - sinto ne
cessIdade de algumas ponderaçõs.

Em primeiro lugar, desejo retificar o trecho, a páginas
n; 3.561, .em que ;;e me atribUe afi.rmativa inexata. e que
nao poderIa profenr: "A expressão do projeto da Comissão
dos 26 não se referia ao plano nacional de educação".

. ~m verdade, di~seeu: "O dispositivo do projeto da Co
missaO dos 26 referia-se a - plano nacional de educação".

Depois, devo esclarecer uma parte. que proferi, quando
orava o eminente representante do Rio Grande do Sul, SI'.
Maurício Cardoso, e a que S. Ex. se teria referido quando
voltou a falar sObre o processo de falências, dizendo-se
"acusado de paradoxal".

Realmente. quando S. Ex. afirmava a possibilidade da
separação, em matéria de falência, do direito substantivo e
do processual - aparteei eu que esSa era "um1i opinião
muito respeitá.vel, embora paradoxal". Nenhuma acusação
fiz ao nobre Deputado, que tanto respeito e admiro. Consi
derei a sua opinião, paradoxal - isto é, "opinião contrária
á opinião r.omum" (FI'. Domingos Vieira). Ela o é. princi
palmente emre nós, onde prevalece, geralmente, a opinião
de Carvalho de Me· dança - que o ilustre Deputado citou 
e que não admitia a separação aludida.

A opinião comum é que o instituto de falências é emi
nentemente processual a, mais, que constitue processo es
pecialíssimo e complexo, como disse Bonelli. A essa
opinião dominante atendeu a Comissão dos 26, e creio que
fez bem.

Por fim; assinalo que, no primeiro discurso do nobre
Deputado, há outro aparte meu. que figura com êrro evi
dente, e que não pude concluir: "V. Ex. sabe que nos Es
tados Unidos já se a reconheceu ... " Figura aí, por demais,
a val'iação pronominal, que não proferi. E o que ia dizer
era que, nos Estados Unidos, já se reconheceu que a com
petência federal para legislar sôbre falências abrange todas
as regras processuais, quaisquer que elas sejam, sôbre essa
matéria.

Mencionando, expressamente, na competência federal,
a legislação sObre o processo de falências, a Comissão dos
26 teria feito coisa que se poderia considerar desnecessária;
mas, fez obra de prudência. excluindo dúvida já formulada,
e evitando a possibilidade de atribuir-se ao legislador esta
dual competência para tratar de falências nos seU$ C6digos
de processo. Porquê, ainda onde se tenha feito a separação,
sempre difícil, e mais ou menos imperfeita, da parte mate
rial e da parte formal do instituto, se tem evitado, ao que
sei, distribuir esta última por vários órgãos legislativos.
É; especialmente, o que se depara a meus olhos no exemplo
dos Estados Unidos, a que desejei aludir.

Faca, ainda agora, esta explicacão - a-pesar-ãe diri
mida a questão pelo voto da Assembléia que estabeleceu,
pouco depois, a competência federal exclusiva para legislar,
em todos os. casos, sObre o processo judiciário - com o in
tuito de fixar a opinião, que mal comecei a expôr, e para
justificar o projeto em que colaborei, rendendo as home-
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nagens devidas á competência inexcedív~l do eminente
Deputado do Rio Grande do Sul.

Peço a V. Ex. se digne mandar publicar esta no Diário
da Assembléia.

Sala das Sessões, 9 de Maio de 1934. - Levi Carneiro.

3

Vem á Mesa a seguinte

DECL.ARAÇÃO DE VOTO (Art. 4°, n. XX, letra .c)

Votei no sentido de caberem á União apenas as normas
fundamentais do processo, coerente com a atitude assumida
ao assinar a emenda n. 1.945, em cuja redação colaborei.
É postulado do meu partido pleitear a unidade do processo.
Mas, sendo êle um Partido Democrático, não teve nunca a
pretensão de que as leis traduzam rigorosamente os seus
pontos de vista, mas sim de que sejam uma média das
várias correntes de opinião. Estas, no particular, manifesta
vam-se antagonicamente, no sentido da competência exclu
siva da União, ou da competência exclusiva dos Estados.
A emenda n. 1.945, sendo de coordenação, deu á União as
normas gerais e aos Estados as normas complementares.
Mereceu, por isso, o meu apóio e o meu voto é vencido neste
particular; votei, a. seguir, de acÔrdo com o programa do
meu partido, pela unidade do processo.

Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934. - Clemente
Mariani.

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão a~

tecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Thomaz LOho (1° Secretário) declara que não há
Expediente a ser Jido.

Comparece o Sr. Miilistro Juarez Távora.

O Sr. Presidente ,....- Tenho sObre a mesa e vou submeter
a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que fique consignado, na Ata de nossos
trabalhos, de hoje, um voto de profundo pesar pelo trágico
desaparecilmento dos jóvens, bravos, destemidos e ilustres
brasileiros - pilOto Silvio Canizanes Veiga e mecanico Má
rio Rubbi, que pagaram com a vida, no fim de uma bri
lhante, memorável e longa jornada aérea, o seu amor ao
nome do Brasil, a que serviram na navegação aérea comer
cial com alta técnica e proficiência, e elevadas virtudes
morais.

Sala das Sessões, 9 de Maio de 1934 - Demetrio Xa
vier. - Renato Barbosa. - João Simplicio. - FanfaJ
Ribas.

Aprovado .•
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o Sr. Presidente - De acOrdo com o Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (20 turno). (N. XX, letra "c"
(2B parte) do art. 4° da emenda n. 1.945.)

O Sr. Acúrcio TOrres - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúroio TOrres (Pela. ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex., em apêlo ontem feito ROS Srs. Deputados, teve
ocasião de declarar, pedindo o andamento rápido dos vota
ções, que havia necessidade de votarmos a Constituicão den
tro dos quatro dias determinados num dos artigos do Regi
mento, porquê, não votado o projeto nesse prazo, eslaria
V. Ex. obrigado ...

O Sa. LAURO SANTOS - Autorizado, apenas ••
O SR. ACúRCIO TORRES - .•. nos têrmos do mesmo

Regimento, a promulgar, como Constituição, o substitutivo
já votado pela Assembléia.

Peco licença a V. Ex., Sr. Presidente, para ressaltar a
sem razão da declaração que V. Ex. f,ez á Casa.

Se V. Ex. bem atentar, para o disposto no art. 45 do
Regimento, verificará que a promulgação do substitutivo
como Constituicão não se dará findo o prazo da votação, isto
é, quatro dias, como a V. Ex. pareceu, mas terminados
todos os prazos prestabelecidos no capítulo. .E se V. Ex.,
cauteloso como é, cuidadoso como se mostra, verificar os
prazos pelos diversos dispositivos do capítulo, que outro não
é que a última reforma regimental, verá que, decorridos os
trinta dias das trinta sessões - pois sessões extraordiná
rias não tivemos para matéria constitucional - ainda tere
mos mais os cinco dias para a Comissão dar parecer (e aí
estão trinta e cinco); mais cinco, para a Comissão que V. Ex.
se dignar nomear, para elaborar a redação final; mais três,
para a apresentação de emendas á redação final, havendo
ainda um outro prazo, que ficará ao critério de V. Ex.,
porquanto não' está determinado no art. 42 do Regimento
êsse prazo.

Diz o Regimento:
"Aprovada a redação final, será o projeto mandado a

imprimir, com urgência, para que o Presidente da Assem
bléia convoque, logo em seguida, uma sessão especial, em
que seja declarada promulgada a Constituição, que será as
sinada pela Mesa e pelos Deputados presentes. "

UM SR. DEPUTADO - Esgotado o prazo destinado á vo
tação, não haverá matéria para redação final. Não se pode
redigir coisa que não foi votada.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Perdão; V. Ex. vai vêr
que não tem razão. .

Ora, Sr. Presidente, êsse artigo 42 não determina o
prazo que há de decorrer da aprovação da redação final
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para a realização da sessão especial, em que deva ser pro
mulgada a Constituição.

A questão de ordem, em síntese, é a seguinte: se' o Re
gimento fala em prazos, estabelecidos no capitulo respe
ctivo, e se êsses prazos não forem todos esgotados, pal'ece
me que, se a Assembléia não puder, dentro dos quatro dias,
ultimar a votação do projeto, poderemos continuar na vo
tação, nos prazos destinados á votação final e ao parecer da
Comissão, que V. Ex. nomear.

V. Ex. Sr. Presidente da Assembléia, s6 poderá pro
mulgaI' Q substitutivo, como Constituição, depois que finda
rem todos os prazos, inclusive aquele que não está preesta
belecido, mas que depende do arbítrio de V. Ex., visto como
o arL. 42 do Regimento declara que, aprovada a redação
final, será convocada a Assembléia para a promulgação da
Constituição, mas não estabelece dentro em que tempo terá
que ser feita a convocação.

O SR. MORAIS ANDRADE - Muito bem.
O SR. ACÚRCIO TÓRRES - Assim, Sr. Presidente, se

votarmos a Constituição dentro de todos os prazos, embora
prejudicada a redação final, a Mesa não poderá promulgar o
substitutivo. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Tomarei no mais alto apreço a ques
tão de ordem, que acaba de ser suscitada pelo ilustre Depu
tado, e a resolverei oportunamente. (Pausa.)

Vai-se passar á votação do projeto, no seu art. 20,
última parte da letra c.

Vou submeter a votos a segunda parte da letra "c", do
m. XX, art. 4°, da emenda n. 1.945, que é a seguinte
I "do regime penitenciário; da legislação rural; da assis-
tência social; das estatísticas de interêsse coletivo";

O Sr. João Guimarães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. João Guimarães (Pela ordem) - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, para que V. Ex. me informe se as primi
tivas expressões "normas fundamentais", que precedem a
essa alínea, se reproduzem em relação ao regime peniten
ciário, á legislação rural, á assistência social, á estatística,
etc. ou se vamos votar essa parte já sem as "normas fun
damentais", o que altera o sentido do sistema.

O Sr. Presidente - A Assembléia vai votar, nessa letra.
a parte que não foi votada. Só o foi a parte referente á
.compêtencia para o processo civil, comercial e criminal.

O SR. JOÃO GUIMARÃES - Creio que não me fiz ex
,plicar bem, Sr. Presidente.

A alínea é precedida das palavras "normas fundamen
tais do processo", depois "do regime penitenciário", etc.

O Sr. Presidente - Vamos votar a partir dai.
O ·SR. JOÃO GUIMARÃES - Não se repete aí - "nor..

.mas fundamentais"? .
O SR. MEOEIROS NETO - Peço a palavra, pela ordem,

Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente -- Esclarecerei o nobre Deputado sôbre
o assunto. Dou, antes, porém, a palavra, pela ordem, ao Sr.
Deputado Medeiros Neto.

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Medeiros
Neto.

o Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a redação do inciso. mostra que as palavras "normas' fun
damentais" dominam todo o período. Daí a preposição "de",
referindo-se a "regime penitenciário, à legislação rural, á as
sistência social e á estatística de interêsse coletivo."

Se "normas fundamentais" .entendesse apenas re
ferência ao processo penal, não se repetiria a preposição,
porquê não estaria, destarte, perfeita a frase, que se recom
.poria desta forma: "legislar sÔbre o regime penitenciário" e
não "legislar de regime penitenciário". Donde se conclue que
·as "normas fundamentais" se relacionam com toda a matéria
prevista no inciso (muito bem) de maneira que a votação
<leve ser sôbre a letra c, no que diz respeito á parte final,
,não votada, assim recomposta: normas fundamentais do re
·gime penitenciário, da legislação rural, da assistência so
daI, etc.

O 8R. LEVí CARNEIRO - Se não fosse assim seria am
.pliar a competência federal.

O 8R. MEDEIROS NETO - Era o que tinha a dizer.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao pronunciamento da
Assembléia, nos têrnios da interpretação que acabam de dar
'Os 81's. Deputados, que ocuparam a tribuna, a letra em vo
tação, com a seguinte redação:

"Compete á União legislar sôbre as normas fun
damentais do regime penitenciário" ... , e assim por
diante, até o fim.

Os 81's. Deputados que aprovam, com essa redação, o
múmero em votação queiram levantar-se. (Pausà.)

Aprovada.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

Passa-se á votação da letra "d" do mesmo número XX e
.art. 4°..

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Peço vênia, Sr.
Presidente, para lembrar a V. Ex. a matéria referente
.á .assistência judiciária, que figur.ava num dispositivo cor
,respondente do projeto e que ontem pedi fosse votado.

Em rigor, eu considerava desnecessária essa menção
'expressa, porquê já se fala na assistência social; mas, em
rface da declaração de um dos ilustres signatários da emen
.da, de que houve o propósito de excluir a assistência judi
;ciária da matéria da competência federal, julgo indispen
'sável a inclusão expressa da referência que havia no projeto.
·tanto mais quanto, em vista do vot{) da Assembléia. toda a
-matéria do processo está na competência federal. Em parte
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é matéria de organização judiciária e em parte do processo.
De qualquer modo, tem de ser da competência feàeral, ao
Imenos quanto ás normas fundamentais. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - V. Ex. apresentou emenda sObre
êste assunto?

O SR. LEVt CARNEIRO - Pedi a V. Ex. que se resta
.belecesse o dispositivo do projeto da. Comissão dos 26, onde
havia essas referências.

O Sr. Presidente - Se o projeto atribue á União compe
tência para legislar sObre normas fundamentais de assis
tência judiciária •.•

O SR. LEVí CARNEIRO - Na letra e, n. 10, do art. 7°.

O 8r. Presidente - ..• desde que o projeto foi aprovado e
o número que acaba de ser votado nenhum dispositivo con
tém sóbre o assunto, está a matéria respeitada.

O SR. LEVt CARNEIRO - O substitutivo reproduz o
-dispositivo, mas omite a referência á assistência judiciária.
:Evidentemente· exclue a competência federal na legislação
normativa sObre assistência judiciária.

O Sr. Presidente - Satisfarei o nobre Deputado.

O 81'. Alcantara Machado - Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Al
cantara Machado.

O Sr. Alcantara Machado (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, de duas uma: ou a matéria de assistência judiciária é dE';
processo e, nêste caso, já está incluída na disposicão apro
vada ontem, que manda se defira á União competência para
l'egislar sôbre direito processual, ou não é de processo e, en
tão, a emenda a que se refere o nobre Deputado Sr. Leví
Carneiro não está prejudicada, vindo a ser võtada poste-rior
mente. Não há motivo para se interromper a votação.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a matéria.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Creio que não pode

ser submetida, Sr. Presidente, porquê, ou está prejudiQada,
ou não. Se não está, será votada no final, com as emendas
J ão llrejudicadas. Resta saber se há emendas a respeito.
Parece-me que não existem.

o 81'. Presidente - O Sr. Deputado Levi Carneiro pede
que a Assembléia se pronuncie sObre se - a assistência ju
diciária, de que o projeto cogita, mas de que não trata o
substitutivo, fica de pé. Minha opinião é essa.

O Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Me
deiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
iniciando a. segunda. votação do pro~eto, ;nós o aprova
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mos na integra e passamos, agora, a aprovar as emendas. se
o projeto cuida da hip6tese, e não foi reformado nesta parte
por qualquer das emendas, já está aprovado êste disposi
tivo. Será. uma questão de redação a adaptação das emen
das ao todo do projeto, que nas partes não emendadas esta
rá aprovado. De forma que, se fossemos ainda fazer uma
nova votação, seria a terceira.

o Sr. Presidente - V. Ex. está confirmando a mi~ha in
tenção.

O Sr. Levi Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Leví Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex. vai submeter a votos o dispositivo sôbre a assistên
cia judiciária?

Peço vênia para recordar a V. Ex. que, nos primeiros
dias dos nossos debates, tive ocasião de ponderar liue, ha
vendo um substitutivo, naturalmente os dispositivos do
projeto não teriam sido objéto de emenda e que, por conse
quência, V. Ex. deveria equiparar o projeto ás emendas,
para êsse efeito. Assim se têm entendido. Não .se pode pre
tender que a omissão não impede a reprodução da emenda,
porquê se trata de um substitutivo total, abrangendo todo
o título. Se desaparece a menção á assistência judiciária,
ela fica excluída da competência federal. A Constituição
tem dispositivos especiais, referêntes a êste assunto que é
da maior relevancia, do maior alcance social. Não posso
compreender como se subtraia dêste modo, não s6 da com
petência. federal, mas até do conhecimento da Assembléia,
matéria tão importante.

Peço a V. Ex. que submeta o assunto á deliberação da
Assembléia. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Satisfarei o pedido do nobre DElpu
tado, embora considere Inteiramente desnecessário o pronUD
ci~e;nto da Assembléia, visto como êsse pronuncia.P;1ento já
se verificou Todllvia, submeterei o assunto á consideração
da Casa, por me parecer que o voto desta será de maior al
cance do que a interpretação que já dei.

Os senhores Dêputados que concordam que também fi
que atribuida á União a competência para legislar sÔbre as
normas fundamentais de assistência judiciária, queiram le
vantar-se. (Pausa.)

Aprovada.
Votação da letra c do n. XX do art. 4° da emenda nú

mero 1.945. .'

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO PEREIRA LIRA

Declaro aue votei pela aprovação da parte final da le
tra c do n. Xx do art. 4° da emenda n. L 945, diante da
interpretação autentica que deu a Casa á letra a do mesmo
número e artigo.

VOLUME xx 14
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Entendo com a Casa que tais normas fundamentais são
de ordem administrativa; não se reportam ao direito privado
substantivo que compete exclusivamente á União, como o
processual.

Sala das Sessões, em 9 de Maio de i 934. - Pereira
Lyra.

DECLARAÇ.~O DE VOTO A FAVOR DA LETRA "a", INCISO xx, ART. 4°,
EMENDA N. L 945

o Rio Grande do Sul nunca deu apOio incondicional,
nem fez oposição sistematica, aos homens ou ás idéias; com
relação aos homens, se colocou, sempre, debaixo do ponto
de vista patriótico, preferindo, em todas as emergências, sa
crificar as posições e os interêsses, a sacrificar a Pátria e a.
coletividade; com relação ás idéias, se colocou, invariavel
mente, debaixo de um critério científico e, por isso, nunca se
opôs á evolução normal das doutrinas, nos têrmos da na
tural e necessária adequação á realidade social e política.

Assim, durante muito tempo, eEIPosou e defendeu o
princípio federalista, na pureza daquelas normas, que a tra
dição nacional definira e consagrára.

É que então, essa atitude correspondia aos anelos de
'llma corrente poderosa de opinião, que o longo predomfnio
politico, á frente dos destinos do Estado. justificava e aCo
rQçoava, dentro do nosso precário e relativo desembaraço
eleitoral.

A revolução de 32, entretanto, subverteu as velhas es
truturas partidárias; houve profundo deslocamento da opi
nião, nu.m e noutro sentido; velhos e instransigentes libe
rais, se converteram em socialistas ou ditatorialistas; defen
sores extrênuos do presidencialismo se transmudaram em co
rifeus do parlamentarismo clássico; federalistas~ todos os
tempos retrocederam para as f6rmulas fechadas do unit~i$Jllo

obedecendo ao mesmo ritmo, unitaristas e parlamentaristas
decididos, se converteram ás normas contrárias; todavia, no
tumulto dessas permutas, houve a decantação pregressiva e
moderada daqueles que, provilildo de todos o~ setores da
opinião, - do federalismo e do unitarismo, do sistema pre
sidencial e do sistema de gabinete, das mais diversas fórmu
-las contrapostas erigidas, - se CO'D.grllçal'am, acórdes, numa
justa, harmoniosa e equidosa solução intermédia.

Era a infiltração simúltanea, a interpenetracão benéfic,a
das diversas correntes de opidIão, - que ie observa e1n todos "
os povos de ~ultura elevadtp- e que é pPÍncipalmente uma
a'firmação de fraternidb.de, uma trégua nf). fervor das p~ões.

Foi em obediência a tais diretivas que se reuniu 110
Rio Grande o-Partido Republicano Liberal; s6 no seio, de
fato, do novo partido havia de ser possível a. consoli-dação de
uma tendência conciliadora, desencadeada pelo Govêrno Ge
túlio Vargas, tornada possível pelo advento da Frente Única
e realizada, emfim, com a chanc~ de um pro~ama comum
e equidistante dos partidos primitivos.

Êsses três fatos, pois: Govêrno Estadual do Sr. Getúlio
Vargas, Frente única de 1929 e orl!lBnização do Partido Re
publicano Liberal, em 1932, - todos obedecendo á mesma
lei de causação, - o último, s~mpre, como consequência do
anterior, - libertaram, sucessivamente, o Rio Grande parti
dário do formalismo e da rigidez de certos princípios que, de
há muito, haviam deixad5 de corresponder á marcha espon-
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tanea dos acontecimentos estruturais da vida social e po
lítica.

Foi ao impulso dêsse determinismo para a concórdia, 
ditado pelo livre exame, pelo senso crítico destravado, sob
o impulso das revoluções não - confQrmistas de 1923, 1924.,
1926, i929 e 1930, - foi em razão dessa fecunda capacida
de de transigência, produzida pelas vicissitudes, pelas dece
pções e pelo martírio sangrento,· de milhares de patriotas e
de bravos, - que adotámos as formulas novas, equidistantes,
do nosso programa de 1932; o estado interconfissional, a har
monia do capital e do trabalho, o sistema mixto de govêrno,
as restrições financeiras da federação e dos municípios e dos
Estados, - todas essas combinações obedeceram áquela ten
dência eonciliadora.

Estava nessa dependência, do mesmo modo, a fórmula
do inciso XX, art. 4°, letra c da emenda 1.945, - reprodu
ção, quâsi literal, de uma clásula programática do novo
Partido Riograndense.

Queriamos, para a União "as normas fundamentais de
processo", não para aliciar adesões de oportunidade. - nem
para fugir, com hipocrisia, a doutrinas desmentidas pela
traição, sobre o imperio de interêsses inconfessáveis.

Para nós, aquela fórmula resultára de lenta concentra
ção de convicções, que se iam transformando, depurando e
consolidando, de novo, desde 1923, principalmente, desde
1928.

Adotámos. portanto, a tese das "normas fundametltais",
- não porquê houvessemos renegado aos princípio federa
lista da dualidade de procesSoO, nem porquê tivessemos fu
gido ás exigências da uuidade nacional, condicionada por um
unitarismo pragmático e científico.

Achamos, pelo contrário ,que a adoção de normas fun
damentais, sôbre diversas matérias, havia de conciliar as
duas tendências an~agônicas, tanto mais que os federalistas
e os unitaristas reconheciam que êsse critério correspon
dia á necessidades de ordem jurídica, - do mesmo modo
que idênticas necessidades supedjtavam a ad<1Ção <to prin
cípio da dualidade, no tocante a muitas outras normas que
mais de perto dependessem das particularidooes & diversida-
des regiotlais e locais. .

O desenvolvimento das comunicações, a elevação do ín
dice demográfico e o incremente interestadual do comércio;
- desdobraram as reIàções jurídicas, individuais, de Estado
a Estado e dril zona a zona.

É preciso, portanto, que as diversas populações, quando
usam do seu direito subjetivo, estejam imediatamente ao par
da sua exigibilidade, pela'> diversas circunscrições políticas, .
federativas, do país, - naquilo, que essa exigibilidade apre
sente de substancial e de geral.

8ó êsse argumento justificaria o princípio das normas
fundamentais, que adotámos.

A dualidade. por' outro lado. é uma resultante indis
cutfvel da variedade mesoIógica -do Brasil, dem<>Ilstrada de
modo cabal. nas -diferenças que apresentam entre si, os inú
meros córl;!!:os de nrocesso que possuimos. diversos até mes
mo nos Estados limítrofes.

Os unitaristas. impondo a sua v<mtade, vencendo pela
congre~ação imperi:dista dos pequenos Estados, levaram. de
repente, o nosso direito processual, de um extremo a outro;
passaram, de um salto, da dualidade ao unitarismo; trunca
ram, portanto, a evolução normal do direito adjetivo que,
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como todas as demais manifestações do direito, nunca deixa
de passar, na sua transformação, pelas soluções intermedIá
rias, pela aproximação fol pela fusão de princípios contra
postos.

Não tivemos, pois, evolução neste ponto; tivemos, sim,
a r~volução. É possível que os pequenos Estados, dado o
rítmo da sua vida, se conformem e se satisfaçam com o sis
tema de extratificação sécular, a que tem obedecido a legis
lação processual do centro; é provável que esses Estados, em
razão mesmo da lentidão do seu progresso e da pouca expan
são da sua vida econômica, possam suportar a preguiçosa
marcha com que sóe arrastar-se o legislativo federal, quando
tem de fazer ou reformar uma lei, para todo o país. Os gran
des Estados, aqueles que lutam com a pressão das necessida
des mais urgentes, impostas pela intensidade da sua vida
econômica, cultural, social e política, - êsses, não sabem
como poderão adaptar-se a uma legislação emperrada, opri
mida pelos fatos quotidianos.

A êsses Estados só restará uma evasiva: to!'nar a lei
fecunda pela violação, desrespeitar a lei pela praxe, - ape
lar para a jurisprudência, até convertê-la numa verdadeira
fonte de direito consuetudinário.

Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934. - Pedro Vergara.

O Sr. Presidente - Passa-se á votação da letra "d", que
é a seguinte

d) requisições cívis e militares;

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

5

o Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a primeira subcomissão constitucional pre
feriu .~crescentar ao texto da emend~ n. :l.. 945 a palavra
"desapropriações". Justifica êsse seu ponto de vista com os
seguintes argumentos rapidamente expostos ,:,

Primeiro, o local onde se deve tratar disse assunto de
"desapropriações" é, evidentemente;'" ao lado das requisições
civís e militares, porquê o assunto é congenere; segundo, não
é de dispensar o uso dessa expressão sobre "desapropria
ções". ~le é essencial, porquanto não pareceu á primeira
subcomissão que o assunto fOsse restritamente de direito ci
vil, como pensa o eminente Deputado, Sr. Alcantara Macha
(io. En'~endeu a subcomissão que, em matéria de desapro
priação, há uma parte de direito civil, regulada no Código,

. p~6prio do Direito Privado e. ao mesmo tempo, uma parte
de Direito Público. ..

Ora, Sr. Presidente, acontece que em se tratando de
desapropriação, tanto a União como os Estados, como os
municípios gozam dêsse direito; mas essa faculdade tríplice
se exerce em verdadeiros círculos concêntricos, de maneira
que, num caso de dualidade, em que a União e o Estado ou
em que o Estado e o Município, ou ainda em que a União ou
o Município pretendam fazer a mesma desapropriação, deve
haver o primado ou a prevalência, num dos casos, da União,
noutro caso, dos Estados.
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Ademais, as norma.s administrativas e mesmo proces
suais do instituto envolvem por vezes o próprio exercício do
direito de propriedade, que tem carater nacional e consti
tucional. Basta considerar a gestão da existência de prazo
para caducidade do decreto expropriát6rio.

É evidente, portanto, que ao lado da matéria propria
mente de Direito Civil há a de Direito Público Administra
tivo.

O S1\. ALCANTARA MACHADO - Prevalece sempre a com-
petência da União. que é o poder mais alto. .

O SR. PEREIRA LIRA - Seria de grande utilidade que
se oolocasse aqui, ao lado das "requisições civis e militares",
assunto que diz tão de perto com o direito de propriedade,
a matéria de desapropriação, pelas razões que acabo de ex
ptr sumariamente. Por êste motivo, votando contra o textona emenda n. 1.945, porquê prefiro o texto da subcore,issão,
terei cumprido um dever de conciência. (Muito bem; muito
bem.)

o $1'. Alcantara Machado - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Alcantara Machado (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a questão levantada pelo nobre mem
bro do Subcomnê Constitucional perdeu o seu interêsse dian
te do pronuncíamento da Assembléia, na sessão de ontem,
em favor da competência privativa da União para legislar
sôbre processo.

Não há dúvida alguma de que a matéria de desapropria
ção tem uma parte constitucional, porquê se trata de uma
restrição ao direito de propriedade. Por isso mesmo todas as
Constituições estabelecem essa limitação necessária ao direito
de propriedade individual. Essa a parte constitucional.

Quanto ao mais, trata-se, ou de direito civil - e são os
casos de desapropriação por utilidade e necessidade pública,
já definidos no Código Civil, isto é, na lei competente - ou
se trata de matéria processual, e a Assembléia, como disse
há pouco, ontem resolveu definitivamente a questão, entre
gando á União a competência para legislar a respeito.

Mas, não foi tanto para re·sponder ao nobre Deputado pela
Paraíba, Sr. Pereira Lira, que pedf a palavra. Foi para tor
nar bem claro que, ao subscrever essa emenda, relativa ás re
quisições civis e militares, nosso pensamento foi limitar essas
requisições ao tempo de guerra, de acôrdo com as tradições de
nosso direito constitucional.

O SR. MEDEIROS NETO - Perfeitamente; êsse foi o pen
samento de todos.

O S. ALCANTARA MACHADO - Já o decreto de 2i da
maio de 1.921 proibia que "a ninguém se fomasse coisa alguma,
contra vontade do possuidor ou proprietário, fossem quais
fossem as necessidades do Estado, sem prévio ajuste e paga
mento no ato da entrega".

O nosso nobre e ilustre colega Carlos Maximiliano diz
a respeito o seguinte: "As requisições não se admitem senão
em tempo de guerra externa ou interna, depois de decretado
o estado de sítio e suspensas as garantias constitucionais."
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Foi nesses termos, e com êsse pensamento, que redigimo~
a emenda· e é nesses termos e com o mesmo intuito que va
mos votã..'la. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. L.vi Ca,-neiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ainda uma vez peço á Assembléia que resta
beleca o di:::posHivo do projeto da Ccrr.i:;:::ilo dos 25, ::;:...e, neste
ponto, é exatamente o da nobre Comissão Especial, de que foi
relator o Sr. Pereira Lira. É necessário l"eincluir, na compe
tência federal, a matéria de; desapropriações a par da de re
quisições civis e militares, por isso mesmo que, na matéria de
desapropriações, o que mais avulta, o que mais interesse ao
direito de propriedade, é o que concerne ao direito administra
tivo, que se poderia considerar de competência dos Estados;
é particularmente a fixação das bases para indenização devi
da ao proprietário.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Isso se faz, por arbitra
mento, na ação de desapropriação.

O SR. LEV1 CARNEIRO - V. Ex. está enganado por
quê, no Império, a lei de 45 estabelecia bases.

E não se comprenderia que os Estados pudessem esta
belecer essas bases a seu capricho.

O SR. ODILON BRAGA - Isso é ~atéria de direito civil.
O SR. LEVí CARNEIRO - Não é tal; é matéria de di

reito público.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Puro direito civil: justa

indenização.

O SR. LEvt CARNEIRO - Já citei a opinião de Clovis
Bevilacqua. Aliás, é sabido que, no direito moderno, todas ag
questões do direito de propriedade tendem a evoluir para o
direito público, transcendendo da órbita do direito privado.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para
declarar que estou de acõrdo com a ponderação do nobre
leader da bancada de São Paulo qUânto ao entendimento que
se deve dar ás requisições civis e militares, restringindo-as
ao tempo de guerra, de acõrdo com a tradição do nosso d~

reito. (Muito bem; muito bem.)

Em seguída, e aprovada a referida letra d do
art. 4° da emenda n. 1. 945.

o Sr. Presidente - Passa-se á letra "e".

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra.

O Sr. Leví Carneiro - P.eço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Pergunto a V. Ex.,
Sr. Presidente, se submeteu á votação da Assembléia a in
clusão da referência ás desapropriações, a par das requisições
civis e militares.
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o Sr. Presidente - Essa referência ás desapropriações
consta do projeto ?

O SR. LEVt CARNEIRO - Perfeitamente; consta do pro
jeto da Comissão Constitucional, do projeto da Comissão
dos 26 e ainda do substitutivo da Comissão dos 3. A emenda
suprimiu a palavra "desapropriações".

o Sr. Presidente - Neste caso, então, ficará atribuída á
União competência para requisições civis e militares ...

O SR. LEVt CARNEIRO - E desapropriações.

O Sr. Presidente - Desde que o artigo do projeto já vo
tado contém, além das pala'Tas "requisições civis e milit.ares",
a palavra "desapropriações", ipso facto será mantida na Cons
tituição essa palavra "desapropriações", porquê o projeto foI
aprovado, só não vigorando nêle as emendas que, adotadas
posteI"iormente. colidirem com os dispositivos do mesmo pro
jeto.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me, com a devida vênia, que a interpretação dada
por V. Ex. á votação a que procedemos não éa mais con
sentaneacom "aquilo que consta da emenda, que estamos
apreciando.

O SR. LEVf CARNEIRO - Neste ponto, apoiado.
O SR. MORAIS ANDRADE - A emenda i.945, Sr. Pre

sidente, é substitutiva de todo o Titulo I e de todo o V,
reunidos.

O SR. LEVf CARNEIRO - Perfeitamente.
O SR. MORAIS ANDRADE - A redação que votamos,

portanto, substitue a primitiva do substitutivo da Comis
são dos 26 e o parecer da pequena Comissão dos 3. Assim,
Sr. Presidente, a interpretação dada por V. Ex. não é 
insisto - a mais consentanea com" a redação da emenda e
ademais, envolve o perigo de votarmos coisa que absoluta
mente não está em nossas cogitações votar.

O SR. LEVf CARNEIRO .,- É o mesmo caso ocorrido, há
pouco, em relação á assistência judiciária.

O SR. MORAIS ANDRADE - Peço, pois, a V. Ex.,
Sr. Presidente, reconsiderar sua decisão. (Muito b,em;
muito bem.)

O Sr. Presidente - Não insisto na minha interpreta
ção, porquê não me reconheço autoridade em assunto dessa
natureza, e não desejo que, amanhã, o intérprete possa ar
gumentar com as interpretações que dou no correr dos
debates:

Para evitar dúvidas, tendo o Sr. Deputado Levi Car
neiro requerido destaque da parte do projeto relativa á
palavra "desapropriações", vou ouvir a assembléia a êsse
respeito.

Os Srs. Peputados que concordam em atribuir á União
competência para" requisições civis e militares e desapro
priacões, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.
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Vou submeter a votos a seguinte
e) regime dos portos marítimos, assegurada, quanto á

praticagem, a preferência aos cidadãos brasileiros; navega
ção de cabotagem, que não poderá ser exercida senão por
navios nacionais;

Acham-se sÔbre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Pela ordem:
Sou primeiro signatário da emenda n. 427, comigo as

sinaram essa emenda 146 Srs. Constituintes.
Entretanto, Sr. Presidente, ela não mereceu sequer

uma referência dos Srs" Relatores do Tituo I - Da Orga
nizacão Fea.eral, em seu art. 7°, alínea XIX, letra n.

Deram-na comodamente como prejudicada.
A matéria da emenda n. 427 é nova, não está incluída

na emenda n. 1.945, para a qual se requereu preferência e
a qual fói votada pela Assembléia.

Assim peco que a dita emenda seja destacada e posta
em votação separada, em virtude da emenda n. i.945, ao
Título I, art. 4°, alínea XX, letra e - da Organização Fe
deral, não ser matéria nova ao substitutivo n. i-A, sim a
mesmo redação invertida da letra h, alínea 10, art. 7°, Tí
tulo I - Da Organização Federal.

Sala das Sessões, 8 de Maio de:f934. - António Pen
nafort.

Requiro que, ao ser votada a letra e, número XX, ao
art. 4°, da emenda 1945, se dê preferência á emenda n. 7,
letra h, do n. 10 do art. 7°, ao anteprojeto de Consti
tuição.

Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934. - Lu.iz Tirelli.

O Sr. Luiz Tirelli - Peço a palavra.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa.

O Sr. Sampaio Corrêà (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, °a })em dizer, não é meu intuito encami
nhar a votação. De há muito, já desisti de dar semelhante
trabalho á Assembléia com o ouvir explicações de um dos
membros da Comissão dos 3.

Solicitei a palavra, tão s6, para pedir ao ilustre leader
desta Casa, cujo nome declino com a profunda amizade que
S. Ex. me merece, o Sr. Medeiros Neto, sua benéfica e
prestigiosa intervenção junto á futura Comissão de Reda
cão, no sentido de que essa Comissão faca algumas altera
t;ões indispensáveis á letra e do n. XX do art. 4° da emen
i:1a 1.945.

Não vou, Sr. Presidente, fazer qualquer alusão ao pa
recer da Comissão dos 3, uma vez que as correções que vou
solicitar já foram nele introduzidas. Coloco-me, assim, gos
tosamente, na corrente leaderada por S. Ex., indo apelar
para a Comissão de Redação, no sentido de consertar alguns
dispositivos não muito acertados da emenda 1.945.
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Diz a emenda, Sr. Presidente, que é da competência
exclusiva da União legislar sObre "regime de portos marí-
timos". .

Não quero fazer questão das palavras "regime dos por
10s", pois entendo bem que se quis dizer "regime de ex
ploração ou de concessão de portos". Regime de portos é
outra cousa, pertence a outro terreno, é fenÔmeno que de
pende de marés, de correntes.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES"":" Isso para o engenhei
1'0. Para a jurista é organização.

O SR. ALCANTARA MAcliADo - O êrro veio do substi-
tutivo. .

O SR. SAMPAIO CORRêA - Refiro-me especial
mente ao adjetivo "marítimos", que qualifica. o substantivo
"portos" .

Dá-se competência á União para legislar sObre porto9
"marítimos". e o de Manaus, que é fluvial? E o de Corum
bá, também fluvial? Ficam todos excluídos, assim como os
portos lacustres, da legislação federal.

O SR. LEVí CARNEIRO - Quando nenhuma razão jus
tifica tal exclusão.

O SR. SAMPAIO CORRM - É êste o primeiro pe
dido que faço á prestigiosa intervenção do nobre leaàer
junto á Comissão de Redação.

Há mais, e aí a correção é um pouCo difícil na parte
redacional.

Diz a letra e do art. 4·:
"Regime dos portos marítimos" - vírgula 

"assegurada, quanto á praticagem, a preferência aos
cidadãos brasileiros; ... "

A locução "assegurada, quanto á praticagem, a prefe
rência aos cidadãos brasileiros" está adjungida, subordinada
a "portos marítimos", e, no entanto, Srs. Deputados, existe
uma praticagem de mar, existe uma praticagem de rio. No
rio' Paraguai, por exemplo, toda a navegação é de prati
cagem...

O SR. AMARAL PEIxOTO - E essa é a mais importante
para a defesa nacional. No entanto querem entregá-la ao
estrangeiro1

O SR. SAMPAIO CORRM - Perfeitament~.
Existe uma praticagem no próprio serviço de cabota

gem nacional.
O SR. LEvf CARNEIRo - Não era essa a redação do pro

jeto.
O SR. SAMPAIO CORRlM - As grandes bancadas, que

coordenaram as emendas, ignoram o norte do país, e não
sabem que, de Pernambuco até o Pará, toda a navegação é
de cabotagem, de praticagem. Para ela não se exige a qua
lidade de cidadãos brasileiros, que só vigora para os por
tos; e estou certo de que a bancada de Pernambuco não
concordará com tal dispositivo, porque Recife ê um centro
de onde divergem todos os práticos da navegação de cabo
tagem.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES Está aqui "prati-
cagem".

O R. SAMPAIO CORRÊA - Subordinada a "portos
marítinlos" •
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o SR. AGAMENON MAGALHÃES -O pensamento foi
abranger todos os portos.

O SR . SAMPAIO CORRR...... -:... ~ por isto que estou
apelando para a Comissão de Redação, no sentido de Ber
corrigido êsse pequeno defeito, em vez de apelar para o
parecer da Comissão dos 3, que há muito já. entregou 05
pontos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, no intuito de
prestar pequena colaboração individual aos trabalhos da
Assembléia.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - V. Ex. deve requerer.
logicamente a supressão da palavra "marítimos".

O SR. SMtIPAIO CORR~A - NA:o requeiro causa. al
guma. V, Ex. requererá a supressão.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - V. Ex. que levantou
a lebre, que a cace.

O SB.. SAMPAIO CORRM - Não tenho causa alguma
a caçar, pois VV. EEx. tiveram o cuidado de ocultar a le
bre há muito tempo. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Antônio Pennafort - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Luiz Tirelli - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Estou diante de dois oradores que
·pedem a palavra ao mesmo tempo.

O Sr. Luiz Tirelli - Meu pedido havia sido feito antes.

O Sr. Aloysio Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
nosso colega, Deputado Luiz Tirelli, pediu a palavra antes
mesmo do Deputado Sampaio Corrêa e insiste para falar

O Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao Sr. Deputado
,Tirelli, adotando o critério da idade.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Luiz Tirelli (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, todas as vezes que, nesJ.a Casa, tive oportu·
nidade de defender as emendas, que apresentei, sóbre n.acio
íllalização da cabotag:n, recebi da maioria da Assembléia e
...- posso afirmar - de quasi todo o Brasil as mais preciosas
demonstrações de solidariedade e apóio á idéia.

Coisa, aliás, natural, visto tratar-se de medida que in
.teressa grandemente á economia nacional.

Foi, portanto, com extraordinária surpresa que verifi
~uei a aceitação da idéia com a redação que está na letra "e",
~ora em votação, a qual não satisfaz absolutamente.
. Quando apresentei a emenda que tomou o número 7 

·e para a qual envio á Mesa requerimento de preferência -,
.fi-Io em têrmos que de modo algum pudessem suscitar dú
·vidas. Pedi que a cabotagem nacional fosse feita em, na
vios nacionais, isto é, aqueles cujos comandantes, proprie
:tários, oficialidade e, pelo menos, dois terços da guarniç~o
'fossem brasileiros natos, e o fiz propositadamente, porquê
·ainda hoje no Brasil estão trafegando, realizando cabotagem,.
navios cujos comandantes, oficialidade e grande parte da
;guarnição são naturalizados e estrangeiros.



Quanto ás nossas companhias de navegação, que atra
vessam situação financeira dificf!ima, sofrendo a concorrên
-cia das companhias estrangeiras; não se poderá exigir entre
nós dispositivos rígidos, como vigoram em outros pafses,
.principalmente na América do Norte e na Alemanha.
: Lá., nenhum produto de exportação pode ser transpor
·tndo a llii.o ser em navios nacionais. Não exijo tal para nós,
·porquê não estamos aparelhados perfeitamente nesse sen
·tido. Entretanto, naqueles países, essas leis são realidade,
·não ';ó devido ao aparelhamento material como também ao
:patriotismo de seus cidadãos em defesa dos interêsses na
.cionais.

Solicito s6mente que se conceda ás nossas companhias
de navegação o que é justíssimo: pelo menos a exclusivi
.dade de transporte de cargas e passageiros entre os põrtos
do Brasil.

Quanto, Sr. Presidente, á primeira parte da letra. "e".
,que é a l)rimeira parte de minha emenda com referência a
,praticagem, d que aí se diz é absurdo.

Dispõe a redação: "assegurada á praticagem a prefe-
rência a brasileiros". .

Mas, assegurada como, se a praticagem não tem número
,limitado e os exames são realizados nas capitanias de pOr
tos para os rios dêsses Estados, ou para OS seus portos e
podem ser requeridos por qualquer indivíduo?

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - Há o recurso da lei
.complementar.

O SR. MlNUANO MoURA - ~ matéria de regulamento.
O SR. LUIZ T1RE~LI - Numa nação como o Brasil,

onde a situação fmanceira não permit.e antever quando te
·remos esquadra capaz de defender toda nossa extensão ter
.ritorial, é crime de lesa-pâtria entregar-se a praticagem a
I~strangeiros .

Apélo veementemente para. o patriotismo dos 8rs. Cons.
tit!!intes, no sentido de que, pelo menos esta medida-;-seja
,transformada em realidade, atendendo a todos os interêsses
,nacionais. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o 8r. Deputado An
tônio Pennafort.

__ O Sr. Antônio Pennafort (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente e 81'S. Constituintes, ao encaminhar avo""
tação da emenda n. 427, que tive a honra de apresentar ao
substitutivo da Comissão Constitucional, devo declarar, na
minha rudeza de trabalhador, que calaram bem no meu es
pírito as palavras cheias de. patriotismo pronunciadas por
V. Ex., ontem, nesta Casa, após a aprovação da alínea XVI·
do art. 4°, Título I, da emenda n. 1.945, que é uma das mais
patri6ticas demonstrações dos Srs. Constituintes para com os
fIage~ados das sêcas do nordeste. (Muito bem) . "

~ confiante no mesmo espírito de justiça e de brasili
dade, característica dos nobres Constituintes, que eu, com a
devida vênia, solicito ao ihistre leader coordenador desta au
gusta Assembléia, Deputado Medeiros Neto, confirme a hon
rada assinatura que S. Ex. me deu o prazer de ver laneada
na emenda n. 427, emenda que peço ser votada â parte, me
diante preferência, com a rejeição da alínea XX, letra e, da
de n. 1.945.
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:É que, Srs. Deputados, confiante na honradez da confir
mação das assinaturas de VV. EEx., dei conhecimento a
todos os marítimos do Brasil de que a e-menda n. 427, se
achava vitoriosa, em virtude de haver alcancado a maioria
de 146 assinaturas dos membros desta Casa; certo estou, en
tretanto, de que todos saberão honrar as suas assinaturas, o
que representa, num gesto de brasilidade, a salvação dos di
reitos dos grandes lobos do mar, que são os marítimos na
cionais. ~les, Sr. Presidente, tanto nas horas de paz como
nas horas de luta, sempre souberam galhardamente cumprir
os seus deveres em defesa dos sagrados direitos dêste inven
cível Brasil, cujos filhos não deixarão de, nas horas amar
gas, concorrer com seu tributo de sangue, para manter sem
pre tremulante o pavilhão auri-verde, símbolo da ordem e do
progresso, tangido pela brisa permanente das costas nordes
tinas, conforme a alcunha dos nossos her6is jangadeiros.

Srs. Constituintes, a aprovação da emenda n. 427 im
porta em medida de alta relevancia porquê se trata da de
fesa nacional. É um êrro continuarmos consentindo que o
comando de nossos navios mercantes fique entregue aos es
trangeiros, tanto mais que a Marinha Mercante nacional é
reserva naval da Marinha de guerra. Suponhamos o caso de
conflito do nossO país com o país de origem de determinados
comandantes, cujos serviços, por circunstancias especiais,
podem ser solicitados para nossos vasos de guerra; que con
fiança, senhores, podemos ter nesses cidadãos, se êles se na
turalizam apenas pela conveniência pr6pría, apenas para ob
ter colocação? Realmente, assim é, e o digo com a prática
na vida do mar.

Por que não havemos, pois, de resguardar êsses direitos
da classe dos marítimos nacionais? Não é frequente, em mo
mentos de desespêro, em situações difíceis da vida, ouvimos
proferida a frase: "Eu, até, tenho desgosto de ser brasileiro,
porquê s6 têm direito nesta terra os estrangeiros"?

Srs. Constituinte, s6 se pode sentir o amor ardente pela
nossa Pátria quando, no estrangeiro, vemos os natos do país
em que nos encontramos de tratarem o Brasil e muitas vezes,
para fazer valer a dignidade de nossa Pátria, somos levados
até a cometer violência. -

Da mesma forma, quanto aos práticos estraIigeiros nas
nõssas barras, não nos inspiram confiança, porquê podem
prestar-se a beneficiar as suas pátrias de origem, na mira
gem dessas barrªs, quando se achar o Brasil em guerra com
o pais dêles. São essas consideracões que me levam a soli
citar tal medida para a nossa Marinha Mercante, medida,
aliás, que tem caráter de defesa nacional, e, estou certo,
encontrará apôio dos Srs. Constituintes.

Antes de se verificar o veredictum da Assembléia sObre
o assunto, eu, em nome da Marinha Mercante Nacional, da
qual faço parte, como contra-mestre, agradeco, sensibilizado,
a todos os nobres Constituintes que concorrerem com o seu
honrado voto. (Muito bem; muito bem. Palmas).

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palávra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, eu já liavia notado, na letra e, a palavra "ma-
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rítimos", para requerer a V. Ex. seu destaque, quando soli
citou a palavra o ilustre Sr. Deputado Sampaio Correia.

O SR. SA."2:PAIO CORREIA - O parecer da Comissão mesmo
já havia suprimido a palavra.

O SR. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, não há O
propósito de fazer prevalecer êste ou aquele trecho.

A meu ver, atende melhor á redação o que estabelece a
competência da União para legislar s6bre o regime dos por
tos em geral, do que o que declara quais sejam êsses portos,
como faz aU, sem completar, no entanto, o dispositivo da sub
emenda, e como faz aqui o inciso em votação, m~térias outras
de referência á praticagem, onde assegura preferência a ci
dadãos brasileiros, e de referência também á navegação de
cabotagem, que, diz ainda. não poderá ser exercida senão
pelos navios nacionais.

Há, entretanto, uma emenda, com grande número de as
sinaturas, que atende a' uma necessidade de ordem pública,
qual a de assegurar a brasileiros natos a praticagem e o co
mando dos navios, que bem comprenderá V. Ex., não devem
ser entregues á naturaÍização mercantilizada, como, por vezes,
acontece. .• (Muito bem; palmas.)

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Como sempre acontece.
O Sr. MEDEffiOS NETO - ••• unicamente para eon

quista da colocação, com graves danos para a defesa nacional.
Parece-me, Sr. Presidente, que há necessidade de serem

votados ambos, não s6 o inciso da letra e da emenda em vo
tação, co;ooo a emenda n. 427, que o completa.

Assim, peço a V. Ex. submeta a votos, não só a letra e,
como também a emenda n. 427, que, espero, serão ambas
aprovadas pela Assembléia ...

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Eu pediria a V. Ex:. solici
tasse destaque da parte onde diz: "assegurada... a prefe
rênc.ia" •

O SR. MEDEmOS NETO - . " destacada a' palavra
"marítimos". ~. .lo

Destarte, Sr. Presidente, será apenas, posteríormente.
uma questão de redação - adaptar ou fundir os dois dispo
sitivos aprovados pela Assembléia. (Muito bem; muito bem.
Pli.lmas.)

O Sr. Presiilente - Os ~rs. Deputados que aprovan'ra
letra e, do n. XX, destacada a palavra "marítimos", e sem
prejuízo da emenda n. 427, queiram levantar-se. (Palmas.)

Aprovado.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a seguinte

EMENDA

N. 427

TITULO I

Da organização federal

Art. 7°, alínea (10), letra (h).
Redija-se: A .navegação de cabotagem, assegurando-se, a

exclusividade desta, a navios nacionais; sendo que o comando
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dos navios mercantes nacionais, praticagem das barras. por
tos, rios e lagos s6 poderá. ser exercido exclusivamente, por
brasileiros natos.

sala das Sessões, 27 de Marco de 19M. - Antonio Pen
nafort de Souza. - Alberto Su·rek. - Gilbe1't Gabeira. 
João Vitaca. -Edmar da SÜVa Carvalho. - Waldemar Reik
dal. - Gu'ilherme Plaster. - Francisco de Moura. - Abel
C/termont. - A. Konder. - ChriJtiano M. Machado. 
Carneiro de Rezende, - Pol1lcarpo Viotti. - Furtado de
Menezes. - Levindo Coelho. - Edward Possoio. - Daniel
de Carvalho. - Lacerda Werneck. - Martins e Silva. 
Lemgruber Filho. - Mario Cltermont. - Alberto Diniz. 
Jeovah Motta. - Leandro Pinheiro. - Clementino Lisb6a.
- Carlos Lindenberg. - Carlos Gomes de Oliveira, ressal
vada a última parte. - ldalio Sardemberg. - Antonio
Jorje Machado. - Flavio Manhães. - Ferreira Netto. 
RU1l Santiago. - Aarão Rebello. - Fernando Magalhães.
- Bias Fortes. - Guedes Nogueíra. - José de Macedo
Soares. - David Meinick. - Vasco de Toledo. - Guarac1l
Silveira. - E. Teixeira Leite. - AC1lr Medeiros. - Acur
cio Torres. - Cesar Tinoco. - Rodrigues Moreíra. - Lino
Machado. - Xavier de Oliveira. - Lauro Santos. - Fer
nando de Abreu. - Cardoso de Melo. - Abelardo Marinho.
- Amaral Peixoto Filho. - Alipio Costallat. - Milton
Carval~. - Pedro Rache. - Sebastião de Oliveira. 
Agenor Monte. - Kerginaldo Cavalcanti. - João Pinheiro
Filho. - Arruda Camara. - Simão da Cunha. - Aloysio
Filho. - Barreto Campello. - Augusto Corsino. - An
tonio Rodrigues. - Eugenio Monteiro de Barros. - Plínio
Tburinho. - Christovão Barcellos, assegurados os direitos
atuais - Prado Kelly. - Soares Filho. - Costa Fer
nandes. - Asdrubal GW1ler Azevedo. - Adolpho Soare&.
- Moura Carvalho. - Alvaro Maia. - Carlos Reis. - José
fle Sá. - Deodato Maia. - Arruda Falcão. - Viei7a Mar
ques. - Agamemnon Magalhães. - Negrão Lima. .- Del
fim MO'1'eira Junior. - L1Icurgo Leite. - Celsó Machaào.
- Campos do Amaral. - Thomaz Lobo. - Waldemar
Motta. Leitãr da Cunha. - Renato Barbosa. - I. J. SeQ.
bra. - Ee' -ique Dodsworth. - Jooes Rocha. - Genero
so ponce ]. .~ILo. - João Alberto Lins de Barros. - Hugo
Napoleão. - Godofredo Vianna. - Sampaio Correia. 
Miqztel Couto. - Magalhães de Almeida. - Augusto Leite.
- Cunha Vasconcellos. - Fe'hl(Lnàes Tavora. - Lui. Su
cupira. - Nogueira Penido. - Odon Bezerra Cavalcanti.
- 'Lacerda Pinto. - Oliveira Passos. - Augusto Caval
canti. - Medeiros Netto. - Francisco Rocha. - Homero
Pires. - Leoncio Galrão. - Arthur Neiva. - Arnold Sil
va. - Gileno A.mado. - Attila Amaral. - PriSco Pl}raiso.
- Antonio Covello. - Lauro Passos. - Arlindo Leoni. 
Leandro Maciel. - Góes Monteiro. - Antonio Machado.
- Izidro de Vasconcellos. - Martins Veras. - Alberto
Roselli. - J. Ferreira de Souza. - F. Magalhães Netto.
- Mello Franco. - Alfredo C. Pacheco. - Paulo Filho.
- João Marques dos Reis. - Nerêo Ramos. - Freire de
Andrade. - Pires Ga1loso. -. João ViUasbõas. - Edgard
Sanches. - Pacheco de Oliveira. - Irenêb Joffily. - Ar
mando Laydner. - Augusto Simões Lopes. - Raul Biten
court. -. Pedro Vergara. - Ascanio Tubino.

Aprovado.
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Aprovadas sucessivamente as seguintes
f) sistema eleitoral da União, dos Estados e dos Muni

cípios, inclusive o alistamento, o processo das eleições, a
apuração, os recursos, a proclamação dos eleitos e a expe
dição de diplomas;

g) naturalização, entrada e expulsão de estrangeiros;
extradição; emigração; e imigração, que deverá ser regu
lada e orientada. e poderá ser proibida, no todo ou quanto
á procedência;

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presídenle,a
.letra g) já foi aprovada?

O Sr. Presidente - Acaba de ser aprovada.
O SR. LEVí CARNEIRO - Lamento que se tivesse ex

cluído da competência federal matéria de passaporte, cons
tante do projeto.

Aprovada a seguinte .
h) sistema de pesos e medidas;

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque das palavras "pesos e" da letra "h"
do número XX do .artigo 40 da emenda f. 945. para que vo
tado êsse inciso assim e aprovado se considerem supri
midas as referi-àas palavras.

Sala das Sessões, 9 de Maio de 1934. - Deputado, Bar
ros Penteado.

Votação da seguinte
i) comércio exterior e interestadual; instituições fie

crédito; cambio e transferência de valores para o estral!"
geiro; normas gerais sôbre o trabalho; a produção e o con
sumo, podegdo estabelecer as limitaQÕei exi!idl6 pelo bem
público.

O Sr. Levi Carneiró - Pe~o a palavra., para encaminhar
a 'Votação.

O Sr. Presidente - Tem a palaVl'a o nobr~ Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pmaa encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ainda nesta matéria, peço á Assembléia 1'eS
tabeieca o dispositivo do projeto, porquanto a restrição cons
tante da emenda, relativamente ao trabalho sôbre o qual se
con!ere á União competência para estabelecer simplesmen
te nórmas gerais é uma restri~ão, repito, injustificável e
inconveniente.

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que, neste assunto, foi re
conhecida a necessidade da legislação internacional, na qual
todos os povos estão cooperando. Não se compreenderia que
a União Federal brasileira ficasse impedida de participar
dessa obra mundial, pela transferência, para os Estados, de
uma larga competência em matéria de tanta relevancia.

O SR. BARRETO CAMPELO - Anulando, até, compromis
sos assumidos.
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O SR. LEVt CARNEIRO - ,Mesmo porquê os .motivos,
que nos demais países determinaram a criação dêsse movi
mento preponderam, com maior razão, no Brasil. E não se
ria dá admitir que a diversidade da legislação do trabalho,
de Estado para Estado, pudesse criar, entre êles, competição
de consequências incalculavelmente funestas, da qual resul
taria, necessariamente, a paralização de toda a codificação
a fazer sObre a matéria.

Rogo, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, que suprima
as palavras "normas gerais sObre " e, ainda mais, que seja
restabelecido o dispositivo do projeto.

O SR. .ARRUDA FALcÃo - Qual é o dispositivo?
O SR. LEvt CARNEIRO - Refiro-me á letra m). que

dá á União competência para regular a circulação interes
tadual, expressão essa que, por sua amplitude, é a única ca
paz de permitir o desenvolvimento da ação federal onde ela
se tornar necessária.

Devo dizer a V. Ex. que, num dos dispositivos da emen
da, já se fez referência. á regulamentação do tráfego rodo
viário interestadual. Essa expressão é, entretanto, sobre
modo restrita. Ouvi alegar-se contra a expressão do projeto,
quando alude á regulamentação interestadual, que a Consti
tuição futura exclue toda a ação dos Estados na matéria que
interessa a circulação interestadual. Mas, por isso mesmo,
para que a matéria não fique isenta de toda e qualquer re
gulamentação, exatamente porquê nem os Estados, nem os
muniçipios poderão estabelecer imposto de tráfego, ou
quaisquer barreiras interestaduais ou intermunicipais, por
isso mesmo é preciso que á União, e s6 a ela, caiba compe
tência para regular a circulação interestaqual. Esta é a ex
pressão do projeto, cujo restabelecimento peço a V. Ex., ao
mesmo tempo que a supressão das palavras "normas gerais
sÔbre". (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Desejaria que o Sr. Deputado Leví
Carneiro viesse dizer qual foi o final do seu requerimento,
que não ouvi.

O SR. LEVt CARNEIRO - Quero retirar da emenda as
palavras "normas gerais sobre" e incluir "circulação inter
estadual", existente no projeto.

O Sr. Pereira Lira (Peta ordem) - Peço a palavra,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Pe
reira Lira.

o Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ai· ,Subcomissão Constitucional está de
,acôrdo com as palavras que acabam de ser proferidas pelo··
,eminente Deputado, Sr. Levf Carneiro, no tocante á expres
..são "normas gerais sÔbre o trabalho".

Isso, porém, não quer dizer, que ela devesse suprimir
:essa expressão, porquê, conforme interpretou, entende se
irem as "normas gerais sObre o trabalho" ·as normas pura-o
mente de direito administrativo que a União quiser confiar
aos Estados.

Fica, pois, estabelecido que a primeira Subcomissão,
quando reproduziu a expressão "normas gerais sObre o tra
balho", não julgava que aos Estados pudesse ficar, de al-
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guma forma, qualquer competência para legislar sÔbre di
.reito substantivo - o que seria reviver velha questão le
vantada nas Camaras, no período da lJonstituição de 91,
'questão definitivamente liquidada áquele tempo, com a
competência exclusiva da União para legislar a respeito.

Se. já áquela época era essa idéia absolutamente vito
riosa, hoje - maximé após o Tratado de Versalles e de
.pois que a União tem de ,atender a convencões internacio
nais - não se poderia atribuir aos Estados a legiferação
sôbre matéria de tal importancia, qual seja a do direito
.substantivo sôbre trabalho.

Dito isto, e explicado bem que foi o nosso pensamento
.() de que o uso da expressão "normas gerais sObre o tra
balho" não delega qualquer função legislativa aos Estados.
em matéria ,de -<direito substantivo; declarado mais, qU&
,essas normas gerais não têm a extensão temida e que a
União pode aumentá-las ou diminuí-Ias, conforme as neces
,sidades do momento, pela reforma da legislação ordinária. a
,subcomissão concorda COm a essência do pensamento do Sr.
;Deputado Leví Carneiro, acerca dêsse item, mantendo, po
rém, as: referidas palavra$, vis~ considera-r que ~ SUa per
,manência não prejudica a ldéia do .eminente colega. Só a
,União legislará sôbre o direito substantivo do trabalho;
.fará mais as normas gerais puramente administrativas.
I Cumprirá aos Estados, por fôrça da jurisdição sôbre a
matéria residuária, complementar essas normas administra
.tivas, atendidas as peculiaridades locais, sem jámais tanger
.a esfera que é compreendida no direito civíl. (Muito bem;
.muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto,
para. encaminhar a votação.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não é possivel abrir mão dos termos "nor
mas gerais sóbre o trabalho". São tão diferentes, do norte
ao sul, as condições do país, que á União deve caber traçar
os pontos mínimos, permitindo aos Estados e aos próprios
muniC',ípios estabelecer 'normas sôbre o trabalho. (Muito
bem.)

Há, Sr. Presidente, disposições que são da competência
municipal, das suas posturas, como as roferentes á abertura
de casas comerciais. Como determinar, da Capital da Repú
blica. regras uniformes para toda o p.2fs?

O SR. ALCANTARA MAcl!ADo - Para serem desrespeita-
das em todo o território nacional. .

O SR. MEDEIROS NETO - Hã, portanto, conveniência
em ser mantido o dispositivo tal como se acha, porquê aten
de ás necessidades nacionais. (Muito bem.)

O Sr'. Presidente ~ Os S1's. Deputados que aprovam a
letra i do número XX, sem prejuízo das modificações pedi
das para destaque, pelo Sr. Leví Carneiro, queiram levan
tar-se. (Pausa.)

Foi aprovada.
Os Srs. Deputados que aprovam as modificações des

tacadas a requeriinento do Sr. Deputado Levi Carneiro
queiram levantar-se. (Pausa.) •

Rejeitada.
VOLUME :o: i5
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O Sr. Leví Carneiro - Peço a verificação da votação.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sôbre as me
didas destacadas a requerimento do SI' . Deputado Leví
Carneiro, quanto á letra i do número 20. Neste artigo se
atribue á União o direito de legislar a respeito de normas
gerais sÔbre o trabalho. O Sr. Deputado Levi Carneiro pro
põe a supressão das palavras "normas gerais", entregando a
competência exclusivamente á União, sem coparticipação dos
Estados e Municípios.

O 8R. LEVt CARNEIRO - Perdão, Sr. Presidente: en
trego aoS Estados. com grande amplitude, a competência sub
sidiária ou complementar. Estamos constituindo, aquí, a
matéria mais difícil da organização constitucional, que é o
sistema federativo.

Não é possível entender isoladamente o dispositivo. Re
servo-me para defender a competência dos Estados, naquilo
em que ela deve ser zelada, dentro em pouco.

O Sr. Presidente - Atenção I Exposto o pensamento do
Sr. Deputado Leví Carneiro, consulto a Assembléia sÔbre se
convém em que se retire a expressão "normas gerais" do
dispositivo que acabo de 1êr.

Os Srs. Deputados que aprovam a eliminação dessas
palavras queiram levantar-se.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 81 8rs. Deputados e contra 154; total
235.

O Sr. Presidente - A primeira modificação proposta foi
rejeitada.

Vou submeter a votos a segunda modificação, pela qual
é atribuida a União a competência para legislar sôbre cir
;culação interestadual.

É dada como rejeitada a referida modifi
cação.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 100 Srs. Deputados e contra 132; to
tal 232.

o Sr. Presidente - A segunda modificação foi rejeitada.

Votação da seguinte

Letra;) bens do domínio federal; caça, pesca e defesa
florestal dos domínios da União; jazidas minerais e minera
ção; siderurgia; aproveitamento hidráulico, sempre que as
águas ou o transporte de energia interessem diretamente a
mais de um Estado.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
Notação o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente. requeiro a V. Ex. o destaque da parte fi-
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.nal da letra "j", a partir de "caca, pesca e defesa florestal"

.assim como a votação da primeira parte, sem prejuizo da le~
~tra "n" do n. '10 do parágrafo único ao art. 7° do projeto.

O Sr. Pedro Aleú:o - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
Notação, o nobre Deputado.

O Sr. Pedro Aleixo (Para. encaminhar q. votação) _
Sr. Presidente, logo que foi concedida preferência para a
votação da emenda n. 1.945, requeremos, .eu e alguns com
panheiros <ia bancada progressista de Minas Gerais o des
.taque da alínea "j" do art. 4°, n. 20. Era então nosso pro
.pósito que se votasse, destacadamente, o dispositivo, afim
de que melhor se pudesse debater e apurar o verdadeiro
pensamento da Assembléia, no tocante á competência legis
lativa sôbre jazidas minerais, mineração, siderurgia e apro
veitamento hidráulico.

Adotado o processo de votação de dispositivo por dispo
sitivo, o requerimento, é claro, ficou prejudicado.

Mas, Sr. Presidente, na votação dêsse dispositivo, que
remos manifestar o nosso ponto de vista, que é o de ser
mantido o dispositivo do art. 7°, n. fO, letra "n", do pro
jeto aprovado pela Casa, com a ressalva contida no § 4° do
mesmo art. 7°, segundo o qual "as leis federais sObre as
matérias referidas no n. 10, letra "n", não excluem a le
gislação estadual, subsidiária ou complementar, pertinente
a peculiaridade das condições locais; e, em qualquer caso,
não impedem maiores exigências, aperfeiçoamento, ou de
terminações secundárias, estabelecidas nas leis estaduais".

Desta maneira, Sr. Presidente, vimos propor a V. Ex.,
em aditamento ao requerido pelo ilustre "leader", Sr. Me
deiros Neto, que seja posto em votação, simultaneamente
eom o dispositivo da letra "j", o do § 4°. art. 7°, n. to do
substitutivo, afim de· que fique manifesto o pensamento
nosso, apuradas, desde logo, a competência para a União
legislar sôbre mineração, jazidas minerais, quédas dágua,
etc. e a competência subsidiária da parte dos Estados.

Em se tratando, Sr. Presidente, de questão que agitou
por várias vezes a Assembléia Nacional Constituinte, nós, os
Deputados mineiros - e acredito poder falar em nome de
todos êles - queremos mais uma vez demonstrar a esta

Casa que, contra arorpe exploração d~ luta. entre grandes
e pequenas bancadas, oferecemos atos inconfundíveis e de
finitivos, cuja prática revela bem que não estamos aqui
defendendo interêsses regionais. (Muito bem), mas estamos,
Sr. Presidente, inspirados pelos sentimentos de brasilidade.
que devem ser comuns a todos os membros da Assembléia
Nacional Constituinte. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Prado Kelly (Para. encaminhar a 'llotação) 
81'. Presidente. congratulo-me com o nobre Zeader da maio
ria e com o ilustre representante de Minas Gerais, pelas pa
lavras patrióticas que acabaram de proferir neste recinto.
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Desde a segunda discussão do projeto constitucional, e
diante da demonsl.l'a.cão feita pelo eminente Sr. Ministro
da AgrIcultura, Major Juarez Távora, se formou nesta As
semb!éIa uma corrente que pugnava pela manutenção do ar
tigo 7°, n. 10, letra "n" do projeto constitucional, e que
viria naturalmente a contrarIar a emenda n. 1.945 no inciso
,que ora se vota.
, O nobre leader da maioria pediu destaque a contar das
,palavras "caça e pesca", e o nobre Deputado por Minas
,Gerais requereu que se votasse também o § 4° do artigo
,respectivo no projeto constitucional.

Venho requerer a V. Ex., Sr. Presidente, concordando
,com êstes dOIS requerimentos, que a votação da alinea "'n"
.do art. 7°, n. 10 do projeto constitucional, se faça sem pre
juízo da emenda n. 1.768, cujo destaque também requeiro.
, A emenda n. 1.768 é subscrita pelo Deputado Euvaldo
Lodi e determina se substitua "siderurgia" por "metalurgia".

Esperando que V. Ex. defira êste requerimento de des
.taque e que a votação se proceda nesta ordem, tudo faz crer
que a Assembléia Nacional Constituinte cumprirá o seu de
;ver, mantendo sôbre assunto de tal delicadeza o princípio
.relevante da competência federal. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o Sr. Deputado Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, o dispositivo em votação contém matéria da
maior relevancla para os interêsses do país. Deve ser rejei
t.ado porquê dispõe que a defesa florestal caiba privativa
mente á Uniílo, apenas nos seus próprios domínios. Não é
possível ...

O SR. PRADO KELLY - Não veja V. Ex. êsse inconve
niente, porquanto, vamos votar a alínea "N" do projeto cons
titucional. Nele se prevê a legislação federal sôbre "caça e
pesca" .

O SR. EUVALDO LODI - Era justamente o que eu ia
propor. Não ouvi as palavras de V. Ex., em seu discurso.

Nem mesmo, Sr. Presidente, as matas ·da Tijuca fica
riam subordinadas a legislação Federal.

Mais abaixo, em relação ao aproveit.amento das águas,
também se dispõe que êle cabe á União apenas quando o
"transporte da energia interesse diretamente a mais de um
Estado" .

O Brasil ficaria sem o código de águas.
Faço um apelo á Constituinte no sentido de que, na de

fesa dos interêsses gerais do país, e acompanhando o pedido
da bancada mineira, rejeite a letra j) do art. 4°, afim de
que vingue o inciso da letra n), n. X, do art. 7° do pro
jeto já aprovado em primeiro turno.

Apelo ao mesmo tempo, Sr. Presidente, já que foi pe
dida preferência para a emenda que a minha bancada apre
sentou, n. L 768, para que seja substituída a palavra "si
derurgia" por "metalurgia".

Não ouvi a Justificativa dos oradores que me procede
ram, mas basta chamar II atenção da Constituinte para o fato
de que siderurgia é apenas a metalurgia do ferro, e não é
crível, não é possível que a União não tenha também com-
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petência privativa para legislar sõbre a metalurgia do ouro.
da prata, do alumínio, do cobre, do niquelo num país regido
pelo padrão ouro e no século da aviação, em que o alumínio
é base da defesa nacional,. bem como o níquel e o cobre.

Eis o apêlo que faço á Constituinte, como demonstração
de que caminhamos ao lado das nações civilizadas, aquelas
que, nem mesmo unit~rias, mas além de federativas como a
America do Norte, federações, como a Alemanha e a Suiça,
em que há raças diferentes, anseios vários, Constituições di
versas em seus Estados, dão ao poder central a eompetência
privativa para as minas, jazidas de minérios e quedas dágua.
(lI-Iuito bem; muito bem.)

o Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
,'otação o Sr. Deputado Daniel de Carvalho.

o Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a vota~
Cão) - Quando, Sr. Presidente, o Legislativo federal votou
O C6dio Civil, estava-se, contemporaneamente, elaborando o
Código das Águas; de modo que. os autores do Código Civil,
deixaram campo enorme para ser trilhado por aqUl~les que
estavam encarregados de elaborar o Código das Á!n1:ls.

Att5 hoje, entretanto, não foi promulgado êsse código,
de sorte que se torna imprescindível que o Legislativo Fe
deral tenha competência para legislar sôbre águas em geral.

A f6rmula adotada, nesta emenda, não pode ser aceita
em relação ao aprov~itamente hidráulico sómente quando
"as águas ou o transporte de energia interessam diretamente
a mais de um Estado."

Atualmente esta questão do aproveitamento llidraulico
não pode se circunscreve:r a um Estado. Na Itãlia, por exem
plo, o aproveitamento hidraulico do norte vai SE'rvir ao sul
em época de necessidade, com os centros de eletricidade.

Deve-se justamente defender o patrimônio hídrico da
Nação. A legislação deve ser sõbre a produCão, o transporte
da energia elétrica, uma das grandes riquezas do nosso país.
a respeito da qual deve a União legislar, em vez de deixar a
competência aos Estados, a não ser na parte subsidiári:l.

É preciso haver uma legislação geral que coordene a
matéria, como se fez na Itália e se está fazendo em outros
países ...

O SR. PEDRO Ar_EIXO - Como se dava no regime .da Cons
tituição de 91.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estou, assim, de ac·ôr
do em que se rejeite êsse dispositivo e se dê preferência
ao do substitutivo eonstitucional. em que é mais ampla a
faauldade da União para legislar sôbrc águas e o aprovei-·
tamento da energia eMtrir.a, não sô de quedas dágua como
de toõos os elementos geradores de fôrça.

Neste sentido já me tenho pronunciado e agor~: reitero
o apêlo á Assembléia. (M~tito bem; muito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o. nobre Deputado, a quem pediria se aproximasse,
afim de ser ouvido pela Mesa..
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o Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o dilema é êste: ou sou ouvido pela Mesa,
ou pelos Senhores Deputados. Para ser ouvido por V. Ex.
não serei ouvido pela Assembléia, que desejo me ouça.
Procurarei, entretanto, vêr se atinjo os dois objetivos.

Sr. Pre,sidente, sôbre a questão fundamental do dispo
sitivo, dispenso-me de quaisquer considerações e folgo em
verificar que, ainda agora, a Assembléia se inclina a resta
belecer o dispositivo do projeto da Comissão dos 26, nesta
corno em outras emergências, inspirado nos mais altos inte-
rêsses nacionais. .

Entretanto, ouvi o nobre representante de Minas Ge
rais, cujo nome declino com a expressão de minha mais alta
simpatia, o eminente Sr. Pedro Aleixo, requerer que, con
juntamente, se votasse o parágrafo 4° do artigo 10 do
projeto.

Neste ponto, Sr .. Presidente, surge uma questão da
maior relevancia, para a qual desejo chamar a esclarecida
atenção da Assembléia. É a matéria da competência com
plementar, ou subsidiária, dos Estados, em relação á qual
devemos fazer-lhes as mais largas concessões possíveis.

Com o mesmo espírito, com que tenho estado aquí a
pleitear a competência normativa da União Federal, quero
mostrar que não sou ainda aquele u::!tarista que o emi
nente leader de São Paulo há poucos dias viu em mim, de
fendendo agora as prerrogativas dos EsLados naquilo em que
elas podem ser fecundamente exercidas.

Foi com essa orienta~ão. Sr. Presidente, que a êsse
mesmo parágrafo 4° apresentei emenda substitutiva, para a
qual peço preferência, emenda que confere aos Estados, não
só nos casos das minas e riquezas do subsolo, mas ainda em
outros como da desapropriação, das requisições militares,
da colonização, da emigração, das juntas de comércio, a le
gislação subsidiária, compl?mentar, visando maiores exigên
cias, assim como para atbnder a peculiaridades de condições
locais, regular o processo judicial respectivo, assegurar-lhes
a importancia ou suprir-lhes de"'iciências.

Sem poder agora explanar todas as considerações que
a matéria inspiraria, devo recordar á Assembléia que,
mesmo nos Estados Unidos, naquela Federação hoje franca
mente centripeta. sempre se tem entendido que, II).esmo nas
matérias de competência federal expressa, como por exem
plo, na matéria da legislação sObre falências. resta aos Es
tados a competência subsidiária, que supre as omissões ou
deficiências inevitáveis e temíveis do legislador federal.

Assim é que lá, onde se· contam já três leis federais
sObre falências, têm ocorrido largos hiatos, que o legislador
federal tem suprido.

'Nesta matéria, sÔbre a qual estamos deliberando, de
tanta relevancia e tão grande empenho nacional, todos sa
bemos que. a par dêste grande interêsse, que a União. e só
ela, pode e deve atender, há outras peculiaridades locais. há.
deficiências da lei federal, que (}s Estados podem vantajo
samente suprir.

Peço, portanto, a V. Ex. que faça submeter á votação
da Casa a minha emenda n. 799, substitutiva do dispositivo
que o Sr. Pedro Aleixo pediu fosse votado, oorrigida do
êrro havído na publicação, pois, onde se lê "não valem".
deve-se lêr "não excluem". (Muito bem; muito bem.)
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o Sr. .Presidente - De acôrdo com o requerimento apre
sentado, submeto ac, voto da Assembléia. a letra i. n. XX,
apenas com relação ás últimas palavras "bens de domínio
federal". Os Srs. Deputados que aprovam a competência
para a União legislar sôbre os bens de domínio federal,
queiram levantar-se. (Pausa.) Foi aprovada .

Passamos, agora, á emenda destacada do projeto, letra n
do n. 10 do art. 7°, e que é a seguinte: "riquezas do sub
solo, mineração, siderurgia, águas, energia elétrica, flo
restas, caca e pesca e sua exploracã.o", sem prejuízo da
emenda destacada, referente li substituição da palavra "si
derurgia" por "metalurgia" ..

.Os Srs. Deputados que aprovam esta parte da emenda,
queIram levantar-se. (Pausa.) Foi aprovada.

Os 81's. Deputados que aprovam a substituição da pa
lavra "siderurgia" por "metalurgia". queiram levantar-se.
(Pausa.) Foi aprovada.

Vou, agora, pôr em voltlClão a emenda do Sr. Deputado
Leví Carneiro.

O Sr. Raul Fernandes - Sr. Presidente, peco a palavra.
peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

o Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a emenda, cuja votacão V. Ex. acaba àe anunciar. diz: "As
leis federais sÔbre as matérias do artigo 7°, ns. 6, 7, 10,
letras b. o. f, e 11., não vedam a 2egisl::.cào"...

O SR. LEVi CARNEIRO - Não excluem. Há engano.
O SR. RAUL FER.NANDES - .. , subsidiária ou com

plementar visan.do maiores exigt!ndas, etc.
Quero charnar a atenção da Assembléia e, preliminar

mente, elo Hust~e auto!' da emenda, para o fato de que c nú
mero 6 do arti~o 7° do substitutivo Se refere às vias férreas
de concessão da União, quais sejam as que liguem portos a
fronteiras, Ou que intel'essem a. mais de um Estado.

Não compreendo como se pC'ssa deixar ao :Estado qual
que!' le8'islação cOInplementar ou subsidiária sôhre o assun
to, podendo acarretar maiores exigências do que aquelas da
legislacão federal. .

Trata-se de serviC}os privativos da União, que não po
dem ser cometidos á iniciatiVa dos Estados.

Perguntaria, pois, ao Sr. Deputado Levi Carneiro se
concorda em votar pOr partes a sua emenda, porquê desejo
dar voto contrário ao n. 6. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, pela ordem.

O S~., Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
.Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peço a retirada da referência ao n. 6. Visava ela um dispo
sitivo do projeto que, como foi assinalado aquf. entre oul.ros.
pelo nobre Deputado Sr. Daniel de Carvalho. era demasia
damente amplo. De fato, como estava redigido, abrangia to
das as estradas de fer1'o do Brasil. exceto uma - a do Cor
covado.
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Para diminuir essa amplitude foi que fiz a citação. O
substitutivo, porém, foi modificado, de sorte q~e peço a ,re
tirada da mesma, concordando com o meu emInente amIgo,
Sr. Raul Fernandes. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Antes de submeter a votos a emenda
do Sr. Deputado Leví Carneiro, vou ouvir a Assembléia sO
bre a sua disposição destacada, a requerimento do Sr. Pedro
Aleixo.

'.I O Sr. Pedro .A.leixo (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
" queiro a V. Ex. consinta na retirada da emenda que pro

pús, afím de ser substituída pela do SI'. Deputado Leví
Carneiro, que não só compreende o caso do § 4° do artigo 10,
como também outro de gI'ande interêsse, isto é, que a legis
lação complementar sóbre êle seja feita pelos Estados.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do Sr. Depu
tado Pedro Aleixo e passo a ouvir a Assembléia sObre a
emenda do Sr. Leví Carneiro, destacada, neste instante da
votação, a requerimento de S. Ex.

Os St:s. Deputados que apI'ovam a emenda do Sr. Leví
Carneiro, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovada.

É enviada á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos que votamos contra:
. - o dispositivo que deferiu á União competência pri-
vativa para legislar sObre juntas comerciais;

- o dispositivo que restabelece o art. 70, n. 10, letra n,
no pI'ojeto, visto que mantemos integralmente o que propu
semos a renpeito no art. 4°, n. XX, letra i, da emenda n. 1.945.

Sala das Sessões. - Alcantara Machado. - Cardoso de
Mello Neto. - Cincinato Braga. -- Moraes Andrade. - Oscar
Rodrigues Alves. M. Whatelv. A. C. Pacheco
e Sih'a. - Hyppolito do Rego. - José Ulpiano. - Abelardo
Vergueiro Cesar. - Ranulpho Pinheiro Lima. - José Car
los de Macedo Soares. - Henrique Bayma. - Barros Pen
teado. - Roberto Símonsen. - Abrett Sod1'é. - Horacio
Later.

Votação do seguinte:

k) condições de capacidade para o exercício de profis
sões liberais

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Retomo a defesa da União, para pedir que a Assembléia res
taure o dispositivo do projeto, pois o mesmo confere á legis
lação federal ma.tér-ia atinente ás profissões liberais e técni
cas, inclusive a imprensa.
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Não preciso dizer á Assembléia o que todos os publicistas
modernos têm acentuado sôbre a função política da impren
sa, nem preciso declarar como conviria não deixar essa arma
poderosíssima da opinião pública entregue aos caprichos e
desmandos das legislações estaduais. (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Medeiro! Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente. não penso necessário desprezar a letra que
V. Ex. pôs em votação. porquê a imprensa é uma profissão
liberal ...

O SR. ALCANTARA MACHADO - Incontestavelmente.
O SR. MEDEIROS NETO - '" e está compreendida

neste dispositivo.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Quanto ás profissões técni

cas, seria demasiado.
O SR. MEDEIROS NETO - É evidente. (}'luito bem;

muito bem.)

O Sr. Presidente - Os senhores que aprovam- a letra
k, n. 20. do art. 4°, em votação, queiram levantar-se. (Pausa.)

Aprovada.

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (pela ordem) - Sr. Presidente. peço
a V. Ex. submeta a votos a expressão "profissões técnicas.
inclusive imprensa".

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto inter
preta consiCIerando a imprensa também profissão liberal, e,
portanto, está dentro da letra k.

O SR. LEvj -CARNEIRO- Consolo-me com essa esperança ...

O-Sr. Presidente - Agora. se V. Ex. não aceita a inter
pretação, vou ouvir a Assembléia sôbre a matéria.

Os Srs. Deputados que aprovam a modificação sugerida
pelo -Sr. Leví Carneiro, afim de que se atribúa á União ~a
pacidade para legislar sôbre o exercício de profissões libe
rais e mais sôbre a imprensa e profissões técnicas, queiram
levantar-5€ .

O Sr. Morais Andrade - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Parece-me
Sr. Presidente. que V. Ex. não ouviu bem ou não ouviu tudo
,aquilo que disse o nosso eminente colega. Sr. Deputado Leví
_Carneiro. S. Ex. quer que, além de ser ressaltada a imprensa,
,se mantenha também, neste ãispositivo, a expressão "profis
,sões técnicas". Mas. então, é tudo I
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o SR. ALCAJ."'lTARA MACHADO - Serão todas as profissões.
O SR. MORAIS ANDRADE - Nesse caso, serão. (Muito

,bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Atenção! A diferença entre a provi
dência valada, e aquela que vou submeter fi deliberação da
Casa, a requerimento, e em consequência de destaque, do
.sr. Deputado Levf Carneiro, é a seguinte: a disposição que
,acaba de ser aprovada estabelece a competência da União
,para legislar sôbre as condições de capacidade para o exer
,cíoio de profissões liberais. O Sr. Deputado Levi Carneiro
.quer também que se lhe dê competência para legislar sóbre
,profissões técnicas, inclusive a imprensa.

Os Senhores que aprovam a modificação proposta pelo
,Sr. Deputado Leví Carneiro queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) requer a verificação
d'l votação.

Procedendo-so á verificnção de votação, reconhece-se
terem votado a favor 145 Srs. Deputados e contra 84; to
tal, 229.

o Sr. Presidente - A modificação proposta pelo Sr. Leví
Carneiro foi aprovada.

Votação da seguinte
l) leis organicas para a completa execução da Cons

tituiç.ão e exercício dos poderes federais.
"I

O 8r. Leví Carneiro - Sr. Presidente, peco a palavra,
:para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Levf Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr-. Presidente, tive ocasião de assinalar a inconveniência
.dêsse dispositivo, que envolve uma outra modificação me
nos acertada do projeto da Comissão dos 26.

Realmente, ai se confere á União Federal "competên
.cia para legislar sôbre leis organicas" - estou lendo tex
tualmente a em~nda - "para completa execução da Cons
tituiç.ão e exercício dos poderes federais".

Já mostrei á Assembléia a enormidade dessa prerroga
tiva, porquê ela acarreta para a esfera federal toda a legis
lação atinente a todas as matérias a que se referem os dis
positivos da Constituição Federal. E como essa Constitui
ção, para ser do seu tempo, versa numerosíssimos proble
.mas que afetam de modo direto interêsses puramente locais...

O SR. ODILON BRAGA - Esta nunca foi a interpretação
do texto constitucional de 9i.

O SR. LEVt CARNEIRO - Vou responder a êste ar
.gumento, que não está á altura da erudição de V. Ex:.

O SR. ODILON BRAGA - Por que não está á altura?
O SR. LEVt CARNEmo - Para responder, é preciso

aGe V. Ex. me deixe falar.
Na Constituição de 91, realmente, se dava ao Poder

Legislativo competência para legislar no sentido da exe-
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cução da Constituição Federal; mas êsse dispositivo, inserto
no capítulo referente ao Congresso Nacional, referia-se única
e estritamente ás matérias da competência federal. Quer
dizer que o Congresso Nacional legislaria para completa
execução da Constituição naquilo que fosse da competên
cia federal. Mas agora não foi na parte relativa á definição

da competência de um dos 6rgã()s. de um dos poderes federais,
que a Comissão inseriu êsse dispositivo.

O SR. ODILON BRAGA - Dá um aparte.
O SR. LEVl CARNEIRO - V. Ex. falará d&pois.

V. Ex. é relator geral, é coordenado!', d& sorte qu(, poderá
expor o seu ponth de •..ista.
_ O SR. ODILON BRAGA - Infelizmente, não posso mais
falar. .

O SR. LEVl CARNEIRO - Estou fazendo uma ponde
ração timorata e pedindo a V. Ex., Sr. Presidente, que
.consulte a Assembléia sobre o restabelecimento do disposi
tivo do projeto, que diz: "todas as matérias da sua compe
tência", com a minha emenda n. 794, estipulando: "todos os
-serviços federais e as matérias de sua competência".

Assim, a competência da União ficará claramente ob
.jetivada nas matérias da competência dela e na dos serviços
.federais.

O SR. ODILON BRAGA - Neste ponto sou centralista.
Acho que s6 a União pode decretar as leis para completa
.(;xecução da Constituição.

O SR. LEVt CARNEIRO - Aí fica minha sugestão, SI',
Presidente. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Qual o requerimento do Sr. Deputado
Leví Carneiro'!

O Sa. LEví CARNEIRO - Para que se restabeleça a letra
$ do n. 10 do projeto com a minha emenda n. 794, substi
tuindo-se, assim, aletra l da emenda.

O Sr. Presidente - Perfeitamente.

O Sr. Alcantara Machado - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Alcantara Machado.

O Sr. Alcantara Machado (Para encaminhar a votàr;ão)
- SI' . Presidente, a meu ver, o texto da letra l, com
batido pelo nobre Deputado Sr. Leví Carneiro, é da mais
translucidn clareza e não se presta á dúvida que S. Ex. aca
ba de levantar. Trata-se, porém, de assunto muito delica
do. Estou sempre ao lado dos federalistas, dos que não ad
mitem em favor da União a competência que de direito
deve pertencer aos Estados.

Basta, porém, que uma dúvida dessa natureza tenha
surgido no espírito brilhante ào Sr. Deputado Leví Car
neiro, para que cu, como um dos autores da emenda em
debate, visando a maior clareza do texto, me conforme com
a substituição proposta por S. Ex.

Neste sentido, votarão os signatários da emenda. (Muito
bem).



-236 -

o Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Prado
Kel1y para en.caminhar a votação.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, embora a contragosto, não podemos acom
panhar o Sr. Deputado 1.eví Carneiro na crítica feita á letra
l do inciso 20, na emenda n. 1.945.

Defensores das prerrogativas da União, não lhe pode
mos reCll>=ar e!';ga, já consagrada no texto da Constituição
de ()t, ()m sen ::l.;-! i~o 34, n. 34. Sobretudo depois que o Go
vêrno Provis6rio chegou a solicitar, á Assembléia Nacional
Constituinte, leis complementares da Constituição que es
tamos votando, não se compreenderia a recusa de uma atri
buição privatiYa da União, sob (I. pretexto de que os pode
res locais devem atender :is peculiaridades de regiões, quan
do o que está em causa já não é mais a unidade do direito,
senão a da própria Constituiçfio da República. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Vou ouvir a AssemblP.ia sôhre as mo
dificações pedidas pelo Sr. Deputado Leví Carneiro, infor
mando, porém, que os autores da emenda 1.945 pediram a
retirada, que eu deferi, da letra l. A Assembléia vai votar,
portnnto. exclusivamente, o que foi requerido pelo Sr. Leví
Carneiro.

Os Srs: que aprovam êsse requerimento de destaque
queiram levantar-se. (Pausa).

Foi aprovado. (Protestos).

O Sr. Barreto Campelo - Foi evidentemente rejeitado.

Os Srs. Amaral Peixoto, Henrique Dodsworth e Barreto
Campelo - Requeiremos verificação da votação.

O Sr. Presidente - Não tenho interêsse algum na aprô
vação dêste ou daquele dispositivo; estou interessado em
qne a' ,semhlr'ia vote conrirntpmpnte. Tendo !';ino requeri
da a retirada de outra matéria constante da emenda substi
tutiva, que está em votação, si porventura a Assembléia
não aprovar o que pediu o Deputado Levf Carneiro, fica o
assunto sem ser regulado.

Acabo de dizer que o Deputado Leví Carneiro pediu a
retirada da letra l.

O Sr. Alcantara Machado - Peço a palavra; pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alcantara Ma
chado.

. O Sr. Alcantara Machado (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, vejo que muitos dos sinatários da emenda, ao contrário do
que eu pensava, não concordam com a retirada dela. Trata
se dE' uma questão que, a meu vpr, não tem a import.ancia
que lhe está querendo dar a Assembléia. Uma vez que há
protestos da parte de al~ms shmafários - e bastaria o pro
testo de um para que PU a retirasse, - peco a V. Ex. coIJ.
sidere sem efeito, o meu requerimento.

Vamos votar a letra l. (Muito bem).
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o Sr. Presidente - Desde que o Sr. Alcantara Machado
declara sem efeito o seu requerimento anterior, vou sub
meter ao voto da Assembléia a letra l, da emenda n. 1.945.
(Pausa) •

Aprovada.
Ficam prejudicadas as outras modificações nessa parte

requeridas pelo Deputado Levi Carneiro.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex., há pouco, submeteu ao voto da Assembléia, parece
me, a letra l, com a ressalva requerida pelo Sr. Deputado
LevI Carneiro, e declarou aprovada.

Há pouco, houve neste recinto, a votação de matéria a
qual V. Ex. declarou aprovada, tendo o nobre Deputado
Barreto Campelo retrucado que fôra evidentemente rejeitada.
ConcorrI com o meu voto para aceitação dessa matéria. Eu
a aprovei de certo modo. V. Ex. declarou que, por tal forma,
estava aprovada a medida submetida á Casa. Pergunto: vol
ta-se atráz, para declarar que aquilo que foi aprovado não
o está?

O Sr. Presidente - Já estou habilitado a resolver o caso.
Tendo o Sr. Deputado Alcantara Machado, como era do

seu direito, na qualidade de signatário da emenda n. 1.945,
pedido a retirada da letra l, eu, que deferí, passei a ouvir a
Assembléia sôbre as modificações propostas pelo Sr. Depu
tado Levi Carneiro.

Em seguida, o Sr. Deputado Alcantara Machado, aten
dendo ás reclamações que surgiram no recinto, pediu-me sub
metesse de novo á Assembléia a referida letra l.

Com a preocupação, que tenho, de que a Assembléia pos
sa sempre votar sem ambiguidade a matéria constitucional,
passei a ouvi-Ia sÔbre a letra l, tal qual se encontra no subs
titutivo n. 1.945. A Assembléia aprovou.

O Sr. Deputado Acúrcio TÔrI'es se coloca no ponto de
vista das modificações propostas pelo Sr. Deputado Lev~

Carneiro. Vou agora ouvir, á vista desta reclamação, a As,
sembléia sôbre as modificações sugeridas pelo Deputado Levi
Carneiro. Se. porventura, forem aprovadas. ficará prejudicada
a votação anterior. (Muito bem~ ,

Os Srs. que aprovam as modificacões propostaE' pelo
Sr. Leví Carneiro queiram levantar-se. (rausa).

Rejeitadas.

O Sr. Pereira. Lira - Peco a· palavra.

O· Sr. Presidente - Tem ti. palavra, o Sr. P.eputado Pe
reira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, são
poucas as palavras que tenho de dizer e para elas peço a be
nignidade de V. Ex. e a honrosa atenção da Casa.

Venho falar ainda, na hora em que já está encerrada a
votação sObre as letras do art. 4° da emenda n. 1.945, me
nos em defesa da primeira Subcomissão Constitucional, da
que para lembrar ao simpático e eminente leader da maioria,
e aos seus colaboradores na feitura da emenda n. 1.945, que
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o trabalho da primeira Subcomissão Constitucional salvou do
cúos dêsses avulsos a emenda de, minha autori~, de n. 1.417,
que procurava resgatar uma díVIda que o BraSIl tem há qua·
trocentos anos para com os descendentes dos antigos possuido
1'('3 dêste território. Quero referir-me aos esquecidos selvf.-
colas brasileiros. .

Esta emenda n. 1.417 foi aproveitada pelo comité, que
a l.l'ansfundiu na seguinte forma: "Compete privativamente á
l'nião legislar sôbre a incorporacão do selvícola á comunhão
nacional. "

SI'. PresideIlte, naquela Constituinte memorável, que se
assinalou na vida nacional, menos pelo seu grau de cultur:!
do direito político, naquele tempo ainda primário. do que
1)ele. nobreza e varonilidade de suas atitudes - a Constituinte
a que os antepassndos de V. Ex. d~ram um brilho que se pro
íetou na história e que V. Ex. reflete, sob outras formas,
l'leste recinto, na serena elegancin, construtora plnsflcidarte,
rara ~abedoria e remnreada cultura _. na ConsUtuin~.e de
1824, José Bonifácio teve ocasilio de se referir no probl~lU:t
dos sclvfcolns nacionais, sustentando que os nntill'os possllidll
res do territ6rio dessa pátria imensa, espoliados pelo imperia
lismo do comércio da!! tndias. no ciclo dos grandes naye~ll.do
res, - tinham direito a uma proteção efetiva dos Ór;;.:i.;"" su
periores da Nação.

Esta minha emenda teve em seu favor, posteriormente. o
dIscurso do eminente Sr. Deputado Renato Barbosa. que faz
jlarte da brilhante falange que os pagos do sul nos mandaram,
como também no pensamento de um dos mais eficientes cola
boradores da obra de constitucionalização, o nobre Deputadl)
Sr. Lino de Morais Leme.

A emenda n. 1.417, que tive a honra de submeter ao es
tudo dos meus egrégios pares, foi aproveitada pelo trabalho
da subcomissão, constituindo a letraq, do art. 70 do texto
proposto.

Peço a V. Ex. destaque esta letra q do substitutivo da
1a. Subcomissão e faca consultar ao patriotismo dos Srs. Re
presentantes da Nação, se consentem em que ela seja utilizada
para constituir, em aditivo, a letra m do n. XX do art. 40
da emenda n. 1.945.

Concluindo, Sr. Presidente, insisto em que não se trata
de nma atitude romantica, mal;: de matéria de grandes conse
quências na ordem nacional, porquê devemos amparar hrasi
leiros olvidados, em número superior a um milhão, que não
1.êm conhecimento das letras, que não possuem o direito de
se fazerem representar e ouvir, e que, no seio rias florestas,
merecem ser ,chamados á Civilização, reclamando nosso cuida
do e assistência e fazendo jús á incorporação á massa dos ci
dadãos brasileiros. p-or fôrca de razões de ordem moral. polí
tica e histórica, a que V. Ex. não é de forma alguma insen
sível, nem esta Assembléia está desatenta.

Pela natureza e magnitude do assunto, fÔrça é reconhecer
a necessidade de entregar êsse campo de ação legIslativa, emi
nentemente de amparo social, á competência privativa da
União que, acima dos Estados, deve de cuidar, sem demora,
do Estatuto do Selvícola Brasileiro, em plano nacional.

. Encerrando as minhas considerações, convido a Consti
tumte de 1934 a r~sgatar uma dívida QUe tem quatro sécull)c;
de m6ra. a corrigir uma espoliacão de quatrocentos anos e
que eu tive oportunidade de focalizar da tribuna desta Casa.
no quarto dos discursos em QUe versei, durante a fase da dis
cussão, a matéria constitucional que ora pende da decisão do
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patriotismo dos Srs. representantes. Que a União assuma o
papel civilizador de redimir o espoliado selvícola brasileiro.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - V. Ex. requereu primeiro fosse subme
tido ao voto da Casa uma emenda...

O Sr. Pereira Lira - Se não fôr matéria de redacão. É
a letra q do art. 7° da subcomissão constitucional. É tim
acréscimo, um aditivo.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, Sr. Presidente.
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pa'1'a encaminhar a votação) 
- A emenda 1.945, Sr. Presidente. não incluiu a matéria
da letra q, que os nobres colegas que me antecederam na tri
buna acabam de pedir seja submetida á votação áa Casa,
porquê parecia aos seus autores que a incorporação do sel
vícola á comunhão nacional não deve ser objéto da legisla
ção privativa da União, ou obrigação privativa dela. mas
pertencer ainda aos Estados, aos municípios, como a toda fi.
humanidade que atravessar êsse território nacional. Assim,
julgamos desnecessária a inscrição dêsse princípio entre os
princípios fundamentais.

A Assembléia resolverá, no seu alto entendimento, como
julgar melhor. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se os Srs. Depu
tados que aprovam a emenda do Sr. PFlreira Lira, que é
a seguinte letra q do n. 19 do art. 7°, proposto pela sub
comissão: .

..q) incorporação dos selvicolas á comunhão nacional".
Rejeitada.

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) requer verificaçã'o da
votação.

O Sr. Aloísio Filho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Aloísio Filho (Pela ordem) - Solicitei a palavra,
Sr. Presidente, para pedir a V. Ex. esclareça mais uma
vez a Casa sôbre o assunto da emenda, que é de grande 1'e
levancia.

'0 Sr. Presidente - Não compete ao Presidente esclarecer
a essência dos assuntos sujeitos á apreciação da Ássembléia.
Ao Presidente apenas cabe submeter á deliberação da Casa
os assuntos e~larecidos pelos seus autores.

Entretanto, para satisfazer ao nobre Deputadb, esClli'
reco que a matéria que vou submeter á votação do plenário
é a seguinte:

Além das atribuições dadas á União e já aprovadas, o
Sr. Deputado Pereira Lira propõe .•.
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O SR. PEREIRA LIRA - Em nome da primeira sub
comissão.

o Sr. Presidente - em nome da Subcomissão Constl-
tucional, de que S. Ex. é um dos relatores, que se atribúa
também á União competência privativa para legislar sôbre
a incorporação do selvfcola á comunhão nacional.

Os Srs. que aprovam a providência proposta pelo senhor
Deputado Pereira Lira queiram levantar-se, afim de ser
procedida á verificação da votação requerida pelo mesmo
Sr. Deputado. .

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-Slf
terem votado a favor 126 Srs. Deputados e contra 87; tatal
213. (Palmas).

O Sr. Presidente - A emenda foi aprovada e passará a
constituir a letra "n" do art. 4°.

Aprovado o seguinte
§ 10. As atribuições e decisões dos poderes federais se

rão executadas por funcionários da União, e em casos es
peciais, mediante acôrdo com os respectivos governos, por
funcionários dos Estados.

Votação do seguinte
§ 2°. Os Estados terão preferência parét a conce3são

federal, em seus territórios, de serviços portuários, de nave
gação aérea, de telégrafos e outros de utilidades pública e
para a aquisição dos ben~ alienáveis da União; e, na falta ou
deficiência dos serviços de correio, poderão ~ :'ovê-Ios den
tro das respectivas fronteiras. Para atender ás suas neces
sidades administrativas, os Estados poderão manter servicos
de rádio-comunicação.

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque das disposições seguintes das pa
lavras "interestaduais e internacionais" no n. VIII do ar
tigo4°;

das palavras - "e, na falta ou deficiência dos serivços
de correio, poderão provê-los dentro das respectivas fron
teiras", no § 2° do art. 4;

das palavras "e as concessões de vias férreas" no nú
mero V do art. 9°;

dos artigos 5°,7° e 10, do n. VII do art. 9° e seu parágra
fo único, do § zo do art. H.

Sala das ~ssões, 7 de Maio de 1934. - Medeiros Neto.

O Sr. Oscar Weinschenk - Peco a palavra, para encami-
n~ar a votação.. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr Oscar Weinschenk (Para encaminhar a votaçáo) ..:.
Sr. Presidente, votei contra a autorização á União para
conceder serviços de telégrafos. A Assembléia resolveu
manter essa prerrogativa á União.

Agora, vejo, neste § 20, trecho que me parece perigoso.
É o seguinte: "... e, na falta ou deficiência dos servicos de
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Correios, poderão provê-los dentro dos respectivos territó
rios" .

Ora, trata-se do serviço de Correios, ligando-se com o
exterior e com a necessidade de sêlos.

Proponho e requeiro, portanto, a V. Ex., Sr. Presiden
te, a supressão desse trecho -do dispositivo. (bluito bem;
muito bem.)

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto já
havia requerido, tendo tido a aprovação da Assembléia, a
retirada das palavras ..... e, na falta ou deficiência dos ser
viços de Correios, poderão provê-los dentro das respectivas
fronteiras. " .

A vota.ção vai ser feita, por conseguinte, sem essas pa
lavras.

O Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para enc.aminhar u.
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, tal qual se achava em nossa emenda, o § 2°)
ficariam os Estados com o direito de ter Correios nos res
pectivos territórios. Pareceu-nos, entretanto, que o serviço
de Correios deveria constituir privilégio da União.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Mesmo quando fOSse insufi
ciente?

O SR. MEDEIROS NETO - Por isso, requeremos o desta
que das palavras: ..... e, na falta ou deficiência dos ser
viços de Correios, poderão provê-los dentro dos respectivos
territórios" . .

V. Ex., Sr. Presidente, e a Assembléia compreenàerãCJ,
facilmente, a razão do destaque.

Antes de tudo, quem julgaria da deficiência dêsses ser
viços?

Além disso, trata-se de serviços presos a convenções in
ternacionais, de maneira que s6 á União competem.

Não se compreenderia que coubessem aos Estados, mes
mo em seus territórios, porquê sabe V. Ex., 81'. Presidente,
que os Correios só se podem exercitar cumprindo-se as con
venções internacionais, as quais sujeitam os países a obri
gações que aos Estados não seria dado observar.

Eis a razão do destaque. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sôbre o pa
rágrafo 2°, retiradas as palavras em consequência das quais,
em determinados casos, se permitia aos Estados legislar em
matéria de Correios.

Os Srs. Deputados que aprovam o § 2°, com a restrição
a que me refiro, queiram levantar-se. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Mário Ramos (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Iniciada a verificaç1io, o Sr. Mário Ramos retira
o requerimento.

O 81". Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
e parte destac~da do § 2°, que aCttba de ser votado. É a se-
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guinte: "e, na falta ou deficiência dos serviços de Correios
poderão provê-los dentro dos respectivos territórios".

Rejeitada.
Votação do seguinte

Art. 5.° Compete, também, privativamente á União:
I - Decretar impostos:
a) sôbre a importação de mercadorias de procedência

estrangeira.

o Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr.· Presidente,
apresentei requerimento de destaque do n. 5, do art. 5°, do
arL 7°, do n. 7 do art. 9°, parágrafo único e do arte 10, sem
prejuízo das emendas ns. 1.660, 1.408 e 419 - com o pro
pósiLo de manter, neste instante, o regime tributário da Cons
tituição de 91.

De acÔrdo com a orientação das emendas coordenadas
em um artigo das Disposições Transitórias, propomos que a
segunda legislatura ordinária seja eleita com poderes consti
tufntes para revêr o regime tributário.

Assim, peço a V. Ex. submeta a votos o destaque e,
em seguida, as emendas 1.660 e 1.408 que tratam do mesmo
assunto -'- uma do Sr. Deputado Irenêo Joffily e outra do
Sr. Deputado Pedro Aleixo, - emendas essas que mandam
seja mantido o regime tributário de 91. (Muito bem) .

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto reque
reu, anteriormente, fossem destacados os arts. 5°, 7° e 10.
Defiro êsse requerimento e, em consequência, terei de sub
meter, em primeiro lugar, á votação da Assembléia, as emen
das nS. 1.660, 1.408 e 419, que se encontram, respectiva
mente ás páginas 244, i 99 e 39 do impresso.

O Sr. Alde Samllaio - Peço a palavra, pela ordem, se
nhor Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Alde Samllaio (Pela ordem) - Sr. Presidente,
acha-se sôbre a mesa um requerimento, por mim assinado
em primeiro lugar, no sentido de destaque para a matéria
tributária, que foi concatenada pela subcomissão constitu
cional.

Pediria a V. Ex. que, antes de pür em votação o artigo,
fosse, ao menos, lido êsse requerimento.

O Sr. Presidente - Deferf requerimento idêntico ao de
V. Ex. na primeira parte, feito pelo D~putado Medeiros Neto,
e. referente ao destaque das providências.

. V. Ex., porém, requer mais .••
O SR. ALDE SAMPAIO - Permita V. Ex. Não pedf

preferência para Q requerimento, que se acha sôbre a Mesa,
a, sim, fÔsse feita a leitura do mesmo, afim de que a Assem-
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bléia tivesse conhecimento da matéria que, posteriormente,
irá votar.

a Sr. Presidente - V. Ex. agora está pedindo a leitura
do requerimento; mas o que requereu em primeiro lugar
foi o destaque.

O SR. ALDE SAMP.:\JO - Perdão; pedí a leitura do
requerimento, em que se contém êsse destaque.

a Sr. Presidente - V. Ex. ficará satisfeito em que a As
sembléia tenha conhecimento do requerimento ou desejará
que êle seja despachado?

O SR. ALDE SAMPAIO - Requeiro que, em primeiro
lugar, seja lido o requerimento e qúe, no momento conveni-
ente, V. Ex. o despache. '

a ~r. Presidente - O requerimento é o seguinte: (lê)

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Constituinte.
Requeremos destaque dos três primeiros artigos, relativos

á discriminação de rendas, insertos no capituLo II do par~cer

da Pequena Comissão Constitucional.
Outrossim, requeremos que S. Ex. o Sr. Presidente da.

Assembléia delibere que a votação dêstes artigos seja feita
alínea por alínea, como foi do precedente aberto por suges
tão do Deputado Leví Carneiro.

Sala das Sessões. - ALde Sampaio. - Prado KeLlll. 
Alberto Roselli. - E. Teixeira Leite. - Nilo de Alvarenna.

Quanto ao destaque, está prejudicada, pois, já despaclIei
o destaque dessas medidas em consequência de requerimento
do Sr. Deputado Medeiros Neto.

Não poderei, porém, admitir imediatamente outra vota~ão
que não seja a das emendas que já anunciei, em consequência
do voto da Assembléia, que aprovou o requerimento de pre
ferência do Sr. Deputado Medeiros Neto, para as emendas nú
meros 1.945, 419, :1.408, 1.660 e 1.940.

Anuncio, portanto, a votação das emendas a que já me
referi, isto é, as de ns. 419, 1.408 e 1..660. Cada uma setá.
votada por sua vez.

Anuncio, pois, em primeiro lugar, a votação da emen
da n. 419.

a Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Morais Andrade.

a Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me, com a devida vênia, que a emenda cuja votacão
V. Ex. anunciou, trata de matéri~ estranha ás duas outras.
cujo destaque foi pedido, bem como ao artigo igualmente pe
dido para destacar. Já o mesm-o não se dá com as I~mendas

os. 1.408 e 1.660, que se referem á discriminação de rendas.
Assim, Sr. Presidente, - e esta é a questão de ordem que

levanto - parece-me que V. Ex. deveria pôr em votação, ex
clusivamente, as emendas ns. 1.660 e 1.408, únicas que se
referem á matéria da discriminação de rendas, deixando para
mais tarde a emenda n. 419. (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Aceito a objeção do nobre Deputado.
Vamos votar em primeiro lugar a emenda n. 1.660, de auto
ria do Sr. Pedro Aleixo.

o Sr. Medeiros Neto, - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - O meu requerimen
to, Sr. Presidente, se relaciona com as emendas ns. 1.660 €:
1.408, que estabelecem continue em vigor o regime tributário
da. Constituição de 91.

O Sr. Presidente - A Assembléia concedeu preferência,
apenas, para as emendas ns. 1. 408, 1. 660 e H 9, de modo que
s6 posso, preliminarmente, submeter á sua deliberação as
emendas ns. 1.408 e 1.660.

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Prado RelI)".

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, con
sulto a V. Ex. se ficam prejudicadas as demais emendas
sôbre discriminação de rendas.

O Sr. Presidente - Desde que a Assembléia se pronuncie
no sentido de adotar o regime da discriminação de rendas es
tabelecido na Constituição de 91, ipso facto ficam prejudicadas
as demais emendas sôbre o assunto.

O SR. PRADO KELLY - Peço a V. Ex. que, oportuna
mente, me dê a palavra para encaminhar a votação.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.660

A discriminação de rendas será a mesma, da Constitui
ção de 1891, fazendo-se no substitutivo as necessárias alte
rações.

Rio, 13 de Abril de 1934. - Pedro Alei:xo.

O Sr. Irenêo Joffily -'- Peço a palavra.

O Sr. Pre.sidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Irenêo
J offily par·a encaminhar a votação.

O Sr. Irinêo JoffiIy (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a questão tributária é das mais importantes
para o Brasil. Dela devia ter cuidado desde logo o poder
revolucionário. Não o fez. Estamos sem dados, sem elemen
tos para avaliar quanto o país deve arrecadar e de quanto
é capaz o contribuinte. (apoiados e não apoiados). Assim
é que, depois da reunião de todas as bancadas, depois de
haver-se tratado de diversas fórmulas, não se chegou a um
resultado. Todas ameaçavam os futuros' dos Estados, da
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pr6pria União e dos Municípios. Não havia uma solução
positiva certa; tudo era interrogação.

Se é verdade que a questão tributária, tal como se vem
procedendo, constitue um grande mul, não nos devemos
esquecer que, mal muito maior, será a desorganização dos
Estados e Municípios. E ninguém, em bo·a fé, poderá dizer
que êles não ficarão desorganizados com êsses planos.

Assim, Sr. Presidente, .deante desta angustia que de
viamos fazer? Deixar a Constituição sem a descriminação
das rendas, sem determinar essa competência? Não era pos
sível. É aSRunto primóJ;dial. A única lembrança, a única
idéia foi esta permanecer o regime de 91; sem lhe alterar
mos uma vírgula, para que depois, diante dessa experiência
dolorosa de quatro anos, sem nada se ter feito, tomassemos
conta de nós mesmos e estudassemos aquilo que convinha
ao Brasil no seu regime tributário. (Muito bem).

Assim, Sr. Presidente, a bancada a que tenho a honra
de pertencer formulou uma emenda, destacando num capí
tulo especial, todos os dispositivos da Constituição de 1891,
para que vigorassem, porquê não compreendia uma Cons
tituiçâo sem discriminação de rendas e que envolvia tam
bém a competência dos Estados, dos Municípios e da, pró
pria Federação. (Muito bem).

Ao mesmo tempo que isso faziamos, ás Disposições
Transitórias" oferecíamos outra emenda, determinando o se
guinte:

"O Conselho Nacional, ou Conselho Federal, com
a colaboração de todos os órgãos da administração,
notadamente do Ministério da Fazenda, dos Conse
lhos Técnicos, e dos Governos das Assembléias Le
gislativas dos Estados, dos Sindicatos Profissionais e
dos contribuintes em geral, elaborará um anteprojeto
de emenda constitucional para ser enviado, dentro de
dois anos, á Assembléia Nacional e destinado a servir
de base ao estudo da reforma do regime tributário.

Parágrafo IÍnico. Concluído o anteprojeto aci~
ma referido, ou mesmo independente disso, poderá ser
emendado o capítulo referente á discriminação de
rendas, sempre com observancia das formalidades es
tabelecidas no art. f91."

Assim Sr. Presidente, conservamos a tributação de 1891
e ao mesmo tempo alvitrámos um remédio para que êstes
males não continuem.

Se, em dois anos, os nobres representantes ainda for,em
Deputados, que reclamem esta medida. Estarei de acõrdo
com a sua ação.

O Sa. HENRIQUE DODswoaTH - V. Ex. será.
O SR. IRENJl:O JOFFILY - O eleitorado do meu Estado

é que o tiirá. (Riso.)
Assim, Sr . Presidente, submeto á consideração dos no

bres colegas esta emenda, que é a única que pode salvar o
país. O nobre representante da bancada mineira, Sr. Pedro
Aleixo, é autor de emenda idêntica; refere-se tão sómente
á Constituição de 1891., deixando para a Comissão de Redaclío
o reunir o capítulo, como eu fizera.

Antecipei-me, porém, pois a minha emenda, conquanto
seja da mesma data, tem numeração inferior.
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Assim, a em~nda da bancada da Paraíba, a apresentada.
pela bancada mineira e a do Maranhão, pode dizer-se, são, na
sua essência, iguais, porquê todas visam a manutenção do
estatuído na Constituição de 1891, até que possamos estudar
devidamente o assunto, sem o prejuízo de arruinarmos as
Unidades Federativas e os Municípios.

Deste modo, Sr. Presidente, conto e espero que esta
emenda, que já tem o apóio também das grandes bancadas,
venha a ser vitoriosa. Será o único remédio para a ocasião.

Concluindo, Sr. Presidente, peco o destaque da emenda
n. 1.408, f.o n. 2, § 1°, que diz: "'contribuições concernentes
aos telégrafos e correios".

Fui tão fiel na cópia, que até esta disposição coloquei.
Verificando, porém, que ela não tem mais razão de ser, em
virtude do que a Casa votou ontem e hoje, peço o seu des
taque. (Muito bem; muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Irenêo Joffily o
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Clemen
tino Lisboa, 3° Secretário.

O Sr. Alde Sampaio - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Alde Sampaio (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, considero a conservação da discriminação
de rendas da Constituição de 91 verdadeira capitulacão da
Constituinte. (Muito bem.)

Todos estamos de acôrdo em que o assunto envolve um
dos maiores problemas nacionais. Censura-se, neste mo
mento" a revolucão porquê, dentro de perto de quatro anos,
não decidiu o assunto. Por que havemos de transferí-Io
para outra legislatura?

O 8R ACÚRCIo TÔRREs - Mostra-se a incapacidade da
Assembléia.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Há problemas que são so
lucionados com a maior facilidade por um poder discricio
nário do que por assembléias numerosas.

O SR. ALDE SAMPAIO - Diz-se crue há falta de da
dos; que não temos estatísticas suficientes para fazer es~a
discriminação. Mas, é porquê se quer uma estatística que
deixe permane.cer o estado atual de todas as unidades fede
radas, permitindo que os mil e tantos municípios que fa
zem parte da União se conservem com os seus tributos, tal
como ocorre atualmente. Os maus tributos, aqueles que
precisam ser eliminados, querem que continuem para que
a cifra total da arrecadação não se modifique.

O 8R BARRETO CAMPELO - O cirurgião está com mêdo
de operar o doente •..

O SR. ALDE SAMPAIO - Diz muito bem V. Ex:. To
dos os cirurgiões estão recuando, fugindo ás suas atitudes.

Assim sendo, dou por terminadas as minhas conside
rações e peco a V. Ex., 81'. Presidente, que tome em con
sideração o anseio de toda a Constituinte por que seja feita
a discriminação de rendas. (Muito bem.)
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Durante o discurso do SI.'. Alde Sampaio e
Sr. Clementino Lisboa, 3° Secretário, deixa a ca
deira de presidência, que é ocupada pelo se
nhor Antônio Carlos, Presidente.

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Peço a palavra.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra.

O 81'. Presidente - Tem a palana o Sr. Cardoso de Melo
Neto.

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Cedo, com prazer, a pala
vra ao ilustre Deputado Sampaio Correia.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o Sr. Sampaio Corrêa.

O Sr. Sampaio Corrêa (Para encaminhar a votação) 
O preferência, que V. Ex. me dá, Sr. Presidente, dooor
re exclusiamente da minha função de relator na matéria.
Não quero que a Assembléia tenha qualquer dúvida a êste
respeito, porquê não porá em discussão qualquer assunto
pertinente á respeitável idade do meu prezado colega, Sr.
Cardoso de Melo Neto, se ao mais velho devesse ser
concedida a palavra. (Riso.)

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Que isso não fique nos
Anais ..•

O SR. SAM·PAIO CORRÊA - Devo confessar a V. Ex. 7

e á Assembléia, que um dos dias de maior satisfação da
minha vida pública foi precisamente aquele em que, le
vando ao eminente brasileiro, Sr. Cincinato Braga, o re
sultaqo dos estudos que sôbre a matéria havia procedido ...

O SR. CUNHA VASCONCELOS ~ Com inteira competência '"
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Estudo meticuloso e brilhante.

(Apoiados. )

O SR. SAMPAIO CORRÊA - Agradecido a VV. EEx .
. . . encontrei êsse grande brasileiro de inteiro acõrdo

com o meu modo de pensar. VÍlihamos da República velha
e assistíamos ao solapar da integridade nacional, pelos im
postos interestaduais, (rauito bem) que fomentavam a
guerra entre os Estados. Estudámos com carinho, com amor
á nossa Pátria, o problema que nos havia conferido a As
sembléia Nacional, pondo acima e sobre tudo os interês
ses superiores de nossa terra, esquecendo-nos. S. Ex. e
eu, de quaisquer preocupações de ordem regional, simples
mente regional.

O SR. CUNHA VASCONCELO!S - Todos reconhecem os
nobres e intelig~ntes esforços de VV. EEx.

O SR. SAMPAIO CORRêA - Nosso trabalho não foi
discutido nesta Assembléia. As considerações que fizemos
não foram destruídas. (Muito bem.) Estou para ouvir, até
hoje, quem venha dizer que os impostos de exportação,
como considerados entre nós, não são extremamente noci
vos ao pais. Estou ainda. por ouvir alguém que tenha cora-·
gem de sustentar, nesta Casa, que os impostos cumulativos
são de defender, e que tão pouco, são de manter, para ruína
nossa, os impostos interestaduais que prepararam. queiram
ou não queiram, as bases em que se firmou a própria revo
lução de 1930.
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Entretanto, agimos como brasileiros e a única ponde
ração que se faz ao nosso trabalho é a declaracão de que
não existem estatísticas. Elas existem, Sr. Presidente, e
V. Ex. não as desconhece. O que existe é a falta de lei
tura dessas estatísticas, é o trabalho de reflexão sõbre elas
(muito bem), é a aprendizagem que elas dão a todos nós.

Disto fez a Assembléia sinalefa. Faça agora a sinalefa
completa, declarando a sua incompetência, a sua incapaci
dade, para estudar qualquer das matérias que lhe foram
conferidas pelo povo brasileiro. (Apoiados.)

Esta, Sr. Presidente, a explicação que eu devia á
Casa. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Mário Ramos - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado, Mário
Ramos.

O Sr. Mário Ramos (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, acabamos de ouvir a palavra do relator,
sábia, quente e ardorosa.

Uma das acusações que S. Ex. fez á Assembléia é re
almente da maior importancia. Disse S. Ex. que a Assem
bléia não considerou os dados de seu relatório. Ora, de
fato, Sr. Presidente, o relatório do ilust.re Sr. Sampaio
Correia é uma das peças mais notáveis produzidas dentro da
Constituinte. (Muito bem.)

O ponto de vista em que estamos, de que realmente a
Constituinte na questão de discriminacão de rendas muito
trabalhou, não se pode negar, porquê basta percorrer os
Anais da Casa e muitos discursos serão encontrados, acom
panhados de tabelas, de estudos e de dados. Ainda mais;
acredito que nenhuma matéria do Substitutivo recebeu tan
tas emendas como a discriminação das rendas. .

A con.trovérsia s6 pode ser louvável dentro de uma As
sembléia como esta, e creio que cada dia ela mais se digni
fica em face da opinião nacional, quando discute, examina.
e vota os assuntos, com animo simples e sincero.

Foi justamente sôbre a questão de discriminação de
:r~nàas que versou a emenda de n. 1.945 -do ilustre Sr. Me
deiros Neto, assinada por talvez 40 a 50 Deputados, e o Yer
sou, a meu vêr, por forma das mais acertadas~

\ f O SR. PEDRO ALEIXO - Vê V. Ex. que a Assembléia
'\. não pode ser acusada de incompetência neste assun.to. Pode

se dizer que ela é prudente; não quer saltar no escuro.
O SR. MARIO RAMOS - Perfeitamente.
Além da emenda de discriminação de rendas, há muitas

outras, como as do Sr. Prado Kelly, do Sr. Rodrigues Mo
reira, do Maranhão, e m-esmo do modesto orador, que apre
sentou a de n. 431 sôbre a matéria em aprêço.

Há ligeira confusão, ou digamos, certa apreensão que
determina a prudência a que se refere o nobre Deputado por
Minas Gerais, Sr. Pedro Aleixo, prudência, entretanto, que
se me afigura demasiada.

Diz-se que não podemos votar a discriminação dé ren
das porquê não dispomos -de elementos. Oh, 81's I Pois 41)
anos de observação da Constituição de 91, COm a sua dis
criminação de rendas, não fornecem elementos para tal dis
criminação ?I..
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Ainda hoje ouvi o nobre colega, Sr. Irenêo Joffily, di
zer que a questão é complexa. Hã, de certo, confusão entre
"discriminação de rendas" e "matéria tributária". Esta,
sim, é realmente complexa. Os Estados terão de, pelo seu
Legislativo, examinar essa tributação e fazê-la de acõrdo
com a discriminação de' rendas, que a Constituição Federal
estabelecer. . .

A discriminação de rendas não é problema absoluta
mente complexo, que a Constituinte não possa resolver.
(Muito bem.)

Srs: a maior controvérsia é relativa ao imposto de ex
portação. O meu colega, Sr. Sampaio Corrêa, falou em im
postos interestaduais. Trata-se, porém, de questão morta.
O próprio Govêrno já expediu decreto que os proibe.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - E sempre foram reputados
inconsti tucionais •

O SR. :MARIO RAMOS - A discriminação de rendas
torna-se questão premente, não s6 para evitar o que a Cons
tituição de 91 não evitou, que é a multiplicidade da tributa
ção, como para atender á questão de conferir rendas aos
municípios, problema da maior relevancia, esquecido com
pletamente pela Constituição de 91, e aqui levantada, com a
maior propriedade, pelo eminente Ministro Sr. Juarez
Távora.

Pois bem; a emenda n. 1.945, com os seus itens, pro
curou atender a êsse problema de dar rendas aos municí
pios e aos Estados, sem desfalcar a União. Ela me satisfaz,
não obstente encerrar algumas discordancias com a minha
emenda n. 431.

81's: discriminação de rendas não é tributação. Eu su
geriria á Assembléia que votasse a discriminação da emen
da n. L 945, pois não acredito que, depois dos estudos que
aquí foram feitos, passamos justificar a omissã:o. dessa
discriminação, se a Assembléia está no propósito de não
tratar da matéria, então, senhores, o nosso caminho é ela
borar um ato adicional, porquê não podemos, absolutamente,
dizer á Nação que não faremos a discriminação de rendas
senão daquí a 5 ou 50 anos!

Neste sentido, a meu vêr, podemos votar pela emenda
n. 1.945, integralmente, ou pela de n. 1.049. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a bancada paulista, eleita sob a legenda
"Por São Paulo Unido", e os classistas a ela incorporados,
declaram que votam a favor da manutenção da discrimina
ção de rendas, tal como está na Constituição de 1891. Vo
tam, a-pesar-de serem inteiramente contra a discriminação
de rendas da antiga ConstituiCão ; votam num sentido alta
mente político, exclusivamente patriótico, para que te
nhamos, no mais breve prazo possível, a Constituição que
o Brasil está necessitando (muito bem); votam, Sr. Presi
dente, a-pesar-de entenderem que todos os estudos a res
peito de discriminação de rendas foram exhaustivamente
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feitos neste plenário (apoiados), e maiores estudos não se
rão feitos.

O SR. NEGRÃo DE LIMA - Nunca houve estudos como
êsses.

O SR. C.o.\RDOSO DE MELO NETO - São estudos
muito maiores, muito mais convincentes, baseados em es
tatísticas mais seguras do que o que consta da Constitui
ção de 91.

Entretanto, Sr. Presidente, a celeuma que se levantou,
principalmente a respeito da emenda denominada da ban
cada paulista, sob a alegação de que ela prejudicava á.
União, fez com que, neste passo histórico de nossa vida,
ficassemos na Constituição de 1891.

Entende a bancada paulista, e deseja que fique con
signado nos "Anais", que a emenda n. 1.945 satisfaz ple
namente ás aspirações do Brasil (muito bem), tanto em
relação á União, como em relação dos Estados.

O SR. DELFIM .MOREIRA - Com restrição, porém, em
relação aos municípios.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Como parece,
contudo, que contra essa emenda se levanta a maioria desta
Casa, cuidando que nós, os grandes Estados, queremos di
minuir as rendas dos pequenos Estados ...

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ninguém entendeu por essa
fórma. Fazemos justiça a São Paulo. .

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - ." cedemos neste
passo, certos de que estamos, hoje como sempre, hoje como
amanhã, trabalhando única e exclusivamente pelo Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Nero de Macedo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o Sr. Deputado Nero de Macedo.

O Sr. Nero de Macedo (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, inicia-se a votação da parte relativa á Dis
criminação de Rendas, que é, sem dúvida, uma das mais im
portantes matérias da futura carta constitucional do país.

O grande brasileiro e ilustre conterraneo, q\'e foi o Sr.
Leopoldo de Bulhões, nQ mesmo dia em que foi promul
.gada a Primeira Constituição, disse:

"A obra dos republicanos, ao ser ultimada, já está ca
.recendo de revisão, quanto a vários problemas, entre os
.quais a Discriminação real e completa das rendas."

O anteprojeto elaborado no ItamaraU, por uma comis
-são nomeada pelo govêrno, julgou indispensávt'el 'alterar.
JJesse ponto, os dispositivos da carta constitucional de 24 de
fevereiro de 1891.

No mesmo sentido, inúmeras foram as emendas aqui
apresentadas. nos dois turnos.

O substitutivo aprovado pela Assembléia, nos dois tur
nos. náo seguiu outro critério.

Os pareceres da Comissão dos 26 e do ".Comité" são,
também, pela revisão dos arts. 7° e seguintes da carta fun-
damental de 1891. ,

Qual o pensamento das grandes bancadas'!
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Aí está a emenda n. 1.945, assignada em 13.de abril
último, pele ilustre "leader" da maioria e referendada pelos
"leaders" de São Paulo, Minas, Baia, R.io G. do Sul, PernalU
buco, Rio de Janeiro e Distrito Federal, propugnando para
ser alterado o sistema ora vigente, quanto á arrecadação
de rendas pela União, pelos Estados e pelos Municípios.

Chegando-se, porém, ao dia da votação, o que vamos
assistir?

Vamos assistir á votação de um pedido de destaque, reb
tabelecendo o regime estabelecido na primeira Constituiçã.o,
êsse mesmo regime que todo o país julga defeituoso e que
nós condenamos I

Sem entrar no mérito dêsse pedido de destaque, o que
tenho a -dizer, Sr. Presidente, é que continuo hoje DO mesmo
lugar em que estive ontem: - pela revisão, por uma me
lhor distribuição no tocante á arrecadação dos impostos pelo
govêrno federal, pelos governos estaduais e municipais.

Ora, se não satisfaz o trabalho constitucional, se os
artigos da emenda n. 1.045 não conseguiram dar solução
ao momentoso problema, tentemos, ainda, mais ama vez, en
contrar uma fórmula conciliatória. Aí temos, como subsídio
valioso, os brilhantes discursos pronunciados, os notávei=
pareceres dos Srs. Sampaio Correia e Cincinato Braga, as
excelentes emendas de ilustres colegas, baseadas em conhe
cimentos exatos, que provêm de uma falta na modificação
que ora é esperada, desta Assembléia.

O honrado "leader" Sr. Medeiros Neto já declarou que
não há golpe de fôrça da maioria, da qual faco parte, contra
a colaboração de qualquer Deputado, assegurando, assim, o
liberalismo vigorosamente defendido e exercitado por V. Ex.
Sr. Presidente, com a convicção de que, por esta forma, to
dos os nossos trabalhos terão êxito, bem como a campanha
.cuja vitória devemos ultimar até a eleição do Sr. Getúlio
.Vargas, cujo govêrno sempre teve e terá meu apÓio, como
do Partido que aquí represento.

Requeiro, pois, o adiamento da votação dos arts. 5°, 7°,
:10 e 12 até depois de aprovado o último capftulo do pro
jeto."

Se tal adiamento não fôr concedido, então, que a Casa
recuse o destaque solicitado, para as emendas ns. :1. (;60 e
:1.408, mantendo-se, dêste modo, o que consta do substitu
tivo que já aprovámos.

Pretender adotar simplesmente o método vencedor de
1891, que não serve na opinião geral, é confessar a nossa
incompetência para a solução de um dos principais proble
mas .que determinaram a nossa convocação; ê 'lecretar a
falência da própria Assembléia. (Apoiados e não apoiados.)

Cumpre-nos manter a nossa autoridade moral, para re
pelir as acusações que nos forem atiradas, pelo não cum
primento de nossos deveres, para com o povo. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Prado· KeIly (Para encaminhar .a votação) ---I

Sr. Presidente, autores de emenda em que Se oferecia um
plano racional de discriminação das rendas, não temos dú-
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vida em abandoná-Ia a esta altura do debate, de vez que
chegámos á conclusão da dificuldade de se e!lcon~rar uD:!a
fórmula, que harmonise as correntes de maIOr mfluêncla
nesta Casa. É" -'O SR. DELFIM ManEIRA - • prudencla, e naq mcompe-
tência.

O SR. ALDE SAMPAIO - A fórmula a Assembléia vai
dar, pela vota0ão.

O SR. PRADO KELLY - Recusamos, entretanto, o
nosso voto ás emendas ns. 1.408 c 1. 6ÔO, e llustcntaremos,
já tendo para isso pedido o necessário destaqu.!J e preferên
cia, a emenda do nobre Deputado pelo Maranhao, Sr. Godo
fredo Viana.

Esta emenda, Srs. de n. 1.049, que se encontra á pa
gina 128 do folheto que contém o parec'er sôbre emendas
oferecidas ao Capítulo V - Da Defesa Nacional - e ao Tí
tulo VII - Das Disposições Gerais e Transitórias - resa
o seguinte:

"Promulgada esta Constituição, a Assembléia
Constituinte votará um ato adicional discriminando
as rendas que devam competir á União, aos Estados
e aos Municipios.

Parágrafo único. Enquanto não entrar em exe
cução êsse ato, continuarão a vigorar o sistema esta
belecido na Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e
as subsequentes leis de tributação que nêle se ba
seiam. "

Com isso, Sr. Presidente, não queremos que esta Assem
bléia Nacional renuncie, em favor de qualquer legislatura
ordinária, não a um direito, não a uma faculdade, mas a um
dever que é imposto pelo próprio mandato. (Muito bem.)

Lembro á Assembléia, terminando, as palavras, que jã
repeti desta tribuna, do eminente Sr. Leopoldo Bulhõel;,
na própria sessão em que se promulga"a a Constituição
de 91:

"A Constituinte não resolveu a questão da federa
Cão e a obra dos republicanos, ao ser ultimada, já
está carecendo de revisão quanto a vários problemas,
entre os quais a discriminação real e completa das
renda~. 'o

Srs., que esta condenação histórica não recaia sôbre a
Assembléia Nacional de 1934; que essa Assembléia Nacional,
antes de ultimar seu mandato, depois de 'elaborar a Consti
tuição. tenha a coragem de assumir perante a nação, a res
ponsabilidade de discriminar as rendas públicas, sem renún
cia a um dever precípuo que lhe é imposto. (Muito bem.)

Assim, SI' . Presidente, votaremos contra as emenda:,
1.408 e 1.660, mas aceitaremos a emenda 419, porquê não
prejudica a de n. 1.049, do ilustre representante do Ma
ranhão.

. E como já pedi destaque e preferência, que V. Ex.,
Sr. Presidente, prometeu submeter á Casa, aguardamos
oportunidade de vêr vitorioso o ponto de vista que susten
tamos. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Antônio Covello - Sr. Presidente, peço a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, para
encaminhar a votação."

O Sr. Antônio Covello (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, venho apenas proferir o
meu voto a respeito do debatido problema, que vai ser de
cidido pela Assembléia por meio da votaç.ão de qualquer das
emendas apresentadas á consideração da Casa.

Parto do principio, Sr. Presidente, de que foi pela As
sembléia escolhida uma Comissão, depositária de nossa con
fiança (mnito bem), para elaborar a respeito, não só deste
magno assunto, como de cutros também - os princípios es
senciais, básicos e os dispositivos que devem reger a ma
téria.

Não há discrepancia sôbre a opinião existente quanto
ao sistema da di:;~riminaçúo de rendas adotado pela Consti
tuição de 91. Bom que tivesse sido, era, entretanto, eivado
de defeitos que devem e merecem ser corrigidos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Inteiramente condenados.
O SR. ANTÔNIO COVELLO - A Comissão incumbida

de tratar o assunto, composta de algun::i dos vultos mais emi
nentes desta Constituinte (muito bem), de homens de ele
vada cultura no estudo do assunt.o, traçou as normas que de
veriam ser adotadas' de acôrdo com o exame profundo, se
guro, da situacão financeira do país. (Muito bem.)

Os signatários do parecer da Comissão dos 26, Srs. Cin
cinato Braga, Sampaio Correia e Pereira Lira, cujos nomes
a Assembléia profere envolvidos numa onda de respeito
exauriram o assunto, (apoiados), vasculharam todos os re
cantos da nossa vida financeira, foram buscar todos os ele
mentos fatores capazes de influir no espirito de um patrio
ta, para determinar o sistema aceitável de discriminacão de
rendas. E o sistema foi, finalmente, tracado, consubstan
ciado num parecer que traz essas respeitáveis assinaturas,
parecer emanado de um órgão que tem, consigo, a confiança
de todos os membros da Assembléia. Não vejo razão para nos
afa.starmos das conelusões dessa Comissão.

O SI'\.. LAURO SANTOS - ÊSse pare.cer cria dois impostos
diretos sôore os lavradores.

O SR. ANTôNIO COVELLO - V. Ex. há de me per
doar, mas o meu tempo é escasso para responder.

A emenda n. 1. 945, além de tudo, restabelece o imposto
de exportação e, acrescenta, no § 3° do aftigo 7°, que, em
casos excepcionais, o Conselho Federal poderá autorizar,
por tempo determinado, o aumento do imposto de exporta
ção; além do limite preestabelecido de 10 %. É o regresso
ao sistema asfixiante do imposto de exportação. (Muito
bem.) E êsse imposto, que mereceu o estigma de economis
tas eminentes, de homens da estatura de Cincinato Braga,
Sampaio Correia e Pereira Lira; e êsse imposto, considerado
antieconômico e prejudicial ao desenvolvimetno de nosso
país, não pode ser restaurado.

O sistema da Comissão prevê a supressão completa do
imposto dentro de um periodo prefixado, sem que sofram
abalo as finanças da União e dos Estados.

O SR. SAMPAIO CORRtA - Periodo, aliás, de 10 anos.
O SR. ANTÔNIO COVELLO - Nessas condições, entendo

que a Assembléia não deve retroceder, diante da solução do
problema, e enuncio, clara e cabalmente, o meu voto, di
zendo que aprovarei o parecer elaborado pela Comissão dos
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26, por intermédio dos representantes mencionados. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

') 0_Sr. Pedro Aleí:x:o - Peco a palavra, para encaminhar a
.. votacao.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Pedro Aleixo (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, signatários da
emenda, cuja aprovação se pleiteia agora nesta Casa, devo de
princípio, anunciar que todas as veementes reprovações fei
tas ao regime estabelecido pela Constituição de 91 calarem, e
calam, no espirito de quantos têm que opinar sóbre tão rele
vante assunlo.

É necessário, porém, discernir, na situação em que nos
encontramos, os verdadeiros Dontos do problema, para que
não fique parecendo que nós, pleiteando a manutenção do
regime de 91, estamos fugindo á proclamação de êrros por
todos nós verberados, e em nosso favor temos, Srs. C'bnstituin
tes, num parecer, a opinião dos mais ilustres signatários
das emendas substitutivas desse regime, uma vez que, desde
o projeto aqui apresentado até quasi todas as outras emendas,
vem estabelecido que o imposto de exportação será proviso
riamente mantido. (Muito bem).

Assim afirmado, assim reconhecendo uma situação de
fato, que a Assembléia não pode desconhecer, o que se tem
demonstrado é que todos êsses êrros por nós condenados não
encontraram o remédio necessário para a sua imediata cor
reção. (Apoiados e não apoiados).

O SR. NERO MACEDO - V. Ex. não tem razão. Ê questão
de tempo, de pr·azo .

......l O SR. PEDRO ALEIXO - Sendo assim, Srs., se é
uma questão de prazo. notemos todos nós, que não estamos
pleiteando a perpetuidade do regime de 91: o que estamos
pedindo á Assembléia é que atente na situação dos Estados
e verifique que; se nós, simuladamente embora, através dessE!
parecer, temos que manter o imposto de exportação, tão mal
sinado, tenhamos a corágem de reconhecer que êsse imposto
não póde ser imediatamente abolido sem a apresentação do
sucedaneos devidos; e, por conseguinte, deixemos que o as
sunto seja resolvido no prazo normal que estabelecemos, de
;) anos, de acôrdo como que solicita da ,Assembléia o ilustre
leader, Sr. Medeiros Netto. Atentemos ainda nesta questão,
nobres Srs. Constituintes: o assunto da discriminação das
rendas é de relevancia tal que êle não pode ser tratado, não
pode ser cuidado, num momento de profunda desorganização
social e política, como êste que estamos vivendo. (Muito
bem). O que temos de compreender, desde logo, é que, ter
minados, encerrados os nossos trabalhos, pelos Estados do
Brasil inteiro vamos ter grandes e graves lutas nas eleições
para as ConStituintes estaduais e que, dentro dessas Assem
bléias, o mesmo problema vai ser discutisIo e vai ~er e:x:ami
nado e, para êle, serão propostas soluçoes, soluçoes dIgnas
de meditação de uma Assembléia Nacional, porquê essas so
luções, as que lá forem lembradas, são aquelas que vão cui
dar da vida e da administração das celulas da nacionalidade,
os municípios.

Ora, S1's., Delo que se verifica através das emendas
apresentadas, já agora não se faz mais como em 91, uma
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discriminação de rendas entre o Estado e a União. Vamos.
mesmo, estabelecer um princípio pelo qual já ficam conferidos
aos municípios certos e determinados impostos. Quer dizer
que, mesmo antes de se indagar quais os serviços que devem
ficar a cargo dos municípios, já se pretende fixar, na Assem
bléia Nacional Constituinte, o recurso necessário para a ma
nutenção desses servi.cos.

Sejamos lógicos neste ponto, Srs. Constituintes. Se sen
timos que é imprescindível dar aos municípios recursos para
a sua administração, se compreendemos que não bastam
palavras vagas, e que são vasias de sentido aquelas que as
seguram a autonomia municipal, sem, entretanto, dar a essas
entidades administrativas osrecul'SOS necessários para que
essa autonomia realmente se exercite, se nós, Srs. Consti
tuintes, reconhecemos isso como uma verdade, então, logica
mente, deixemos que sejam discriminados os serviços entre
Estados e Municípios para, depois disso. e somente lC[Jois
disso, virmos, aqui, votar um processo pelo qual as rendas
sejam discriminadas, de modo a que se assegure a realização
desses encargos, dêsses serviços e que não ponhamos as en
tidades celulares, que são os municípios, na dependencia. na
ôubordinação dos poderes estaduais, assim como não quere
mos que o exercício dos poderes estaduais fiqUd nu depen
dência exclusivamente da boa vontade do poder federal.

Assim, Sr. Presidente, não estamos, com a nossa emenda,
reconhecendo ou proclamando a falência desta Assembléia,
porquê não poderá ter falido uma Assembléia perante a qual
são apresentados trabalhos notáveis, tão justamente gabados
de preclaros brasileiros, como Cincinato Braga e Sampaio
Corrêa. (Apoiados).

O SR. IDÁLIO SARDEMBERG - Mas que não são julgados.
O SR. PEDRO ALEIXO - Não poderá estar falida uma

Assembléia que teve o ensejo de ouvir e compreender toda a
gravidade do problema aquí discutido.

Ora. Srs. o que nós queremos nesta hora dificil é ser
prudentes. (Muito bem). O que desejamos é evitar que,
através de um ato precipitado nosso, enfeixando no texto
constitucional regras definitivas, por quanto tempo não sa
bemos, possamos amanhã ser acusados com a mesma veemên
cia, com a mesma indignação com que hoje se acusa a Consti
tuinte de 91.

Não estamos proclamando a nossa falência, repito, nem
dizendo que somos incompetentes para resolver o assunto.
Queremos resolvê-lo sim, mas com segurança, com precisão,
tendo em vista todos os nossos interêsses e as realidades do
Brasil. (Muito bem,.· muito bem. Palmas).

O Sr. Soares Filho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a .palavra o Sr. Soares Filho,
para· encaminhar a votação.

O Sr. Soares Filho (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, na votação do projeto constitucional, é a
primeira vez que, rapidamente embora, ocupo a at.enção da
Casa, e faço por vários motivos.

Desejo dizer, desta tribuna, uma palavra de justiça
quanto ao trabalho árduo, completo e patriótico dos rela
tores da Comissão Constitucional que, apontaram, no pare
cer, n6rmas, medidas capazes de orientar a Casa na votação
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de uma bba discriminação de rendas. Examinando os dis
positivos que consubstanciam as idéias contidas no parecer,
verificamos, dêsde logo, que algumas das falhas apontadas,
durante 40 anos, na discriminação de rendas na Constitui
ção de 91, foram completamente sanadas. Ao lado de uma
sistemática distribuição de rendas, capaz de ;;arantir uma
bOa administra(;.ão á União, aos Estados e aos Municípios,
ficavam completamente abolidos, em prazo curto, os impos
tos de exportação bem como vedada, de forma definitiva, a
bi-tributação, além de vedados os impostos interestaduais.

Se outro titulo não tivesse o trabalho dos eminentes
Deputados, que honr.am a cultura desta Assembleia, hon
rando a cultura do Brasil na sua especialidade (Muito
bem). êste seria bastante para recomendar os seus nomes
já. consagrados á consagração maior ainda das gerações vin
douras. (Apoiados).

Outro ponto, que preciso salientar desta tribuna, é que
- quanr'lo malsinam as emendas da chamada coordenacâ.o
de propugnarem um regionalismo estreito, - néste parti
cular a emenda 1.945 dá ao Brasil um alto exemplo de des
preendimento e de espírito nacional. Por essa emenda, tam
bém ficava proibida a periculosidade do imposto de expor
tação, ficavam vedados os impostos interestaduais e a bi
tributação, e, o que é mais: êsse outro imposto profunda
mente antiecon"mico que pesa sôbre a nossa produção, o
imposto de transito. Basta dizer que o Estado de São Paulo,
um dos que, pelos seus representantes, mais cooperaram
na coordenaeão, perdia, pela emenda, cerca de cem contos
em mil contos de réis de sua receita.

Que a Assembléia, ao examinar os trabalhos apresenta
dos por êste ou aquele Deputado, por esta ou aquela banca
da, eleve o seu espírito, porquê o patriotismo, dentro desta
Casa, não é privilégio de ninguém. (Muito bem) ,

Ao lado disso, verificando encaminhar-se a Assembléia
para um exame posterior da matéria tributária, mantida. si est
in (uantum, a discriminação de rendas de 1891, eu quereria
ponderar a V. Ex. - o que, certamente, será desnecessário,
dada a sua habilidade, a sua consumada perícia em dirigir os
trabalhos da Casa - que duas questões surgem e que não
podem nem devem ser decididas de cambulhada, decididas con
juntamente: uma, relativa ao mérito, é a' de se saber qual
a distribuição de rendas que vamos adotar - se a da emenda
apresentada ao plenário, se a do substitutivo da Comissão,
ou se a de 1891; a outra é a de se saber como, no futuro, se
legislará sÔbre a discriminação de rendas.

São essas, Sr. Presidente, as duas questões distintas sô
bre as quais se terá de pronunciar a Assembléia. {Muito bem;
'muito bem.

o Sr. Mãrio Ram.os (Pela ordem) - Sr. Presidente, es
tando a esgotar-se o tempo, pediria a V. Ex. consultasse á
Casa sôbre se concede prorrogação para que se ultime a vo
tação da matéria ora sujeita á sua deliberação.

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento
do Sr. Deputado Mário Ramos queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovado. .

O Sr. Delfim. Moreira (Pela ordem) requer verificacão
da 'Votação.
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Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 104 81's. Deputados e contra 121;
total, 225.

O Sr. Presidente - O requerimento de prorrogação foi
rejeitado.

Esgotada a hora, vou levantar a sessão, designando para
a de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. :I.-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (20 turno). (Votação da emenda
D. 1.660).

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 10 mi-

..

VOLUME xx 17





141& Sessão, em ~_O de Maio de 1934

:Presidência do Sr. Pacheco de OUveira, iO Vice-PresideJl.~

1

ÁS H horas, eompereC'em os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Thomaz LObo,
Fernandes Távora, Clementino LisbOa, Valdemar Mota, Alva
ro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, LuizTireIli, Alfredo da
Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga Canral, Itean
.dro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeida, Rodrigues MOI:eira, Costa Fer
nandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Agenor
.Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade,
Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,José Borba, Leão Sampaio,
Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira,
-Silv'a Leal, Martins Veras, KerginaIdo Gavalcantí, Ferreira de
Sousa, Alberto Raselli, Velozo Borges. Ooon Bezerra, Irenêo

,J'offiIy, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, Barreto Campelo,
.João AlbertD, AgamenDn de Magalhães, Souto Filho, Arruda
Falcão, Luiz Cedro, SoIano da Cunha, Mário Domingues, Ar
:ruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá,
.Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto
Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos,
Sampaio Costa, Guedes Nogueira, AntÔnio Ma~hado,Leandl."o

Maciel, Augusto Leite, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J. J.
Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Mariani,
Magalhães Neto, Arlindo L.eoni, Medeiros Neto, Artul." Neiva,
Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila.
Amal."al, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Ne

;.gueiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho,
Arnold Silva, Lauro Passos, Fel."nando de Abreu, Carlos Lin
,denberg, Godofl"edoMenezes, ·Lauro Santos, Jones Rocha,
Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel
Couto, Sampaí<l 'Cor-reia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha,
·.olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado
Kelly, Raul Fernandes, César Tinoco, Christóvão Barcellos,
Alípio Costallat, Acúrcio TÔrres, Fernando Magalhães, Oscar
"Weinscl\enk, José Eduardo, GwYer de Azevedo, Fábio Sodré,
·.cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lem
-;gruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José Braz,
Adélio M'aci~l, Martins Soares, Pedro Aleix'O, Negrão de Lima,
Gabriel Passos, Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Mo
reira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Cloemente
'Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Penido, João ~raldo,
_Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti,



- 260-

Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Val
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Cel
so Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de
Rezende, Jacques Montandon, Antero Botelho, João Alves,
Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, Teotônio
Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Barros
Penteado, !\i'orais Andrade, Almeida Camargo, Mário Whate
ly, Vergueiro César, Guarací Silveira, Hipôlito do Rêgo Zo
roastro Gouveia, José Ulpiano, Cincinato Braga, Abreú So
dré, Lacerda "\Verneck, Antônio Covalo, Cardoso de Melo Neto
Morais Leme, Henrique Bayma, José Honorato, DomingoS.
Vellasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Villasboas,
Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, La
cerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardemberg, Nerêu Ramos,
Adolfo Konder, Arão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes,
Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes Dias, FredericO'
Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xa
vier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fan
ia Ribas, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Sal
danha, Minuano de Moura, Acir Medeiros, Gilbert Gabei
1'a, Va..,;co de Toledo, AntÔnio Rodrigues, Valdemar Rei-

,kdal, Martins e Silva, Francisco Moura, AntÔnio Pen
nafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek,
Edwaldo Possolo, Guilherme Pláster, Eugênio Monteiro'

·de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhã:es, Mílton Car-
· valho. Ricardo Machado. Váltel' Gosling, Augusto Corsino,
· João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache. Alexandre Sici
liano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha.
Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite,.
Oliveira Passos, Davi Meinick, Pinheiro Lima, Levf Carneiro,.
Alberto Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido. (248).

Deixam de comparecer os Srs.:
Antônio, Carlos, Jeová Mota, Melo Franco, Carlota de

Queiroz, Ferreira N'eto, Armando Laydner (6) .

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
.. recimento de 248 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

Comparecem os Srs. Ministros Osvaldo Ara
nba e Juarez Távora.

O Sr. Valdemar Mota (4~ Secretário, servinao de 20
)',.

· procede á leitura da ata da sessão antecedente.

O Sr. Presidente'- Se há alguma retificação á ata que
acaba de ser lida peco enviar â Mesa, por escrito.

Vem á Mesa o seguinte

SÔBRE A ATA

Tenho a honra de comunicar a V. Ex. que a nobre co·
lega, D. Carlota Pereira de Queiroz. não tem podido com
parecer ás sessões por mo.tivo de moléstia grave em pessoa
de sua famfiia.

Sala das Sessões, f O de Maio de f934 - Cardoso de'
Melo Neto.
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Em seguida, é apl'ov~da a ~ta da sessão ar..
tecedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expéctiente.

O 'Sr. Clementino Lisboa (3°SeCTetáriQ, servindo de 1°),
:procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Ofícios:
Três do Instituto da Ordem dos Advogad0s Brasilci

,ros, comunicando que essa associação aprovou um v Jto
contra a inserção na futu1'a Constituição do art. 1~; outto'
contra os seguintes dispo:>itivos: b) que permite a eleição
dos atuais int.erventores; b) que sonega ao conhecimento dos
tribunais os atos do Govêrno Provisório; c) que aprova, sem
exame, os atos do atual Govêrno; e finalmente, apoiando a
emenda n. 1.294 e oferecendo a seguinte redação:

"A todo o direito corresponde uma acão que o
assegure, sendo inviolável e isento de quaisquer ta
xas ou impostos o seu exercício".

-Inteirada.

Do Instituto de Ordem dos Advogados Mineiros, pediu
do sejam as eleições presidênciais por sufrágio direto.

-Inteirada.

:É lida e enviada â Comissão de Polícia a
seguinte

2

INDICAÇÃO

N. 5 - 1934

Determina' que prevalecerá até ser votada a Constitui
ção definitiva, a divisão das rendas estabelecida na Cons!í
tui0âo de 1891, e dispõe sôbre a competência dos juíz"lS
seccionais.

(Polícia 30 - 1934)

Insira-se. no art. 38 do Regimento Interno, em vez' de
"quarfro" - "quinze".

No art. 45. o parágrafo único passe a ser 1°, e acresce.1-'
te-se:

§ 2?, Na hipótese prevista por êste artigo, prevalecerá,
até ser votada a Constituição definitiva, a diviso ) das reu·,

o das e::tabelecidas pela Costituição de 1891, art. 70 e regula
mentos e continuará a incubir aos juízes seccionais e aos
re~pc(ltiyos sub!':titutos a competência transferiria para os
Jufzes Estaduais dos Feitos da Fazenda pelo T)rojeto ela
borado pela Comissão dos 26.

Logo depois, de votada a Parte Preliminar, será dada
para ordem do dia o título referente ao Poder Judiciário.
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Justifícação

Seria absurda e de consequências práticas deploráveis
retirar a competência dos atuais juízes federais e restitui-Ia,
semanas depois, aos mesmos preparadores e julgadores, a l
sim como autorizar os Estados a cobrar certos tributos e
privá-los, pouco depois, dessa atribuição.

Sala das Sessões, 9 de M·aio de 1934. - Carws Mazi
miliano.

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente~

Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

3

Continuacão da 'Votação do projeto de Constituição, com
emendas (2° turno). (Votação do artigo 50 da emenda
n. 5.)

o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O 81'. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encamínhar a votação)
81' . Presidente, retiro o meu requerimento de destaque dO'
art. 5°, do art. 7°, do n. 7 e parágrafo único do art. 9°,
art. 10, e do§ 2° do art. 12 da emenda n. 1.945, que está
sendo votada com preferência, e requeiro sejam êsses arti
gos postos em votação, destacando-se da letra b do n. f do
art. 5° as palavras finais: "salvo os combustíveis de motor
de explosão", e, no' art. 7° n. 1, a letra d.

Isto, 81'. Presidente, sem prejuízo da votação, em se
guida, da emenda 613, que se' encontra â página 83 do
avulso dêsse capítulo. (Muito bem.)

O 81'. Presidente - Defiro o requerimento do 81'. Depu
tado Medeiros Neto.

De conformidade eom <> deferimento, 'Ou submeter a
votos o seguinte

ARTIGO DA EMENDA N. :1..945

Art. 5.0 Compete, também, privativamente á UnLão:
I - Decretar impostos:
a) sôbre a importação de mercadorias de procedência

estrangeira;
b) de consumo de quaisquer mercadorias;
c) de renda e proventos de qualquer natureza, exce

tuada a renda de imóveis;
d) de transferência de fundos para o estrangeiro:
e) de sêlo, quanto aos atos emanados de seu govêrno

e os negócios de sua economia ou regulados por lei federal.
. TI - Cobrar taxas telegráficas, correios e outros ser

viços federais; entrada, saíàa e estadia de navios e. aero
naves, sendo livre o comércio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e ás estrangeiras, que já tenham pago imposto de
importação.
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o Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente. peço a palavra.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminh.ar a votação) 
8enhar P.r~idente, congratulo-me oom o nobre lea'llder da.
maioria pela iniciativa que acaba de ter, e que significa,
evidentemente. a desistência do j,lropósito de adiamento da
solução do problema da discriminação de rendas.

Na sessão de· ontem, algumas vozes autorizadas já se
haviam pronunciado contra êsse alvitre. e o meu intento era
hoje secundar a manifestação feita nesse sentido. Ela, en
tretanto, se torna em parte desnecessária, á vista do reque
rimento que acaba de formular o eminente leader da
maioria.

Devo. ainda assim, acentuar que ambas as sugestões
apresentadas me pareciam de todo inconvenientes. A de
adiar a -solução do problema de discriminação de rendas para
um ato adicional, conforme as emendas do ilustre repre
sentante do Maranhão, Sr. Godofredo Via.na, e da bancada
do Rio Grande do Sul, é, nada menos, que a reprodução da
o.ferecida em 91, na Constituinte republicana.

É muito interessante notar que, enquanto em 91 a pro
posta foi feita com o intuito de afastar a fórmula de dis
tribuição das rendas então adotada, agora ela ressurge para
prolongar a vigência da fórmula que então se receava
admitir.

Por outro lado, êsse alvitre ad'iaria, apenas de alguns
dias, a solução do difícil problema. E, sem dúvida, quem
até agora não se orientou a respeito não o conseguiria no
breve prazo dêsse adiamento. Praticamente. por conse
quência, êle não melhoraria a situação.

Ainda mais me repugnaria, porém, a desistência da As
sembléia de resolver esta, que é uma das maiores questões
da nova Carta Constitucional, diferindo-a para uma nova
Assembléia, porquê o adiamento seria muito longo - che
gou-se a falar em cinco anos - ...

O SR. !RENto JOFFILY - Minha proposta é de dois anos.
O SR. LEVí CARNEIRO - '.' e poderia vir a dar

lugar a que a matéria tivesse de ser reconsiderada num mo
mento peor, mais grave que (I atual, visto que se transferiria
para data fixada prévia e arbitrariamente.

Acredito que ambas as sugestões se ressentem de um
defeito comum: o de manter o dispositivo de 1891, cujos
erros e inconvenientes a nossa prática de 40 anos tem re
velado. (Muito bem.) Basta relêr tal dispositivo para se
verificar a sua deficiência, para se vêr como o quadro tri
butário, ali organizado, não abrange quasi nenhuma das mo
dalidades ora vigentes. E seria verdadeiramente ridículo
que, no instante atual. votássemos uma distribuição de ren
das, em que não figurassem as modalidades mais interes
santes, mais vultosas, mais significativas da tributação bra
sileira.

No regime tributário vigente, há problemas que esta
Constituinte não pode deixar de enfrentar. Disse, eu, uma
vez, e agora desejaria repeti-lo, que a reforma tributária
de que o Brasil precisa não se há-de inspirar nos interêsses
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exclusivos da União, nem nos dos Estados, mas nos interês
ses esquecidos do contribuinte sacrificado. (Muito bem.)

Há uma· série de defeitos decorrentes do sistema tri
butário de 91 que é n~essário encarar e ~ue o anteprojeto
considerou: a bitribufJação, o imposto cumulativo, os im
postos interestaduais, a omissão das discriminações das
rendas exclusivas dos municípios, o alcance da imunidade
tributária das concessões de serviços p~bllootl, a possibili
dade das alterações de impostos para atendor a oircunstan
cias ocasionais. De todos êsses assuntos nllo oogitou a Cons
tituição de 24 de Fevereiro e, por isso mesmo, ficariam
agora postos á margem, se nos limitássemo! B fazer ressur
gir o dispositivo de 91.

Por outro lado há, evidentemente, no oaRO, uma questão
de verdadeiro amor-próprio nosso e de JusLlCtl ao pugilo de
Deputados que, com o maior brilho e compot.«\ncll\, versaram,
aquí, a matéria. Estudaram-na, inioialmonto, no seio da
Comissão Constitucional, dois dos homens quo ma.is têm
honrado o Parlamento no Brasil: os Srs. Sllmpll.lo Correia
e Cincinato Braga. (Apoiados.) Depois dl~go. nusLn Lribuna,
e mesmo anteriormente, um grupo de Dopull1d08, abalizados
e provectos, aprofundou o problema em todll!!l 1111 suas faces.
Possuímos, assim, material acumulado como nno o teve a
Constituinte de 91 vigente. (Muito bem.) A própria emenda
1;945 melhorou, neste ponto, consideravolmcntc, O projeto
da Comissão dos 26.

Queria, entretanto, Sr. Presidente, Bpresentar um
alvitre.

Voto em blouo por qualquer dessas fórmulas, mas atendo
a uma ponderação do nobre colega Sr. Podro Aleixo. Não
é possível fazer entra.r em vigõr, imediatamonte, o novo sis
tema; ];)o,r isso, pediria que se adiasse o infoio da execução
do sistema para 1936 ou 1937, e nesse perfodo, som nenhuma
fórmula extraordinária - porquê todos os dispositivos da
Constituicão podem ser emendados - se faoilitasse, sobre
tudo, o processo de emenda dêsse preceito, do modo que êle
se pudesse realizar no decurso do mesmo ano. (Muito bem;
muito bem. Palmas.) .

O Sr. Irenêo Joffily - Peço a pala.vra, pUI'U, oncllminhar a
votação. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. DopllLndo Irenêo
Joffily.

o Sr. Irenêo Jofii1y (Para encamiYI/w:r a votação) 
Sr. Presidente, sôbre matéria tão importante oomo a da
tributacão até ontem, nesta Casa, tudo ern incertl'za.

Diversas emendas contrariavam o Bubstitutivo e das
maiores bancadas surgiam alvitres que so entrechocavam.
Não se podia encontrar- meio capaz de soluolonar- a questão,
porquê para isso não fõra preparado o terreno em busca
de melhor caminho.

Mas, Sr. Pr-esidente, ainda ontem, nesta Casa, dominava
a idéia da permanência do regime de 91, durante dois anos.
Nesse sentido apresentaram emendas as grandes bancadas do
Rio Grande do Sul e de Minas juntamente com as do Ma
ranhão e .Paraíba. Isso mostrava como o problema era im
portante e como divergiam os pensamentos, sendo insegu
1'.os os passos em matéria de tamanha relevancia. Agora,·
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parece que tudo muda. Não sei qual a Maria Borralheira
que, de ontem para hoje, trouxe a sua varinha de condão
para nos indicar a trilha exata, a estrada larga por onde
devemos seguir.

Mas, na verdade, Sr. Presidente, não houve Maria Bor
ralheira, não houve varinha de condão; e o nobre Deputado,
Sr. Leví Carneiro, que me antecedeu na tribuna, procla
mou as dificuldades a que acabo de me referir. Sim, se
nhor Presidente, porquê se S. Ex. diz que teremos dois
anos para experiência, pergunto á Constituinte: como va
mos votar para fazer experiências e não temos a experi
ência para votar? Não compreendo, Sr. Presidente. De
pessoa eminente, figura de alta representaóão, ouví que nada
se deveria manter da Constituição de 91, mesmo que 'S~
anerasse para o mal.

Mudar para o mal, Sr. Presidente?! Fiquei estupefato.
Dar um' passo incerto, errado, capaz de desorganizar as fi
nanças dos Estados - é isso que vamos fazer. Mas com o
meu voto, Sr. Presidente, tal não se efetivará. Mantenho
me no meu ponto de vista, de acôrdo com o que está na
emenda 1.908 e na justificativa que apresentei. (Muito
bem; muito bem).

O 81'. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a vo
tação, o nobre Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a vot'lÇão)
- Sr. Presidente, bem conhecida é a caricatura que se
faz da política do Govêrno Provisório, dizendo que ela se
resume no seguinte lema: vamos deixar como está. para
'llêr como fica.

Era isso o que se pretendia fazer em relação á discri
minação de rendas. É a política da irresponsabilidade, do adi
amento, da passividade mussulmana; a espera que o tempo
ou o céu dêem a solução necessária ao problema, sem que
haja esfôrço para resolvê-lo.

A justificação dêsse modo de vêr, feita desta tribuna,
convenceu-me ainda mais da sua fr:;tgilidade, porquê os ora
dores que se colocaram nesse ponto de vista partiram das
seguintes premissas: que era manifestamente errada a dis
tribuição de rendas contida na Constituição de 1891; que
eslava verificada a inconveniência dessa discriminação; que
a Assembléia Nacional Constituinte, aqui reunida, tinha apre
sentado trabalhos excelentes, estatísticas completas que elu
cidavam perfeitamente o assunto.

Qual a conclusão a tirar daí? Que devemos aproveitar
êsses trábalhos; que devemos fazer uma discriminação de
-rendas de acôrdo com os excelentes subsídios trazidos ao
seio da Assembléia.

Pois bem, tal conclusão era inteiramente diversa. Como
era errada a Constituição de 1891, como eram bons os tra
balhos aquí apresentados ... , deveriamos continuar com a
Constituição de 1891. .

Nada mais absurdo, porquanto, se estavamos em cami
nho falso, se tínhamos de ir seguros pela nova trilha, por
que não preferir esta áquela?

Congratulo-me, _Sr. Presidente, com a Assemhléia pela
notícia que nos acaba de dar o Sr. Deputado Leví Carneiro,
-de que não persiste mais êsse ponto de vista completamente
.errado, que nos iria desmoralizar e mostrar que não tinha-
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mos competência para realizar uma das obras para as quais
fomos convocados.

O SR. TEIXEIRA LEITB - Muito bem.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Devemos fazer uma

discriminação de rendas. Ai estão os trabalhos não só da
douta Comissão como os de outros deputados. Noto com
prazer que essa matéria, antigamente só ventilatfa por ho
mens já avançados pela vida, hoje é cultivada pelos moços
que apresent.aram aqui est.udos verdadei~amente notáveis.
Neste ponto, podemos estar satisfeitos com a tarefa reali
zada pela Assembléia.

Os trabalhos da douta Comissão, dos Srs. Sampaio Cor
reia, Cinoinato Braga e Pereira Lira, são importantíssimos
e elucidam bastante a questão. Não lhes dou meu aplauso
integral porquê retiraram -dos Estados o imposto de expor
tação. Não é possível, no momento, suprimir êSdC imposto,
mas os seus perigos e os seus inconvenientes não são tão
grandes, como cOlUumente se diz, porquanto a guerra que
os Estados podem fazer uns aos outros com ~SS13 imposto
é que dará lugar á sua supressão. Uns Estadc.o:. obrigarão
os outros a diminuir o imposto. A tendência natural, por
tanto, é para que êSse imposto venha a desaparecer pela
conveniência dos próprios Estados e dos próprios produ
tores.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex., que aliás está se
mostrando versadissimo na matéria, sabe perfeitament.e qud
há até um critério contra o fisco: êle é misoneista por ne
cessidade.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Póis não.
Outro ponto com o qual absolutamente não concordo

refere-se ao parecer da Comissão ao § 2" do último artigo
das Disposições Transitórias, porquê uma das grandes vanta
gens em substituir o regime da ConstitUIção de 91, é acabar
com a bi-tributação, com a tributação cumulativa.

Os doutos relatores, entretanto, dlsseraru que não in
cluiram no -texto do artigo o imposto de viação e de trans
porte porquê êstes poderão ser cumulativamente decreta
dos e arrecadados. SEl se faz essa carga contra os imp'lstos
de exportação, como permitir que êstes .impostos anU-eco
nômicos, como o de viação e transporte, continuem a ser
cumulativamente arrecadados?

Apelo para a Assembléia Nacional Constituinte, afim àe'
que faça uma distribuição de rendas - e estou pronto a .
colaborar nesse trabalho - porquê tenho a cert6z~ de que
daqui há de sair uma obra digna desta Assembléia e do povo
brasileiro. (Muito bem; muito bem).

O Sr. César Tinoco - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. César Tinoco,.
para encaminhar a votação.

O Sr. César Tinoco (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, sou, também, signatário da emenda.

Sinto não poder aeompanhar a coordenação que se quis
. fazer, aquf, para manter, contra os postulados do Govêrno
. ProYisório, contra os interêsses do povo do Brasil, o im

posto de exportação que é um imposto interestadual, que é
um imposto antieconõmico, que é um imposto que arruína
o Brasil e que, desde sua instituição, tem sido combatido,
para, de agora, na hora em que se podia norteá-lo 11ara um
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bem melhor do país, para um bem melhor da produção, para~,

um bem melhor da economia. nacional, têrmos, por como
dismo, por preguiça de realizarmos a. obra que o Brasil
exige de nós, de deixar continue aí essa guerra de Estado·
para Estado, nisso a que soe dá o nome de imposto de expor
tação, taxando o que produzimos pa.ra nós mesmos consumir
mos; comete-se o crime de gravar com 15 e 20%, mais en
carecendo a vida do pobre do Brasil, o que sái de um Es
tado para outro, do meu Estado para. o Distrito Federal, de-'
Minas Gerais para S. Paulo; de São Paulo para outra uni-
dade, e assim por diante.

O SR. EUVALDO LODr - Isso não é imposto de exporta
ção: é imposto interestadual.

O SR. CÉSAR TINOCO - É de exportação, como as-
tava dentro da Constituição de 91, como se quer manter'
agora, com as mesmas palavras, e mesma prática, os mesmos
vícios, o mesmo exercício, o mesmo crime, contra a eco-o
nomia dos brasileiros. Não é isso que estava na Constituição
de 91? O que se está fazendo é a repetição do passado, é a
volta ao passado, é a falta de coragem para reagir, fazendo
leis que libertem o Brasil da escravatura do ouro e do ca
pital estrangeiros. O que se verifica é a indolência, pro
curando voltar ao que estava feito, pela falta de coragem'
para reagir.

Mas, Senhores, não é para prosseguir tudo como estava
que se atirou o país aos azares da revolução; não se deu o·
movimento de 30 parr.. continuarmos, terra a terra, a copiar
aquilo que já tivemos a hombridade de condenar, a, o que é,
mais, para peor.

. A emenda que se pediu aquí prevalecesse é um crime
ainda maior do que o que ~tava feito. Permite que, em·
cada' exercício, os impostos sejam aumentados de 5%.

O SR. PRADO KELLY ...:.- A lei veda que em cada exercí-
cio haja aumento superior a 5%.

O SR. EUVALDO LODI - É um freio.
O SR. CÉSAR TINOCO - Não é um freio, porquê todos

os anos o iinposto pode ser aumentado de 5%. E é inútil
porquê a economia nacional não resiste a mais impostos. O'
que se exporta não aumenta imposto superior ao que já é
cobrado. É inútil porquê é impraticável. O que se dá não
é uma restrição: é uma possibilidade de aumento. .

Mas, Srs. é preciso que, de vez, terminemos com êsse
sistema. Da capacidade tributárip.. do povo do Brasil não se'
pode exigir mais do que já paga.

O que é preciso é acabar com a ficção de não se cobrar
impbsto de exportação, em nome de uma superprodução"
que não existe, porquê, o que há, é a falta de poder aqui
sitivo por parte do pobre, para se mandar vender ou dar,
no estrangeiro, encarecendo o mercado nacional. O que não
é possível é 'fazer isenção para castigar os que trabalham
e vivem aquí, á custa, apenas, das indústrias fictícias.

O SR. BIAS FORTES - V. Ex. é antiprotecionista?
O SR. CÉSAR. TINOCO - Sou contra a proteção que

queima e a proteção que dá para encarecer a vida daqueles
que, cohabitando conOsco, consomem a própria produção.
nacional.

O SR.. EUVALDO LODI - Estamos de acõrdo.
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O SR. CÉSAR TINOCO - O que não é possível é que
,-se .faça a proteção fa.cciosa.

Termino dIzendo, Sr. Presidente, uma vez que o tempo
il.ão permite me alongue mais, que sou contra o imposto de
exportação; que voto contra o imposto de viação, que é

.duplieidade, e mesmo triplicidade, de impost.os; onera o
transito dentro do própriO Lerritórlo nacional. Jl: capa de
superfetação do imposto de exportação. (Muito bem; muito
bem. )

o Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente. peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
a votação, o Sr. Acúrcio Tôrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Para encaminh.ar a votação) 
Sr. Presidente, sou signatário da emenda n. 1.858. Bem
andei eu quando, do discurso do eminente teader da bancada
paulista, Sr. Alcantara Machado, tive ocasião de aplaudir as
palavras de S. Ex., ao afirmar á Assembléia que melhor
seria que atualizassemos a Constituição de 24 de Fevereiro.

Os não-saudosistas com assento nesta Casa, aqueles que
vinham tocados pelo espírito revolucionário, opuseram-se
desde logo á atualização da carta constitucional de 91, di
zendo que não se havia feito uma revolução no Brasil para
que continuassemos com as normas passadistas.

Ontem vários oradores, inclusive o brilhante represen
tante do meu Estado nesta Assembléia, cujo nome declino
com a simpatia que S. Ex. me merece, o Sr. Prado KelIy,
f<>ram á tribuna para afirmar que a Assembléia Nacional

-Constituinte não podia votar, não só a discriminação de
rendas contida na emenda n. 1. 945, da coordenação' das
grandes bancadas ...

O SR. PRADO KELLY - Não disse isso.
O SR. ACÚRCIO TORRES - .,. como o parecer Sam

paio Correia, Cincinato Braga e Pereira Lira ...
'Ü SR. PRADO KELLY - Não me referí a êsse parecer.
'O SR. ACÚRCIO TORRES - ....porquê ainda não es

o tavamos preparados, por falta de dados vários, para votar
-nma discriminação de rendas.

O SR. PRADO KELLY - Referí-me ás emendas.
O SR. ACÚRÇIO TORRES - Então, diziam alguns que

era melhor que deixassemos o caso para um ato adicional;
outros, que o deixassemos para a segunda legislatura ordi
n.ária; outros, ainda, para daqui a dois anos.

Hoje, o que observo, depois da reunião dos leaders, e da
presença dos deuses, que são todos aqueles, sem exceção de um
s6, que ontem se batiam por que não se votasse a discrimi
nacão de rendas, entram num acôrdo - leaders e deuses 
·e, já hoje, vêm pleiteando a votação da emenda n. 1.945,
apenas com certas restrições.

O SR. BIAs FORTES - V. Ex. deve estar de parabens.
Na República velha é que se observavam êsses processos
fie cambalachos e .conchavos.
_ O SR. ACúRCro TORRES - No momento em que o no-

:-:bre colega e querido amigo. Sr. Bias Fortes, afirma que
:ca Assembléia está persistindo nos processos da República
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'velha, eu, Sr. Presidente, declaro que divirjo de tais pro
cessos, abandono êsses métodos ...

O Sa. JosÉ DE SÁ - Há exagero na afirmacão de V. Ex.
Ninguém está aqui para fazer conchavos.

O SR. ACúRCro TORRES - ... para dizer que voto-
pelo parecer Sampaio Correia-Cincinato Braga. São dois téc
nicos escolhidos pela Assembléia para a Comissão dos 26,..
e o seu trabalho, por mandar extinguir gradativamente Q'
imposto de exportação que - todos l:>ritam - asfixia a vida
econômica dos Estados, é para mim' o melhor. Não sancio
narei, nesta Casa, Sr. Presidente, depois de tantas reformas,

, de tanto espírito revolucionário, e de tantos sacrifícios pelo>
Brasil, emenda, parecer ou subemenda em que se declare'

'continue em vigor o imposto de exportação. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Prado Rell,. - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a·
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Prado Relly (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presiçlente, devo uma declaracão á Casa, sobretud(),
depois das palavras do meu nobre colega de representa
Cão, Sr. Deputado Acúrcio Tôrres.

O que ontem combatemos não foi, como pareceu a:
S. Ex., a emenda n. 1.945, nem o parecer da ilustrada Sub
comissão. O que impugnamos - e o fizemos com indepen-
dência e firmeza - foram as emendas ns. 1.408 e 1.660,
para as quais havia sido concedido destaque e preferência
pela Mesa da Assembléia. (Muito bem.)

Não temos dúvida alguma, e ontem o fizemos pora
acentuado prazer, em acompanhar o requerimento do nobre'
leader da maioria, Sr. Deputado Medeiros Neto, no sentido
de aprovarmos os arts. 5°, 6° e 7° da emenda n. 1.945
(muito' bem), com o destaque que S. Ex. teve ocasião de
requerer á Mesa. Assim agimos e o fizemos convencidos de que
o sistema tributário com que ora se completa o texto cons
titucional é muito diverso, do sistema anárquico e anti
econÔmico adotado pela Constituição de 1891 (muito bem).
E é muito diverso - repito - quando contraria o princf-,
pio até então seguido da cobranca do imposto de exportação
e quando o limita, na forma do art. 7°, letra "f", até o má
ximo de 10 % ad-valore7l't.

O SR. NEREU RAMOS - Além disso, proibe, eXpressa
mente, a cobrança de impostos interestaduais.

O SR. PRADO KELLY - Contraria. Sr. Presidente, o·
principio seguido pela Consf.ituição de '1891, como muito'
bem acentua o nobre Deputado, Sr. Nereu Ramos, de vez
que proibe os impostos interestaduais. Pelo art. 16, n. 9,
Ué vedado á União e aos Estados criar, sob qualquer deno
minação, impostos interestaduais, intermunicipais, de via-
cão ou de transporte, ou quaisquer tributos que, no terri
tório nacional, gravem ou perturbem a livre circulação d'e
bens ou pessoas e dos vefculos que os transportarem."

O SR. CLEMENTE MARIANI - Acaba com a bitributaçã()..
O SR. PRADO KELLY - Contribuimos dessa maneira,

Sr. Presidente, não só para a harmonia das correntes mais'
influentes no seio da Assembléia Nacional, como. para a vf-
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·;tória de princípios que estão na conciência do povo brasi
:leiro. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Fernando l[agaU.ães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

O Sr. Fernando Magalhies (Para encaminhar a votação)
-- Sr. Presidente, falarei rapidare.ente, apenas para chamar
11 atenção da Casa quanto á votação a que se procede da letra
c do art. 5°, que resa: "Decretar impostos de renda e pro
ventos de qualquer naturesa, excetuada a renda de im6veis";
-e, ao mesmo tempo, reportar-se ao § 2° do art. H do subs
titutivo da Comissão Constitucional, onde se diz:

.. O imposto sôbre a renda s6 poderá incidir sô
bre os proventos obtidos na mobiliza(}ão dos capitais,
estando do mesmo isent.os os vencimE\ntos dos magis
trados e dos funcionários públicos, cívis ou milit.a
res e as remunerações dos empregados particulares
de qualquer profissão, assim como os subsídios, apo
sentadorias, jubilações, reformas, pensões, ajudas de
custas, representação e gratificações pro-labore."

Tal como está explicado no § 2° do art. 14 do subs
-titutivo, o imposto sôbre a renda tem o caráter de imposto
justo. Como se verifica na letra C, o imposto sôbre a renda
passa a ser o imposto sôbre o trabalho, imposto sôbre 01'
·denados já estabelecidos pelo Govêrno, de acôrdo com as
necessidades de cada um.

Em toda a parte, Sr. Presidente, incentiva-se o hábito
e o gosto pelo trabalho, desde que, porém, peza sôbre o tra
'balbo o imposto, naturalmente se vai diminuir o hábito e o
gosto pelo trabalho.

Chamo a atenção da Casa para a letra C, pela qual o
'imposto sôbre a renda torna-se tributo, que vai recair sôbre
os funcionários públicos e, por conseguinte, acarretar a re
du~ão da renda já escassa dêsses servidores, quando o Go
vêrno já assumiu com êles, mediante a fixação de determi
nados estipêndios, a obrigação de pagar êsses vencimentos
"integralmente.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito be'm.)

O Sr. Presidente - Atenção! Vai se proceder á votação do
:art.. 5°, letra b, exclusive a parte final constante das se
'guintes palavras: "salvo os combustíveis de motor de ex
plosão. "

O SR. FERNANDO MAGALH.~ES - A votação é por alínea.
Isso já ficou determinado pela Assembléia, por proposta an
terior.

O Sr. Alcantara Machado - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alcantara Ma
'chado.

O Sr. Alcantara Machado (Pela ordem) --:. Sr. Presi
dente, em se tratando de uma emenoa organic,a que obede
ce a determinado sistema, ou há de ser aceita em globo \lu
Tejeitada in totum. Não há razão, portanto, como se fez
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em relação ao artigo anterior, para se destacar as alíne&s.
Faço requerimento nêsse sentido.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O imposto sõbre a ren
da tem o caráter de um imposto justo. Aliás, já foi a'Pro
yado pelo plenário que a votação se fará por alínea, pro
posta essa feit~ pelo ilustre Deputado Sr. Lev! Carneiro.

O Sr. Presidente - Diante da dúvida que se levanta, vou
.consultar á Assembléia.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Basta consultar o se
nhor Lav! Carneiro.

O Sr. Presidente - Prefiro ouvir a Assembléia. O se
nhor Deputado Alcantara Machado levantou a ques
tão de que, em se tratando de assunto como êsse, a vota
ção deveria ser feita em globo, de referência a cada artigo.

O Sr. Deputado Fernando Magalhães alegou que até on
tem se fizera a votação alínea por alínea.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Por determinação da
Assembléia.

O Sr. Presidente - A observação do Sr. Alcantara Ma
chado é incontestavelmente valiosa, e eu prefiro consultar
á Casa a êsse respeito.

Os Srs. Deputados que estiverem de acõrdo em que a
vota(':') se i - feita por artigos, queiram lcvantar'-se.
(Pausa.)

Foi aprovado.
Em vista da deliberação da Assembléia, vou submeter

a votos o art. 5°, com todas as Sllas alínaes, excluídas da
letra b as palavras "salvo os combustíveis de motor de ex
plosão" .

OS 81'S. Deputados que aprovam o ar1. 5°, nos têrmos
que r:wabeí de declarar, queiram levantar-se. (Pausa. )

Foi aprovado.
Vai-se proceder, agora, á votação do art. 6°.

Consultada a Assembléia concede a votação
em globo do artigo 5° da emenda n. 1.945 ..

Em seguida, é aprovada a referida emenda
número 5.

o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhoI"
Deputado Med€iros Neto. .

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente, peco
a V. Ex. q~e. atendendo á cohexidade da matéria, ponha,
de uma s6 ·vez. em votação o art. 7° e todos os seus pará
grafos, o n. 7' e parágrafo único do ar1. 9°. o art. 10° e o
§ 2° do art. 12°, dispositivos anteriormente destacados a
meu requerimento.

O Sr. Presidente - Á vista do requerimento do Sr. Depu
tado Medeiros Neto, que defiro, vai-se proceder á votação
do art. 7°, com todas as suas alíneas ...

O SR. PRADO KELLY - Ressalvado o destaque.
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o Sr. Presidente - '.' com o destaque da letra "d".
Vou submeter á votos a seguinte

EMENDA

Art. 7.0 Também compete privativamente aos Estados:
I - Decretar impostos sôbre:
a) propriedade territorial exceto a urbana;
b) transmissão de propriedade causa mortis;
c) transmissão de propriedade imobiliária inter vivos,

inclusive a sua incorporação ao capital de sociedade;
d) consumo de combustíveis de motor de explosão;
e) vendas e consignações efetuadas por industriais, ou

produtores e comerciantes, ficando isentas as primeiras ope
rações dos pequenos produtores;

f) exportação das mercadorias de sua produção até o
máximo de 10 o/ó ad valarem, vedados quaisquer adicionais;

g) indústrias e profissões;
k) sêlo quant.o aOs atos emanados de seu govêrBo e

os negócios de sua economia, ou reguladas por lei esta
dual.

n - Cobrar taxas sôbre os serviços estduais.
§ 1.0 O imposto de vendas será uniforme, sem discri

minação de procedência, destino ou espécie dos produtos.
§ 2.0 O imposto de indústrias e profissões será lançado

pelo Esiado e arrecadado em partes iguais pelo Estado e
pelo Município.

§ 3.0 Em casos excepcionais, o Conselho Federal po
derá autorizar, por tempo determinado, o aumento do im
posto de exportação, além do limite preestabelecido.

O Sr. Alde Sampaio - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Alde Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
o destaque das letras a e " porquê se trata de matéria muito
importante.

A letra a prejudica o município em suas rendas: a letra
f profoe que a União venha um dia a apreender as utilidades
e ríquezas, que considerar imprescindíveis á riqueza na
cional.

E citaria como exemplo o próprio ouro. cuja saída não
poderá ser cerceada por efeito de imposfo.

Sendo assim, solicitaria que essa letra f, correspondente
á e:s:portacão de mercadorias da produção do Estado, fôsse
posta em destaque, para que pudesse ser aceita a fórmula,
também em destaque, em virtude de requerimento ~f1bre a
Mesa, da Comissão d()s 3, que estabelece a extincão do
imposto de exportação no prazo de 10 anos. .

Á União não será permitido, df' fnturo, restringir a
saída daquilo que tencionar reter em seu território, pela
falta de um instrumento que possa satisfazer essa necessi
dade.

Quanto ao imposto territorial, levanto. Sr. Presidente,
a minha voz em prol da vida do município qtl,~ p:lssará a
ser custeado exelusivamente pelas cidadps. 1"0(11) o imposto
discriminado se refere a prédios e ben\" urbanos. deixando
de parte o que realmente deveria pertencer ao município,
que é o território, a produ<;ão de suas terras.
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A séde do municipio será tudo; a extensão de seus
terrenos não lhe importará mais em coisa alguma. (Muito
bem; muito bem).

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Alde Sampaio pede
sejam destacadas as letras C! e f do art. 7°.

Não posso deferir êsse requerimento porquê, antes
dele tier formulado, já havia eu consultado a Assembléia
sObre a votação em conjunto do artigo, e a Casa se pronun
ciou favoravelmente, quasi por unanimidade.

Assim, não posso tomar uma deliberação contra mani
festaçã.o expressa da Casa.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Há engano da presidência:
a Assembléia se manifestou sôbre os artigos 50 e 60.

O Sr. Presidente - A Casa aprovou o art. 5° e, á vista
do requerimento do Sr. Deputado Medeiros Neto, passei a
sujeitar ao voto do plenário o art. 70, porquê o art. 6°,
tratando de matéria diferente, ficava para depois.

Deferi êsse requerimento porquê estava dentro de mi
nhas atribuições.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A respeito do art. 7° não
foi decidida a votacão em globo.

O Sr. Presidente - Em relação ao art. 7°, tendo o senhor
Fernando Magalhães levantado uma dúvida, entendi não
dever decidir por mim, a, então, consultei a Casa, a qual
resolveu que a votação se fizesse com todas as alíneas.

Agora, o Sr. Deputado Alde Sampaio, pede o destaque
das letras a e f do artigo 7.

ltsse requerimento é, positivamente, contra a decisão
tomada pela Casa, e, por isso, em vez de deferi-lo, prefiro
sujeitá-lo á aprovação do plenário.

O Sr. Zoroastro Gouveia - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Zoroastro Gouveia (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, evidentemente a matéria contida no art. 7 é aquela que
mais interêssa, no momento. Por exemplo, um grupo grande
de Deputados pensa, e, julgo eu, com todo o fomento de
razões cientificas e de razões práticas, que os direito.s de
exportação constituem o punctum dnlens, nessa matéria da
discriminação de rendas. Pela votação global, ficaria êsse
grupo impossibilitado de manifestar razões, talvez podero
sas, para convencer aqueles que, patrioticamente, dentro
desta Casa, queriam cooperar para o bom andamento do
Estado' futuro, bom andamento que depende, em máxima
parte, da discriminacão de rendas e do regime tarifário.
Por isso, é de toda justiça que a presidência submeta, de
novo, á Casa, tendo em consideração êsse fato, e afim de
não parecer que houve um passa-moleque, o que está longe
da conciência de todos que aqui se acham, - a seguinte
pergunta: si se devem destacar ou não essas duas letras,
especialmente a 1), que trata de questão importantíssima, .
pois para extinguir o imposto de exportação, s6 para isso,
creio eu, se legitimaria o levante armado do povo de Norte
a Sul da República. (Muito bem).
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o Sr. Acúrcio Tôrres - Peco a palavra, pela ordem, se
nhor Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio T6rres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
há também sObre a Mêsa um requerimento de destaque
feito por mim, com referência ao parágrafo único, número
VII do art. 7°. :e o pedido de destaque da emenda n. f .858,
que, a meu ver, resolve melhor o assunto contido nêsBe
mesmo parágrafo único, pois atribue ao Estado, exclusiva
mente, a criação de novos impostos, dando 40 % dêles ás
municipalidades. (Muito bem).

O Sr. Presidente - A situação é a mesma que expús há
pouco. Realmente, a votação só se efetivou quanto ao art. 5°
e não com relação ao art. 7°, citado, por engano, por mim.
Mas, o argumento que estabeleci é o mesmo. A sua proce
dência não diminue absolutamente. Ponderei que, a respei
to da votação do art. 7° - quando deveria ser dito 5° 
a Assembléia se tinha manifestado no sentido de que a mes
ma fosse procedida com todas as suas alíneas. Pouco de
pois, teríamos que proceder á votação do art. 7°. A situa
~ão seria, de certo, a mesma. Pelas alegações apresentadas
pelo Sr. Deputado Alcantara Machado, dada a natureza da
matéria, ela devia ser votada em globo.

Foram os motivos que atuaram em meu espírito. l4'as se
os Srs. Deputados insistem nesse destaque, embora eu possa
resolver deixando a votação da matéria para depois, consul
tarei a Casa e esta deliberará sObre o mesmo destaque •
.(Muito bem.)

o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) _.
Senhor Presidente, tem razão o ilustre Deputado, Sr. Zo
roastro Gouveia, ao salientar a importancia da letra f do
n. f do ·art. 7°, que cuida do imposto {le exportação. Mas
não tem razão quando pede o seu destaque.

Á consideração da Assembléia foram propostos três sis
temas. Ela terá de optar por um dêles. Mutilá-los seria fazer
obra tumultuária, dar um salto no escuro, sem ao menos
apelar para a responsabilidade de quem quer que seja como
autor dêsse sistema.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pergunto a V. Ex.: dou
trinariamente, praticamente, não haverá incoerência em vo
tar toda Il,latéria existente no substitutivo e, por exemplo,
suprimir o imposto de exportacão?

O SR. MEDEIROS NETO - A incoerência estará no se
guinte: é que, havendo a ilustre Comissão Constitucional
proposto um sistema, pelo qual se elimina por .completo °
imposto de exportação, e tendo já a Casa iniciado a aprova
ção da emenda i.945, que o mantém limitado, é evidente
que a Assembléia já se orientou em favor do último sistema.

O SR. ZOROASTRO GoUVEIA - Não, porquê um não im
plica o outro.
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O SR. MEDEffiOS NETO - Se deficiência houve na.
votação, culpa foi de minha parte em não requerer, deede
logo a votação para todos os artigos que cuidavam da dis
tribuição das rendas e não pedir de início, apenas de refe
rência ao art. 50, para corrigir logo depois o m.eu êrro. so
licitando que fosse englobada toda a matéria, ..•

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. confessa nobre
mente que não requereu. Não podia, portanto, estar votada.

O SR. MEDEffiOS NETO - ...de acôrdo com a distri
J:mição das rendas estabelecida no n. 5, onde se declara a
competência da União. A essa altura, quando a Assembléia
já votou a maneira de discriminar as rendas privativas da
União, já não pode, sem que decrete a falência dos Estados,
votar, coerentemente, pela eliminação do imposto de expor
tação, - o que tanto importaria o requerimento do ilustre
Deputado.

O . SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. nos convencerá
disso quando tratarmos da alínea e. V. Ex. está prejul
gando.

O SR. MEDEIROS NETO - Estou prejulgando, porquê
. confio no alto critério da Assembléia, que não poderia pra
ticar essa incoerência.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não há incoerência al
guma.

O SR. MEDEIROS NETO - E aproveito a oportunidade,
Sr. Presidente, de estar na tribuna, para esclarecer algumas
dúvidas levantadas sôbre o pensamento dos autores dessa
emenda ao se referirem ao imposto de exportação. Supuse
ram haver colisão entre a concessão do imposto de exporta
ção e aqueloutro dispositivo que proíbe os impostos interes
taduais, ealvo se s6 se compreender por tributável a expor
tação para o estrangeiro.

Sr• Presidente, o pensamento dos autores da emenda é
que o imposto de exportação.de Estado para Estado consti
tue uma exceção aberta á regra geral que proíbe os impos
tos interestaduais. A emenda concede essa exceção.

Insisto, Sr. Presidente, em pedir a V. Ex. que, de
acOrdo com o desejo manifesto da Assembléia, submeta toda
a matéria, em conjunto, á votação. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Mário Ramos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputad'O.

O Sr. Mário Ramos (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o oCritério adotado pela Assembléia, paa!.' vo
tar o art. 50, foi perfeito. Não era possível estabelecer dis
cussão num sistema de discriminação. Idêntico critério deve
ser seguido para a votação do art. 70, pois também é um sis
tema de disc!.'iminação de rendas para o Estado. Não se jus
tifica o desejo de, agora, querermos votar o art. 7° pelas
letras. Isso poderia causar a quebra do sistema adotado pela
emenda. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto pediu
que o art. 5° fosse votado em globo. A Assembléia aquies
ceu. Surge agora um pedido de votação em globo para os
outros artigos referentes á matéria tributária. Vou consul-
tar á Casa. .
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Os senhores, que estão de acôrdo, queiram levantar-se.
(Pausa) •

Aprovado.
Votação do art. 7°, excluída a letra d, nos têrmos do re-

querimento do Sr. Medeiros Neto.
Os senhores que o aprovam queiram levantar-se'. Pausa.)
Está aprovado.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Sampaio Correia.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para uma declaração de voto que enviarei li
:Mesa. Está ela assinada por sete Srs. Deputados, cujos no
mes declinarei pela ordem de idade: o Sr. Deputado Sea
bra, Sr. Deputado Acúrcio TOrres, Sr. Deputado Fernando
Magalhães, Sr. Deputado CovelIo, Sr. Deputado Adolfo Kon
der, Sr. Deputado Cardoso de Melo, o jovem, da bancada do
Estado do Rio de Janeiro, e o orador•.. (Riso.)

A declaracão está concebida nos seguintes têrmos: ,(L4)

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos haver votado contra a emenda n. i. 945 no
tocante á discriminação de rendas. Não concorreremos com o
nosso voto para ainda mais onerar a produção nacional.
Até agora, viveu ela asfixiada pelos impostos de exportação.
Após o voto de hoje, a produção sofrerá, em Seu desenvol
vimento, os mesmos impostos de exportação e mais o de
vendas.

Agradeçam os produtores agrícolas nacionais de todos
os Estados do Brasil a outros e não a nós, o valioso auxilio
que hoje recebem da Assembléia Nacional Constituinte.

Sala das Sessões, 1.0 <ie Maio de 193. - Sampaio Cor
reia. - Adolfo Konder. - Acúrcio TtJrres. - J. 1. Sea
bra. - Antonio Covello. - Cardoso de Mello. - Fernando
Magalhães.

, O Sr. Minuano de Moura - Sr. Presidente, pec~ a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
:Mj]luano de Monra.

O Sr. Minuano de Moura (Pela ordem) - Sr. Presidente,
vou enviar á Mesa para que fique constando dos nossos tra
balhos, a seguinte declaração de voto:

O Sr. Minuano de Moura (Pela ordem) lê a seguinte

DECT..ARACÃo DE VOTO

Emenda n. i. 945

Art. 7.° Também compete privativamente
I. Decretar impostos sObre:
b) transmissão de propriedade, etc.;

aos Estados;

, .
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c) transmissão de propriedade, etc.; -
f) exportação das mercadorias de sua produção, etc.
Declaro votar contra, de acôrdo com o programa do

Partido Libertador que, na matéria, estatui, como norma:
"suprimir os impostos de exportação, de transmissão de pro
priedade e todos os que embaraçarem a produção e a cir
culação da riqueza", rião privando, nem por isso, o poder pú
blico dos recursos pecuniários que lhe forem imprecindi
veis, para o que preconizamos, do nosso estatuto, e de modo
salutar que - "o acrescimo das rendas públicas deve ser
procurado no aumento da produção e da riqueza,. na bôa dis
tribuição dos tributos e, s6, excepcionalmente, na agravação
dêles."

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Minuano de
Moura.

O Sr. Presidente - As declarações constarão da ata.
Aproveito a opo.."Lunidade para fazer um pedido aos Se

nhores Deputados. Em favor do bom andamento dos nossos
trabalhos, as declarações de voto não devem ser lidas da tri
buna, mas remetida! á mesa para a devida publicação.
(Muito bem.)

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro ter votado contra o artigo 7° da emenda número
1.945 dos nobres Deputados Medeiros Neto e outros porquê
dita emenda inscreve nêsse dispositivo os impostos de expor
tação, que o parecer e o substitutivo da subcomissão constitu
cional, firmados pelos nobres Deputados Cincinato Braga,
Sampaio Correia e Pereira Lira, mui acertada e patriotica
mente mandavam suprimir.

Sala das Sessões. f{) de Maio de 1934. Waldemar
Falcão.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Lamento que na enumeração das atribuições da União
não houvesse sido observado um princfpio classificador,
qual o que sugerí na emenda n. 242. Se êsse ponto, porém,
não tem importancia, o mesmo não acontece no exagêro de
atribuições privativas da União. Sôbre produção e consu
mo, por exemplo, reputo um grave êrro o não se reservar o
assunto para a competência cumulativa. Se a União cruzar
os braços, não cuidar da organização, defesa e aprefeicoa
mento da produção e do consumo, o único recurso será o pro
mover organizações particulares, que serão insuficientes
sE!~ o concurso do poder público.

Na decretação dos impostos, deviam estabelecer-se li
mites, para evitar que se continue a aumentar desmedida
mente o imposto de transmissão inter vivos, êrro gravíssi
mo, porquê dificulta a circulação da riqueza. Também, a
meu ver, devia ser limitado o imposto de transmissão mortis
causa, o que me parece ser um consectário do reconheci
mento do direito á herança. Eu citei, em justificação á emen
da n. 251, o exemplo de uma herança de 30:000$000 que,
antes de Julho de 1931, pagaria 3:300$000 de imposto, e que,
com a obra regeneradora (I) da Revolução, passou a pagar
18:750$0001
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o único imposto para o qual se estabelece limite, é o
tle exportação, que não pode.rá ex~ed~r de 10 % ad valorem.
No anteprojeto se est~be.lecIa o lI~Ite de 5 % ad valore~;
depois prevaleceu a IdéIa de suprlmí-Io no prazo de seIs
anos (projeto). Agora, a Comissão Constitucional opina pela
supressão gradual, no prazo de 10 anos, e a emenda número
1.945 mantém o imposto elevando-lhe o limite para 10 %
ad valarem!

Não há quem defenda o malfadado imposto de expor
tação, senão baseando-se na dificuldade de ser êle substi
tuído ..• E, no entanto, já se descobriu um meio de onerar
mais os produtores: estabelecendo-se imposto sObre as ven
das por êle feitas, e mais a extensão, aos agricultores, do
imposto de industria e profissões I Assim a idéia de s~pri
mir o imposto de exportação trouxe, como consequêncIa, o
agravarem-se os onus que recaem sObre a produção!

Todos os economistas reconhecem que um dos melhores
auxílios que se pode dar á produção, é diminuir os impostos
que a sobrecarregam. E não há quem não condene o imposto
direto sObre a produção agrícola, em um país que assenta
na agricultura a sua vida econômica. Por isso, bem haja a
Constituição de Venezuela, que proíbe taxas sÔbre os pro
dutos agrfcolas, antes de entregues ao consumo.

Custa a crer que se procure onerar a produção, difi
cultando a circulação da riqueza, creando impecilhos á ex
portação de produtos, na qual se fundam as esperanças da
prosperidade nacional.

A agricultura sustenta uma grande parte da população,
concorre para o desenvolvimento industrial, fornecendo ma
téria prima para um grande número de indústrias, fornece
recurso ao erário, por meio de impostos de vária natureza
e concorre para a vida da população não agrícola, por meio
de troca de bens e de serviços. Não obstante, ela não cons
titue assunto de cogitação séria de nossos homens públicos.
A sua situação já agravada pela preocupação de nacionalizar
se a produção, pela crise que tem acarretado a diminuição
do consumo, pela desorganização do crédito e outros desa
tinos dos homens públicos, vê. agora a perspetiva... de
crescerem as suas dificuldades, com o aumento de seus en
cargos.

Não compreendo igualmente como se possa permitir
que o imposto sObre a renda venha a atingir vencimentos de
funcionários públicos e de magistrados. ~sse imposto fica
por essa forma desvirtuado, pois vai recair sObre o trabalho
e constitue um meio indireto de o poder público diminuir
os já parcos vencimentos de seus servidores.

Sala das Sessões, ·1.0 de Maio de 1934. - Lino de Morais
Leme.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos que votamos pelo artigo 7° da emenda nú
mero i. 945, menos na parte em que se permite aos Estados
onerar a produção agrícola.

Entendemos, também, que a exportação de que cogita a
letra f é a para o exterior. .

Sala das Sessões, iO de Maio de 1934. - Nereu Ramos.
- Carlos Gomes de Oliveira. - Arão RebeUo.

O Sr. Cunha Melo - Peço a palavra, pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Votámos o art. 5°. Em
vista do pedido de preferência feito pelo leq.der e sob o
pretexto de se tratar de matéria conexa ao artigo 5°, pas
sámos a votar o artigo 7. o Sob o mesmo fundamento, isto
é, de que se trata de matéria conexa, requeiro preferência.
para a votaoão do § 2°, do art. :12. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Devo esclarecer ao nobre Deputado
que a preferência já estava incluída no pedido do senhor
Deputado Medeiros Neto. S. Ex. também pediu preferên
cia para o n. 7 do § 20 do art. 9; igualmente S. Ex. so
licitou preferência para o n. iO, do § 2° do art. 12, dA que
tratare'nos em seguida.

De acOrdo com o vencido, vou submeter a votos o nú
mero .'VI! e parágrafo único, do artigo 9° da emenda nú
mero. i .945, que é o seguinte:

"VII - criar outros impostos, além dos que lhes são
atribuídos privativamente. .

Parágrafo único. A arrecadação dos impostos, a que
se refere o n. VII será feita pelos Estados, que entregarão,
dentro do primeiro trimestre do exercício seguinte, 30 % á
União e 20 % aos Municípios, onde se fizer a coleta. ';e
o Estado faltar ao pagamento das quotas devidas á União
ou aos Municípios, O lançamento, a arrecadação e a distri
buição do tributo passarão a ser feitos pelo Govêrno Fe
deral, que atribuirá nêsse caso 30 o/Ó ao Estado e 20 o/Ó aos
Municípios. "

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, há pouco, V. Ex. teve oportunidade de se referir
á boa marcha dos trabalhos de votação. Desejo também su
gerir a V. Ex. outra medida para o mesmo fim: que todos
os pedidos de destaque sejam feitos por escrito, porquê. se
essa providência não fôr adotada, nenhum documento fica
rá nos arquivos da Assembléia provando que as destaques
de matéria obedeceram a um requerimento e respectivo
voto da Casa. .

O Sr. Prelddente - Valho-me da: oportunidade para 'acei
tal' o alvitre de V. Ex., que é muito útil. Vou fazer-lhe. po
rém. um acréscimo: é que também as propostas de quaisqual'
modificações sejam enviadas á Mesa por escrito; do con
trário, não ficará documento que, mais tarde, comprove o
que foi proposto e decidido.

Em seguida, são aprovados o n. VII e pará
grfo l1nico do artigo 9° da emenda n. :1.945.

Aprovado, da emenda n. :1. 945, o seguinte:
"Art. 10. É vedade a bi-tributação, prevalecendo o iII!

posto lançado pela União, quando a competência fÓr con
corrente. Sem prejuízo do competente recurso judicial, in
cumbe ao Conselho Federal, "ex-officio" ou mediante pro-
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vocação de qualquer contribuinte. declarar a existência de
bi-tributação e determinar a prevalência de um s6 dos tri
butos."

Fica prejudicado o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, em relação ao disposto no parágrafo único do
n. 7 do art. 9°, destaque para a emenda n. 1.858.

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Acúrcio Torres.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Requeiro a V. Ex.,
Sr. Presidente, submeta á Casa o parágrafo único do arti
go 16 do projeto, que completa o dispositivo, definindo ca
sos característicos da dupla tributação.

O Sr. Presidente - Peco a V. Ex. mandar á Mesa o re
querimento por escrito.

O SR. LEVf CARNEIRO - Mandá-Io-ei, por escrito.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque do parágrafo único do art. 16 do
projeto n. i-A.

Sala das Sessões, 10 de Maio de f934. - Levy Car
neiro.

O Sr. Presidente - Vou submeter á votação o n. 7°, pa
ragráfo único, do ari. 9°, nos têrmos do requerimento de
preferência do Sr. Deputado Medeiros Neto.

O SR. LEvf CARNEIRO - V. Ex. não vai antes pÔr a
votos o meu requerimento?

o Sr. Presidente - Não há razão para que, sem conhecer
ainda os têrmos do requerimento de V. Ex., eu deixe de
continuar a votação do substitutivo. V. Ex. falou no ar-
tigo 16, segundo ouvi. .

O SR. LEVí CARNEIRO - Parágrafo único do art. 16 do
projeto. Ainda ontem se procedeu dêste modo, inúmeras
vezes.

O Sr. Presidente - Ouvi V. Ex. aludir ao art. 16.
O SR. LEví CIRNEIRO - Perfeitamente, art. 16, pará

grafo único do projeto, que caracteriza os casos de dupla
tributação. '

O Sr. Presidente - Não posso atender ao pedido do se
nhor Deputado Leví Carneiro, no sentido de destaque do
parágrafo único do art. 16 do projeto, porquê êsse artigo
já foi aprovado.

O SR. LEVf CARNEIRO - Aprovado?!

O Sr. Presidente - O substitutivo não foi aprovado em
globo? Foi.

O Sa. LEVÍ CAR...~EIRO - Trata-se da mesma questão
que se resolveu ontem, com a votação em globo do substi-
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tutivo. Nem todos os dispositivos do projeto que não figu
.raro no substitutivo podem ser considerados aprovados.

O Sr. Presidente - O substitutivo foi aprovado em glObo.
As emendas que vierem a merecer aprovação úa Casa farão,
entretanto, as correções" necessárias.

O Sr. Morais Andrade - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Ontem, senhor
Presidente, a questão de ordem foi levantada neste recinto
e decidida pelo Sr. Presidente da Assembléia no mesmo
sentido do requerimento ora feito pelo Sr. Deputado Leví
Carneiro.

A emenda n. 1.945 é substitutiva de dois títulos do
projeto adotado pela Casa; de modo que, aprovada essa
emenda como o vai sendo, substitue ela dois títulos do pro
jeto anteriormente aprovado. Todas as disposições dos ci
tados títulos deixam, portanto, desde logo, de vigorar.

Em tais condições, t.em razão o Sr. Deputado Leví Car
neiro, quando pede a V. Ex. o destaque do art. 16, pará
grafo único, para ser votado pelo plenário - eis que êsse
artigo já desapareceu pela votação da emenda n. 1.945.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Pondero ao Sr. Deputado Leví Car
neiro que se trata de emenda substitutiva, preferindo, por
tanto, a qualquer outra. Tenho, pois, de submeter a votos,
primeiramente, a emenda n. 1.945, atendendo, depois, a
quaisquer pedidos idênticos ao formulado agora, pelo nobre
Deputado.

Vai-se proceder á votação do § 2" do art. 12, matéria
que tem a maior conexidade com 'os artigos já votados e
cuja preferência foi solicitada pelo Sr. Deputado Medeiros
Neto.

Votação do seguinte:
§ 2.0 Além daqueles de que participam ex-vi do ar

tigo 6°, §§ 2" e 3" e parágrafo único e dos que lhe forem
transferidos pelo Estado, competem aos Municípios:

I - O imposto sÔbre licenças;
II - O imposto predial urbano;
III - O imposto sÔbre diversões públicas;
IV - O imposto cedular SÔbre a renda de imóveis

rurais;
V"- As taxas sôbre serviços municipais, mantidas as

que são cobradas atualmente, desde que não contravenham
ás disposições desta Constituição.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a 'lotação.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a 'Votação)
- Sr. Presidente, nós do Partido Republicano Mineiro, nos
manifestamos a favor da proposta do Sr. Deputado Alde
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Sampaio, para se votar, discriminadamente, o art. 7°, por
quê achamos que, nessa distribuição de rendas entre Es
tados e Municípios, êstes úHimos ficam mal aquinhoados.

O SR. PEDRO ALEIXO - Em 91., não se cuidava da ques
tão dos Municípios. As Assembléias Constituintes Estaduais
podiam conferir a atribuição de decretar impostos aos Mu
nicípios.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Prefeririamos, pois,
passasse integralmente para os Municípios, ou o imposto de
indústria e profissões, ou o de transmissão de propriedade,
ou, então, que a metade dêsses dois impostos ficasse com os
Municípios. (Muito bem.)

O Sr. Fernando de Abreu - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a pala.vra para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Fernando de Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu (Para encaminhar a votação)
- Cabe-me, agora, Sr. Presidente, declarar á Assembléia
q~e, em referência ao Espírito Santo, a aprovação dêste
parágrafo é essencial e necessária, a. menos que se delibere
de modo a não poderem as Municipalidades do meu Estado
atender ás obrigações administrativas.

Não ignoram os Srs. Deputados que, neste particular,
a situação do Espírito Santo talvez sejam singular, em re
lação á dos demais Estados do Brasil. Sua natureza geográ
fica, suas condições econômicas, têm-no jungido á monocul
tura e á· quasi exclusividade da indústria cafeeira; de modo
que aos municípios reservou a organização' constitucional de
91, coroo base principal da sua receita, o imposto de indús
trias e profissões.

Já exercí a autoridade de prefeito municipal de Ca
choeira de Itapemirim; e, coro o conhecimento pessoal de
quem se encontrou na gestão de uma unidade municipal
de sua terra, devo acentuar que se torna - repito - es
sencial a aprovação do § 2° do artigo, para que municipa
lidades como as do Espírito Santo não se vejam a braços
com insolúveis problemas administrativos.

Bem sei que fica facultado ao Estado deixar aos muni
cípios ainda os impostos de que a emenda n: 1.. 9i5 lhe dá
exclusividade, aqueles que a respectiva administração tenha
por bem considerar como renda dos municípios.

Consequentemente, Sr. Presidente, apélo para a Casa,
afim de que vote por essa faculdade, embora deixando aos
Estados o direito de atribuir aos municípios aquelas rendas
que bem lhe pareçam. (Muito bem.)
\ ;

O Sr. Pedro Aleixo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

\i O Sr. Pedro AIeixo (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
questão que acaba de ser suscitada sôbre a precariedade dos
erarios municipais, á vista do dispositivo em votação, não
me parece procedente.

A Constituicão de 1.891 não discriminava rendas entre
os Estados e os Municípios, ficando reservada ás assembléias
legislativas.estaduais a faculdade de fazer tal discriminação.
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Os dispositivos em votacão não proíbem que aos muni
cípios sejam conferidas outras rendas, além daquelas que
expressamente lhes são concedidas. Como hoje se faz em
Minas, por exemplo, o imposto de transmissão inter vivos
poderá ser partilhado entre o Estado e os municípios.

Assim, Sr. Presidente, não procede a discussão que se
pretende travar sôbre o assunto, uma vez que como acen
tuei, não se proíbe que os Estados dêem outras rendas aos
municípios. Ao contrário disso, acautelam-se os interêsses
dos municípios porquê, desde logo, se lhes confere o direito
de exclusividade a determinadas rendas.

O SR. FERNANDO ABREU - Então, deixem o imposto de
industrias e profissões aos municípios. Não é possível re
solver aquí as questões de modo a sacrificar a vida muni
cipal de minha terra. Somos uma Federação e é necessário
que a autonomia dos Estados fique absolutamente asse
gurada.

'c" O SR. PEDRO ALEIXO - O Estado do Espírito Santo
há de verificar que votamos a competência privativa dos
Estados para decretar o imposto de transmissão de proprie
dade e o de industrias e profissões, mas não proibimos que
a renda dêsses impostos seja transferida para os municí-
pios. .

Ficará para as Assembléias Constituintes Estaduais a
faculdade de promover justa distribuicão de rendas entre os
Estados e os respectivos municípios.

Ora, Sr. Presidente, se aquí estamos como zelosos de
fensores dos interêsses municipais, forçoso é convir que nas
Assembléias futuras, a se reunirem nos Estados, haverá
também advogados extremados desses interêsses •..•

O Sa. FURTADO DE MENEZES - Como os há, hoje, aquí.
;I O SR. PEDRO ALEIXO - •.. como os há, hoje, aquí,

de modo que êsses interêsses serão decididamente resguar
dados.

Nessas condicões, Sr. Presidente, a questão ora discuti
da não tem, evidentemente, a importancia que se lhe preten
de dar, pois não estamos reduzindo as rendas dos muniCÍ
pios, antes desde já estamos assegurando a essas entidades
recursos para realização de serviços que lhes serão atri
buidos. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovado o § 2° do artigo 12,
da emenda n. 1.945.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Votei .contra os artigos 7° e 12°, § 2° da emenda número
1.945, pórquê:

1.0 Os artigos encerram a criacão do imposto territo
rial, imposto cuja supressão pretendi, pela emenda n. 465,
com os motivos nela expostos.

2.° Nesses artigos se retira o imposto de Indústria e
Profissão dos Municípios, criando-se o cedular sôbre renda
de imóveis rurais, nova modalidade que vem ainda onerar
diretamente o agricultor já onerado com todos os impostos
indiretos e mais o territorial. Com a devida vênia e o má
ximo respeito pela competência, saber e integridade moral
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dos três ilustres mestres que cOmpõem a Comissão Parcial
e subscrevem a emenda n. 1.945, não posso deixar de cons
tatar a especial má vontade dêstes em relação ao lavrador
que é o esteio de todo o edifício econômico brasileiro.

Fôsse a lavoura, no Brasil, uma profissão atrativa ao
invés de uma fatalidade que marca alguns milhões de nossos
patricios, fôsse ela uma profissão lucrativa antes de ser o
martirio e o tormento daqueles que a exercitam, não teria
dúvidas em aceitar os encargos que lhe querem atribuir.

Tributar diretamente a lavoura no Brasil, creando por
êsse modo um onus real sôbre a propriedade agrícola, é es
quecer a situação aflitiva do homem do campo e alheiar-se
da mentalidade contemporanea que envida todos os esforços
no sentido de lhe assegurar bem estar e prosperidade.

Contra a teoria dos livros ergue-se a realidade do Brasil
sertanejo.

Posso ignorar a primeira, mas sinto a segunda como um
protesto veemente que fazem os que tiram sua subsistência
do seio da terra, num país onde viver do orçamento público
é a única profissão protegida e desejada pelos homens da
cidade.

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Lauro Faria
Santos.

O Sr. Luiz Tirelli - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Luiz Tirelli (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
fendí ontem, de acôrdo com as possibilidades limitadas de
meus conhecimentos (não apoiados) a aprovação da emenda
n. 7, de minha autoria, honrada com a assinatura de mais
alguns coleg-as, que trata da navegação de cabotagem.

Estou autorizado pela maioria dos sindicatos marítimos
do Brasil e pelas principais companhias de navegação, que
são: Lloyd Brasileiro, Companhia de Navegação Costeira,
Companhia Carbonifera e Companhia Comércio e Navegação,
a protestar contra a aprovação da emenda 427, que não sa
tisfaz, absolutamente, nem os interêsses dos marítimos, nem
os dessas companhias, e muito menos os da nacionalidade.
Assim, posso afirmar a V. Ex., Sr. Presiâente, que a As
sembléia aprovou a referida emenda, crente de que estava
concedendo aos marítimos brasileiros a exclusividade de
exercitarem suas profissões a bordo dos navios de nossa Ma-
rinha Mercante.. -

Não creio haja um só Deputado capaz de afirmar que é
patriótico deixar permaneça a concurrência das companhias
estrangeiras ás companhias nacionais, para transporte de
cargas e mercadorias dentro dos portos brasileiros, como
também não creio haja qualquer Deputado capaz de dizer
que é patriótico deixar sómente a exclusividade, para os
brasileiros, do comando dos navios.

O SR. EnMAR CARVALHO - Impatriótica é a atitude de
V. Ex.

O SR. LUIZ TIRELLI - Vou responder ao aparte de
V. Ex.

Não estou dizendo que é impatriótico: estou dizendo que
não acredito haja um Deputado capaz ...

O SR. En1vIAR CARVALHO - V. Ex. está discutindo ma
téria vencida.
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O SR. LUIZ TIRELLI - Sr ..Presidente, como estou
autorizado pela maioria dos sindicatos de marítimos brasi
leiros e pelas principais companhias de navegação a pro
testar contra a aprovação dessa emenda, e como não foi vo
tada a de n. 7, sÔbre a qual eu havia deixado na mesa, no
dia 7, requerimento de preferência, que não mereceu a
consideração de ser submetido á Assembléia, vou dirigir á
Mesa outro requerimento, no mesmo sentido, porquê a ma
téria contida na emenda n. 7 não colide absolutamente com
o que foi aprovado, antes importa em satisfazer perfeita
mente a todas as necessidades, quer dos marítimos, quer das
companhias de navegação, quer da própria defesa nacional.

Mando á Mesa o meu requerimento.
Era o que desejava dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa e defiro o se
guinte

REQUERIMENTO

Por se tratar de matéria conexa com os artigos votados
sôbre discriminações de rendas, peco preferência pera se
rem logo votados os arts. 16, n. IX, 17, 18, ns. rI e V.

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1~34. - Medeiros Neto.

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia.
os artigos a que se refere o requerimeno do Sr. Medeiros
Neto.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a matéria do art. 16 já está resolvida, porquê ai se proíbe
a bitributação. O que figura no parágrafo é apenas um
exemplo, um caso dessa bitributação.

Assim, por que tratar especialmente dêsse caso? A
Constituição não deve ser casuística. (Muito bem).
veira.

Aprovado o art. 16, n. X, da emenda nú
mero 1.945, que é o seguinte:

Art. 16. É vedado á União e aos Estados:
IX - Criar, sob qualquer denominação, impostos in

terestaduais, intermunicipais, de viação ou de transporte, ou
quaisquer tributos que, no território nacional, gravem ou
perturbem a livre circulação de bens ou pessoas e dos veí
culos que os transportarem.

Aprovado o artigo 17, ns. I e II que é ô se
guinte:

Art. 17. É vedado á União:·
I .....,. Tributar bens ou rendas estaduais Ou mUnICIpais,

ou serViços a cargo dos Estados ou dos Municípios.
II - Decretar impostos que não sejam uniformes em

todo o território nacional, .0U q'Je importem em distinção
em favor dos portos de uns contra os de outros Estados.

Aprovado o artigo 18, números II e V, que é
o seguinte:

Art. 18. É vedado aos Estados:
II - Tributar bens e rendas federais ou municipais, ou

serviços a cargo da União QU dos municípios.
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v - Estaoolooer diferença tributária, em razão- da pro
cedência, entre bens de qualquer natureza.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o parágrafo
único do art. 16 do projeto i-A, requerido pelo senhor
Levi Carneiro.

Aprovado.

O Sr. Presidente - Vou submeter a voto o art. 6°.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
SÔbre matéria tributária ainda há a votar, conforme meu
requerimento, a emenda n. 613, que está a páginas 83 do
Avulso, com o destaque das palavras - "por ocasião da pro
mulgação dessa Constituição". (Muito bem).

O Sr. Presidente - No requerimento de preferência do
Sr. Deputado Medeiros Neto também estava incluída a
emenda n. 613, referente á matéria tributária. Assim, antes
do art. 6° irei submeter á 'Votação a emenda n. 613.

O Sr. Irenêo Joffily - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irenêo Joffily.
Vou submeter a votos a seguinte

EMENDA

N. 613

Depois do art. 19, inclua-se o seguinte:
Art. Nenhum imposto poderá ser aumentado, em cada

exercício financeiro, em mais de 5 % sObre as taxas em
vigor por ocasião da promulgação desta' Constituicão. Os
impostos de importação de determinadas mercadorias pode
rão sofrer temporariamente maior elevação como medida
excepcional de defesa econOmica.

Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934. - Nilo de Al
varenga. - Fernandes Távora. - Pontes Vieira. - José
de Borba. - Tei:JJeira Leite. - João da Silva Leal. - Leão
Sampaio. - Nogueira Penido. - Pedro Vergara. - Alde
Sampaio. .

O Sr. Irenêo Joffily (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não desejava falar sObre a emenda, mas sim sObre o reque
rimento do nobre Deputado, Sr. Leví Carneiro, que pediu a
aprovação ou a votação de um artigo do substitutivo. Eu
jã votei o substitutivo. Como, pois, vou votar de novo?

O SR. LEVf CARNEmo - É o projeto da Comissão dos
26 que, regimentalmente é chamado de substitutivo.

O SR. IREN:êO JOFFILY - Está bem; agradeço a
V. Ex:.

O Sr. Leví C.aroeiro - Peco a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente•
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peço á Assembléia que pondere a gravIdade da emenda que
vai votar, criando uma restrição, talvez, insuportável. quer
para a União, quer para os Estados.

O SR:. PRADO KELLY - É necessária para os contribu,;.
intes.

O SR. LEVl CARNEffiO - Por muito sedutora. que seja
a disposição, receio que possa criar embaraços insuperáveis,
restringindo, exageradamente, em limites muito reduzidos,
a possibilidade do aumento ds impostos, ...

O SR. PRADO KELLy - Cinco por cento em cada exer
cício.

O SR. LEVt CARNEIRO - ., .mesmo em casos de
emergência como até na hipótese de uma guerra ou por
outros motivos excepcionais. (Muito bem).

O Sr. Nilo de Alvarenga - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Nilo
Alvarenga.

O Sr. Nilo Alvarenga (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, a emenda 613 foi formulada e justificada
por mim. Tive em vista defender os elevados e grandes inte
rêses da produção nacional, sujeita aos excessos da tributação
d'e um para outro exercIcio, a qual muitas vezes não só é
duplicada, mas multiplicada, -e.smagando a atividade na
cional.

Não é possível que a produção do país continue subor
dinada aos exageros dessa instabilidade de um regime tri
butário que não atende aos elevados interêsses da produ
cão brasileira.

O SR. LEVí CARNEmo - Estou de acOrdo, mas acho que
a restrição é exagerada.

O SR. NILO ALVARENGA - Não é exagerada. Um
au;mento de 5 % em cada exercício significa simplesmente
o seguinte: a duplicação do imposto num prazo de 20 anos.

Acima dos demais interêsses, quer da União, quer dos
Estados, acha-se o interêsse da producão nacional, princi..:
paI fonte da nossa riqueza, sObre a qual assenta todo o edi
ffcio da economia do país. Não podemos, pois, deixar de
estabelecer essa medida acauteladora.

O SR•.LEvf CARNEmo - A emenda não se refere s6 á
produção, o que seria, até certo ponto, justificável. Mas
todo e qualquer imposto - como o de transmissão de pro
priedades, o de rendas, etc. - não poderá ser majorado.

O SR. NILO ALVARENGA - Mas todos os impostos
têm repercussão sObre á economia nacional e estadual.

O SR. LEvf CARNEmo - Como vamos restringir as pos
sibilidades tributárias da União e dos Estados numa pro
porção dessas?! É incalculável.

O SR. NILO ALVARENGA - É uma limitação justa,
instituída, sobretudo, em defesa do contribuinte nacional.
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Os interêsses da população, do contribuinte e do con
sumidor nacional, sacrificados por excessos de tributação,
devem ser, sobretudo, amparados e defendidos com o maior
carinho pela Assembléia Nacional Constituinte.

Nestas condições, Sr. Presidente, acho que a medida
merece o apôio da Assembléia. É um ato que se impõe ao
patritoismo dos brasileiros. (Muito bem).

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, Sr. Pre
sidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Henrique Dodsworth.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, não desejo entrar no mérito da emenda. Quero ape
nas ponderar a V. Ex. que se trata de uma preferência de
votação, prejudicando preferência já votada pela Assem
bléia, em relação á emenda 1.945. Casos iguais foram sus
citados no decorrer dos nossos trabalhos e ficou firmada
pela Presidência da Assembléia a impossibilidade em haver
preferência para votação de outras emendas já que o as
sunto em votação é, exclusivamente, a emenda 1.945.

A admitir-se a votação desta emenda, nêste momento,
em vIrtude da preferência solicitada, V. Ex. não s6 irá au
torizar, daqui por diante, para as demais emendas apre
sentadas sôbre os diversos capítulos da Constituição, se re
queira igualmente, preferência, como ainda tomar decisão
contrária ao deliberado pela Mesa, anteriormente.

Se não há preferência de emenda sôbre a preferência
votada, como disse de início, sem entrar no mérito da ques
tão, penso que, regimentalmente, a emenda que V. Ex. anun
cia não p6de ser votada pela Assembléia.

O Sr. Presidente - Há equívoco da parte do nobre Depu
tado, que talvez resulte do fato de ~ão me ter S. Ex. ouvido
bem. O Sr. Deputado Medeiros Neto requereu preferência
para a emenda 1.945; depois, pediu o destaque de vários
dispositivos dessa emenda, para serem primeiramente vo
tados, especialmente os dispositivos qu& se relacionam com
a matéria tributária. A votação dessa emenda se anuncia
em virtude do destaque e não da preferênc.ia. Estou pro
cedendo, em relação ao pedido do Sr. Medeiros Neto, do
mesmo modo por que procedí quanto ao pedido do Sr. Depu
tado Leví Carneiro, sujeitando o artigo do substitutivo á
votação.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O caso é inteira
mente diferente, Sr. Presidente. Uma emenda não p6de ser
votada em virtude de destaque; s6 p6de ser votada, nos têr
mos do Regimento, em face de uma preferência. E como, an
teriormente, ficou estabelecido que não havia preferência
sôbre preferência já votada, desde que V. Ex. anue ao pe
dido agora feito, daqui por diante poderá ser requerida
preferência para quaisquer emendas que se relacionem com
o capítulo em votação.

O SR. MEDEIROS NETO - Não há preferência quando
essas emendas prejudicarem a emenda preferida, mas aqui
não prejudica. P6de haver a preferência. Não há relação
entre um caso e outro.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, o
equívoco não é meu. Suponho que· seja de V. Ex. Aliás, vou
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me prevalecer, daqui por diante, do precedente que V. Ex.
abre agora, em contradição com. as resoluções anteriores
da Mêsa da Assembléia, no sentido de requerer preferência
de emendas sóbre preferência já votada.

O Sr. Presidente - A minha deliberação dêste momento,
não é um precedente. Há pouco, sumetí a votos um dispo
sitivo, a pedido do Sr. Deputado Leví Carneiro, e o nobre
Deputado, Sr. Henrique Dodsworth, como quasi toda a As
sembléia, o votou sem nenhuma reclamação. De maneira
que êrro, se existiu foi sancionado pela Casa.

Sigo, portanto, a mesma orientação, atendendo, agora,
ao pedido do Sr. Medeiros Neto, em relação ao destaque da
emenda n. 63.

O SR. HE:NRIQUE DODSWORTH - Não é o meu ponto
de vista. (Muito bem.)

O Sr. I Clemente Mariani - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre deputado.

O Sr. Clemente Mariani (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a emenda n. 613, para a qual foi pedida
preferência, representa de fato medida de grande alcance
para a economia nacional. Brecisamol;i, entretanto, ter em con
ta que, d'e acordo com o sistema de discriminação de ren
das. que acaba de 'Ser 'aprovado poa:-esta Assembléia, o im
posto de exportação deve ser reduzido progressivamente, no
prazo de dez anos, até baixar ao limite de 10 %, maximo per
mitido pela nova Constituição.

No sistema por nós idealizado, prevímos que essa
diminuição do imposto de exportação e a perda dos impos
tos de consumo, renda, viação e outros sejam compensadas
pelo aumento gradativo, também, do imposto territorial e
do imposto de vendas mercantis e consignações, que se po
dem considerar impostos substitutivos daqueles.

Ora, se fixarmos essa limitação de 5 % no aumento
anual dos impostos de vendas e consignações e territorial,
iremos forçosamente produzir um grave desequilíbrio nas
finanças dos Estados, desde que não será possível aumentá
los suficientemente para compensar a diminuição progres
siva do imposto de exportação e dos outros já referidos.

Tendo em vista o que acabo de salientar e depois de
ouvir, sóbre a matéria da emenda, o ilustre Deputado Sr.
Nilo Alvarenga, seu primeiro signatário, com o seu apóio e
mais o dos nobres Deputados Prado Kelly e Fernandes Tá
vora, peço a V. ]~x. que do dispositivo geral - "nenhum
imposto", como diz a emenda, sejam destacados o imposto
de vendas e consignações e o imposto territorial, para que
possam ser aumentados em proporção maior, desde que
êsse aumento se destine á compensação das perdas decor
rentes da discriminação do imposto de exportação e da
supressão de outros impostos. É neste sentido que tenho a
honra de enviar á Mêsa o meu requerimenLo de destaque.
(Muito bem.) .

O Sr. Fáhio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

VOLUME xx 19
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o Sr. Fábio Sodré (Para encaminhar a votação)
Senhor Presidente, peco a atenção da Assembléia -para o ~e
dispõe exaLamente essa emenda. Diz ela que nenhum Im
posto poderá ser aumentado em cada exercício financeiro
em mais de 5 %.

Ora, Sr. Presidente, foram destacados, a pedido do
ilustre Deputado Clemente Marlani, dois impostos: o de
vendas e o territorial. Há outros impostos que não estão
generalizados a todos os Estados do Brasil. Há Estados que
têm impostos já criados, com taxas diminutas, ao passo que
êsses impostos não existem em outras unidades da Federação.

Assim, por exemplo, no imposto de transmissão de pro
priedade, há cédulas que não são cobradas em muitos Es
tados. Vamos colocar, com a aprovação da emenda, os Es
tados do Brasil em situação completamente diferente uns'
em relacão aos outros, em matéria tributária. Aqueles que
ainda não têm determinados impostos, poderão estabelecê-los
com qualquer taxa, enquanto que ús que já criaram êsses
impostos não poderão aumentá-loR senão na razão de 5 %
ao ano.

O SR. SAMPAIO CORR~A - Cinco por cento <ie zero é
zero.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Se os Estados do Brasil tives
sem, atualmente, impostos iguais, não haveria, diversidade.
Tal, porém, não ocorre. E, assim, ao mesmo passo que al
guns deles poderão lançar imediatamente impostos com ta
xas el~vadas, outros, que tenham êsses mesm{)s impostos
com taxa muito menor, não poderão aumentá-los senão na
percentág€m já referida.

O SR. MAURíero CARDOSo - A tendência é para criarem
se os novos impostos com taxas desde logo elevadas.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Diz muito bem o nobre Colega
que a tendência será para criarem-se os impostos com taxas
logo elevadas, afim de se poder atingir uma quota razoável,
sem esperar pelo aumento de 5 % anual.

Nestas condições, peço á Assembléia que pondére devi- .
damente sôbre as consequências da emenda n. 613. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Antônio Covello (PaTa encaminh.aT a votação) 
Sr. Presidente, não é mais o momento 'de uma larga discus
são sôbre o relevante assunto que constitue o objeto do
art. 12 da emenda n. 1.945. Venho, por isso, a-penas enun-
ciar o meu voto sôbre a matéria. '

Parto do princípio de que estamos assentando as bases
do regime federativo e representativo que tem por funda
mento a eleição direta dos Representantes e dos Membros do
Poder Público. Não vejo motivo para ,alterarmos o sistema
na parte referente á escolha dos Pr.efeitos municipais. (Mui
to bem). O art. 12 das emendas, denominadas "coordena<ió
ras" consagra a tese da autonomia completa das Municipa
lidades. Penso que uma das prerrogativas que a autonomia
das Municipalidades confere é precisamente a da eletivi
<ia<ie direta dos Prefeitos, isto é, dos Representantes, dos
Agentes do Poder Executivo' local. (Muito bem).

O SR. BELMffiO MEDEIROS - A parte final pe:rmite a elei
ção indireta. O Presidente pode ser eleito pela. Camara.

O SR. ANTONIO COVELLO - Mas, o que tem prevale
cido -é o llrincipio da eleição direta e a -prática. demo!,-strou
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que a eleição direta dos Prefeitos é de real utilidade (Muito
bem), só tem trazido benefícios ás Municipalidades permi
tido ao eleitorado manifestar-se livremente e escolh'er os
tlepotitários da ,sua confianca, para o bom encaminhamento
das questões de natureza municipal

Não vejo, quanto a êste sistema, uma objeção séria. A
'lida municipal no BI'asil tem-nos mostrado que os elemen
tos componentes da sua organização, POI' meio do eleitorado
local dispõe de plena capacidade para. regular os seus in
terêsses e decidir dos seus problemas e dos seus destinos,
(Muito bem) •

Há outro ponto, Sr. Presidente, n respeito do qual quero
também, deixar claro o meu pensamento. O paragráfo 30 do
art. 12 estabelece que é facultada ao Estado a criação de
um orgão de assistência técnica á Administ.ração Municipal
e de fiscalização de suas finanças.

Se se trata de um órgão meramente consultivo, sou de
parecer que seja adotado e daria por êle o meu voto; mas,
se -se trat.a de um órgão COm função deliberant.e e com o
poder de intervir na Administração municipal, perturban
do não exercício dos Poderes Municipais, deve ser admi
tido.

É pois, Sr. Presidente, nêsse sentido que desejo deixar
enunciado o meu ponto de, vista, na certeza de que está em
jogo a autonomia municipal, um dos elementos fundamen
tais do regime. A organização política, fundada no princi
pio da plena autonomia dos Municípios, foi a que permitiu
desenvolvimento material e moral de todos Os recantos do
territorio pátrio.

No moment.o em que estendermos a mão de fe~o do
centralismo para esmagar essas partículas político-adminis
t.rativas de nossa atividade política, teremos destruído um
dos elementos e fatores mais poderosos de progresso do País.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Nero de -Macedo - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem. -

'J Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nero de Macedo,
pela ordem.

O Sr. Nero de Macedo (Pela ordem) - Quero, apenas,
senhor Presidente, pÔr bem em relêvo o esclarecimento pres
tado pelo ilustre Leader da Maioria, no sentido de .que o
n. 9, do art. 16 não colfde com o disposto na letra f, do
art. 70. Só por isto, Sr. Presid-ente, votei pelo dispositivo,
porquê o meu Estado é central e, tendo dominado, desde o
inicio, a interpretação de que o imposto de exportação s6
incidiria sôbre mercadorias mandadas para o estrangeiro,
"quere que fiqu~ acentuadQ, como já demonstrou o Sr. Me
deiros Neto, que o imposto de exportação não recairá apenas
sÔbre o produto que sái das fronteiras do Brasil, mas sÔbre
a produção de cada Estado.

O Sa. RIBEIRO JUNQUEIRA - Mandada para o exterior.
O SR. NERO DE MACEDO - Absolutamente; não é

para o exterior. O imposto se refere a toda e qualquer ex
portação da produção do Estado. Se assim não fosse, eu
estaria certo de que a Assembléia não daria o seu assenti
mento ao dispositivo, porquê o Estado de Goiaz, central, como
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disse, não pode vigiar suas mercadorias até os portos de
exportacão para o estrangeiro. A própria renda dêsse im
posto não seria suficiente para manter as repartições que se
tornarem necessárias.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - A noção de exportação é
em relacão ao Estado, e não ao País.

O SR. NERO DE MACEDO - :Perfeitamente.
O SR. ODILON BRAGA - O imposto de exportação já é

técnicamente conhecido.
O SR. NERO DE MACEDO - Mas como surgiram in

terpretações diferentes. quero fique assinalado que dou meu
voto favorável se a interpretacão fOr a de que o imposto de
exportação é em relação ao território do Estado, á sua pro
ducão.

O SR. IRENf,;o JOFFILY - Não pOde ser de outro modo,
a menos que queiramos acabar com quasi todos Os Estados.

O SR. NERO DE MACEDO - Não é assim. Preferiria
que não existisse o imposto de exportação.

Faco esta declaração, Sr. Presidente, confirmando o que
disse o honrado Leader da Maioria, para que não possa, em
qualquer tempo, o Conselho Nacional, que vai decidir sôbre
as reclamações dos contribuintes, resolver de modo contrá
rio, causando grande prejuízo aos Estados que não dispo
nham de portos de exportação para o e.strangeiro. (Muito
bem; muito bem). .

O Sr. Ferreira de Sousa - Peco a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Ferreira de Sousa.

O Sr. Ferreira de Sousa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a forma por que está redigida a emenda 613,
da autoria de companheiros cuja amizade particular e so
lidariedade muito prezo, é, sobremodo perigosa para a sorte
financeira da União Federal.

A Assembléia, ouvindo, desde os primórdios de sua ati
vidade, as licões dos seus especialistas 1).0 assunto, notada
mente as do nosso querido mestre e colega, Sr. Sampaio
Corrêa ...

O SR. SAMPAIO ConntA - Eu já estou demitido do car
go... (Riso.)

O SR. FERREIRA DE SOUSA - '" resolveu entregar
aos Estados a competência para tributar as operacões de
compra e venda, sejam elas de caráter mercantil ou de ca
ráter propriamente civil, como as que se fazem entre os
produtores, comerciantes e intermediários ...

O SR. SAMPAIO CORRtA - Mas em troca do imposto
de exportação e não acumulando os dois, como acaba a As
sembléia de votar, impingindo á União gato por lebre.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - A retirada do imposto
de vendas mercantís da competência tributária da União im
porta numa diminuiCão de cêrca de 60 a 70 mil contos das
rendas federais; e quem como nós vê que. o orçamento fe
deral já vive em eterno desequilíbrio, mesmo com o tributo
agora r~tirado á União, deve bem pensar em meios compen-
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sat6rios para que ela possa ressarcir aquilo que perde do
imposto de vendas. mercantis.

Nos têrmos da justificação aqui feita pelo nobre Leader
da Bancada da chapa única de São Paulo, Sr. AIcantara Ma
chado, a União irá buscar essa compensação num aumento
correspondente do imposto de consumo, tributando a mais as
mercadorias, sem que o. consumidor o sinta, porquê se
retiram ao mesmo tempo os impostos de consumo esta
duais. Mas, Sr. Presidente, a Casa precisa considerar o se
guinte: os impostos de consumo rendem á União cêrca de
400 mil contos de réis e, se ela fica peiada, c.ontida, constrita
dentro do dispositivo da emenda, s6 poderá aumentar seus
impostos de consumo na razão de 5 % que, calculados sObre
os 400 mil contos da renda atual, perfazem, apenàs, 20 mil
contos.

O SR. SAMPAIO CORRtA - Isto. se daria, ainda assim, se
todos QS artigos de consumo comportassem' tal aumento.
Sabemos, entretanto, que alguns não comportam, sequer, f %
de aumento. Desta sorte os 20.000 contos estimados por
V. Ex. não serão atingidos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aproveito o aparte
com que me honra o meu mestre, Sr. Sampaio Corrêa, para
dizer que, mesmo assim. admitindo que todos os imposto,;
de consumo comportassem um aumento de 5 %, a União só
iria buscar 20 mil contos, e é claro, intuitivo, imediatamente
perceptível que 20 mil contos não compensam a perda de 60
ou 70 mil contos do imposto de vendas mercantis.

O SR. NILO ALVARENGA - A União, para buscar o acrés
cimo de Receita, não dispõe do recurso único do aumento de
impostos. 86 pela compressão de despesas, e isto já foi de
monstrado exhaustivamente, é possível eximir-se o contri
buinte do sacrifício que provocaria a majoração de impos
tos. É necessário que tenhamos sempre em mente a situação
do contribuinte e a da produção nacional ao votarmos tais
medidas, procurando defendê-los a todo transe.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Estou de pleno acõrdo
com o aparte do nobre Deputado, Sr. Nilo Alvarenga. A pro
vidência primacial, preliminar, da União e dos Estados, deve
ser a compressão de suas despesas áquilo que é estrita e
logicamente necessário. A Assembléia Constituinte, entre
tanto. não pode impor ao Le.gislador ordinário normas ou
melhor, princípios de fixação de despesas, pois s6 êle é o
competente para saber quais as despesas que a União e os
Estados precisam fazer no ano ou no exercício em que le
gislam.

O SR. SAMPAIO .cORR:fl:A - Entretanto, a Assembléia aca
ba de detetminar normas ao legislador ordinário, quanto ás
despesas: 10 % para a instrução, 4 % para obras contra as
sêcas, .e' - pleiteada, aliás com o meu apOio, pelo Deputado
Cristóvão Barcelos - certa percentagem para a Baixada
Fluminense. Aumentam os serviços e despesas e cortam os
recursos para fazer face a uns e outras.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Vê, portanto, V. Ex.,
Sr. Presidente, ciue quando o orçamento da União, com todos
êsses recursos, ainda hoje se encerra com um deficit, há
poucos dias anunciado, de 250 mil contos, - vamos, ainda,
agravar a situação, retirando da União um tributo que lhe
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rende 60 mil contos, dando-lhe, em compensação, quando
muito, 20 mil contos.

,Não aCI'edito que o Legislador ordinário vá fazer o mi
lagre de comprimir as despesas que talvez ultrapassem de
300 mil contos.

Nestas condições, os Sr5. Deputados vêem que a emenda,
tal como está redigida, é profundamente perigosa para a
sorte financeira da União e é preciso, Sr. Presidente, que
tenhamos em vista aquela admoestação que o grande Rui
fazia na Constituinte de 91: é preciso que na. distribuição
de rendas encaremos a questão por forma a não deixar a·
União pobre com Estados ricos, pois seria o mesmo que ali
mentarmos galhos florescentes num tronco mirrado. (Mui
to bem; muito bem.)

O Sr. Nilo de Alv&renga - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobi:·o Deputado.

O Sr. Nilo de Alvarenga (Pela ordem) - Sr. Presidente,
requeiro seja adiada a votação da emenda n. 613, pedido
que faco de acôrdo com o ilustre Leader da Maioria, Sr.
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Presidente - O pedido do nobre Deputado, Sr. Ni
lo Alvarenga, poderia ser deferido pela Mesa, se o Sr. Me
deiros Neto houv,esse retirado o pedido de destaque dessa
emenda.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. o adiamento da votação, como acaba de
pedir o ilustre Autor da emenda.

O SR. IR.EN:Il:O JOFFILY - Para que adiar matéria que
já se acha em votação? Deve ser logo aprovada ou rejei
tada.

O SR. MEDEIROS NETO - Mantenho, Sr. Presidente,
o Requerimento de adiamento da votação, isso naturalmente
importando na retirada do pedido do destaque.

O Sr. Presidente - O SI'. Deputado Nilo de Alvarenga
pediu o adiamento, tendo o Sr. Medeiros Neto requerido
a dispensa do destaque, que solicitára. Nesse caso, deferin
do o pedido do Sr. Medeiros Neto, deixarei de ouvir a Casa
sôbre o assunto.

Votação do seguinte artigo da emenda nú
mero :1..945:

Art. 6.° Compete privativamente aos Estados:
I - elaborar a Constituição e as Leis por que devem

reger-se respeitados os seguintes princípios cuia especifi
cação não exclue a observancia de qualquer outro explícito
ou implícito nesta Constituicão:

a) forma republicana representativa;
b) autonomia e coordenação de poderes;
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas aos

mesmos prazos dos cargos federais análogos, e proibida a
reelelç~o de Governadores e Prefeitos.
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d) autonomi,a dos Municípios;
e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico locais,
f) prestação de contas da administração;
g) possibilidades de reforma constitucional e compe

tência da Assembléia Legislativa para decretá-la.
II - Prover a expensas próprias as necessidades de

sua Administração, devendo, porém, a União prestar BO
corras ao Estado que, em caso de calarnirtadb públIca, os
solicital' .

III - Elaborar a Legislação complementar ou subsidiâ
ria, .cujas norma.s gerais competem á União.

IV - Exercer. em geral, todo e qualquer poder ou di
reito. que lhes não seja negado por cláusula expressa ou
implicitamente contida nas cláusulas expressas desta Cons
tituição.

Parágrafo único. Mediante acôrdo, poderá a União in
cumbir-se de executar, por Funcionários seus, atribuições e
serviços estaduais.

O Sr. Mauricio Cardoso - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

O Sr. Mauricio Cardoso. (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o art. 6°, que vai ser posto em votação, não
inclue entre os princípios constitucionais da União, o da re
presentação das Minorias, já consagrado pela Constituição
de 91.

A emenda n. 739 procura suprir essa lacuna, consig
nando em um dos seus incisos o voto secreto e o sistema
proporcional. Quanto ao voto .secreto, o art. 195 dêle já
cogitou. Houve, entretanto, silêncio no que diz respeito á
representação das minorias. Presumo que não seja pensa
mento da Constituinte afastar de seu sistema um ponto
básico, uma regra que se pode dizer já está incorporada ao
direito comum nas legislações modernas. (Muito bem.)

Não basta, entretanto; afirmar a regra da representação
das minorias. É preciso, também, proscrever os processos
arbitrários, como sejam o voto cumulativo e o voto limi
tado, consagrando-se, de maneira expressa, explícita, o cri
tério do regime proporcional (Muito bem), que, na opinião
de Van der Velde e de tantos publicistas, é considerado o
mais equitativo e o menos imperfeito dos mecanismos elei
torais.

Requeiro, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, que, depois
da Casa se manifestar sObre o art. 6°, seja consultatla em
separado sôbre a inclusão do Aditivo proposto na -emenda
n. 739. Uma vez aprovado esse aditivo, será necessario adap
tar-se a redação ,estabelecendo, em um dos artigos, quais
os princípios constitucionais que devem dominar na orga
nizaoão federal, e em artigo, ou distinto parágrafo, a pres
crição de que os Estados são obrigados a respeitar tais
princípios em sua organização, af6ra as outras restrições já
previstas no art. 6·, quanto a essa organização.

É, Sr. Presidente, simples questão redacional, como digo.
O essencial é que se consagre, que seja arvorado á dignidade
de prindpio constitucional o da representação das Minorias
pelo sistema proporcional (Muito bem), tanto mais quanto
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se integrou na Legislação ordinária da União, competência
privativa para resolver sôbre todos os assuntos da matéria
·eleitoral.

Será, pois, princípio básico da União que vinculará o
legislador ordinári6. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o SI'. Deputado Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação)
Senhor Presidente, serão breves as considerações que tenho
a fazer.

A :I.a Sub-Comissão Constitucional examinou o t.exto
proposto pelas emendas coordenadas e teve algumas alte
rações a fazer.

Abrimos mão de quasi todas; há, porém, uma, SI'. Pre
sidente, que, pela sua importancia. é daquelas. que podem,
amanhã. dar aso a variedades de interpretação, sujeitando
quer· o Legislador ordinário, quer a Justiça Eleitoral, quer,
em suma, a vida politica do País, a surpreza e impasses
inesperados.

Parece-me, Sr. Presidente, que aquilo que está escrito
no texto das emendas coordenadas pode prestar-se, pela an
fibiologia existente, a interpretações em desacÔrdo com a
vontade da Assembléia.

É pacífico, Sr. Presidente, em Direito Público, e as ne
cessidades do Brasil não permitem dúvida, que é preciso
elevar-se á altura de princípio constitucional e erigir como
dogma da vida republicana brasileira, a proibição das re
eleições dos Presidentes e Prefeitos, porquê dessas reelei
ções é que tem advindo grandp eópia dos nossos males.

Indispensável é, porém, não ir tão longe quanto foi a
redação das emendas coordl"nadas; é mister esclarecer, para
deixar o dispositivo isento de dúvida, extreme de qualqller
interpretação menos em conformidade com os desejos desta
Casa e com o pensamento universalmente aceito pelos dou
trinadores de Direito Público. A melhor maneira de fazer
restrição á amplitude imoderada do texto das emendas cor
ordenadas, parece seja aquela que a :I. a Sub-Comissão Cons
titucional houve por bem apresentar ao julgamento da As
sembléia, isto é, adotar um acréscimo ligeiro: "... proibida
a reeleição dos Governadores e Prefeitos para o período
imediato" .

Sr. Presidente, se essa cláusula proposta pela referi
da Sub-Comissão não fÔr at:eita, amanhã, na aplicação,
dêsse dispositivo, pode· muito bem acontecer que :l justiça
eleitoral considere inelegível alguém que já tenha em
períodos anteriores, exercido a prefeitura ou a presidência.

Antes de ter a honra de ocupar a atenção desta Casa,
submeti a dúvida que me ocorreu aos meus eminentes mes
tres Drs. Raul Fernandes e Alcantara Machado, e tive oca
sião de vêr esta dúvida endossada por ambos, de forma que
tomei a liberdade de formular êste pedido, não s6 em nome
dI' Sub-Comissão Constitucional, mas em nome também dos
Drs. Raul Fernandes e Alcantara Machado.

Faço, portanto, um apêlo ao sentido conciliatório do
eminente Leader da daioria para que se debruce sôbre o
texto e, si se convencer, da justiça da observação que ora
faco, seja o· primeiro a reclamar essa correção, que me
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parece da maior justiça e da maior utilidade. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Sampaio Costa - SI' Presidente, peço a palavra,
pela ordem. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Depumdo. .

O Sr. Sampaio Costa (Pela ordem) - Sr. Presidente, tive
oportunidade de enviar á Mesa um Requerimento subscrito
pelos meus companheIros de Alagôas, no qual solicitava de
V. Ex. destaque para a emenda n. 1.053, porquanto esta
emenda, da autoria de minha Bancada colide com o inciso
4° do art. 6°, que ora se vai votar. .

Efetivamente, o inciso 4° do art. 6° assim reza:

Compete aos Estados:

"Exercer em geral todo e qualquer poder e di
reito que lhes não seja negado por cláusula expressa
Ou implicitamente contida nas cláusulas expressas
desta Constituição."

E a emenda da Bancada de Alagõas é no sentido de sa
rem conferidos êsses direitos e atribuições, não aos Estados.
mas á União.

Nessas condições, pediria a V. Ex. se dignasse deferir
o destaque solicitado no momento da votação. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, entre
os princípios especificados no n. I do art. 6° não se incluiu
(} da Representação de Classes, convindo observar que, nesse
sentido já existe emenda, com Parecer favoravel da .sub
comissão. É a d'e n. 1.518, do Sr. Abelardo Marinho, sôbre
a Representação das profissões, na forma e na proporção
adotadas na Constituição do Poder Legislativo Federal.

O Deputado Euvaldo Lodi é signatário da emenda nú
mero :1..778 ao art. 123, do seguinte teôr:

"Acrescente-se ao arte 123, letra f:
- Representaçção das profissões,dnetr(} das As

sembléias :LegislatIvas, Estadoais e municipais, em
número não inferior a um quarto do total de seus
Membr(}s. "..

Uma das verdadeiras e legítimas aspirações do mo
mento é a consagração do princípio da Representação pro
fissional. (Muito bem) e acredito interpretar o sentimento
da Assembléia requerendo a V. Ex. seja destacada, para
votação em seguida á do art. 6° da emenda n. 1.945, a
emenda sÔbre matéria. conexa, n. :I.. 518, com adição da
>Cláusula: "den.tro das Assembléias Legislativas, estadoais e
municipais", a ser destacada da emenda n. L 778. Desta
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forma, a parte sôbre a qual a Assembléia viria a.inda a votar
seria a seguinte:

.. _ a Representação das profissões, na forma e
na proporção adotadas na constituição do Poder Le
gislativo Federal, dentro das Assembléias Legislativas,
estaduais e municipais."

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Cunha Melo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
art. 123 do Substitutivo, ou melhor, do Projeto da .comissão
dos 26 corresponde, na emenda n. 1.945, ao art. 6°, ora em
discussão. .

O momento não comporta digressões doutrinárias, nem
mesmo eu teria autoridade para fazê-las. (Não ap·oiados.)
Direi, entretanto, algumas palavras á guisa de esclareci
mento :á votação. ocupando-roe de diversos Requerimentos
sôbre emendas ao referido art. 123.

Começo pela emenda n. 739, do Sr. Deputado Maurício
Cardoso, em que S. Ex. pleiteia a inclusão entre os prin
cípios constitucionais, cuja observancia deve ser exigida
dos Estados, das representações das Minorias e do voto
secreto.

Preliminarmente, preciso declarar que essa emenda não
foi submetida ao comité encarregado do estudo do título V,
ora fundido ao título r. Quanto ao mérito, muito embora a
distinção feita pelo seu Autor, entre princípios constitucio
nais da União e princípios a cuja observancia os Estados de
vem estar submetidos, concordo em que nestes devem real
mente figurar a Representação das MinorIas e o voto secreto.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Quanto ao voto secreto,
n~o, porquê existe uma disposição geral. Todas as eleições
serão feitas, rigorosamente, pelo voto secreto.

O SR. CUNHA MELO - Aceitando a 9bjeção do nobre
Leader de S. Paulo, restrinjo ~ inolusã() apenas quanto á
'Representação das Minorias.

Discordo quanto á emenda. n. 1.053, da bancada de
Alagôas, em que se pretende que os chamados poderes im
plícitos, não contidos' na Constituição, pertençam ao Go
vêrno Federal e não aos Estados. Isso porquê o parágrafo
4° do art. 6°· reflete as exegéses de outras constituições.
como a americana e a nossa de 1891. Proceder de modo
contrário seria uma verdadeira inversão. Os poderes que
não estão explicitos como pertencentes á União, ficam im
plícitos como pertencentes aos Estados.

Seria a derrocada dos Estados.
Relativamente á inclusão, entre os princípi()s constitu

cionais, da Representação' de -elasses, na forma. e na propor
ção admitidas, perante o Poder Legislativo Federal
usando das expressões textuais da emenda. n. i .51.3 do
nobre Deputado classista, Sr. Abelardo Marinho - o Co
mité de que fui Relator deu Parecer favorável, partindo do
fundamento de que, adm~tindo a União, junto ao seu Poder
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Legislativo, a aludida Representacão de classe. o mesmo
deveria ser exigido nos Estados, com maioria de razão.

Assim, reitero, da tribuna, o Parecer dado, a respeito,
pelo Comité, de que fiz parte. "Ademais, SJ,'. Presidente, o
nosso eminente Colega, erudito relator do Parecer sôbre
o Poder Legislativo, Sr. Odilon Braga, ao manifestar-se
quanto á composição do Legislativo Federal, incluiu ai a
Representação profissional que. assim, tem a seu favor mais
essa opinião abalizada. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado." "

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
V. Ex~ se digne considerar prejudicado o n. rn, em vir
tude d'a aprovacão, ont~m, de minha emenda n. 799, que é
muito mais ampla. (Muito bem.)

O Sr.. Sampaio Costa - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Sampaio Costa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pergunto a V. Ex." se foi deferido um Requerimento que
enviei á Mesa, há três dias, pedindo destaque de quatro
emendas, - ns. 1.051 a 1.054?

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
SI' . Presidente, de referência ás palavras sempre brilhan
tes do Sr. Deputado Maurício Cardoso, tenho a declarar,
segundo me parece, que a aprovação do seu Requerimento
viria quebrar o sistema determinado na emenda substitutiva
em votação, eis que estabeleceria, nesse número 6, onde se
declara a competência privativa dos Estados. princípios do
sistema eleitoral, que cometemos á competência privativa
da União, qual se lê na letra f do n. 20 do art. 40

•

O SR. ALcANTARA MACHADO - Já aprovado.
O SR. LEVf CARNEIRO - O êrro de técnica é da emenda.
O $R. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, com essa

restrição, que devo fazer, pode ser aceito o Requerimento
de S. Ex. quando quer que se declare como princípio cons
titucional o da Representação das Minorias, aliás Tessalvado
no sistema das emendas coordenadoras em um dispositivo
das Disposições Gerais, onde se declara que o voto será
secreto e proporcional. Estará, como vê V. Ex., Sr. Pre
sidente, regulada aí a matéria. Aliás, isso não prejudica
que se inscreva como princípio constitucional o da repre
sentação das minorias.

Feita a declaração de maneira que a aprovação da
emenda de S. Ex. fique para efeito de redação, a ser aco-
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modada dentre os princípios constitucionais, não há incon
veniente em que seja aceita:.

O SR. MAURfcIO CARDOSO - V. Ex. me permite um
aparte: Conforme disse, trata-se de uma questão de adap
tação na rednçno. Na justificativa da minha emenda eu
declarava: "Pareceu-me mais 16gico definir, de começo, os
principios constitucionais da União".

O SR. MEDEIROS NETO - Estou de acôrd~.

O SR. MAunfoto CARDOSO - Devia-se estabelecer um
artigo quanto ao ponto em que se trata dos principios bá
sicos, fundamentais. "Dominam êles toda a organização na
cional. Trata-Ao dn!! instituições fundamentais, das que te
cem a estrulura orgnnica da União, das que lhe presidem
as funções vitnl8, da!! que lhe constituem a substancia, das
que a Unlfio nno poderin renunciar sem variar de caráter,
das que, port.anto, formam a constituição essencial da
União". sno prlncfplos Que abrangem, não s6 a União, como
os Estados. Dovo, portnnto, haver um artigo especial nessa
adaptação du l'odnoi1o, estabelecendo que tais e tais são os
principios COllllL\ tuolonnis da União.

O SR. Ar.llAN'I'AI\A MACHADO - Isso pressuporia a com
petência do Erd.ndo para legislar sôbre matéria eleitoral, o
que já alrlbulmoll privativamente á União.

O SR. MAunlaro CARDOSO - É precisamente o contrário.
V. Ex. eslá oqulvocndo.

O SR. MEDEIROS NETO - Não há, Sr. Presidente,
divergêncln do doutrina.

O SR. MAunlcro CARDOSO - A questão é de técnica.
O SR. MEDEIROS NETO - Cometeriamos êrro de téc

nica, se, por acaso, fossemos inscrever na competência pri
vativa do E!'Itado o Sistema Eleitoral, que consideramos pri
vativo da Unlilo.

Como VÔem VV. EEx., não há motivo para insistir
mos nesse ponto, n não ser por uma questão de emulação,
que não pode existir entre nós.

O SR.. MAURiCIO CARDOSO - Não há questão de emula
ção; m.as, se houvesse, seria muito legítima e razoável.

O SR. MEDEIROS NETO - Poderemos ter cometido
êrros; êles serno muitos.

O SR. LKvf CARNEIRO - Estamos aqui para corrigi-los.
O SR. MEDEIROS NETO - Não vejo razão para a in

sistêncin dos honrndos aparteantes, porquanto já declarei
que, sob o ponto do vsita doutrinário, têm inteira razão e
pode ser acoita esta emenda por ser colocada, como disse
mesmo o l'lell ilustro Autor, pela Comissão de Redação, no
lugar competente.

O SR. LEVf CARNEIRO - Perfeitamente.
O SR. MAunfCIo CARDOSO - Qual é o lugar competente?
O SR. MEDEIROS NETO - Onde se estabelecerem os

principios constitucionais da União.
Sr. Presidente. desejando atender a todos os Oradores

que me precederam, quero, na ordem da respectiva colo
cação, reportar-me ás palavras do ilustre Deputado, Sr. L.evi
Carneiro, Quando julga prejudicado, com a votação anterlO.r,
o dispositivo do n. 3. Tem s.. Ex. inteira razão; a matérIa
já está. atendida.
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De referência ao digno Deputado, Sr. Pereira Lira,
quando pede que, ao invés da letra c da emenda, seja aprc
vado o dispositivo correspondente da subemenda da Comis
são, tem S. Ex., também, inteira razão, porquê, enquanto,
aqui, proibimos a reeleição, ali precisamos melhor o nosso
pensamento falando em período imediato, o que será bom
esclarecer, afim de evitar êrros de interpretação no futuro.
(Muito bem). '

Quanto ao que requereu o nobre representante de Ala
goas, isto é, a substituição do n. 4 por uma sua emenda,
que comete á União os direitos residuais, sinto ficar no
ponto de vista da nossa emenda, que defende êsses direitos
residuais para o Estado, de acÔrdo com elementares prin0i
pios federativos.

No que concerne á emenda cuja aprovação solicita o
preclaro colega Sr. Prado Kelly, para que aqui se estabeleça,
como princípio constitucional dos Estados, o direito de re
presentação das profissões, penso que deve ser transferida
a votação dessa emenda para quando cuidarmos do Poder
Legislativo. Se firmada a -representação das classes na le
gislatura federal, poderemos, então, submeter á apreciar,:.ão
da Casa a emenda que cuida de assegurar, como princípio
constitucional na organização dos Estados, essa represen
tação.

Creio que assim, Sr. ,Presidente, tenho me referido a
quantos honraram a emenda com a sua critica, no elevado
propósito de colaborar.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Então, V. Ex. reconhece
que não houve emulação.

O SR. MEDEIROS NETO - Nem tal afirmei, antes
proclamo o elevado espírito que a todos anima de bem
cumprir os nossos árduos deveres. (Muito bem; muito
be~) .

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem o nobre
Deputado.

'". O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ouvi as palavras do nobre leader desta Casa quanto ao adia
mento da votação da matéria contida no requerimento do
Sr. Deputado Prado Kelly. .

Não compreendi bem o motivo que determina êsse
adiamento. Em todo o caso, não desejo discutir o que Sua
Ex. propõe; apenas quero que V. Ex., Sr. Presidente, me
esclareça - a mim, que sou leigo no assunto - sôbre se,
deixando a matéria de ser debatida no momento, não per
derâ em definitivo a oportunidade.

É, Sr. Presidente, a questão de ordem que submeto á
deliberação de V. Ex.

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, ainda sÔbre a qu-estão de ordem suscitada
pelo honrado colega Sr. Abelardo Marinho, não me parece
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possa subsistir dúvida na Assembléia sôbre a situação cria
da com o requerimento do ilustre leader da maioria.

Com o zêlo pela nobre causa que defende, o meu pre
zado amigo Sr. Abelardo Marinho levantou perante V. Ex.
uma questão de ordem, e eu solicitaria que V. Ex. a re
solvesse - s(' permite a sugestão - tendo bem presentes
duas circunstancias: uma, o pedido de destaque que fiz
para duns emendas, e com o qual concordou o eminente
leader da maioria; a outra, o pedido de adiamento formu
lado pelo digno leader para votação oport.una da matéria,
sem prejuizo, entretanto, da prevalênci21. dêsses dispositivos
no tocante ao artigo 6° da emenda n. L 945.

O Sr. Presidente - Não é atribuição da Presidência,
entrar na apreciação das razões dêste ou daquele Depu
tado, acerca desta ou daquela emenda. Todavia, de todo o
debate travado, verifica-se que o Sr. Deputado Medeiros
Neto não combateu a emenda cujo destaque o Sr. Prado
Kelly solicitou, apenas entendendo que a matéria seria mais
oportunamente tratada, quando se discutisse a parte rela
tiva ao Poder Legislativo.

O SR. PRADO KELLY - V. Ex., então, defere o desta
que?

O Sr. Presidente - Ora, assim sendo, e desde que o re
querimento de destaque existe e a Casa não deliberou con
tra êsse destaque, certamente - e nem podia ser de outro
modo - a matéria será oportunamente decidida.

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) 
nhor Presidente, como leader da bancada dos empregado
res, devo declarar a V. Ex. e á Casa que aceitamos, de bom
grado, o requerimento formulado pelo ilustre leader da
maioria, no sentido do adiamento da matéria referente á
representação profissional nas Assembléias Estaduais e Mu
nicipais.

Assim procedemos, para mostrar a boa fé de que
estamos animados e a confiança que depositamos na Assem
bléia Constituinte, certos de que, no capítulo a seguir sô
bre o Poder Legislativo Federal, terá. oportunidade de se
manifestar de maneira completa. não só instituindo a sa
lutar medida na Assembléia Nacional, como também nas
Assembléias Legislativas dos Estados e Municípios. (Muito
bem.)

O Sr. Presidente -:- Vai se proceder á votação do art. 60
•

O Sr. Sampaio Gosta - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Sampaio Costa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, queria chamar a atenção da Assembléia
para a matéria sÔbre que vai se pronunciar presentemente.
Ela é uma das mais delicadas e relevantes de quantas fo-
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ram e terão de ser submetidas á sua esclarecida apreclaçao
e votação . Refere-se á discriminacão de competências. In
teressa, fundamentalmente, não só á nossa vida constitucio
nal, como, sobretudo, á unidade e á integridade do Brasil,
que todos nós, representantes do norte, do centro e do sul,
tanto desejamos e defendemos.

A bancada de Alagoas teve oportunidade de apresentar
emenda ao disposto no § 7° do substitutivo que a, em sua
essência, o mesmo que estabelece o inciso 4°, do artigo 6°,
em votação. Essa emenda, que tomou o número 1.053, man
da atribuir â União os poderes residuais, em vez de deixá
los á competência privativa dos Estados, como recomenda
o inciso aludido. Corresponde a uma necessidade iniludivel,
qual a de ordenar melhor o nosso regime federativo, dentro
das licões da experiência e de nossas realidades.

Quando a bancada de meu Estado a ofereceu á conside
ração desta Casa, teve um alto propósito, um objetivo su
perlOr, de profunda inspiração patriótica: o de revigorar, o
de fortalecer e'o de engrandecer o poder central, o poder da
União, que se encontra em sensh-el desfalecimento.

Já dizia o grande Rui Barbosa que não devemos partir
dos Estados para a União e, sim, desta para os Estados, por
quê ela é a condição, o meio, a essência e a base da vida dos
próprios Estados.

Robustecendo o poder central a nossa emenda absolu
tamente não atenta contra a natureza do regime.

O Sa. CARDOSO DE MELO NETO - Reduz-se os Estados a
zéro.

O SR. SAMPAIO COSTA - Não apoiado. Todos sabe
mos - e melhor do que eu, V. Ex. - que a divisão dos po
deres, entre o poder central e as autoridades locais, é uma
questão de Direito Positivo; não é assunto que se prenda
estritamente á ordem jurídica. Obedece, sim, ás circunstan
cias políticas e históricas. .

Os poderes conferidos aos Estados podem ser maiores
ou menores, sem que com isto se afete o principio federati
vo. Ensinam l\!ouskhelli e outros mestres eminentes que,
de~tre as várias divisões dos poderes, é êrro pensar-se que
eXIste alguma que seja caracteristica, especial, do sistema
federal. 1:ste se caracteriza por dois elementos apenas: pela
autonomia constitucional e pela coparticipação dos Estados
membros na formação do Estado Federal.

Pode acontecer que os Estados tenham competência
mui restrita, sem que por isso deixe de existir Estado Fe
deral, assim como pode acontecer que as atribuições cónfe
ridas aos Estados-membros sejam as mais amplas e abran
jam .matérias importantes, sem que exista Estado Federal.
Basta, no ·primeiro caso, que aos Estados-membros não falte
nenhum dos requisitos aludidos: a autonÔmia constitucional,
'ou a participação na formação da vontade nacional, e, no se
gundo, que a êsses mesmos Estados falte qualquer um dêsses
elementos. . .

Ora, S1". Presidente, é principio incontestável, que O!\
negócIOS, as matérias que interessam á comunidade, que
interessam á Nação, devem estar sob a fiscalização, sob a vi
gilancia, sob a alçada do poder central e que á competência
dos Estados devem ser atribuidas apenas as matérias que
lhes toquem diretamente, que digam respeito á peculiarida
de de suas regiões. Que observamos, entretanto, diariamen-
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te? A transformação, a transmutação de interêsses particula
res, de interêsses regionais, em interêsses nacionais.

Isso é um postulado da evolução social e política dos
povos e, nêsse pressuposto, 81'. Presidente, não se pode dei
xar de ampliar a competencia federal, em lugar da dos Es
tados, para que aquela possa abranger todos os casos impre
vistos ou não especificados.

Aliás, essa é tendência da teoria moderna do Es
tado Federal: maior centralização política possível para
a União, com a máxima descentralização administrativa para
os Estados, que devem conservar apenas poderes políticos
limitados e indispensáveis. As constituições modernas, to
das elas, oferecem êsse exemplo. Na própria AI.l1érica do
Norte hoje amplia-se cada vez mais o podAr federal.

Nestas condi.;ões, atendendo aos nossos antecedentes
históricos, nós que viemos de um regime unitário não po
demos entregar aos Estados aquilo que deve permanecer nas
mãos da União, aquilo a cuja sombra os Estados cometeram
impunemente os maiores atentados e êrros contra o país,
nêsses 40 anos de regime federativo.

Olhemos, sobretudo, senhores, para a unidade do Brasil.
(Muito bem,; muito bem. Palmas.)

Em seguida, é aprovado o referido art. 60 da
emenda 1.945.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei a favor do art. 6° da emenda n. :1.945 com res
trição do seu n. IV, que atribue aos Estados competência
privativa para exercer, em geral, todo e qualquer poder ou
direito que lhes não seja negado por cláusula expressa ou
implicitamente contida nas cláusulas expressas da Consti
tuição. Mutatis mutandis. é a reprodução do § 2° do art. 68
da Constituição de 1891 - que colide com o desenvolvi
mento do espírito federativo no Brasil. Copiando aquele dis
positivo da Constituição norte-americana, os- constituintes
de 1891 e, agora, os de 1934, inverteram a ordem normal da
distribuição de poderes. Era natural que os americanos
adotassem aquele critério, porquanto· a União Americana
nasceu de colônias independentes entre si e regidas, algu
mas delas, por verdadeiros estatutos. Formando os Estados
Unidos, era élaro que elas deviam dar á União nascente ape
nas os poderes imprecindíveis á sua existência, reservan
do-se todos os demais. A Federação brasileira, ao contrário,
partiu da União preexistente. Os Estados estavam submeti
dos ao poder central. Formando a federação, a União devia
dar aos Estados apenas os poderes necessários á sua _vida
normal, reservando-se aqueles que, expressa ou implicita-·
mente, não lhes tivesse outorgado. Nunca deveríamos copiar
o dispositivo da Constituição americana, por ser ilógico e
absurdo diante da origem histórica do nosso regime fe
derativo.

Sala das Sessões, 10 de Maio df:l 1934. - Domingos
Vellasco.
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Fica prejudicado o seguinte

REQUERIMENTO

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Constituinte.
Os abaixo-assinados requerem a V. Ex., nos têrmos do

§ 2° do art. 3° do Regimento Interno, destaque para a emen-
da n. 1.053. "

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Sampaio Costa.
- Valente de Lima. - Góis MonteirQ.

O Sr. Presidente - Aprovado, como acaba de ser o ar
tigo 6°, fica prejudicada a emenda cujo destaque solicitou
o Deputado Sr. Sampaio Costa. A emenda sustenta justa
mente o princípio oposto ao dispositivo constante do artigo
que acaba de ser votado.

Está sObre a mesa e vou submeter ao voto da Assem
bléia outro requerimento de destaque, que é o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 739, na parte em
que estabelece como princípio constitucional da União o sis
tema proporcional. deixando de fazer o mesmo quanto ao
voto secreto, que já. está. combinado no art. 195.

SaJl'a das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Mauricio
Cardoso.

LETRA "E" DA EMENDA. 739

e) o voto secreto e o sistema proporcional;
Aprovado o requerimento de destaque da le

tra "e" da emenda 739, salvo a expressão "o voto
secreto"•

o Sr. Presidente - Acha-se sÔbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos seja submetido ao voto do Assembléia, jun
tamente com as emendas ao substitutivo da Comissão Cons
titucional, a emenda n. 1.805, que não teve parecer das co
missões parciais, embora publicado no Didrio da Assembléia
de 14 de abril e do teor seguinte

N. 1.805

Titulo V - Da Organização dos Estados

Ao art. 123 - Acrescente-se
§ 2:°" O poder executivo dos Estados não poderá ser uni-

" pessoal. .
Sala das Sessõe's, 13 de Abril de i934. - Fabio Soare,

- Arruda Falcão. - "Barreto Campello.
Sala das Sessões, iO de MaJo de 1934. - Fabio Sodr~.

- Arruda Falcão. - Barreto CampeUo.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento.
Há outro requerimento, também do Sr. Fábio Sodré, e

que é o seguinte
. VOLUME xx 20
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REQUERIMENTO

Requeiro, de acôrdo com os precedentes estabelecidos,
seja submetida ao voto da Assembléia, imediatamente, a
emenda n. 1.805, supletiva do art. 6°.

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Fabio Sodré.
Deferido.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) pronuncia um discurso
que não foi publicado. .

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peco a palavra, pela
ordem.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Fábio
Sodré.

O Sr. Fábio Sodré(Pela ordem) - 81'. Pre~id'ente como
primeiro signatário da emenda, peço a V. Ex. permita que
eu ceda a palavra ao segundo signatário Sr. Deputaào Bar
reto Campelo, que deseja defendê-la.

O Sr. Barreto Campelo - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barreto Cam
pelo.

O Sr. Barreto Campelo (Para encaminhm' a votação) 
Sr. Presidente, o único motivo que, em país de índole e
prática unitária como o Brasil, poderia justificar o regime
federativo, era que, sendo a nação extensa, seria neeessário
que a admiuistr'ação se multiplicasse para estar presente em
toda a parte. .

Não foi. por consequência, o fracionamento do poder
político o que pretenderam os Constituintes de 91, mas,
sim, a multiplicação dos órgãos administrativos do país.

A prática, entretanto, da Constituição de 91 mostrou
que, realmente, o poder político foi o que'se fracionou nos
Estados, dando lugar á devast.ação que aí esta, á vista de
toda gente. (Mui,to bem).

Um c.la..'l1or veio a esta Assembléia, pedindo freios e
contrapézos ao poder. pessoal do Presidente da República,
poder que até cert.o tempo foi meramente platônico e só se
acentuou nas duas ou três últimas administrações.

Ora, por conseguinte, é necessário, por coerência, que
também os órgãos dos Estados, o poder pessoal dos Presi
dentes ou Governadores dos Estados, seja controlado, -para
evitar que, tendo, pelo regime, a polftica brasileira de se
processar em primeiro jato nos Estados, venha a polftica
nacional a ser o resultado de opressões, fraudes e vio
lências.

Não sou partidário do poder político· de colegiado, do
poder político múltiplo, mas, como os Estados devem ser
apenas órgãos de administração, é razoável, é praticamente
muito útil que êsse poder não seja unipessoaI.
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Se a política dos Estados, se a administração dos Es
tados continuar a ser, nesta segunda República, o que foi
na primeira, não póde haver esperança de bom futuro.

Os Governadores, as primeiras autoridades estaduais
imporão, necessariamente, sua vontade onipotente, esma
gando todas as iniciativas.

Nossa emenda é apenas reduzida ao mínimo. Não damos
a forma como essa administração múltipla deva ser exer
cida. Pedimos, tão somente. êsse mínimo: que o poder exe
cutivo dos Estados não seja unipessoal, pum evitar que a
prática da segunda República seja absolutamente a mesma
da primeira.

Não há lei possível, não há controle escrito bastante
para diminuir. ordenar. encaminhar o poder político dos
Governadores, se fOr unipessoal.

Já se vê, Sr. Presidente, que essa medida é de alta mo
ralidade, de grande cor-recão. Não só ordena a administra
ção pública, como restabelece o verdadeiro plano do regime
e garante os direitos políticos de todos os cidadãos.

Espero que cada um dos Srs. Deputados, considerando
a devastação inequívoca. evidente. da prática da Constitui
ção de 1891, vote essa medida salutar, fazendo com que o
Govêrno dos Estados seja entregue a mais de um.

Basta ver que, enquanto a federação no Brasil chegou
a resultados verdadeiramente desoladores. na América do
Norte. onde todos os Estados, menos o de South Dakota,
que possue constituição sui-generis, têm os governos exer
cidos por colegiados, êsses resultados são verdadeiramente
fantásticos, incomparáveis ao rendimento do plano da po
lítica brasileira.

Tenho dito. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda que
fôra anteriormente destacada.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra. pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pediria a V. Ex., atenâendo a que os avulsos não inseriram
a emenda e a que vários Deputados não a conhecem, fizes
se enunciar novamente o respectivo texto, de modo a ha
bilitar a Casa a dêle tomar conhecimento.

O Sr. Presidente - A Mesa resolveu considerar melhor o
caso, no sentido de deferir o pedido de destaque do .nobre
Deputado.

S. Ex., agora, sugere outra dúvida, muito séria também.
qual a de que muitos Srs. Deputados desconhecem os têr
mos preciosos da emenda.

Ora, nêsse caso. melhor será que a Mêsa se reserve para
subméter a emenda ao voto da Casa quando se tratar do
Poder Executivo Federal.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Peço licença para ponderar
que a emenda se refere exclusivamente aos executivos dos
Estados. Não p6de caber, evidentemente, na votação do Exe
cutivo Federal. Não é o caso. Ela tem de ser votada agora,
quando tratamos dosprincipios da organizacão dos Esta
dos. E V. Ex. poderia facilmente dar conhecimento do seu
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conteúdo aos 81's. Deputados, pois são quatro ou cinco pa
lavras. Se V. Ex lêsse essas palavras, a Assembléia toda se
inteiraria do assunto.

Vou repelir os seus têrmos:

"Os executivos dos Estados não poderão ser
unipessoais".

Como vê V. Ex., são poucas palavras e creio que n As
sembléia, tomando conhecimento dêsse texto pôde resolver
em plena cOllciência.

A solução de V. Ex., Sr. Presidente, repilo-o com n de
viãa vênia, não me pareco aceitável, porquô não se trata
do Executivo Federal. J::ste é unipessoal. O que se quer
é que os executivos estaduais nüo obedeçam á mesma. ins
piração .do Executivo Federal. O que se pretende é o que
realizaram outras federações, como a Alemanha o os Es
tados Unidos da América do Norte: que os executivos dos
Estados não sajum iguais ao Executivo Federal. (Muito
bem).

O Sr. Presidente - Vou ser o mais liberal possível. Se
V. Ex. insiste na votação da emenda, vou submetê-la á de
liberação da Casa, pedindo a atenção do plenário para os
seus termos.

o 81'. Cunha Melo - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Sr. Presidente, sÔbre
a emenda 1.805, do ilustre Deputado Fábio Sodré, demos
parecer considerand'O-a prejudica4a, em vista da aceitação da
emenda n. 1.945.

Esta emenda, no art. 6°, letra a, tratando dos princípios
constitucionais cuja observancia é exigida nos Estados, re
quer apenas que os Estados tenham forma republicana fe
derativa.

Não passou daí, não fez restrição de espécie alguma á
organizacãco do poder executivo estadual.

Consequentemente, votada como já foi, pela Casa, o
inciso da emenda 1.945, está prejudicada a emenda 1.805.

Era o que tinha a esclarecer. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Fãhio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
alegação que acaba de fazer o nobre Deputado Cunba Melo
é, até certo ponto, uma censura ao requerimento que tive
ocasião de enviar á Mesa.

Ora, êsse requerimento declarava, de início, não ter
havido parecer da Comissão, e o 81'. Deplitado Cunha Melo
vem referir, justamente, o parecer da sUa Comissão a essa
emenda.

O equívoco provém de que o fascículo do parecer da
Comissão de Estados e Territórios não trata da emenda,
donde a conclusão de que não havia versado sObre ela o
parecer da Comissão. Desfeito o equívoco, peco a V. Ex.
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ponderar que a aprovação da emenda n. 1.945 não preju
dica formalmente a da de n. 1.805.

A emenda n. 1.945 dá liberdade ampla aos Estados
para organizarem os seus governos' como entenderem. Esta
restringe, até certo ponto, determinando que êles não possam
ser unipessoais. É, portanto, emenda supletiva e pode per
feitamente ser votada, mantido o dispositivo da emenda
n. 1.945. (Muito bem.)

O 81". Presidente - A emenda que vou submeter a votos
c a que se referem os requerimentos 'deferidos, é a seguinte;

EMENDA

N. 1.805

Título V - Da Organização dos Estados, etc.
Ao art. 123. Acrescente-se:
§ 2.° O poder executivo dos Estados não poderá ser uni-

pessoal. .
Sala das Sessôes, 13 de Abril de 1934. - Fabio Sodré.

- Arruda Falcáo. - Barreto CampeUo.

Em seguida, é rejeitada a emenda.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o art. 80 da
emenda n. 1.945:

"Art. 8.° É facultado á União e aos Estados celebrar
acÔrdos para a melhor coordenação e desenvolvimento dos
respectivos serviCos e, e.specialmente, para a uniformização
de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, re
pressão da criminalidade e permuta de informações."

O 81". NegTeiros Falcão - Peço a palavra.

O 81". Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o nobre Deputado.

O Sr. Negreiros Falcão (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente. pedindo o destaque da .expressão "repres
são á criminalidade" para ser conjuntamente votada com o
ar1. 8° do substitutivo, devo salientar., e forçoso é confessar,
as medidas consignadas não são de molde a corresponder
nem de leve quanto mais plenamente ás exigências inelutá

'veis da realidade dolorosa em que se apresenta o problema
do banditismo.

Deixar, portanto, á União e aos Estados a faculdade de
celebrar. acôrdos para repressão ao banditismo, cangacei
rismo ou como melhor se designe o flagelo social que arruina
'os sertões daquelas zonas e vitima os seus habitantes equi
vale a contornar o problema com simples providência pla
tônica, meramente decorativa, inversa na sua finalidade.

É medida destinada a ser letra morta através dos tem
pos. Não há. exagêro. Não há pessimismo. Os fatos aí estão
a comprovar eloquentemente a veracidade da assp.rtiva.

. A apresentacã? .da ell1e~àa n. 668. ~o. se inspirou. numa
'observação superfICIal colhIda no notiCIárIO dos JornaIS nem
na leitura de livros e novelas escritos sôbre o assunto.
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É, ao contrário, o fruto de longa e meticulosa observa
ção feita pessoalmente in-loco. Soú sertanejo. Nascí no alto
sertão baiano, convivi durante muito tempo COIr. sertanejos
daquela zona. Conheço-lhes a psicologia, como conheço· o
meio, a caatinga, a mentalidade, os usos e costumes daquela
brava gente.

E por isso mesmo, ainda uma vez, declare que o ban
ditismo no sertão brasileiro do Nordéste jámais se extin
guirá, enquanto a solucão dêsse problema fÓr confiada aos
Estados.

Tenho razões poderosas para assim dizer, em que pese
á 'Valiosa opinião de um ,luminoso espírito, que considera
"do simples domínio da polícia os casos de banditismo, co
mo aliás, segundo êle, todos os demais casos de banditismo,
verificados nas cidades mais cultas do país e do exterior".

Antes de tudo é preciso convir em que o banditismo ou
melhor o cangacei,rismo no Nordéste tem feição própria, par
ticularíssima, que não se confunde com o banditismo das
cidades mais cultas do nosso pais, e muito menos com o
banditismo verific'ado nas cidades mais cultas do Exterior.
E essa diferença sensível resulta de causas diversas, de
cireunstancias várias, cada qual mais complexa: condições
mesoi6gicas, históricas, sociais, morais e políticas. Nãn nos
iludamos com o cangaceirismo no Nordéste. Para extinguí-Io,
não basta, como parece aos optimistas, sem o conhecimento
exato do problema, medidas de simples polícia nem ainda
a faculdade da União celebrar acôrdos com os Estados para
sua repressão. A tarefa é árdua; demanda tempo, perse
verança, continuidade de ação e patriotismo. É obra gi
g~nt.esca.qu~ exige um plano sistemático que ataque o mal
nas suas causas ~ Não é apenas combatendo a mão armada
que S'8 e:x:tirp'ará dú Norte o cangaceirismo.

Entre outras, seria aconse!hávei a providência de abril'
escolas naquelas paragens, democratizara instrução, edu•.
caI" o sertanejo, e agir de forma a infundir-lhe confiança nas
leis que nos regem e nos homens que as executam. Abrir
estradas de rodagem naquelas zonas de modo a torná-las
facilmente acessíveis. E ao lado dessas, auxiliar o homem
a cultivar os campos, fornecendo-lhe par,a isso os recursos
indispensáveis e enfim dar-lhe trabalho, para que traba
lhando, não como escravo de outro homem, mas como homem
livre, adquira uma outra, concepção dos homens, da vida,
do govêrno e das nossas leis.

O que se encontra sôbre o assunto no art. 9° do subs
titutiv.o terá apenas va'lor ornamental, puramente decorativO.
Contornará o problema; não o resolverá. E os uLampeões"
contInuarão através dos tempos. matando, roubando, de
predando, desvirginando, estuprando moças e crianças.

A imprensa do país inteiro e principalmente a de minha
terra tem clamado e entre outros jornais o "Diário de No
tícias" dirigido pelo brilhante jornalista Altamirando Re
quião.

Ainda hoje ouvi dos honrados Major Juarez Távora e
Capitão Carneiro de Mendonça, que o combate ao be.ndi
tismo representava a mesma medida de humanidade que o
combate ás sêcas. .

A emenda n. 668 contém providências destinadas a pôr
têrmo ao grande flagelo. E por isso merece o apóio desta
ilustre Assembléia. (Muito bem; muito bem.)
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Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Art. 8,0 Requeiro o destaque da expressão "reoressão da
criminalidade", para ser votada conjuntamente com a emen
da número 668, destacando-se nesta também a frase: "do
nordéste" .

'Sala das Sessões, f O de Abril de i 934. - Negreiros
Falcão.

o S~. Presidente - Defiro o requerimento.

O SI', Antônio CovelIa - Peço a palavra, para encami
nhar a votação, SI', Presidente,

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado An
tOnio Covello.

To Sr. Antõnio CovelIo (Para encaminhar a votação) 
A matéria levantada pelo nobre orador e digno representante
da Baía é das mais relevantes. O problema da criminalidade
deve merecer a atenção desta Egrégia Assembléia,

Havia, em primeiro turno, oferecido uma emenda, con
ferindo ao Poder Legislativo a competência para legislar sô
bre medidas destinadas a facilitar acOrdos entre a União e
os Estados e entre os Eslados para a prevenção e repre3são
da criminalidade.

O anteprojeto, Sr. Presidente, sómente tratava da re
pressão da criminalidade.

Entretanto, o problema da criminalidade se desdobra: e
é, hoje, um postulado científico que as medidas de sanção e
repressão da criminalidade não bastam para enfr-entar o fe
nõmeno alarmante que perturba a ordem e a Segurança das
coletividades. ~ um postulado cientifico que, ao lado das
medidas de repressão, devemos manter um sistema de medi
das preventivas. Nêste terreno as lições do egrégio Ferri
ainda prevalecem; e a teoria dos substitutivos penais, que
permitem combater e remover os elementos e fatores que
concorrem para eclosão do crime, é uma das que têm in
fluído poderosamente na elaboração das modernas leis pe-
nais. .

Não podíamos deixar essa omissão na futura Carta Cons
titucional. O substitutivo aprovado em primeiro turno acei
tou a emenda que figura no art. 46, n. 9, letI'a b:

"Compete privativamente ao Poder Legislativo.
com a sanção do Presidente da República, legislar
sôbre:"

Inexplicavelmente, as emendas apresentadas pelas gI'an
des bancadas deixaram de parte a medida já vencedora em
primeiro turno, dando lugar á omissão lamentável que so
verifica no projeto, ora em votação.

É indispensável o dispositivo que permita a possibili
dade do estabelecimento de acõrdos entre os Estados e entre
êstes e a União visando o problema da criminalidade, sob o
duplo ponto de vista preventivo e repressívo, porquê em um
País novo como o nosso, para onde convergem as correntes'
imigratórias, compostas de gente de todas as naoionalida-
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....<lS e de todas as condições m(}rais, devemos estar arma...
dos' de medidas que permitam, na vastidão de todo o terri
tório nacional, o emprego de providências que impeçam o
alastramento da criminalidade, mormente quando ela se re
veste de uma grave periculosidade social, como, Por exem
plo, no caso do comércio de drogas entorpecentes, do tráfico
de brancas e de outras modalidades de delito.

Assim, Sr. Presidente, requeiro o destaque da palavra
"prevenção", que figura na letra e, do n. 9, do art. 46 do
substitutivo, para que, aprovado o destaque pela Assembléia,
seja incorporada ao art. 80 da emenda n. í.945, de modo
a que o artigo em questão, redigido com o acréscimo pro
posto, ofereça a possibilidade de um combate uniforme ás
causas determinantes da criminalidade.

. A sua redação passaria a ser a següinte:
uÉ facultado á União e aos Estados celebrar acÓr

dos para melhor coordenação e desenvolvimento dos
respectivos serviços e, especialmente, para uniformi
zação de leis, regras ou praticas, arrecadação de im
postos, prevenção e repressão da criminalidade e per
muta de informações".

l1:ste requerimento eu o faço, Sr. Presidente, sem pre
juizo da matéria brilhanteemnet aduzida pelo ilustrado ora
dor preopinante que acaba de deixar a tribuna.

Era o que tinha a dizer. (MUito bem; muito bem.)
Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da palavra "prevenção" do artigo 46,
n. IX, letra b, do substitutivo, incorporando-se ao artigo 80

da emenda n. :1..945, de modo a ficar redigida a parte final
da seguinte forma: .

" .. , de impostos, prevenc-ão e ·repressão de criminalida
de e permuta de info.rmações."

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Antonio
Covello.

O Sr. Pereira Lira, para encaminhar a votação, pronun
eia um discurso que não foi publicado.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o art. 8°, da
emenda n. 1.945, salvo a parte destacada a requerimento do
Sr. Negreiros Falcão.

Em seguida, é aprovado o art. 8°, da emenda
n. f,945, salvo a parte destacada.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda nú
mero 668, com exclusão das palavras "do Nordeste".

Em seguida, é rejeitada a seguinte

EMEr."DA

N. 668

No art. 9° faça-se ponto final depois da palavra 
"geral"; suprima-se o resto e acrescente-se onde convier o
seguinte: . .

Art. A repressão ã criminalidade· organizada nos ser
tões do Nordeste bem como as suas causas serã permanente e



- 313-

obedecerá a um plano sistemático que a União organizará de
acôrdo com os Estados compreendidos naquela zona.

Parágrafo único. As despezas para êsse fim serão custea
das pela União, concorrendo os Estados com uma percentagem
de sua arrecadação, arbitrada pelas respectivas eamaras.

O Sr. Negreiros Falcão (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhe
ce-se terem votado a favor 70 Srs. Deputados e contra
126; total: 196.

O Sr. Presidente - A emenda n. 668, foi rejeitada.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para enviar á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro prorrogação da sessão por meia hora.
Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Medeiros Neto.

É dado como aprovado o referido requeri
D1ento de prorrogação da sessão.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti (Pela ordem) requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reco
nhece-se terem votado a favor 96 Srs. Deputados e
contra 98; total: 194.

O Sr. Presidente - O requerimentõ de prorrogação foi
rejeitado.

Esgotado o tempo, vou levantar a sessão, designando
para a de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. 1-B, de 1934, de
Constituição:, com emendas (2° turno). Continuação da
votação da emenda n. L 945.)

Levanta;.se a Sessão ás 18 horas e 10 mi
nutos.





142" Sessão, em 11 de Maio de 1934

Presidência do Sr. Pacheco de Oliveira, iO Vice-Presidente

1

A's 14 horas, comparecem os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo,
Fernandes Távora, Clementino Lisbóa, Valdemar Mota, Al
varo Maia, Mário Caiado, Cunha l\felo, Luiz Tireli, Alfredo
da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga Cabral, l,e
andro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino
Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana,
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de An
drade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de
Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti,
Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges, Odon Be
zerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, Bar
reto Campelo, João Alberto, Agamenon d~ Magalhães, Souto
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário
Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Caval
canti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório Bor
ba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro
Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Ma
chado, ~andro M3ICiel, Augusto Leite, Rodrigues D6ria,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parai
so, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Me
deiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascal'e
nhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Manuel
Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloisio Filho,
Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos,
Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofrédo MenezM,
Lauro Santos, Jones Rocha, Henrique Dodworth, Rui San
tiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sampaio Correia Pe
reira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de
Alvarenga, J:oão Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Cé
:sal' Tinocó, AlípiQ. Costallàt, AcúrcioTôrres, Fernando Ma
galhães, Oscar Weinschenck, José Eduardo, Gwyer de Aze
vedo, :Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque
Nazareth, Lemgruber Filho, Bias .Fortes, Ribeiro Junqueira,
José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro AI~ixo, Ne
grão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Mata Macha
do, Delfim MOl'eira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Mar
ques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Pe
nido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado,
Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo
Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Li-
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curgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno
Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, Antero
Botelho, João Alves, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara
Machado, Teotônio Monteiro de Barros, José Carlos, Rodri
gues Alves, Barros Penteado, Morais _~ndrade, Almeida Ca
margo, Mário Whately, Vergueiro César, Guaraci Silveira,
Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouv-eia, José Ulpiano, Cincina
to Braga, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covelo,
Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, José
Honorato, Domingos Vellasco, Nero de Macedo, Generoso
Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova,
Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio S"ar
denberg, Nerêu Ramos, Adolfo Konder, Arão Rebêlo, Carlos
Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricio Car
doso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, Jl>ão Simplício, Re
nato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Adro
aldo da Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Alberto
Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Neto, Gil
bert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar
Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antônio Penna
fort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Ed
wald Possolo, Guilherme Pláster, Eugênio Monteiro de Bar
ros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Mílton Carvalho, Ri
cardo Machado, ,Valter Gosling, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano,
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rooha Faria,
Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira
Passos, Davi Meinick, Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Abe
lardo Marinho, Morais Paiva e Nogueira Penido (249.)

Deixam de comparecer os Srs.: .
AntÔnio Carlos, Jeová Mota, Melo Franco, Cárlota de Quei

roz e Armando Laydner (5. ) •

O Sr. Presidente - A lista de presenca acusa o compa
recimento "de 249 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, .servind() de 2°) pro
cede á leitura da Ata da Sessão antecedente. '

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem al
guma retificação a fazer sObre á a.ta é êste o momento, de
enviá-la, por escrito, á Mesa.

Vêm á Mesa as seguintes

RETIFICACÕES

Requeiro ao Sr. Presidente faça constar da Ata que õ
Deputado Jeová Mota, da representacão do Oeará, vem fal
tando ultimamente ás sessões da Assembléia por motivo de
moléstia em pessOa. de sua faroíUa.

Saia das Sessões, em Hde Maio de f934. - Walde
mar Falcão.

Exmo. SI' • Presidente da Assembléia Nacional Cans ~
tituiute. - Verifico pelo avulso distribuído ontem que se
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deu relação in-exata á alínea k do art. 4, em y.irtude da
aprovação, por mim pedida, ne dispositivo do projeto i A.

O texto, apresentado é êste:
"Condições de capacidade para o exercício de profis-,

sões liberais e técnicas, inclusive imprensa.
Ora, para. reconhecer o d'esacerto da redação adotada,

basta considerar que nenhuma emenda, nem o Projeto ti
nham essa redação. Se se considera aprovada a disposi
ção da emenda. 1.945, e mais as palavras que, a meu reque
rimento, foram destacadas do Projeto, a redação teria de ser
esta:

"Condições de capacidade para o exercício ele profis
sões liberais; profissões técnicas, inclusive imprensa" .

Essa seria a expressão exáta do voto apurado. Haverá
ai uma 'incongruência que na redação final, se terá de cor·,
rigir. De qualquer modo, o texto apresentado no avulso
não corresponde á decisão da Assembléia. Peco, pois, que
V. Ex. se digne fazer corrigi-lo.

Sala das Sessões, fi de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

o Sr. Almeida Camargo - Envio á Mesa, para ser publi
caào um protesto sôbre o desembarque, em S. Paulo, do
ilustre coronel Tabórda.

4

DECLARACÃO DE VOTo DA REPRESENTACÃO DO P. R. M. SôBRE
DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS

Pleiteamos a adoção de nova partilha das rendas entre
a União, os Estados e os Municípios, tendo em vista não s6
corrigir os inconvenientes verificados na prática da Consti
tuição de 1891, como aliviar os . contribuintes de duplas
imposições fiscais de tributos exagerados ou proibitivos
sôbl'e a, produção ou comércio, ou ainda impeditivo ou em
baraçante da livre circulação das mercadorias em todo o
territ6rio nacional. '

Nestas condições, não tendo sido adotada a proposta
do Sr. Deputado Alde Sampaio de votar em separado cada
um dos incísos e parágrafos de que se compõem o art. 7°
e o § 2° do art. 12 da emenda das grandes bancadas, vota
mos contra êsses dispositivos pelas seguintes razões, entre
outras:

:10 - Porquê entendemos que, mantido o imposto de ex
portação; devia ser fixado o seu máximo, sem possibilidade
de se transpor êsse limite, ao passo que o § 30 10 art. 7°
torna inútil a fixação;

~o, porquê transferido aos Est.ados o lrnpo;z~,o de VPIl··
das mercantis, atualmente pertencente á União, .foi êle oon
-sidernvelmente ampliado de modo a abranger a venda qu~

os lavradores e criadores fazem do pr,oduto de suas fazen
das e estancias, o que im~Jorta em tributar du"\S vezes os
generos e gados e:<rportados; ,

30, porquê os Municípios ficariam mal aquinhados na par
tilha e ainda receberam um hem, senão litigioso, 'te menoa
~e yaIôr quasi núZa:. Co:ro efeito, em ~sta de ~rdã~ ~~
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Supremo Tribunal Federal, tem-se entendido que o imposto
cédular sôbre a renda de imóveis rurais, não pode ser co
brado pela União porquê aoS Estados pertence o imposto
sôbre_a terra. Dir-se-á que a nova Carta resolve a questão.
Mas será um imposto de dificil cobrança porquê a lavoura,
em notórias aperLuras, não terá meios de pagar o imposto
territorial, o cédular sôbre a renda, o de indústrias e pro
fissões, repartido ent1"e o Estado e o Município no momento
em que a sua produção sofre, alem do gravame cio impos
to de exportação, o da venda dos produtos;

4°, finalmente porquê, pela redação dada aos artigos
50 e 70, parece que se ,,,riou uma isenção constitucional para
a renda dos imóveis urbanos, o que não é, evidentemente.
justo.

Não dariamos o nosso voto a nenhuma taxação injusta
ou exorbitante, mormente quando tal onus vai recair sôbre
a lavoura e a pecuária, que são as atividades básicas da eco
nomia nacional.

Sala das Sessões. H de Maio de 1934. - Carneiro de
Rezende. - Daniel de Carvalho. - Furtado de Menezes.
- Levindo Coelho. - Polycarpo Viotti. - Christiano M.
Machado.

5

Declaração de voto:
Declaro ter votado contra o art. 7° da emenda nú

mero 1.945. Teoricamente, o imposto de exportação é con
denável por im.portar em encarecimento da produção nacio
nal em frente aos produtos similares do estrangeiro. que,
assim, vitoriosamente lhe farão concorrência. Apenas como
instrumento de policia e contrôle fiscal é admitido por
alguns poucos financistas, como Bushnell Hart e Terry."
Praticamente, só o misoneismo e a falta de coragem ou
"virtú" renovadora o mantém. Logo após á sua indepen
dência, :l América do Norte suprimiu-o. Na Argentina, vi
gora, inteligentemente manejado pelo poder federal, como
simples regulador do mercado interno em função do externo.
Atribuí-lo, pois, aos Estados, segundo a letra F do n. I do
art. 7° da emenda, agravado pelo § 30 do n. II .onde se lê:
"Em casos excepcionais, o Conselho Federal poderá autori
zar, por tempo determinado, o aumento do imposto de ex
portação, além do limite preestabelecido", limite que é de
100/0 "ad-valorem", e portanto, já burlável pela mobilidade
da pauta, - é realizar uma obra retrógrada, suicida.

No imposto territorial, no progressivo sôbre heran
ças, e nos de transmissão inter vivos, vendas e consignações,
poderiam haurir os Estados réditos bastantes. Nos Estados
Unidos e na Argentina, onde os Estados não dispõem de tal
fonte de rendas, nem por isso estas faltaram.

Encarecendo a produção exportável, possibilitando os
impostos interestaduais, e forçando ao salário baixo, a bur
guezia brasileira se mostra jejuna em matéria que lhe de
veria constituir o forte (a economiea). Há um Deus por
aí que a vai enlouquecendo... na excelente intenção de li
quidá-Ia. Será o do preambulo?

Prevaleço-me da oportunidade para declarar, pedindo
a competente retificação, que . ao discurso do leader da
maioria a páginas 3.614 do Diári~ da Ass~mbMia, o pri..
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meiro aparte dado por mim foi o seguinte: "Pergunto a
V. Ex. doutrinariamente, praticamente, onde haverá incoe
rência em votar toda a matéria existente na emenda substi
tutiva e, por exemplo, suprimir o imposto de exportação",?
e não como ali se publicou "Pergunto a V. Ex. doutrina
riamente, praticamente, não havera incoerência etc." 
modo de redação que, de manifesto, abranda a firmeza
absoluta da tese que sustentei.

Outrossim, no quarto aparte, não me referi á letra E,
porém sim a letra F, do art. 7°.

A doutrina do Sr. Mário Ramos, em apÓio da do leader,
de que "não é possivel estabelecer discussão num sistema
de discriminação" é um sofisma calvo, contemptivel aos
olhos de qualquer pessoa meàianamente versada em eco
nomia política e finanças. Boa para convencer papalvos,
não perturba por um instante sequer a intelectuais consci
êntes de seus ditos. racioncínios e atos.

Repito, como desafio â sapiência dos financeiros da
"coordenação", não existir incongruência alguma em votar
o art. 5° e após o art. 7°, suprimindo-se porém o imposto
de exportação. .Não baveria nisso incoerência doutrinária,
nem técnica; e muito menos aventura práti~a em repelir
os direitos de saída, antieconômicos e, até, antipatrióticos.

Que os senhores burgueses, graças ao atropêlo adrede
facultado das discussões globais, sacrifiquem aos entendi..
mentos e in,juncões da política partidária, sempre imedia
tista e sem entranhas, Os verdadeiros interêsses do País,
Não recorram, pOl'ém, á desacreditada manobra de tax:ar de
incoerentes aqueles que, baseados justamente no saber e na
experiência, dE>.sejariam colaborar com êles, em boa fé, re·
movendo patentes absurdos e velharias soberanamente con
denadas.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Zoroastro
Gouveia.

Em seguida, é aprova<l~ a Ata da SeSsão
antecedente. .

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretdrio), procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

6

Ofícios: '
Do Sr. Deput.ado Rocha Faria, de 10 do corrente, pe

dindo licença para ausentar-se do país, por tempo superiol'
a dois méses, por motivo de sa'úde e também como Delegado
patronal á 18:.1. Sessão da Conferência Internacional do Tra
balho, a reunir-se em Genebra.

- A Comissão de Policia.

7

- Da Liga Êleitoral Feminina, e outras associações,
de 6 do corrente, pedindo a Assembléia a rejeição da parti
cipação feminina no Serviço Militar.

- Inteirada.
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Te.legramas:
8

De Recife - Presideute Assembléia Nacional C()nsti
tuinte - Rio. - Tendo sido aprovada Assembléia inclusão
obras contra sêcas nordeste novo pacto político como impe
rativo nacional, Diário Pernambuco que por sua voz secular
liderou todo Brasil septentrional nobre generosa campanha
iniciada nesse sentido Sociedade Amigos Alberto TÓrres
congratula-se vossência brilhante êxito veiu coroá-la, per
mitindo se solicitar vossência lhe conceda algumas palavras
confôrto moral dirigidas humildes sofredoras populações
n.ordestinas hora mesmo vem banhá-las essa radiosa au
rora de esperanças. - Atts. Sds. José dos Anjos, SaLva{lor
Nigro, diretores Diário Pernambuco.

- Inteirada.

9

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constitu
inte. - Centro Carioca instituição cívica empenhada entu
siasticamente nas campanhas por uma só bandeira. autono.
mia Distrito Federal comparece respeitosamente perante
Assembléia Constituinte para apelar sentimentos patrióticos
dos seus conspícuos membros no sentido aprovar unifica
ção ensino brasileiro e confiar a União seu contrôle parr:.
evitar conquistas regionalistas. Respeitosas cumprimentos.
- Benevenuto Berna, presidente.

- Inteirada.

10

De Belo Horizonte - Presidente A~embléia Nacional
Constituinte - Rio. - União Mocos Católicos cumprimenta.
pessoa. vossência ilustrada patriótica Assembléia Constitu
inte pela inclusão nome Deus preambulo Constituição. Cds.
Sds. - Raymundo Moraes, presidente.

- Inteirada.
De Pouso Alegre - Minas Gerais - Presidente Assem.

bléia Nacional Constituinte - Rio. - Congratulo-me VOs
sência e Deputados que votaram invocação nome Deus pre
ambulo C:onsfihlicão intp.rpretando sentimentos grande
maioria Povo Brasileiro. Cordiais saudações. - Bispo Pou-
so Alegre. "

- Inteirada.

Él lido "e enviado a, Comissão d~ Polícia o se
guinte o

11
.....DITIVO Á INDICAÇÃO N. 5

Na Indicação apresentada houve uma falta, ocorrida. ao
passar a limpo, e evidente: pois ressaltado contexto: é a do·

o Parágrafo 3.0 As disposições ou capítulos já aprovados "
em 20 turno terão redacão final feita pelo relator geral e



- 321-

aprovada. pelca Assembléia; -e ficarão incorporadas ao Proje
to da Comissão dos 26, substituindo os capitulos ou preceitos
sObre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, "de Maio de 1.934. - Carlos Mazim.i-
Uano. .

o Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

18

Continuação da votação do Projecto n. 1-B de
1934. de Constituição, com emendas '(20 turno).
(Continuação da votação da emenda fi. 1. 945) •

O Sr. Henrique Dods'worth - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, desejo solicitar de V. Ex. a gentileza de me informar
se foi lido, no Expediente, parecer ·sObre a indicação há dias
apresentada pelo ilustre Deputado, Sr. Carlos Maximiliano,
em relação aos prazos de trabalhos de votação pela Assem
bléia.

O Sr. Presidente - A indicação do Sr. Carlos Maximiliano,
foi enviada á Comissão de Polícia para o devido parecer.

O Sr. Henrique Dodsworth - Nesse caso, peço a V. Ex. me
conceda a palavra para levantar questão de ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Henrique Dodsworth•.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, contra o meu voto e contra a minha atuação nesta
Assembléia, a maioria da Casa votou a reforma do Regimento,
.inovando vários dispositivos e fixando os prazos para vota
ção do Projeto Con~titucional.

Os dispositivos que se referem a êsses prazos, para vo
tação em segundo e· último turno, são, respectivamente, o
art. 37, quando marca o prazo de cinco dias para o parecer
da Comissão sêbre o projeto e emendas, e ainda o artigo
37, quando diz na letra b, que, emitidos os pareceres das
subcomissões, baixarão imediatamente ao plenário para a
votaçã;o respectiva. Mais adiante, declara o art. 38:

"Findo este prazo. o' Presidente da Assembléia
dará, com ou sem parecer, para a ordem do dia se
guinte, a votação. sem discussão, do projeto constitu
cional e respectivas emendas. Esta votação será feita
por Titulos, ou Capitulos, quando o titulo estiver por
essa forma dividido, salvo as emendas, e não devendo
a mesma votação se prolongar por mais de quatro
sessões. ft

.

VOLUME xx 21
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Articulado, com () artigo anterior encontra-slS o artigo
45, que reza:

"Se os prazos consignados neste. Capítulo decorre
rem, sem que esteja concluída a votação do Projecto
de Constituição e respectivas emendas, a Mesa da As
sembléia promulgará imediatamente, como lei funda
mental do País, até a ultimacão daquele trabalho, o
Projeto aprovado no primeiro turno e cumprirá, sO
bre a eleição do Presidente da República o que fór
determinado na mesma lei."

Não desejo, Sr. Presidente, a promulgação de uma Cons
tituição prOVIsória. Contra ela, me bati nesta Casa, desde o
primeiro dia em que a idéia foi aventada. O que, entretanto,
desejo é que V. Ex. decida de uma vez por todas, de acórdo
com a letra expressa do Regimento, se, findo o prazo de
quatro sessões, a que se refere o Regimento.••

O SR. ALCANTARA MACHADO - Absolutamente, não. Só
depois de esgotados os prazos, isto é, todos os prazos dêsse
dispositivo.

O SR. HENRIQUE DODSWüRTH - Sr. Presidente, re
cebo com o maior prazer o aparte que acaba de ser dado
pelo eminente leader da bancada de S. Paulo.

Devo, entretanto, chamar a atenção de V. Ex., para o
fato de que, realmente, se trata de todos os prazos consi
gnados no Regimento, para votação do projeto, porquê os
demais artigos do Regimento só se referem a prazos de en
caminhamento de votação, e a prazos para a redação final, es
tando estes naturalmente excluídos do artigo que determina
a Constituição Provisória, findos os prazos regimentais; tanto
qUe se nós chegassemos á redação final, seria desnecessária a
promulgação, por isso que o Projeto de Constituição já teria
sido votado pela Assembléia.

É verdade, Sr. Presidente, que se poderia alegar, com
alguma aparência de fundamento, que o art. 38 declara que,
não devendo a mesma votação se prolongar por mais de 4
sessões, torna, assim, duvidosa a obrigatoriedade da ultiína
mação dessa votação, num período de 4 dias. Entretanto, 
e daí não poderá fugir V. Ex., Sr. Presidente, êsse aI'tigp
~olíde com o de n. 45, porquê este declara, imperativaménte,
que, findos os prazos, a Mesa da Assembléia promulgará ime-

. diatamente a Constiuição provisória. .
Ora, de duas uma: ou a· Mesa da Assembléia, não pro

mulgando hoje, como é meu desejo, a Constituição Provisó
ria, fica, ipso facto, impedida de o fazer daquí por diante, 'Vis
to como o art. 45 se refere a uma promulgação imediata; ou.,
então, V. Ex. teria de interpretar o art. 38 no sentido de
que sómente hoje se poderia dar essa promulgação ime
diata. O que não é possível é que se determine uma
dupla violação do Regimento, ficando a Mesa com o di
reito de promulgar ar-bitrar-iamente uma Constituição Pro
visória, contra o que se manifesta o sentimento unanime da
Assembléia e o pensamento geral do País.

De tal forma, Sr. Presid-ente, a questão de ordem que
sintetizo é a seguinte: em face dos arts. 38 e 45, se nesta
data V. Ex. não promulgar a Constituição Provisória, daqui
por diante a Mesa da Assembléia não terá mais a faculdade
de fazê-Io, porquê seria, realmente, absurdo não fÔsse obe-
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decido, boje, o prazo e futuramente a Presidência se co-nsi
derásse com o direito de decretar a referida promulgação.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O mesmo argumento quê
fez interromper a discussão ai está para interromper a \TO-
tação: o prazo fixo. .

O sn. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, Sr. Presi
dente, note-se bem, essa preocupação de prazo, por uma
contradic;:ão curiosa, está, também, servindo para protelar os
trabalhos da Assembléia, e isso porquê, por mais de três
vezes, já a Casa alterou o Regimento, com o objetivo inútil
de fixar ou ;brefixar um prazo para a votação do·projeto.

O Sa. FERNANDO MAG~HÃE8- Alteração desastrada.
O SR.. HENRIQUE DODSWOnTH-V. Ex., Sr. Presidente,

tem assistido á regularidade perfeita e ao alto exemplo de
dedicação que tem dado esta Casa na votação do Projeto CODS
titucional. A infringência liberal, por parte da Mesa, quanto
ao dispositivo, regimental sôbre a concessão da palavra aos
Deputados, só tem sido benéfica, e isso porguê se tem esta
belecido o debate que se procurou suprimir, e do qual têm
resultádo as melhores vantágens para a elaboração do novo
Pacto Fundamental.

O Sa. FERNANDO MAGALHÃES - Menos na votação global
da discriminação de rendas.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Espero, portanto,
Sr. Presidente, que V. Ex., não imitando o gesto do emi
nente Presidente da Casa, que com tanta elegancia e graça se
furtou a resolver esta questãl!l de ordem, qüando suscitada
pelo meu distInto amigo, o ilustre Deputado Acúrcio Tôr
res que, igualmente, com muito boa vontade e paciência se
submeteu ás evasivas - espero que V. Ex. resolva, hoje,
em definitivo, a questão, de modo a que daqui para o futuro,
não fique o assunto ao arbítrio da Mesa. (Muito bem; muito
bém).

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço. A palavra, pela- ordem.

O Sr. Presidente - Tem a pala.vra,. pela ordem, o Sr. Depu-
tado Acúrcio Tôrres. . .

() Sr. Acúrcio T6rres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
tive ocasião, ante-ontem, de levantar uma questão de ordem
sôbre o assunto e, de fato, com grande paciência me submeti
ás evasivas elegantes do ilustre Presidente desta Assembléia.

Outra, porém, não podia. ser a minha atitude senão a da
submissão a essas evasivas, dado o fato de haver S. Ex. de-:
elarado que resolveria a questão de ordem oportunamente. A
oportunidade é esta, que ora se nos oferece. .

Estou certo de que a Mesa da Assembléia, interpretando· o
pensamento unanime dos representantes da nação aqui reuni
dos, não promulgará uma Constituição provisória•••

. O SR.. HENRIQUE DODSWORTR - Mas também fique impe
dida de fazê-lo daqui por diante.

O SR. ACúRCIO TORRES - .•. idéia por todos cornba-·
tida, como disse há pouco o nobre representante do Distrito
Federal, Sr. Henrique Dodsworth, desde o primeiro momento
em que foi aventada.

De fato, se a Mesa da Assembléia não promulgar, hoje,
na forma estabelecida no artigo 45 do Regimento, a Consti-
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tuição Provis6ria, não nos poderá deixar mais sob a espada
da promulgação no momento em que entender.
. O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Porquê perdeu o prazo.

O SR. ACÚRCIO T(')RRES - Mas, Sr. Presidente, a me
dida está na Mesa, que pode resolver hoje o assunto a conten
to dos representantes danação e correspondendo aos anseios
de todos n6s.

Existe, enviada á Mesa, uma Indicação do eminente Pre
sidente da Comissão Constitucional, Sr. Deputado Carlos Ma
ximiliano, mandando se declare que o prazo para votação será
de 15 dias, ao invés de 4. Parece-me que a Mesa resolveria
bem a questão, convocando a Assembléia para uma sessão ex
traordinária, hoje, na qual discutiríamos e votariamos a in
diGação Carlos Maximiliano.

O Sa. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, não era preciso ses
são extraordinária. Podia ser no inicio das votações.

O SR. ACÚRCIO T(')RRES - Do contrário, haverá, como
disse o ilustre Deputado Sr. Henrique Dodsworth, dupla in
fração do Regimento";'" uma, com a não promulgação da Cons
tituição findo o prazo de quatro dias, e outra com a não pro
mulgação findos todos os prazos.

Não sou dos que entendem que a Mesa pudesse promul- .
gar, ao fim da quarta sessão de votação, uma Carta Consti
tucional provis6ria. Estou na corrente daqueles que susten
tam, e com razão, que, dizendo o artigo 45 "findos os prazos
dêste capítulo"... .

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Referentes á votação.
O SR. ACÚRCIO T(,)RJlES - ... - pluralizando: os pra-

zos - •••
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O objetivo é sempre a

'Votação.
O SR. ACÚRCIO TORRES - .•. é curial, é 16gico, Se

nhor Presidente, que· a promulgação s6 p6de ter lugar findos
todos os prazos do capítulo.

O SR. HENRIQUE DODswoRTH - Todos os prazos com..
preendidos para votação do Projeto.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Embora me filie á corrente
que sustenta - conforme a questão de ordem que levantei
ante-ontem - que o Presidente da Assembléia só se poderia
valer da disposição do artigo 45, quanto á promulgação, fin
dos todos ·os prazos, acho que a Mesa precisa conciliar êsse
ponto de vista, porquê não deixam de ter razão, também, os
opositores a ésse ponto, em cuja corrente se coloca o nobre
Deputado Sr. Henrique Dodsworth,afim de que não tives
semos prejudicados os demais .prazos concedidos para reda-
ção de ,emendas a ela, e votação definitiva da mesma re

daÇão •.
Como, Sr. Presidente, conciliar? Como ter votação da

Constituição sem prejuizo e sem o gravame de uma infração
do Regimento adotando a indicação Carlos 'Maximliano '! ~
corrigindo, hoje, o que a maioria não quis ficasse feito de
boa vontade e com correção, quando votamos a última refor
ma regimental.

Quando gritavamos contra "a rolha" que se nos queria
impOr, todos afirmavam que quatro dias eram por demais su
1'1cienles para vot.ação da matéria constitucional. E o que
apreciamos, Sr. Presidente, é que todos os Deputados ciosos
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do cumprimento de seu dever procuram colaborar na discus
são da matéria, encaminhando as votações, artigo por artigo,
parágrafo a parágrafo, alínea por alínea, verificando-se, en
tão, que quatro dias não bastam para se chegar á votação, se
quer. de f2 artigos do Projeto Constitucional.

O SR. MORAIS ANDRADE - Á votação de uma emenda.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Por isso, em adendo li. ques

tão de ordem levantada pelo 'nobre Deputado Sr. Henrique
Dodsworth, requereria a V. Ex. a convocação da Assembléia
para uma sessão extraordinária, hoje, afim de ser votada a
indicação Carlos Maximiliano, uma vez que o Regimento não
dá, nem poderia dar, a V. Ex., Sr. Presidente, autoridade
para ter como lei da Assembléia a mencionada indicação.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Minuano de Moura - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado Sr. Minuano de Moura.

O Sr. Minuano de Moura (Pela ordem) - Sr. Presidente,
Sém vaidade alguma, reivindico para a bancada da Frente
Unica do ·Rio Grande do Sul, tudo que ora se está debatendo.

Já o nobre e ilustre colega de representação, Sr. Maurí
cio Cardoso, havia aqui se manifestado, quando da discussão
da reforma do Regimento, de modo que se pode equiparar
a uma profecia. Afirmara S. Ex. que, com tal rigidez, não
se poderia discutir a Constituição e, mais tarde, se teria de
voltar atrás. Posteriormente, no próprio dia mesmo em que
se iniciaram os nossos trabalhos, á respeito, enviei á Mesa.
requerimento em que procurava se fizesse processar, pelas
normas estritamente regimentais, a reforma da lei interna,
que não canso tie atacar, como, aliás, a tudo que é pura
manifestação de fÔrça. O requerimento foi recusado pela
quasi unanimidade da Casa 6, pouco depois, o ilustre colega,
leader coordenador das fôrças. da Assembléia, Sr. Depu
tado Medeiros Neto, forcado pelas circunstancias, vinha va
sal' as rêdes entregues á babilidade e .tirocínio da Presidên
cia da Constituinte, para marcar, dentro dela, o "goal" defi
nitivo, do nosso único e anterior propósito e da nossa inde
pendência de vontade: no discutir o Projeto de Constitui
ção, artigo por artigo, ou seja, com pleno conhecimento de
causa.

Assim, Sr. Presidente, foi á minha atuação emprestado,
até, intuito que. não tinha, não tem e nunca pudera ter - o
de haver procurado, apenas; protelar os trabalhos da CaSa
e Q anseio unanime do Povo Brasileiro, de possuir, no mais
breve prazo, o quanto antes, uma Lei Básica que lhe trace
os destinos.

Nesse sentido, foi sempre a colaboração - mais do que
colaboração, a iniciativa da chamada oposição da casa, aqui,
Não criamos, de forma alguma, impecilhos. Queriamos que
o Regimento fosse reformado, e para tanto eramos obriga
dos a nos valer da sua própria rigidez, querimos que a
maioria se rendesse á minoria, para confessar que. com o
Regimento em vigor, nada se poderia votar, nada se pode
ria fazer, como até então nada fô-o feito.

Reproduzo o que afirmei. O que tinha havido dentro da
Constituinte fÔra apenas dissertação e acomodação. Só
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agora entramos, de fato, no período da discussão. E as di
ficuldades que estamos encontrando se originam, justa
mente, em ter faltado, no curso dos nossos trabalhos, ampla
difusão de toda a matéria que deve constituir o futuro
Pacto Constitucional.

O SR. HENRIQUE DonSWORTH - Meu desejo é que a Mesa
da Assembléia perca a faculdade de decretar a Constituição
Provisória.

O SR. MINUANO DE MOURA - Assim, Sr. Presidente,
estou de acOrdo com as brilhantes palavras dos colegas que
me antecederam, para que a Mesa se pronuncie definitiva
e decisivamente e, se não o quiser fazer, remeta essa res
ponsabilidade ã deliberação da Casa, afim de que se saiba,
de hoje para sempre - como deve saber o Povo Brasileiro
- que os elaboradores da sua Lei Básica são, e serão cons
cia e pacificamente, os Constituintes, para aqui enviados,
como lais, pelas urnas de 3 de maio. (Muito bem; muito
bem.)

o Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado Sr. Medeiros Neto. .

O Sr. Medeiros !feto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
o silêncio com que foram ouvidos os brilhantes oradores da
oposição, que vêm de levantar e secundar a questão de or
dem, que me ocupa a atencão, é a negativa maior das afir
mações de SS. EEx. de que, na Constituinte, da parte de
quem quer que seja, possa haver o propósito de abafar a
livre manifestação das opiniões.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ~ exato; todos têm ma
nifestado livremente as suas opiniões.

O Sa. MEDEIROS NETO - tsse silêncio é a prova de
que todos nós recebemos as observações para refletir sObre
elas e decidir com acêrto, sempre com o maior respeito e
acatamento.

O S~. BENRIQUJl: DPDSWPR1'H - De pleno acOrdo com
V. Ex. . .' .

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Apenas uma pequena re
tificação. O orador falou em oposição, maioria e minoria.
Talvez a minoria não esteja em oposição e sim a maioria .•.

O SR. MEDEIROS NETO - Penso, Sr .. Presidente, que
não ofendi o ilustre representante do Distrito Federal, Sr.
Henrique Dodsworth; que não ofendi o nobre Deputado pelo
Rio de Janeiro, Sr. Acúrcio TOrres; que não ofendi o digno
representante do Rio Grande do Sul, Sr. Minuano de Moura,
classificando-os na oposição. .

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Na minoria.
O SR. CLP;MEN'J'E MARIANI - O orador não falou em mi

noria.
O -SR. MEDEIROS NETO - Não falei em minoria.
Estou certo de que, com o mesmo patriotismo ~ a mes~

ma sinceridade de que nos achamos possuídos, colocando-nos
ap lado da Ditadura, SS. EEx. julgam defender os interes
ses da Pátria, colocando-se na oposição a essa Ditadura.
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o SR. FEl:\NANDO MAGALHÃES - Não se trata. de oposi
ção á Ditadura.

O SR. MEDEIROS NETO - Respeitamos - repito 
essas opiniões e apelo para que, com o mesmo acatamento,
ouçam as palavras com que, em nome da Assembléia, pro
clamo, neste instante, a interpretação que deve ser dada á
reforma regimental agora analisada.

Sr. Presidente, parece-me ver, - embora sem êsse de
sejo-, uma contradição da parte dos que levantam a. ques
tão de ordem. Se SS. EEx. consideram que com o não de
cretar imediatamente a Constituição estará cessada a com
petência da. Mesa para promulgá-la •.•

O SR. HENRIQUB DoOBWORTH - Exatamente. V. Ex. In
terpreta, fielmente, o ponto de vista em que me coloco.

O SR. MEDEIROS NETO - ••. consequentemente, sob
seu ponto de vista, não se tornaria necessliria a sesslio ex
traordinária para votar a reforma do Regimento. Se a. com
petência cessa automaticamente, não há motivo para que
propugnem pela ref<lrma do Regimento os que combatem a
possibilidade de uma Constituição provisória. Se há neces
sidade de reformli-lo, na sua opinião, é que essa oompetên
cia não cessa automaticamente e será. detida pela. Mesa da
Assembléia.

O SR. HENRIQUE DOOBWORTH - );:ste, aliás, não 6 <l
ponto essencial, principal, da questão.

O SR. MEDEIROS NETO - Supunha que fosse.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O ponto principal é

este: <l Regimento determina que, findo o prazo de quatro
dias para a votação. seja promulgada a Constituição Pro
visória.

O SR. .ALcANTARA MACHAOO - Não apoiado: esgotados
os prazos estabelecidos no capítulo.

O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - O essencial é que, de
hoje em diante, uma vez que a Constituição não foi promul
gada, cesse a faculdade da Mesa de o fazer, daqui por diante.
Ou a promulga hoje, ou não promulgará mais.

O SR. MEDEIROS NETO - Sr~ Presidente. parece;"me
que coloquei a questão entre as pontas de um dilema irre
cusável: a contradição dos honrados colegas é flagrante.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não apoiado.
O SR. MEDEIROS NETO -'Se os que não querem a

Constituição provisória julgam necessária a convocação de
uma sessão extraordinária para a reforma do Regimento, é
que a competência não cessa automaticamente e por isso
querem, com a reforma, afastar a possibilidade da promul-
gação. .

E, de fato, Sr. Presidente, não cessa . O que há é a
inexistência do imperativo dessa decretação; o que há é

. que, vencido o prazo - seja êste o das quatro sessões, seja
o daqueles que o interpretam, como sendo a soma de todos
os números de dias previstos para conclusão da tarefa 
atingido o têrmo dêstes períodos, fica .a Mesa com a facul
dade de decretar a Constituição, sem· prejuízo da compe
tência da Assembléia para continuar na votação do Projeto .
Constitucional.

O SR. ALoISIO FILHO - Mas, no têrIDQ dêstes prazos, o
projeto já estará votado em redação ·final.
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o SR. FERNAJ.""IDD MAGALHÃES - Pela segunda interpreta
ção, iríamos, por assim dizer, somar quantidades hetero
gêneas.••

O SR. MEDEIROS NETO - Os números isolados, nas
operações matemáticas, nunca constituiram quantidades he-
terogêneas. .

Prossigo, porém nas minhas considerações.
O que me parece, o que parecerá á .Assembléia, é que

não há necessidade de interromper a votação da matéria
constitucional, afim de nos ocuparmos de uma reforma, pois
entendo que não decaiu da confiança da Assembléia a Mesa,
que a preside, para, interpretando o sentimento da Casa, ins
pirada sempre nos altos interêsses nacionais que ditaram a
reforma do Regimento, julgar da oportunidade da deoreta
ção da Constituição provisória.

Não há, outrossim, Sr. Presidente, no têrmo desses pra
zos, sem a conclusão do. nossa obra, a constataçilo de um
êrro da parte daqueles que promoveram a reforma do Regi
mento.

~ preciso que se restabeleça a verdade, e estou certo de
que só por equivoco os nobres colegas não a alcançaram.
Naquele momento, quando votamos a reforma, diversa era a
situação polftica do País. Felizmente, i?ara todos nós e para
a Nação, hoje nenhuma ameaça palra sObre a· ordem.
(Apoiados. )

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Então, podemos andar
maIs devagar .••

O SR. MEDEIROS NETO -. Esta reagiu, num movi
mento de utilidade que honra a civilização brasileira, con
tra todas as tentativas de subversão, que não partiram de
nós (muito bem), mas que a conciência da Nação sabe de
onde vieram, e que tornaram necessários aqueles freios, para,
por mais tristes que fossem as condições do Pa.fs, por maior
que fosse () abismo a que nos tentasse levar o impatriotismo
de poucos, podermos, cumprindo o nosso mandato, dar ao
Brasil uma Constituição, e substituir a ditadura por um go
vêrno legal.

~stes os nossos elevados propósitos que, cedo, princi
piam a ser reconhecidos.

Sr. Presidente, queixam-se os nobres colegas de um Re
gimento draconiano. A Mesa, porém, que .é delegação desta
Assembléia, traduzindo bem o seu sentimento, o tem interpre
tado com liberalismo que a todo instante SS. EEx. procla
mam, num movimento de sinceridade, que não honra s6 a
Mesa, mas a própria Assembléia, de quem essa Mesa é man-
datá!'ia . (Apoiados. ) .

Nunca pensamos, fazendo a reforma em aprêco, em aba
far a opinião de qualquer dos ilustres representantes. E a
prova é que s6 com o menosprêzo á verdade se poderá dizer
que qualquer dos Srs. Deputados não terá podido, livre
mente, manifestar sua opinião sÔbre a reforma constitucio
nal ou sÔbre qualquer assunto. (Muito bem.)

Faço, pois, um apêlo aos ilustres colegas, para que desis
tam de debates que tais, perturbadores da votação consti
tucional. .

Sou o primeiro a reconhecer o patriotismo que os ditou
no levantar da questão. Talvez supusessem que fôssemos,
sem esta reforma, construir uma obra nula. O decretar ou
não da Constituição Provis6ria em nada atinge á competên
cia da Assembléia para votar o Projeto. Prossigamos, por
tanto, nos trabalhos normais •••
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o SR. HENRIQUE DODSWORTH - Êl O que desejamos.
O SR. MEDEIROS NETO - '" sem mais perturbações..

ficando a Mesa, que goza, repito, da nossa plena confiança.
(muito bem), com o direito de usar da faculdade regimental

de decretar o Projeto como Constituição Provis.ória em qual-
quer momento em que assim o exijam os altos interêsses
nacionais. (Palmas. Apoiados e p'rotestos.)

A Mesa está cumprindo o seu dever. Deu á indicação o
destino que deveria dar: remeteu-a á Comissão de Polícia.
Essa emitirá, em sua alta sabedoria, o seu parecer. Enquan
to o aguardamos, prossigamos ria votação constitucional, que
é o que mais interessa á Nação. (Muito bem; muito bem.
Palma8. )

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, dese,iaria falar em tonalidade mais baixa, para que a
calma reinasse na orientação das minhas palavras; mas, se
acaso tiver de altear a minha voz, será pelo desejo àe ser
ouvido pela Assembléia, neste momento um pouco pertur
bada pela oração do nobre leoder da maioria. Desejo, em
todo o caso, fp.llcitar a chamada oposição desta Casa, pois
adquiriu um dos mais Dobres e notáveis elementos - o se
nhor Carlos Maximiliano, Presidente da Comissão dos 26 e
autor da emenda mandando prorrogar o prazo das votações
por mais quinze dias.

O SR. LACERDA PINTO - Os motivos, entretanto, não são
os de oposicionista.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não se trata de oposição,
no caso.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - ~ interessante: o autor de
uma boa idéia, esposada pela oposição, torna-se oposicionistal

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O nobre amigo ge
neral Cristóvão Barcelos acaba Qe dizer que o autor de uma
nobre idéia passa a ser oposicionista porquê essa idéia agra
da á oposição. Não estamos, absolutamente, discutindo inãi
vidualidades .

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - V. Ex. foi quem declinou
um nome.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Estamos apenas ex
primindo idéias. O que se nota, ainda agora, é o mau veso
de trazer para a Assembléia, não convicções, mas interêsses.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - V. Ex. há de reconhecem
meus sentimentos neste sentido.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Ora, as conviccõas
congregam e os .interêssas separam e, raras vezes, se harmo
Dizam. É ju,stamente sob êsse. ponto de vista que declaro
estar incluído nas fileiras da oposição o Sr. Carlos Maximi
liano, preclaro presidente da Comissão dos 26...

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Aí é que contesto.
O SR. FERNANDO MAGALIUES - ••• autor de um·

Projeto que, mandando 'protelar por mais quinze dias as ses
sões para votação do projeto, ipso facto está a indicar que a
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Mesa da Assembléia não pode, de forma alguma, de um ins
tante para outro, esgotado o prazo legal, decretar, a seu bel
prazer, uma Constituição Provisória. É, por conseguinte, um
pensamento ditado por quem tem estado sempre ao laão da
maioria desta Casa. Não é um movimento subversivo; não
é um movimento de oposição. Não que a n6s seja porventura
depreciativa a inclusão do nome de S. Ex. nas fileiras da
oposição: nas fileiras da minoria. sim, porquê nem sempre
a minoria está em oposição; muitas vezes a maioria é qllt)
nela se coloca. E não há documento, prova, acontecimento,
fato que tenha demonstração mais precisa do que êSi'i6:
quando o nobre leader da maioria trouxe a esta As~mbléia.
a sua proposta de inversão dos trabalhos e esta proposta pro
vocou até mesmo graves e conhecidos movimentos extra-par
lamentares; quando S. Ex. teve de engolir esta proposta e
submeter-se a um projeto apresentado pela Mesa, foi-me
dada ocasião de declarar. daquela tribuna, que isso represen
tava um processo altamente prejudicial porquê significava
que a opinião da Assembléia estava encarcerada dentro de
prazos que não podiam ser excedidos a, ao mesmo tempo, era
o argumento da "Constituição a toda apressa", da "Constitui
eão rápida". da "Constituição próxima". :êsse argumento
imediatamente implicava com a necessidade da eleição. sem
demora, do Presidente da República.

O SR. J. J. SUBRA - Do Sr. Getúlio Vargas .•.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Ora, Sr. Presidente,

naquela tribuna, invectivei duramente o Sr. leader da As
sembléia, e, na evocação que S. Ex. fez para justificar a
inversão dos trabalhos, não obstante parecer contrário da
Mesa, evocação até histórica, onde até a maioridade serviu
de exemplo inaplicável, tive ocasião de rebater êsse argu
mento, para mostrar que a Assembléia não podia, de !ormn
alguma, aplaudir êsse regimento novo, que classifiquei de
regimento de artilharia.

Por conseguinte, Sr. Presidente, quem estava com a ra
zão ? Nós, que nos insurgimos. desde o princípio, contra ~'Sse
cerceamento, essa limitação de prazos, ou os membros da
maioria. que se firmavam nesse número limitado de prazos
e que agora vêm cantar a palinódia, declarando que são insu
ficientes 'I Onde está a oposição? Em nós, ou nessa maioria
que se opõe ao próprio Regimento, que devora os próPl'io;
filhos, que põe e expõe a ridículo o seu próprio trabalho?

Estamos nos nossos lugares; nós nos opusemos a êsses
prazos, pois queríamos que não tivessem o cerceamento que
.s sua votação determinou. Pedimos, por conseguinte, que não
caiba á Mesa - e não pode caber - o direito de promulgar
como Constttuição o substitutivo, mesmo porquê o outro a.r
gumento do Leader falha por completo. Há prazos para deter
minados tramites da discussão: prazo para a discussão. No
momento preciso, êsse prazo foi interrompido. Prazo para
a votação: quatro dias. Ora, se temos de contar os prazos
todos, inclusive o para a redação final, s6 há uma 16gica: in
terrompermos a votação agora' e passarmos, irrisoriamente, â
votação final de uma coisa que não acabou.

Assim, ou interrompamos êsse prazo, e vamos começa!:',
comicamente, umá discussão de redação pelo prazo respectivo,
ou continuemos a votação, mas sem a ameaça da Mesa. Se -a
Mesa está, neste caso, na melhor das intenções,.e o estará, na
turalmente, tem () direito de dizer claramente· que não recor-
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rerá ao processo que se receia. A não ser dêste modo, a Mesa
tem atrás de si um pensamento oculto e, 'por isto, n.ão toma
o compromisso. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra., pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palávra, Rela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
fui daqueles que aprovaram a reforma regimental que aqui
se discutiu; fui daqueles que votaram favoravelmente a êsttl
artigo, cUja interpretação levanta tamanha celeuma e quero
dizer, SI·S. Constituintes, que, naquela ocasião, votei, como
votaria neste momento, a redação dêste artigo, certo, abso
lutamente certo, de que êle não corresponderia ao perigo de
ser esta Constituinte arrolhada, como aquí se tem di to, !m
possibiritada de' continuar a discutir calmamente, livremente,
o projeto constitucional, por motivo de já estar decretada
uma Constituição provisória.

Fui daqueles, Sr. Presidente, que, quando a Constituinte
se viu ameaçada da inversão dos t:rabalhos e da decretação de
uma Constituição provisória para eleição imediata do Pre
sidente da República; fui daqueles que se opuseram mais de
cididamente a semelhante medida, que eu reputava, como
continuo a reputar, uma traição ao mandato com que viemos
a esta Constituinte.

81'. Presidente, a interpretação que se pretende dar ao
art. 45 do Regimento da Casa não pode, absolutamente, de
correr dos têrmos dêsse mesmo artigo. É claro, é por demnis
claro e cristalino o artigo, para que se o entenda de maneira
diferente.

Diz êle:

"Se os prazos consignados neste capítulo decor
rerem sem que esteja conelufd·a a vt;'tacão do Projeto
de Constituição e respectivas emendas, a Mesa da As
sembléia promulgará. imediatamente como Lei Funda
mental do País, até a ultimação daquele trabalho, o
projeto aprovado no primeiro turno e cumprirá sObre
a eleição dq Presidente da República o que fôr deter
minado na mesma lei."

Se os prazos, Sr. Presidente, - e o Regimento não diz
"se um dos prazos". o Regimento não diz "se qualquer um
do.. prazos", o Regimento não diz "se tal prazo" - "se os
prazos consignados neste capítulo decorrerem sem que es
teja concluída a votação" - é o que diz o Regimento - esta
totalidade de 'Prazos não pode, Sr. Presidente, por herme
nêutica nenhuma, ser reduzida, neste momento, a um só dos
prazos do capítulo, a um s6 dos prazos regimentais-o Nem se
diga, como afirmou o nobre Deputado pelo Distrito Federal,
meu prezado amigo Sr. Henrique Dodsworth, que esta dis
posição se refere apenas ao prazo de votação, em segunda
oiscussão, do Projeto Constitucional; não; mas a todos os
prazos para votação do Projeto e respectivas emendas .

. Ora, SI', Presidente, depois da votação do Projeto, ha
verá ainda uma discussão da redação filial. Haverá emendas
â redação final. Haverá um prazo para isso, encontrado em
artigo antecedente dêste mesmo capítulo.
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o SR. ACÚRCIO TÔRRES - E ainda há uma disposição que
nem dá prazo para que o Presidente convoque a sessão de
promulgação da Magna Carta.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O orador está de acõrdo
comigo ...

O SR. MORAIS ANDRADE - SÔbre ...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Pela interpretação que

V'. Ex. dá, não haverá possibilidade de promulgação de uma
Constituição provisória.

O SR. ALOíSIO FILHO - Perfeitamente.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O que eu desejo, é isso,

apenas por um caminho diverso.
O SR. MORAIS ANDRADE - Chegaremos lá.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - No fundo, estamos de

acôrdo.
O SR. MORAIS ANDRADE - O que digo, Sr. Presidente,

é que a interpretação do artigo 45 jamais pode jungir o Pre
sidente da Constituinte á obrigação de decretar uma Consti
tuição provisória, só por terem decorrido os quatro dias a
que se refere o artigo 38 do Regimento.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. permite um
aparte?

O SR. MORAIS ANDRADE- Pois, não.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O único argumento de

tudo quanto se tem dito aqui, e que pode prevalecer, é o ar
gumento do leader, de que naquela hora Catilina batia ás por
tas de Roma. Catilina, porém, não está com a maioria.

O SR. MORAIS ANDRADE - Creio que V. Ex. não ou
viu, por enquanto, de minha boca, argumento nenhum que
lembrasse Catilina ou Napoleão; creio que a nós não devem
interessar todos os Catilinas ou Napoleões dêste mundo ou
do outro. O que nos interessa é a interpretação fria da lei
que nos rege e o cumprimento estrito do dever para que aqui
fomos convocad·os pelo povo brasileiro. (Muito bem.)

Sr. Presidente, há prazos, n~steRegimento, que não po
dem decorrer sem o cumprimento de formalidades anterio
res, como, por exemplo, o prazo para a discussão e 9.presen
tacão de emendas de redação final ao projetó-, prazo êste que

. s6 pode começar a defIuir depois de votada a Constituição em
segundo turno, e de publicado o resultado da votação.

Dirá, Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Distrito
Federal: neste caso nlio haverá meio de promulgação de uma
Constit!-liCão provisória:

Haveria, Sr. Presidente, se a maioria da Casa, levando
em consideração os erros e as omissões do seu próprio Pro
jeto, corrigisse tais omissões e obrigasse a Presidência da
Casa a' respeitar, estrita e automaticamente, os prazos qu~, en
tretanto, no Regimento atual não existem, nem estão taxa
tiva e' automaticamente considerados.

Não acompanhando, pois, Sr. Presidente, absolutamente,
o nobre leader da maioria, quando afirma que a Mesa da
Constituinte pode, a qualquer tempo, decretar a Constituição
Provisória (muito bem), eu, baseado no Regimento que te
nho em mãos, e com a minha conciência de Constituinte,
quando apreciava essa reforma constitucional, quero, pro
testando contra a interpretação que S•.Ex. deu neste momen-
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to ao Regimento, afirmar que tenho confiança na sabedoria
e liberalismo com que a Presidência vem interpretando o Re
gimento, afim de que dessa alta cadeirll não caia, sÔbre
a 3a. Constituinte Brasileira, a injúria de similhante inter
pretação. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Sra. Deputados, nada impediria que,
ainda na sessão de hoje, a Comissão de Policia apresentasse
parecer sÔbre a indicação que lhe fôra oferecida. Essa razão
seria o bastante para evidenciar, de modo irrefragável, que
não é de· inteira oportunidade a questão de ordem levanta
da no começo desta mesma sessão.

Não quero, entretanto, me apegar a isso. Pretendo apre
ciar todas as arguições formuladas pelo nobre Deputado
pelo Distrito Federal, Sr. Henrique Dodsworth. S. Ex. citou
o art. 38, que se refere ao prazo da votação do projeto e das
emendas, alegando que êsse prazo está por terminar e que
não seria possível prorrogá-lo ao alvédrio da Mesa se esque
ça, porém S. Ex., como certamente está na conciência de toda
a Assembléia, :de que foi esta mesma Assembléia, com aplau
sos ao Presiaente efetivo da Casa, no interpretar o Regi
mento, que resolveu se votasse a matéria constitucional por
artigos, em vez de por capítulos, como determinava o artigo
38.

Só essa razão, a pesar na conciência de todos, seria mo
tivo mais que suficiente para érue ninguém se aventurasse
a discutir a questão de prazo de quatro dias.

O Presidente efetivo da Assembléia, atendendo aos de
sejos desta, admitiu a votação por artigos, e isso, fatalmente,

. teria de exceder o prazo determinado pelo mesmo artigo.
Assim, se violação houve, aliás no melhor dos intuitos, pelo
Presidente efetivo, foi com aplausos da Assembléia~ I

O Deputado pelo Distrito Federal, Sr. Henrique Dods
worth, invocou ainda o artigo 45. ~sse dispositivo, a meu
ver, é claríssimo. Não se refere, nem se poderia referir, ex
clusivamente ao prazo de que trata o art. 38, que diz, muito
claramente: " ... prazos consignados nêste capítulo", expres
sões estas que não admitem dúvida. Póde a minha opinião
estar errada, mas é a que tenho e manifesto, isto "é, que só
vencidosêsses prazos, é que a promulgação se poderia dar.

Tenho, portanto, resolvido a questão de ordem, depois
de apreciados todos os pontos da argumentação do ilustre
representante do Distrito Federal.

Em referência ao requerimento do Sr. Deputado Acúr
cio TÔrres, aguardo que S. Ex. o mande á Mesa, por escrito,
afim de que esta o tome em consideração. É a forma estabe
lecida no Regtmento.

Comparece o Sr. Mi~stro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á votação da parte
destacada, a. requerimento do Sr. Antônio Covello, do arti
go ~6, n. IX, letra b, do projeto f A.

O Sr. Antônio CoveIlo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, para
encaminhar a votação.

O Sr. Antônio CoveIlo (Para encaminhar a votação) 
Na sessão de ontem, Sr. Presidente, tive oportunidade de pro-
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ferir algumas palavras no sentido de justificar o pedido de
destaque, que eu dirigira á Mesa, da expressão "prevenção",
que figurava no art..45, n. 9, letra c), do substitutivo, para
ser incorp~.'·ao .apto 8°, da emenda n. :1 .945, de modo
que ficas ~,facultado á. União e· aos Estados celebrarem
acórdos par organizar o serviço de preveil\(ão e repressão
da criminalidade.' - - '. >:< :,-:'-- ,

Tive ensejo, então, de afirmar que a omissão do vocá
bulo "prevenção" do artigo mencionado constituia falta que
podia ser facilmente reparável no dispositivo ora submetido
a votacão.

Não se compreendia - declarava eu - que o Govêrno
Federal e os Govêrnos dos Estados pudessem celebrar acôr
dos para combate á criminalidade, circunscrevendo as provi
dências a um sistema simples de repressão da deliquência,
mas que era mistér es~ender essa faculdade ás medidas pre
ventivas da criminalidade (muito bem). E acentuava, ainda,
Sr. Presidente, que as condições peculiaríssimas do nosso
Pa.ís, dada a sua vastidão territorial, ao fato de ser um ponto
de preferência das correntes imigratórias, procurado por
gente de todas as categorias e de toda a condição mental e
moral, nos aconselhavam armar a União do aparelhamento
necessário á luta contra a criminalidade, sobretudo, quando
se revestisse de grande periculosidade para a ordem geral e
constituisse uma ameaça para o futuro.

O SR. CARLOS REIS - V. Ex. permita. um aparte. "Pre
venção e repressão" fica muito mais completo. Dessa tri
buna, aliás, já combati a repressão, como V. Ex. bem diz
abrange toda a criminalidade. Antes prevenir do que re
primir.

O SR. ANTõNIO COVELLO - Agradeço a colaboração
que me traz o aparte de V. Ex:. Assim Sr. Presidente, inclui
do o vocábulo "repressão" no dispositivo citado, poderão os
governos da União e dos Estados estabelecer o conjunto de
medidas gerais destinadas a eliminação de todos os fatores
que concorrem para a eclosão do fenÔmeno da delinquência.

O nobre representante da Baía, Sr. Negreiros Falcão,
havia apre~entado emenda por meio da qual visava o esta
belecimento de medidas destinadas ao combate da crimina
lidade sertaneja. Nêsse sentido eu fomulára, em segundo
turno, uma emenda visando a supressão dessas palavras do
primitivo projeto.

Em fundamentação da emenda proposta, dizia eu que
as medidas destinadas ao combate da criminalidade serta
neja era de caráter polícial e resultavam do próprio siste
ma preventivo e repressivó por nós adotado.

A emenda do ilustre colega não foi aceita pela Assem
biéia, e penso que a razão pela qual deixou de ser recebida
a colaboração preciosa do .honrado representante da Baia
consiste no fato de ficar incluida, no art. 8°, toda e qualquer
disposição, quer de caráter preventivo, quer de caráter re
pressivo, contra a criminalídade sertaneja.

O SR. CARLos REIS - Essa não existe.
O SR. ANTõNIO COVELLO - Assim, a aprovação da

emenda por mim oferecida atende ao ponto de vista do
nobre colega e satisfaz os interêsses que tenho por fim acau
telar com a medida proposta, á qual acabo de me referir.
(Muito bem; muito bem).
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o Sr. Presidente - O Sr. Deputado Antônio Covello re
quereu, ontem, o destaque da palavra "prevenção", do arti
go 46, n. IX letra b do substitutivo, no sentido de ser incor
porada á emenda n. 1.945, no art. 80, cuja parte final ficará
assim redigida: "... de impostos, prevenção e repressão da
criminalidade e permuta de informações.

l1:sse é o objeto da votação. Os 81's. Deputados que apro
vam essa emenda, queiram levantar-se. (Pausa). Foi apro
vada.

Votada essa emenda, fica virtualmente prejudicada a
votação do destaque, no art. 8°, .das palavras "repressão á
crimiI1alidade"•

Passa-se á votação do art. 9°.
A êste artigo o Sr. Medeiros Neto ofereceu umreque

rimento, que já foi defendido, pedindo fosse .destacada a
parte final do n. V, do art. 9, que é "e as concessões de vias
férreas";

Vou submeter a voto o artigo 9°, salvo o destaque

VotaCão do seguinte

Art. 9°. Compete concorrentemente á União e aos Es-
tados:

I -velar na guarda da Constituição e das leis;
II - velar pela saúde e assistência públicas;
UI - proteger as bele1.as naturais e os monumentos de

valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de
obras de arte;

IV - promover a colonização;
V - fiscalizar a aplicação das leis sociais e as con

cessões de vias férreas;
VI - difundir a instrução pública em todos os seus

graus;

o Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra:, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem o Sr.
Deputado Meàeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela. ordem) - Sr. Presidente, há
um destaque no n. 5, das palavras finais ..... e as concessões
de vias férreas.... Como V. Ex. sabe, nunca a União preten
deu fiscalizar as vias férreas dos Estados, e não há neces
sidade de outorgar-lhe essa competência. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Est.á em votação o art. 9°, salvo a
parte destacada no n. V, isto é, as palavras ". .• e as conces
sões de vias ferreas".

o Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a vo
tação, o Sr. Deputado Levf Carneiro .

. O Sr. Leri Carneiro ·(Para:. encaminha.,. a v()tação) 
Sr. Presidente, o dispositivo que a Assembléia vai consi
derar pela primeira vez envolve questões da maior rele
vaneia, para as quais peço a sua esclarecida atenção.

Realmente, ,já tive ensejo de assinalar os inconven
nientes da competência concurrente. Essp. é uma fonte de
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discórdias e conflitos entre os poderes, e, ao mesmo tempo,
de entravamento da ação de cada um deles, aguardando
sempre um as iniciativas do outro.

Essa competência concorrente, por isso mesmo, está
sendo excluída de todas as constituições modernas.

Na Constituição da Áustria, que é, como a nossa Cons
tltuiçlio onde se conferem aos Estados os poderes residuá
rios, não há competência concorrente; se ela existe na
Constituição alemã, como na espanhola, está ali, porém,
no mesmo tempo, determinado que, no caso de conflito dos
podel'es, prevalece o poder central.

t a famosa regra da Constituição alemã: o direito do
E~lnrlo prepondera sôbre o direito do PaL.

Ora, esta regra não está exarada em nossa Constituição,
do Borta que não há meios de decidir o conflito de poderes,
quo o dispositivo vai abrir, entre a União e os Estados.

Na Constituição argentina há poderes concorrentes,
mnB a mntéria deles é muito restrita, e se acha perfeita
monto dc!lnida.

Aquí encontramos exem~lo frisanteo, verificando que
ollll1 omenda confere poderes concorrentes' em matéria de
colonlzllcl1o, no passo que, na Argentina, essa matéria é
ohJeto dos poderes concorrentes da União e dos Estados,
mlUI limitando-se, no dispositivo do art. 107, as iniciativas
dni'l províncias, ao mesmo tempo que se ampliam as do
Congresso Nacional.

O mais grave, porém, é que o dispositivo, que emen
dou para peor o estabelecido no art. 8/ do projeto, além
do omitir a determinação do poder cujas decisões devem
provalecer, com as emendas que já têm sido aprovadas,
orln situação verdadeiramente calamitosa, porquê omitimos
dn competência privativa da União a legislação sôbre defesa
snnilária geral; omitimos também as normas fundamentais
pnrn defesa dos monumentos públicos; as normas gerais
sóbre colonização, e vamos agora dar poderes concorrentes
l\ Unilío e aos Estados para legislarem sÔbre saúde pública,
defesa dos monumentos e fomento da colonização.

Mas como, em toda essa matéria, a legislação é exclu
sivamente dos Estados,' a anomalia. gravissima que se vai
criar é esta: a concorrência da ação dos poderes federais
val-s6 dar não só primando a iniciativa dos gove.rnos esta
dUllis, mas submetendo os poderes federais ás leis estaduais.

O SR. SAMPAIo COSTA - Foi por isso que apresentei
emenda concedendo poderes residuários á União e não aos
Eslados.

O SR. LEVt CARNEIRO - É outra questão que consi
deraremos na votação que estamos procedendo .

.Aí está a gravidade da situação.
Nilo posso detalhar e insistir em outros pontos, como

Osse mesmo que o nobre leadel' da maioria acaba de afastar,
excluindo a fiscalização das concessões de vias férreas.
porquê também se negou á União a fiscalização das vias
térreas, s6 se lhe dando a faculdade de explorar e conceder
essas vias.

Ainda notarei a competência cumulativa para difundir
a instrução pública em todos os seus gráus, o que se agrava
enormemente, si considerarmos os dispositivos atinentes á
mal.éria de educação, constantes de outra das emendas
coordenadoras, de n. 1.952, no qual a competência da União
se apresenta sobremodo restringida.
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Assim. Sr. Presidente, como não é possível que. nêste
capítulo preliminar. onde a competência da União e dos
Estados foi definida - e, a meu vêr, não raro mal definida
sob todos os aspectos, - não fique tambem definida em
relação ao gravíssimo problema da educação nacional. re
queiro a V. Ex.. aIíás como o apóio de meus eminentes
colegas, S1's. Prado Kelly e Ferreira de Sousa, não s6 o
destaque do art. 8 do projeto n, :l-A, como do art. 7, nú
mero 7. com as emendas afim de que se exclúa a atividade
concorrente da União e dos Estados sObre as matérias in
dicadas na emenda, o que viria criar uma situação de con
flito permanente e de subordinação da União, nas suas ati
vidades, á legislação dos Estados, como também enquadrar
e definir os tracos fundamentais da competêncí.. federal
em matéria de educação.

É o requerimento que envio á Mesa. (Muito bem; muito
bem.)

O 81'. Fábio 80dré - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado, Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, per
mita V. Ex. que levante uma questão de ordem.

Até agora, duas formas de votação foram adotadas pela
Mesa e pela Assembléia: ora a votação por artigos comple
tos, ora por incisos, alíneas, parágrafos.

O primeiro processo, isto é, o da votação por artigos,
foi usado toda a vez que um artigo encerrava matéria co
ordenada, sistemática, que não podia ser bipartida, aprecia
da parceladamente. Toda a vez, porém, que um artigo con
tinha matérias diversas, que podiam ser examinadas sepa
radamente, a Mesa e a Assembléia resolviam adotar o cri
tério de votação por incisos e alíneas.

O 81'. Presidente - Não é bem isso que V. Ex. está di
zendo. A Mesa admitiu a votação por alíneas. Ontem, po
rém, devido' a um requerimento, e em se tratando de ma
térias cone:x.as, como' a tributária, foi resolvida a votação
por artigos, em globo. E é essa a votação que se está fa
zendo.

O SR. FABIO SODRÉ - Exatamente. Mas o art: 9°.
trata de matérias diversa§. E sempre que um artigo con
tém matérias diversas,. temos votado por incisos e alíneas.
É justamento o que sucede com o artigo 9°, em que estão
incluidos vários incisos, com matérias perfeitamente inde
pendent~s, podendo ser aprovadas umas e rejeitadas outras.
Ésse foi o precedente da Mesa quando submeteu o arf.. 4°
e suas alíneas á aprovação separada, porquê os outros ar
tigos encerravam matéria coordenada e que não podiam ser
destacadas. (Muito bem.)

O 81'. Presidente - A :Mesa decide a questão de ordem no
sentido da votação continuar por artigos. de acórdo com o
requerimento ontem aprovado, e s6mente com relação a
êste capítulo. Vencido êste capítulo, a vota~ão voltará. a
ser feita por alíneas, a moenos que baja deliberação em
contrário da Casa.

VOLUME xx 22
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o Sr. Aloísio Filho - Sr. Presidente, peco a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Aloisio Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, desejo
ponderar á Mesa o seguinte: no primeiro dia de votacão
venceu. o critério da votação artig-o por artigo, atendendo
a que as alíneas se referiam a assuntos diversos. Ontem, po
rém, na parte relativa á discriminação de rendas, foi adotado
o processo da votação em globo, tendo-se em vista. que a
discriminação, tal como estava na emenda, era um sistema
que não podiamos desintegrar, votando uma parte e ne
gandn outra. Parece-me que, no momento, deve ser levan
tada a questão de se saber si o art. go, que trata, nas suas
alíneas, de assuntos diversos, deve ser votado em gloho ou
destacadamente .

Creio que a decisão de ontem foi exclusivamente quan
to á matéria de discriminação de rendas. (Muito bpm.)

O Sr. Abel Chermont - Sr. Presidente, peço a palavra,
poela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Abel Chermont (Pela ordem) - Sr. Presidente, con
sulto a V. Ex. ~ a aprovação da alínea 2 do art. 9° im
plica na rejeição ou em considerar prejudicado o parágra
fo único do art. 166 do substitutivo.

O Sr. Presidente - V. Ex. poderá pedir o destaque.
O SR. ABEL CHERMONT - Já o requeri por escrito.

O Sr. Fábio Sodré - Peco a palavra, pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fábio Sodré.

O Sr Fáhio Sodré (Pela ordem) - Tendo V. Ex., Sr. Pre
sidente, declarado que o art. 9° seria votado em globo, re
quereria destaque dos incisos II e VI, para votação em sepa
rado.

O Sr. Presidente - Defiro o pedido, mas peço ao nobre
Deputado envie á Mesa o requerimento por escrito.
(Pausa.)

Peço atenção aos Srs. Deputados.
A Mesa acaba de receber um requerimento em que se

solicita o destaque de vários dispositivos do substitutivo e
<le mendas. Só a verificacão atenta desses dispositivos. no
sentido de pô-los em ordem, exigiria uma verdadeira inter
ruPcão da sessão.

Os Srs. Deputados são testemunhas de que a Mesa eRtá
sem se dirigir â Assembléia, há alguns minutos, entregue
.ao trabalho de examinar êsses pedidos para poder subme
tê-los á votação. Ora, é preciso que se estabeleça um cri
tério sôbre o assunto, porquê se vierem, a cada momento,
á Mésa, três quatro, cinco e mais pedidos de destaque, não
será possível dar andamento aos trabalhos. Do contrário,
ter-se-á de suspender a sessão por instantes.
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Já 'foi lembrada a solução segundo a qual êsses pedidos
de destaque seriam votados posteriormente. Haveria tem
po, então, de verificá-los e levar ao conhecimento da As
sembléia, para que ela decidisse como entendesse. No mes
mo momento em que se apresenta o requerimento não é
possível êsse exame.

Diante da impossibilidade de verificação imediat.a, ío
mo o alvitre - e outro, parece, não é Ilabível - de votar
os dispositivos da emenda preferida. deixando para depois,
toda a matéria destacada.

Caso algum dos 81's. Deilutados tenha out.ro alvitre
poderá formulá-lo.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIM'E:-<"TO '

Requeiro o destaque dos incisos II e VI, do art. 9°
para votação em separado.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Fábio Sodré.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre Depu
tado.

Sôbre a emenda n. l. 214

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem. para encaminhar a vota
ção) - Da emenda n. 1.214 do Deputado Fábio Sodré.

Quer o ilustre representante fluminense acrescentar ao
artigo que cogita dos casos de intervenção federal nos Es
tados, mais êste: - para debelar epidemia graves, amea
çnndo alastrar-se por outros Estados.

Podem ser muitos meritórios os altos prop6sitos de
S. Ex.

O Estado onde se desenvolvEI nma epidemia grave,
atravessando uma fase de verdadeira calamidade pública,
não p6de ser punido com uma intervenção federal, que im
porta sempre nu hiato, numa suspensão de sua vida cons
titucional.

Seria estabelecer para prevenir uma calamidade outra
calamidade.

As intenções da emenda já foram consideradas não
como caso de intervenção, o que seria injusto, quiçá deshu
mano, mas como de auxílio da União aos Estados.

Num dos artigos do título I da o1'ganização federal, por
n6s votado, já ficou estabelecido que a União prestaria so
corro ao Estado que, em caso de calamidade pública, os so
licitar.

A Un.ião tem obrigação de auxiliar os Estados em cer
tos transes angustiosos da vida dos mesmos. Os casos de
auxílio não se podem confundir com os de intervenção. In
tervindo quando somente deveria auxiliar, a União agrava
ria apenas a situação.

A emenda n. 1.214 não p6de ser aceita, pois, prevê
como caso de intervenção um caso que já foi previsto e
votado como de auxílio da União e auxilio justo e humano
dentro do pacto de fraternidade que constitue o regime fede
rativo.
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o Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
te, a solução do caso está dentro do Regimento. ltsses pedidos
são conclusivamente resolvidos pela Mesa. Estou falando de
modo i.mpessoal, sem me referir ao caso dêste ou de outro
pedido de destaque. De fato, o que o Regimento determina,
é que a Presidência, conclusivamente, defira ou indefira os
pedidos do destaque.

Não se trata, pois, de questão dependente de solução da
Assembléia, mas de uma prerrogativa de V. Ex., á qual
todos nós, com prazer, nos subordinaremos. (Muito bem) •

O Sr. Presidente - Não estou fugindo de tomar uma de
liberacão. Por mais modesto que seja - e, de fato, o sou 
acho-me quanto possível, integrado nas minhas atribuições.
Cunfere-me o Regimento a faculdade de deferir ou não êsses
pedidos, mas as votações se vêm realizando sob orientação
tão liberal, que não desejo indeferi-los. Adoto, naturalmente,
o alvitre de resolver sÔbre tais pedidos depois da votação,
para evitar da parte dos Srs. Deputados, reclamações, que a
mim não encomodariam, mas que seriam prejudiciais ao an
damento dos nossos trabalhos.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Mo
rais Andrade.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
se V. Ex. me permitisse, lembraria um alvitre que, tal
vez, solucionasse a dificuldade diante da qual a Mesa se
encontra, e seria o seguinte: dirigir-se um apêlo aos Srs.
Deputados para' que não formulassem dois pedidos de
destaque no mesmo requerimento, isto é, que cada requeri
mento se referisse única e exclusivamente a um dos desta
ques pretendidos. Dessa maneira, a Mesa poderia, com ra
pidez e facilidade, verificar a matéria do requerimento, para
deferi-lo ou não. .

Era o que tinha a dizer. (Muito bem) •

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado.

O Sr. Prado KeIIy (Pela ordem) - Sr. Presidente, como
signatário àe um dos requerimentos de destaque, d~
sejo apresentar um alvitre e acredito que V. Ex. resolveria
sem mais dificuldade o assunto se deferisse o pedido de des
taque, procedendo-se então á votação do art. 9°, sem prejuízo
da matéria constante do nosso requerimento. V. Ex. defe
riria o pedido de destaque; a Assembléia, 'oportunamente,
decidiria essa matéria destacada, podendo, entretanto, votar
o art. 9°, sem prejuízo do exame dessa matéria, para a qual
foi requerido, destaque. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Isso já estava implícito na declaração
que fiz. Não se compreenderia votássemos êsse artigo sem a
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ressalva dessas emendas destacadas e sem depois submetê-Ias
a votos.

O SR. LEVf CARNEIRO - Com ressalva das emendas, tudo
é aprovado. Poderíamos aprovar por aclamação.

O Sr. Presidente - Aceito o alvitre do Deputado Morais
Andrade, no sentido de que os pedidos de destaque s6 se refi
ram a um dispositivo, unicamente. Acontece, porém, que já
existiam pedidos fora dessa condição e, para deliberar sôbre
êles, deferindo-os ou indeferindo-os, teríamos de interromper
os trabalhos. A Assembléia precisaria, então, de uma deli
beração emergente a respeito dêsses requerimentos, e essa
deliberação é pedir aos signatários respectivos satisfaçam
essas condições. Quando êles vierem á Mesa, os submeterei
á Casa, sem prejuízo do andamento dos trabalhos.

O Sr. Irenêo Joffily - Peç,o a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Irenêo Joffily (Pela ordem) - Sr. Presidente,
se bem ouví, V. Ex. declarou que, na votação de cada ar
tigo, s6 permitiria ser destacado um dispositivo.

O Sr Presidente - Declarei que o requerimento de des
taque não poderia tratar de mais de um dispositivo ou de
uma emenda.

O SR. IRENl1:0 JOFFILY - De sorte que o Deputado
que quizer o destaque, por exemplo, de quatro alíneas, terá
de formular quatro requerimentos?

O Sr. Presidente - É êste, segundo me parece, o único
meio de regularizar os trabalhos da Mesa, a menos que, como,
há pouco, acentuei, tenhamos de interromper os trabalhos
por momentos para coordenar as matérias.

O Sr. Carlos Reis (Pela ordem) - Sr. Presidente, per
mita-me oferecer a V. ·Ex. um alvitre: naderia ser submetido
á votação o art. 9°, alínea por aHnêa, exceto a matéria
conexa. Assim, ficariam perfeitamente ressalvados os pedi
dos de destaque, isto é, ficariam ressalvadas, como disse o
Deputado Leví Carneiro, as emendas apresentadas. (Muito
bem) •

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á votação do art. 9°,
salvo a alínea VII, parágrafo único, que foi votada, e exce
tuadas também a parte final do n. V, que foi destacada, a
requerimento do Sr. Medeiros Neto, e mais os ns. TI e VI,
destacados, a 'pedido do Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela. ordem) - Sr. Presidente, peco
preferência para o art. 8° do projeto n. i-A, em que a ma
téria de competências concorrentes é, pelo menos, restrin
gida, afim de se evitarem as calamidades decorrentes do ar
tigo 9° da emenda em votação.
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o Sr. Presidente - Queira o nobre Deputado mandar á
Mesa, por escrito, ° seu requerimento.

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Já o fiz e V. Ex. recusou-se
a recebê-lo, alegando que eram várias as matérias nele con
tidas.

O Sr. Presidente - Pediria ao nobre Deputado que en
viasse êsse requerimento dentro das condicões que a Mesa
estabel~ceu há pouco.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque para o art. 8°, do projeto n. i-A.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

O Sr. Presidente - Indefiro o requerimento.
Está sôbre a mesa um requerimento do Sr. Leví Car

neiro, de preferência para o art. 8°, do projeto. Indefiro o
pedido. Vou submeter a votos o art. 9°, com suas alíneas 1,
3, 4 e 5, á vista do destaque, requerido pelo Sr. Fábio Sodré,
da alínea 2.

Em seguida. é aprovado o referido artigo 9°,
da emenda n. 1. 945, com exclusão das partes
cujos destaques foram requeridos.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o n. lI, que foi
destacado a pedido do Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, peco l:\J attencão de V. Ex. e da Msembléia
para a significação exata do n. 2° do artigo 9°, quando de
termina que compete, concorrentemente, á União e aos Esta
dos, velar pela saúde e assistência públicas.

Velar pela saúde e assistência públicas importa tomar
todas as providências necessárias para atingir êsse fim. Pre
cisamos não esquecer que os serviços de saúde pública se di
videm em serviços extraordinários, serviços contra as epi
demias, serviç.os contra as endemias reinantes, como no caso
das verminoses, do impaludismo, da febre amarela; nas epi
demias, contra a variola, contra O tifo exantematico, contra a
febre amarela, e tantos outros, como também encerram os de
ordem permanente, imprescindiveis e ainda os de defesa sa
nitária terrestre, quais os de fiscalização de gêneros alimentí
cios, fiscalização da carne, fiscalização do leite e inspeção dos
matadouros, dos estábulos, das granjas de leite, de higiene pú
blica, de higiene urbana, as posturas municipais referentes a
construções - todas elas medidas visando resguardar a saú
de da população.

Os poderes incumbidos de velar, portanto, pela saúde pú
blica têm, necessariamente, a prerrogativa de intervir em
todos êsses casos.

Ora, Sr. Presidente, aprovado o inciso, verificamos que,
tanto a União como os Estados, poderão realizar os serviços
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de higiene urbana, de fiscalização de generos alimenUcios e
de defesa sanitária terrestre. Haverã, assim, em cada Estado.
em cada capital de Estado, .um delegado da saude federal in
tervindo na defesa sanitária terrestre, fixando regras, deter
minando quais as doenças de notificação compulsoria, etc., e
um delegado ou' chefe de saude local determinando normas no
mesmo sentido I

Sabemos, entretanto, que em higiene, hoje, não há regras
:tbsolutas; as doutrinas variam enormemente. Enquanto en-
tendem alguns que certas doenças transmissíveis... .

O SR. ALcANTARA MACHADO - V. Ex. nega á União, aos
Estados e, até, aos Municípios o direito de velar pela saúde
pública? É um dever. .

O SR . FABIO SODRÉ - Não nego. Quero. porém, qU6 se
Elstabeleca qual o Poder a que incumbe a responsabilidade da
velar, qual o Poder responsável.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - A questão está em apanhar
o sentido verdadeiro da palavra "velar".

O SR . FABIO SODRÉ - De acôrdo com o inciso que se
vai votar, o Govêrno Federal poderá - e, mais do que isso,
terá o dever, porquê lhe compete velar pela. saúde pública 
fiscalizar os generos alimentícios em todo o Brasil; logo, con
correntemente com os dos Estados. Justamente o que não se
pode compreender é que haja, em cada município, um dele
gado de saúde federal e um delegado de saúde local dando,
ambos, ordens sÔbre os mesmos serviços.

Não igIioram os distintos colegas, médicos, que a ciênciá,
médica não é uma só. Sabem, perfeitamente, que as doenças
de notificação compulsória no Rio Grande do Sul, por exem
plo, não são as mesmas da Capital Federal. Há divergência
absoluta a respeito.

Aprovado o inciso, Sr. Presidente, teremos a desorgani
zação nos serviços de saúde pública de todo o país. Recusado,
teremos mantido exatamente o statu quo isto é, o regime da
Constituição de 91 - a competência federal em matéria de
defesa sanitária marítima (já aprovada por esta Assembléia)
e a competência dos Estados em matéria de defesa sanitária
terrestre, de higiene, de fiscalização, de construção e generos
alimentícios.

O SR. VíTOR RUSSOMANo - Os serviços de profilaxia são,
em geral, uniformemente aceitos pela ciência. Não há, por~

taúto, inconveniência em que existam dois médicos incumbi
dos dos mesmos serviços .

. O SR. FÁBIO SODM - V. Ex., que é médico, sabe que
as opiniões a respeito divergem. Como riograndense não
ignora quais as doenças de notificação compulsória no seu Es
tado e que, entretanto, aquí não estão sujeitas a tal forma
lidãde.

O SR. BIAS FORTES - A verdade é que o Govêrno Federal
nunca mantev;e· êsses serviços no interior dos Estados.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Pelo regime da Constituição de
91, aliás, não cabia ao Govêrno Federal legislar sôbre a higie
ne nos Estados.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Por isso mesmo o projeto
quer que os Estados agora velem pela saúde e assistência pú
blicas.

O SR. bENto JPE%LX - .o nobre ora9,or diz que, se não
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fôr aprovado o inciso, ficará vigorando o que dispunha a Con
stituição de ~1?

O SR. FABIO SODRÉ - Perfeitamente.
O SR. !REN:@:O JOn'ILY - Em que dispositivo do Projeto

constitucional, V. Ex. se baseia?
O SR. FABIO SODRÉ - Baseio-me no dispositivo que

dá ao Govêrno Federal capacidade para prover a defesa sa
nitária e marítima nos portos. Era a única que não tinha
o Govêrno Federal.

O SR. NEREU RAMOS - E no interior do Brasil?
O SR. FÁBIO SODRÉ - Peco, pois, á Assembléia, medi

te na desordem que irá levar aos servicos de saúde pública,
aprovando a dupla competência, nesta matéria, da União e
dos Estados. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Magalhães Neto - Peco a palavra, Sr. PresidenLe,
para encaminhar a voLação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Magalhães Neto.

O Sr. Magalhães Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ouvi as considerações que sObre o inciso aca
ba de fazer o nobre Deputado, Sr. Fábio Sodré, sem favor um
dos luminares desta Casa. (Apoiados. )

O SR. FÁBIO SODRÉ - Obrigado a VV. EEx.
O SR. MAGALHÃES NETO - Julgo ter ccmpreendido

bem o pensamento profundo de S. Ex. ~le traduz a tendên
cia que domina muitos espíritos por que Se processe a unifi
cação dos metodos em matéria de saúde pública.

~sse idéal unificador, entretanto, no particular de mé
todos de trabalho, não deve importar em preterição do dispo
sftivo em apreço.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - E sim em colaboração.
O SR. MAGALH-illS NETO - Penso que a realidade, a

decantada realidade brasileira exige que se estabeleça na Cons
tituição a competência concurrente da União °e dos Estados,
no particular dos assuntos de saude pública. (Muito bem.)

O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. poderia acrescentar
os Municípios.

O SR. MAGALHÃES' NETO - Se não se estabelecer essa
competência, teremos, de um lado, a União a avocar as orga
nizações sanitárias de certos Estados e, de outro lado, Esta
dos que não podem prover ás necessidades sanitárias locais
ficarem privados da assistência da União.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É a situação da maioria dos
Estados.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Essa é a mais segura razão
em que o orador esteia as suas cODsideroacões.

O SR. MAGALHÃES NETO-Sem que minudeie aspectos
técnicos, devo declarar que o dispositivo não trará como con
sequência a existência de autoridades várias a cuidarem dos
mesmos assuntos. (Muito bem.)

O SR. FABIO SODRÉ - Não permite absolutamente isso?
O SR. CARDOSO DE MELO NETO -Para mim, a questão se

resolve da seguinte maneira: ambos os poderes, concurrente-
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mente, tanto um como o outro. - cada qual na sua esfera de
ação - velarão pela saúde pública.

O SR. MAGALHÃES NETO - Seguindo a esteira que me
abre o aparte do nobre- Deputado, Sr. Cardoso de Melo Neto;
quero dizer que o dispositivo favorece a possibilidade de
acõrdos entre o Estado e a União para realização eficiente
dos serviços sanitários, sem impedir que a legislação ordiná
ria estabeleça as respectivas esferas de ação.

O SR. FRANCISCO ROCHA - V. Ex. tem inteira razão.
O SR. VíTOR RUSSOMANO - Devemos eivtar se repita o

êrro da República passada quanto á instrução primária. Como
não havia concurrência do Estado e da União, esta não cuida
va do problema.

O SR. MAGALHÃES NETO - Na verdade, o que se tem
passado até aquí é que a União tomava a si a incumbência
de realizar uns tantos serviços que os EsLados, via de regra,
não realizavam, e os Estados de sua parte, mantinbam orga
nizações sanitárias permanentes, farta vez modelar<ls, como
foram e são as de Pernambuco, Baía, São Paulo, l\1ina~ Gerais
e outras.

Mantenhamos, pois, êsse dispositivo salutar; deixemos aos
Estados e á União a competência concm'rente para tratar dos
assuntos de saúde e assistência, porquê eSsa competência
concorrente, longe de prejudicar a solução dos problemas sa
nitários do país, antes há de favorecê-lo, há de permitir que
realizemos um programa sanitário á altura das reais necessi
dades do Brasil. (Muito bem.)

Estarei, porém, com S. Ex., o nobre Deputado Fábio So
dré, quando se cuidar áe estabelecer, por parte mesmo da
União, a unificação de metodos - a unificação relativa, que
permita pequenas variantes, de acõrdo com as condições re
gionais. Quando se cuidar de estandartizar, de coordenar, de
estabelecer a unidade possível entre os metodos de defesa da
saúde coletiva, e quando se quizer dar á União capacidade
para ditar essa uniformidade, estarei ao lado de S. Ex., o
que importa em estar ao lado do pensamento profundo que
inspirou as considerações do nobre Deputado, as quais, de
nenhum modo, infirmam o dispositivo em ovtação. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Prado KeIIy (Pela ordem) - Sr. Presidente, em
sessão de 8 do corrente, quando se votava o inciso VIII do
artigo 4°, tive ensejo de fazer uma consulta á Mesa, nos
s~guintes têrmos:

"Pedí a palavra para fazer uma consulta a V. Ex.:
Pelo artigo 7°, n. 3, do projeto constitucional, com
petia, privativamente, á União "provêr aos serviços
da polícia marítima e portuária, sem prejuízo dos ser
viços policiais dos Estados; de defesa sanitária geral,
de alfandegas e entrepostos, de correios, telégrafos, te
fõnes, cabos submarinos, de navegação aérea. inclusive
as respectivas or~anizacões de terra".

Do inciso VIII do art. 4°, consta: "explorar ou
conceder os serviços interestaduais e internacionais
de telégrafos, navegação aérea e de rádiocomunica-
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ção", com a supressão da cláusula "defesa sanitária
geral" .

Pergunto a V. Ex. se a aprovação dêsse inciso
importa prejudicar a cláusula "defesa sanitária ge
ral", constante do item n. 3, do art. 7° do projeto".

E, como consta do Diário da Assembléia, de 9 do corren
te mês, o 81'. Presidente respondeu, declarando tratar-se de
matéria nova, que não colidiria com o artigo, se porventura
fôsse aprovado.

Cuidando-se, agora, de artigo que encerra matéria cone
xa, renovo a consulta a V.. Ex., Sr. Presidente, no sentido
de saber se a cláusula "defesa sanitária geral", do n. 3,
do artigo 7° do projeto, fica ou não prejudicada com a vo
tação do inciso. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Mantenho a deliberação tomada pela
presidência, da Casa.

O SR. PRADO KELLY - Neste caso, votamos pela aprova
ção do inciso.

Em seguida, é aprovado o n. II do a1'1. 9°,
da emenda n. 1.945, cujo destaque foi deferido.

Aprovado o referido n. VI, do artigo 9°, da
emenda n. 1.945.

É rejeitada a parte destacada a requerimento
do Sr. Medeiros Neto, constante do final do nú
mero V, do ar1. 9°, da emenda n. 1.945.

Votação do seguinte art. da emenda número
1.945.

Art. 11. A União não intervirá em negócios peculiáres
aos Estados, salvo:

I - para manter a integridade nacional;
II - para repelir invasão estrangeira ou de um Estado

em outro;
III - para por têrmo á guerra civil;
IV - para garantir o livre exercício de qualquer dos

poderes públicos estaduais;
V - para a·ssegurar a observancia dos pre"ceitos consti

tucionais mencionados no artigo 5° e a execução das leis
federais;

VI - para reorganizar as finanças dos Estados quando,
sem motivo de fôrça maior, cessarem, por mais de dois anos
consecutivos, o pagamento ge sua dívida fundada;

VII - para execução de ordens e decisões dos juízes e
tribunais federais.

§ 1.0 A intervenção, para assegurar a observancia dos
preceitos constitucionais e na hipótese dos ns. III e IV,
será determinada por lei federal que lhe fixará a ampli
tude e quando fór caso, a duração, podéndo ser esta pror
rogada por outra lei especial.

§ 2.° No caso do n. V, a intervenção só terá lugar de
pois que a Côrte Suprema, tomando conhecimento da lei
que a decretar, mediante provocação do Procurador Geral
da República, lhe declarar a constitucionalidade.

§ 3.0 Constitue impedimento do exercício dos Poderes
Legislativo ou Judiciário locais o fato de ser obstada a exe-
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cução de seus decretos ou decisões, ou de haver atrazo por
mais de três meses, no pagamento de vencimentos, ou sub
sídio, de algum de seus membros.

-§ 4.° A intervenção não suspende a execução das leis
do Estado, exetuadas as que a motivaram, nem- destitue as
autoridades locais legítimas, podendo entretanto, afastá-Ias,
se visar a coibição de seus excessos. Nomear-se-á inter-_
ventor, se f~r o governador a autoridade afastada.

§ 5.° Compete privativamente á COrte Suprema requi
sitar a intervenção para garantir o livre exercício do poder
judiciário local e, na hipótese do n. VII, á mesma COrte ou
ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral" conforme o caso.
O 'rribunal designará o interventor. ou juiz, que promova,
ou fiscalize a execução da ordem ou decisão.,

§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executar a intervencão decretada pelo Poder Legis

lativo, ou requisitaga pelo Judiciário;
b) intervir nos casos dos ns. I e lI, e para assegurar a

execução das leis federais, assim como, por solicitação dos
poderes legislativo ou executivo locais, nos têrmos do nú
mero IV, sujeitando, sempre o seu ato á aprovação imediata
da Assembléia Nacional.

§ 7.° A legitimidade àos representantes dos poderes pú
blicos estaduais eletivos, que solicitarem a intervenção no
caso do n. IV, dependerá de prévia declaracão pelo Tri
bunal Superior Eleitoral.

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á votação do artigo
11.

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Pereira
Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente; Srs. Representantes da Nação:

A 1a Subcomissão Constitucional pede vênia para de
clarar que nenhum dos textos confiados ao seu exame me
receu atencão maior nem mais cuidadoso exame do que o
referente á intervenção nos Estados.

A vida constitucional é uma funcão de duas coordena
das: a pl'imeira é a discriminação de competência, inclui
da a tribut.ária; a segunda é o elenco dos direitos e deveres
individuais e sociais. .

Kuma, divisa-se o limite da Autoridade; na outra a área
da Liberdade.

A. justiça, quando eleitoral, registra a vontade geral; e,
quando assecuratória de prerroga.tivas e definidora de de
veres a, tutela 08 direitos da Nação sObre os indivíduos e
defende a êste contra as exorbitancias dos depositários das
funções públicas.

Vezes há, porém, em que, na organica àos poderes fe
derais, conplitam autoridades gerais com autoridades locais,
ou se defrontam União e Estados. exigindo a essência do re
gime federativo que, dentro dos limites constitucionais, se
firme o primado da União pela sua interferência nos negó
cios peculiares ás entidades federativas, a benefício da or
dem jurídica federal.
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É a intervenção da União na esfera de competência
dos Estados.

Aí reside o nó vital da Federação que Campos Salel;,
por uma comparação clássica chamou de "coração da Re
púúl'ica". É preciso regular-lhe as sístoles e diástoles.

O aparelho criado pela chamada "emenda coordena
dora" 1. 945 (artigo 11) não atende a êsse fim visado.

Peço a atencáo do meu presadíssimo amigo Sr. Me
deiros Neto, nobre leader da maioria, para que, ao encami
nhar a votação, com a louvável isenção .já manifestada,
tome na devida conta, as considerações que me permito c
as objeções que o desejo de acertar, me obrigam n for
mular.

ia objeção. No ~ 10 ço artigo 11 da emenda 1.9 /15 há.
uma referência ás hipóteses àos ns. UI e IV.

A hipótese do n. IV nüo tem pertinência no § 1°, sendo
possivelmente um equivoco. Em seu lugar deve de estar o
n. VI, ou seja o da intervenção para reorganizaçüo fiuan
ceira do Estudo. Além do caso de asseguração dos princi
pias (e não preceitos) constitucionais, deve-se fazer prece
der a intervenção de uma lei federal (processada" diga.-se
de passagem, na Assembléia Nacional e no Conselho Fede
ral) - sarnento no caso da intervenção financeira, e não
no caso do n. IV, ou seja o da garantia do livre exercício de
qualquer dos poderes públicos estaduais.

Desde que a maioria entenda proceden~e a observação,
- deverá limitar a nt~cessidade de uma lei prévia para a
intervenção, ás hipóteses da intervenção por motivo de
desordem financeira, ou para assegurar a observancia dos
princípios constitucionais.

Foi o que fez a ia Subcomissão cuja redação é mais
ordenada.

O SR. MEDEIROS NETO - Permite V. Ex. um aparte, afim
de me dispensar de ocupar a atenção da Casa. V. Ex. tem
razão quando diz que aí deve estar o n. 6, tanto que já
existe um requerimento sóbre a Mesa, pedindo seja apro
vado o § 1° do art. 12 da Subemenda da Comissão, que com
pleta, destarte, o dispositivo ora em votação, fazendo de
pender de lei federal a intervenção não só no caso do n.' 3,
como do n. 4 e do n. 6.

O SR. PEREIRA LIRA - Foelicito-me pela maneira
pronta, cordial. atenciosa, conciliadora, com, que o eminente
leader da maioria acode á lembrança de um dos mais hu
mildes representantes da Nação. (Não apoiados.)

O SR. AGAMI'lMNON MAGALHÃES - pos mais brilhantes.
(Apoiados. )

O SR. PEREIRA LIRA - Declaro, porém, que a refe
rênCIa ao n. 6 é tão evidente, que ela tem de surgir, mas
pareoe demasiado, ao n. 4. porquanto não se compreende se
faca lei federal para assegurar o livre exercício dos po
ieres estaduais.

Afigura-se-me, também, que quanto ao n. 3, não pro
~ede a referência.

Persisto. Peço permissão ao eminente leader para man
ter integralmente meu argumento, pois a referência a guerra
~ivil ou comoção intestina, qualquer que seja ..•

O SR. MEDEmOS NETO - Permita. ainda. V. Ex. uma
~bservação: pense no grande perigo que seria não fazer de
pender de lei federal o estado de guerra civil em qualquer
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das. unidades da. Federação. Um govêrno desabusado man
?arla fazer motim num Estado, empreetando-lhe os carac
Leres de guerra civil, afim de realizar a intervenção nesse Es
tado.

'0 SR. PEREIRA LIRA - O eminente leader da maioria
Lrazobjecão respeitável, que foi considerada pela Subco
missão Constitucional .. :

O SR. MEDEIROS NETO - ~ o caso de Princesa.
~ O .sa; PEREIRA LIRA -: ... composta pelos ilustres
61'S.. :Cmcmato Braga e SampaIO Correia, acompanhados mo
desLamente daquele que ocupa a atenção da Casa"

O SR. SAMPAIO CORREIA - Brilhantemente.
O SR. CJNCINATO BRAGA - Muito bem.
O SR. PEREIRA LIRA - A objeção do eminente leader

da maioria procede, mas somente em parte.
Duas corrent~s d~u!rinárias, nest.e momento. lutam qtlan~

to á forma de dISCrImInar o processamento da intervenção
federal. na hipótese do n. 3. .

Uma delas é aquela, a que se referiu o meu pI'lesado
amigo, Sr. Medeiros Neto, que quer, para se decretar a in
tervenção por fôrça de guerra civil, seja necessário fazer
lei federal ..

De outro lado, vemos a brilhante falange do Rio Grande
do Sul, que prefere colocar a intervenção federal :para de
belar a guerra civil nas atribuições da competência do Pre
sidente da República .

.Ficamos no meio têrmo: nem exijimos lei federal, nem
entregamos sumariamente ao Presidente da República.

Ficamos no meio têrmo: Queremos o controle, ocon
traste pelo poder presidencial, porquê não podemos deixar
o PI'esidente da República abandonado diante Je uma ma
sorca qlle surja aquí ou alí,

Não exigimos uma lei especial. Quando uma guerra
civil aparecer e o país precisar convocar seu Congresso ou
retmi-Io para discutir e votar lei de decretação da inter
venção, pode muito bem acontecer que essa lei seja sustada,
em seu curso, em seu processamento. pela eventual vitória
da guerra civil. Assim, esperar a lei para decretar a inter
venção, é procrastinar a medida. é frustá-la talvez.

Por outro lado, pedimos vênia para disc()rdar dos nos
sos eminentes colegas do Rio Grande do Sul, quando entre
gam a decretação da intervenção :por fôrça da guerra civil
ao arbítrio do Presidente da República. .

Não. A solução tomada J)el08 Srs. 'Ciucinato Biraga,
Sampaio Correia e pelo modesto reJ)resentante que vos fala.
foi no sentido de entregar a decretação da intervenção, pd;r
fôrça de guerra civil,ao Presidente da República, com au
diência prévia do Conselho Federal, magnifico órgão de con
trole .e contraste do arbítrio do Executivo. Assim, teremos,
de um lado, garantida a autonomia dos Estados, e, de outro,
Leremos assegurada a manutenção da ordem pública e ~ au
toridade presidencial que não pode ficar á espera de uma
lei.

O Sr. Presidente - Está terminado o tempo de que V. Ex.
dispunha.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, sou único sig
natário de três emendas a propósito dêste assunto. Acabado
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meu tempo como relator, peco a V. Ex. conceda !prossiga
eu com a palavra como signatário de uma dessas emendas.

O Sr. Presidente - V. Ex. pediu destaque para suas
emendas?

O SR. PEREIRA LIRA - Neste caso, peço d~staque.

O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex., Sr. Presidente, tem
sôbre a mesa requerimento de minha autoria requerendo
destaque das 'emendas do Sr. Deputado Pereira Lira.

O SR. MEDEIROS NETO - O nobre Deputado Sr. Pereira
Lira tem razão. As ,emendas d-e S. Ex. podem s·er aprovadas,
porquê 'llitendem muito bem aos interêsses gerais.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, felicito-me
segunda vez, pela maneira com que procede o eminente
leader da rnai'oria.

Passarei, no uso da palavra como signatário de uma
das emendas, a examinar a segunda objecão.

No § 2°, ainda claudicou, data venia. o legislador da
emenda :f.. 945 .

Digo porquê:
O n. V não constitue um caso, mas dois' casos: a) in

tervenção para assegurar a observancia dos princípios (e
não prec'eitos) constitucionais; b) intervenção para exe
cução de leis federais.

É assim defeituoso o texto da emenda coordenadora POiSl
que êle se refere ao caso do n. V, quando, na realidade, há
dois casos. Ou será que a "emenda coordenada" quer se
referir realmente a todo o contexto do n. V?

Não é possível! Seria um absurdo pois que, a p,r.et.en
der-se aplicar o § 2° á hipótJese da intervenção para exe
cução das leis federais, - redundaria nesse despropósito:
para execução recusada de qua'lquer lei federal nos Esta
dos, ter-soe-ia de ir primeiro obter da CÔrte Suprema uma
declaração d'e constitucionalidade da lei, mediante provoca
ção do Procurador Geral da República.

Isso é redondamente inaceitável e impõe-se fazer jus
tiça. aos signatários da emenda ooordenadora: -ela não quís
nem quer isso, tanto que na letra b do § 6° dá ao Presidente
da República, sem formalidades outras, competência para in
tervir nos Estados para assegurar a execução de leis fe
derais, subordinado, contudo, o ato presidencial, á aprova
ção imediata da Assembléia Nacional. Nessa letra b do § 6°
não se cogitava, nem se' podia cogitar dessa prévia declara
ção de constitucionalidade pela Côrte Suprema. As leis têm
por si uma presunção de constitucionalidade. A inconsti
tucionalidade é exceção e deve de ser declarada.

Nessa letra b do § 6°, a -emenda coordenadora está certa.
Onde ·ela 'está ,errada e indefensavelmente .errada, é ex'ata-
mente no § 2°. .

Onde se diz: "no caso do n. V... ", o que se devia dizer
ella: "no primeiro caso do n. V ••• ", .

Mas não é só ·aí que eu ouso divergir dos eminent'es co
legas coordenadores.

Mesmo 'restrito o § 2° ao primeiro caso do n. V, ainda
assim, resulta desacêrto.
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Vejamos:

Há uma lei local arguida de ofensiva dos princípios
constitucionais. ~ caso de Intervir a União no Estado em
causa para restabelecer o princípio constitucional violado.

Como proceder em ~l conjuntura?
Ensina a emenda coordenadora (1.945):
"No caso do n, V, a intervenção só terá lugar (e aquí

vai um galicismo que recomendo aos cuidados do nobre De
putado Homero Pires) depois que a Côrte Suprema, toman
do oonhecimento da lei que ·a decretar, mediante, provocação
do Procurador da República, lh~declarar a constituciona
lidade."

Em outras palavras: acontecem cronologicamente os se
guintes fatos:

10 fato: o Estado faz uma lei violadora dos princíios
constitucionais;

2° fato: o Poder Legislativo Federal faz uma lei decre
tando a intervenção (§ 1°);

3° fato: essa lei determinadora da intervenção é levada
ao Procurador Geral da República, antes de qualquer exe
cução e pOr êste á Côrte Suprema que lhe declarará a cons
titucionalidade.

Quer tudo isso dizer que a emenda coordenadora adota
um processo ilógico, data venía: ela quer que a Côrte Supre
ma diga que a lei é constitucional. Qual é o conceito dessa
constitucionalidade?

~ menos o reconhecimento da constitucionalidade da lei
determinadora da intervenção, do que o reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei local considerada infringente dos
princípios constitucionais.

Em outras palavras: depois de conhecer da lei federal
determinadora da intervenção, - dirá a Côrte Suprema:
essa lei determinadora da intervenção é constitucional por
quê reafirma um princípio constitucional que está sendo fe
rido pela lei local em causa. Na outra hipótese, dirá a Côrte
SU'Prema: essa lei determinadora da intervenção é constitu
cional, porquê embora reafirme um princípio constitucional
da União, em verdade o 'Princípio que ela reafirma não foi
ofendido pela lei local em causa.

Mas isso será obrigar a COrte SU'Prema a inverter a or-
dem lógica das cousas. .

O que é normal, o que está a favor da seriação dos acon
tecimentos, - é fazer a Côrte Suprema examinar, não a
constitucionalidade da lei determinadora da intervenção, mas
da lei local arguída de inconstitucionalidade. Decretada a
conformidade da lei local com a Constituição, ípso facto,
não poderá ser executada a lei federal determinadora da in
tervenção que fica sem objeto.

Por essa razão, foi que a :!.. subcomissão propôs o se
guinte § 2° do artigo da intervenção:

"No primeiro caso do n. V, a intervenção &6 se
efetivará de~is que a COrte Suprema, mediante pro
vocação do Procurador Geral da República, tomar co
nhecimentoda lei local arguída de infringente desta
Constituição e lhe declarar a inconstitucionalidade."
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Tal texto, salvo melhor juízo, se nos afigurou melhor,
razão por que proposto foi êle para substituir o texto da
emenda coordenadora.

Passo á terceira objeção - Ainda não foi feliz a emenda
coordenadora (1. 945) na construção do § 3°.

Alí se declara: "constitúe impedimento ao exercício dos
Poderes Legislatívo ou Judiciario locais o fato, etc., etc."

Parece, pela redação das grandes bancadas, que só o fato
discriminado constitúe o "impedimento" que se quer e'vitar
com o remédio heroico da intervenção.

No entanto, o que se quis foi exemplificar um do:> casos
(e não o caso unico) de impedimento.

Por isso, parece preferiveT a redação da 1. a. Subcomissão,
que é a seguinte:

"São incluídos no n. IV: a) o obstáculo á exe
cução de leis e decretos do Poder Legislativo e á de
decisões e ordens dos juizes e tribunais; b) o não pa
gamento injustificado, por mais de três meses, no
mesmo exercício financeiro, a membros do Poder Ju
diciário ...

Comparando o texto acima com o da chamada emenda
coordenadora (1.945), - resulta que:

I - O texto da 18, Subcomissão é meramente exemplifi
cativo, enquanto o da emenda coordenadora (1.945) <", ao que
parece, taxativo. Pode-se intervir, pelo primeiro, sempre que
haja necessidade de "garantir o livre exercício de qualquer
dos poderes públicos estaduais'" (n. IV), sendo que uma das
formas violadoras dêsse livre exercício é o "obstáculo" e o
"não pagamento" acima referidos, podendo existir casos ou
tros em que seja necessário garanti?' o livre exercício de qual
quer dos Pptleres Públicos estaduais.

Pelo segundo texto, o que constitue impedimento (e pa
rece que só!) é o objetivado no § 3°. Evidentemente, o pri
meiro texto é melhor.

II - O texto da 18, Subcomissão refere-se, como cumpre,
a "leis e decretos do Poder Legislativo e a decisões e ordens
dos Juizes e Tribunais".

-Enquanto isso, o textú da emenda coordenadora se re
porta, unicamente, a "decretos ou decisões", esquecendo as
"ordens" judiciais, como as de habeas-corpus (vide o caso -do
Estado do Rio), que, pela redacão da emenda n. 1.945, como
todas as demais "ordens", ficariam desgarantidas e sem a san,..
ção intervencional.

Mas não é só isso.
A ia Subcomissão aceitou a sugestão de uma emenda do

Deputado Nereu Ramos mandando subordinar o atrazv no
pagamento a motivo injustificado para que ocorresse a inter
venção.

Vê-se da comparação dos textos que nesse particular a
ia Subcomissão Constitucional assegurou melhor a autonOlnia
dos Estados do que a coordenacão de bancadas, na emenda
1 . 945; não basta qualquer atraso no pagamento aos mem
bros do Pod-er Judiciário: preciso é que êsse não pagamento
seja injustificado, circunstancia que, antes de mais nada,
será examinada pelo Conselho Federal, na forma da ~etra b,
do § 6°.

O Sa. PRESIDENTE - AdvirtQ ao nobre Depu~o que está
esgotado o prazo... . .:_
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O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, sou signatádo
ainda de outra emenda.

Tenho, como disse, três emendas, dispondo do direito de
fa.lar cinco minutos sObre cada uma delas.

O SR. PRESIDENTE - Não desejo tolher 'O direito de V. Ex.
Estou apenas advertindo que () segundo prazo terminou.
V. Ex. continuará a falar pelo terceiro prazo.

O SR. PEREIRA LIRA - Agradeço a V. Ex.. Sr. Pre-
sidente. .

Outra vantagem do texto da ia. Subcomissão: .
O Anteprojeto do Itamaratf protegia o pagamento dos

vencimentos da magistratura
Na comissão dos 26, foi no substitutivo introduzida

igual defesa para os subsídios dos legisladores iocais, inicia
tiva que está mantida na emenda coordenadora.

A ia. Subcomissão Constitucional entendeu que os le
gisladores locais têm suas profissões, sendo intermitente,
passageira a função legiferante.

Se o Executivo local lhes nega o pagamento dos sub
sídios injustificadamente, podem êles adotar as medidas ca
bíveis na alçada politica, e mesmo irem aos Tribunáis.

Podem êles esperar, pois, que os subsídios não são a base
econômica das suas vidas. Os subsidios dos legisladores
locais não são como os vencimentos da magistratura: ga
rantia indispensável ao livre exercício dos Poderes locais.
Magistratura sem vencimentos é poder judiciário coarctatio
na sua independência, enquanto Poder Legislativo estadual
sem subsidio não sofre restrição similar. O juiz s6 é juiz, ao
passo que o Deputado estadual, via de regra, tem a sua pro
fissão e é dela, e não do subsídio que tira a sua manutenção.

Ademais, a opinião pública (e peço a atenção da Assem
bléia para o argumentoI) não veria com bons olbos a decre
tação da intervenção num Estado porquê o Executivo local
deixasse, de fazer pagar o subsídio a um Deputado á res
pectiva Assembléia Legislativa! ~sse Deputadq, cuja inde
pendência só poderia ficar superexcitada, - teria a seu
favor as medidas políticas para efetivar a responsabilidade
do Executivo faltoso, e contariam abertos os tribunais para.
acionar a Fazenda Estadual.

Não pode haver equiparações,· na situação jurídica e de
fato, entre o não pagamento de vencimentos a magistrados e
de subsídios a Deputados Estaduais. .

Por isso, a ia Subcomissão disjunjiu as hip6teses ao con
trário do que fez a emenda coordenadora n. 1.945, conce
dendo a intervenção exclusivamente na proteção da magis
tratura.

Entro agora na quarta objeção ao texto da emenda
n. 1.945.

- A 1" Subcomissão Constitucional estudou demorada
mente o texto do § 4° do art. H da emenda n. 1.945, tendo
refeito o texto para excluir a referência exrr'=lssa á nomeação
de interventor, no caso de afastamento .1') executivo es
tadual: .

Essa parte final da emenda coordenadora não se justi
fica, salvo melhor juízo. Dela se entende que a figura do in
terventor só se faz necessária; quando do afastamento do
presidente ou governador do Estado. Isso não é verdade. A
intervenção do n. VI - para reorganização financeira 
dificilmente colimará o seu resultado sem a figura do Inter
ventor. Conviria, pois, silenciar sObre a criação do inter-

VOLUME xx 23



- 354-

ventor na hipótese do § 4°, ou então regular todos os casos
"(e não somente um) de intervenção com interventor e de
intervenção sem' interventor.

Por outro lado, êsse § 4° afasta autoridades locais legí
timas sem determinação de tempo. Isso é inconveniente.
Seria aconselhável (e foi isso o que propÔs a 1· Subcomissão
Constitucional), dar a seguinte forma ao texto:

..A intervenção não suspende a vigência das leis
do Estado, .executadas as que a motivaram, e s6 tempo
rariamente interrompe o exercício das autoridades
legítimas cujos atos lhe deram causa".

Agora a seguinte objeção:
O § 5° do art. fi da emenda n. 1.945, não escapou ás

censuras generalizadas da Assembléia, manifestadas em inú
meras emendas que encontravam acústica no seio da f a Sub
Comissão Constitucional contra a figura do Interventor Ju
diciário, de nomeação do Poder Judiciário.

_Se se quisesse criar essa figura, dever-se-ia ter dado
essa faculdade ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e
ainda á Côrte Suprema. Dar s6 ao Tribunal, como fez a
emenda n. 1.945, é que não. .
. O certo, porém, é que a criação da figura do Interventor

Judiciário é inovação que não mereceu o favor da Assem
bléia, tanto quanto se pode auscultar o seu pensamento.

Como, porém, a :l.. Subcomissão Constitucional não é,
aliás não era, constituída de misoneistas, mas sim era per
meável ás aquisições novas do direito público, mesmo nas
suas criações autoctones, - entendeu de dar, tanto ao
Tribunal Eleitoral, como á Côrte Suprema, a faculdade de
designação, não {ie um Interventor, mas de um Juiz "que
torne efetiva ou fiscalize a execução da ordem ou decisão".

Vale dizer que o Tribunal ou a Côrte não decretarão (?)
intervenção nem nomearão (?) Interventor, mas !'equisitarão
simplesmente a intervenção ao Poder Executivo Federal que
a determinará para, erga omnes, possibilitar a execução
obstada da ordem ou decisão. A execução, medida judicial
que é, será feita pelo juiz competente, sob a proteção da au
toridade· da União, podendo (e aqui vai a facultatividade),
quer o Tribunal, quer a Côrte Suprema, conforme o caso,
designar um Juiz (sempre um magistrado), a quem se atribue
a própria execução da ordem ou decisão, ou a sua fiscali
zação.

A Côrte ou o Tribunal podem ter razões para não querer
que 3. execução da ordem ou decisão se faça pelo próprio
magistrado da jurisdição e designar um outro de fora.
Pode ainda deixar que a execução se faça pelo juiz ordiná
rio, mas sob fiscalização de Juiz de f6ra.

Sem refugar a novidade da criação, foi ela aproveitada,
até mesmo em consonancia com precedente de alguma simi
litude no velho direito português, mas sem atingir aos exa
geros -da criação de um interventor Judiciário, de nomeação
judicial.

Entremos na sexta objeção. A letra b do § 60 do artigo
fi da emenda n. :l. .945, não foi totalmente aceita pela pri
meira subcomissão Constitucional.

Devo advertir que o avulso que todos estamos usando
está errado na parte referente ao texto proposto pela sub-
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Comissão, conforme retificação publicada no DiáriO' da: As
sembléia Nacional, n. 95, página n. 3.331 e no n. 98, página.
n. 3.478. .

~ o seguinte o texto redigido pela i a subcomissão:
"§ 6.° Compete ao Presidente da República:

b)' .inté~i{· ~. 'p~;~' 'a:s~~g~~a;;'~' '~~e~~éã~ .ciã~ .iéi~' fé:
derais; nos ns. I e lI; no caso do n. lU, com prévia
autorização do Conselho F·ederal; e bem assim, por
solicitação dos poderes legislativo ou executivo locais,
no caso do n. IV; sujeitando sempre seu ato á apro
vação imediata do Poder Legislativo."

Com tal texto, não quis aia subcomissão Constitucional
deixar a hip6tese de "grave comoção intestina" ou de. teguerra
civil", como pretere dizer a emenda coordenadora., submetida
ás dificuldades do § 1°, c-om a votação de uma lei ordinária
autorizativa da intervenção federal.

Surde uma "grave comoção intestina". As autoridades
têm de pedir primeiro uma lei ao Poder Legislativo, dis
cuti-la, votá-la, para, s6 depois, aparelhar a intervenção.

Isso seria deixar imbele a Nação e indefesas as autori
dades constituidas. O n. m ("grave comoção intestina" ou
guerra civil") tem de ser regulado não no § 1°, mas no § 6°,
letra b.

Isso foi proposto pela emenda n. 1.912 subscrita pela
luzida bancada do Partido Liberal do RiO Grande do Sul,
mas em têrmos, data vênia, inaceitáveis.

Digo porquê:
Se a emenda coordenadora n. i. 945 dificultou demais a

intervenção dos casos de "guerra civil", - a emenda gaúcha
n. :L 912 facilitou de mais,-sujeitando-a ao mero arbítrio do
Presidente da República, sem audiência prévia de ninguem e
sujeito o ato presidencial a aprovação da Assembléia Na-
cional, depois de consumada a intervenção. .

Se era intenção dos eminentes subscritores da emenda
n. i. 912 a ouvida de qualquer órgão, isto não foi dito cla-·
ramente, pelo menos no texto da intervenção.

i a subcomissão Constitucional ficou no meio têrmo:
nem dificultou a intervenção no caso de guerra civil, como
o fíz"era a emenda n. 1. 945; nem a facilitou como a emenda
número i. 912. .

Exigiu, como esta, a ouvida a posteriori da Assem
bléia que· é o órgão político, mas reclamou a autorização
prévia do Conselho Federal, órgão técnico ou 6rgão dos
Estados. .

A comparação do texto da emenda coordenadora nú
mero i. 945 com o da 1!1o Subcomissão Constitucional mos
tra que esta não proPÔs emendas pelo prazer de gastar tinta
e papel, mas, certa· ou erradamente, com a patri6tica in
tenção de introduzir melhoras na técnica do Estatuto Fun
damental do Pais e defender a autonomia das entidades fe
derativas, sem desaperceber a União dos elementos de de
fensão da unidade e da paz interna.

A ma.téria é da nlaior relevancia, não pode ser resol
vida de afogadilho, mormente colhendo dispositivos aquI
para erxertar mais adiante com a quebra fatal da sistemá
tica adotada. .
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Será pouco recomendável que se faça substituir q~lal
quer dos dispositivos da emenda coordenadora por qual.,.
quer parágrafo do trabalho da 1a Subcomissão. '

Finalizando essas consideracões meio desalinhavadas
com que estamos dando uma satisfação á Camara, mas tam
bém afligindo a essa paciência, (não apoiados) rogo a aten
cão para a ·minha emenda n. 1.423 e para a sua justifica
ção, mostrando que devemos usar de preferência, no texto
a expressão "comoção intestina", ou "grave comoção intes
tina", e nunca a expressão criada pela reforma Constitll
cional de 1926, ou seja "guerra civil", de tão perigosas con
sequências na ordem internacional e tão martirizadoras
para o nosso. ideal de paz interna, de fraternidade entre
brasileiros que devem riscar a idéia de guerra civil do co
ração e essa abominável expressão da Carta dos seus Di
reitos e Deveres.

É o voto da 1a Subcomissão Constitucional, é o meu
voto inspirado no bem da República!l! (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Carlos Reis _.Sr .. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Carlos Reis.

O Sr. Carlos Reis (Pela ordem) - Sr. Presidente, sou
signatário de uma emenda ao artigo 12 do Anteprojeto Cons
titucional. O Substitutivo ressalva a matéria em aprê
ço, isto é, modifica sabiamente· aquilo que combato na mi
nha emenda - a intervenção em qualquer Estado por parte
da União, sob o pretexto de desequilíbrio financeiro, per
mitindo-se ali até a suspensão de sua autonomia. A As
sembléia vai se pronunciar, agora, sÔbre o artigo 11 da
emenda n. 1.945, que, de certo modo; alterou o artigo 12 do
substitutivo, que havia laneado seu beneplácito a esta.
emenda, emenda que se inspira nos mais nobres intuitos
patrióticos, porquê abri os Estados das intervencões fáceis
que se verificaram, sob o pálio do artigo 6° da Constitui-
ção' de 91. .

Requeiro, portanto, destaque para o artigo 12 do substi
tutivo constitucional, que é o mesmo artigo 12 do sub
comité.

Isto porquê a matéria é cia maior relevancia possível, e
esta Assembléia consignando os dispositivos contidos nesse
artigo na sua Magna Carta, vai fazer com que, amanhã,
desaparecido êste momento efervecente da crítica, venha a
história. fazer a necessária. justiQa aos propósitos louváveis
dos éonstituintes de :1·934. '.

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Pereira Lira (Pela. ordem) - Sr. Presidente, pedí a
a. palavra para lembrar que o avulso distribuído sofreu
uma retificação, publicada. no Diário da Assembléia por
duas vezes.

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) -
- Sr. Presidente, folgo em verificar que nesse ponto, re..
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almente da maior importancia, a emenda n. 1.945, de co
ordenação ou das grandes bancadas, como queiram chamar,
inspirou-se no projeto i-A, da Comissão dos 26. Melhorou-o
em algufis pontos; de sorte que lhe dou quasi integralmente
o meu apOio. '

É, aliás, também certo que o projeto elaborado pela
digna primeira Comissão Constitucional ainda introduziu
alguns novos aperfeiçoamer;ttos; mas, efetivamente. não há
divergência alguma substancial, a não' ser em alguns pontos
que vou destacar.

O idéal seria, pois, aproveitar de cada um dêsses ele
mentos aquilo que introduziram de melhor no projeto da
Comissão dos 26.

O SR. ALCANTARA MACHADO - De modo que toda a crí
tica foi feita de fato contra o substitutivo da Comissão
dos 26.

O SR. LEVt CA.RNEIRO - Mas o substitutivo não me
recia as. críticas, porquê nele se fundaram ambos os traba
lhos elaborados depois, e porquê êsse foi um dos pontos que
a Comissão Constitucional vers'ou com maior carinho. Há
realmente um ponto em que a meu vêr, a Comissão Consti
tucionalse afastou mais do projeto da Comissão dos 26 do
que a emenda de coordenação. É nesse ponto, parece-me,
que a emenda de coordenação está mais de acôrdo com o
pensamento' que deve prevalecer do que o projeto da pri
meira Comissão Constitucional. Refiro-me ao dispositivo
em que se contém umas das inovações mais interessantes do
proj'eto, de que eu mesmo tive a 'Sugestão, e que consiste
em submeter ao exame prévio da Suprema COrte a lei fe
deral de intervenção, quando esta seja motivada pela inob
servancia de preceito constitucional nos Estados. A inter
venção neste caso é a primeira modificacão •

O SR. ALCANTARA MACHADO - V. Ex. diz preceito?
O SR. LEVt CARNEIRO - Digo preceito porquê não

é exatamente s6 em se. tratando de princípio que pode haver.
a intervenção. .

Ontem fixamos os princípios constitucionais da União,
que são em número re.strito; mas, além dêsses princípios,
que são os princípios organicos, há muitos outros cuja'
observancía deve caber aos Estados e cuja transgresSoão há
de motivar' a intervenção federal.

O êrro ou o desacerto do projeto da. Comissão Consti
tucional consiste exatamente nisso: ao passo que o projet()
da Comissão dos 26 estabele.cia que a Suprema COrte exa
minasse a lei que decretasse a intervencão - e assim' en
tendeu também muito acertadamente a emenda n. 1.945 
<> su1:)stitutivo proposto. pela nova Comissão Constitucional
dos Três manda examinar .a lei estadual que haja motivado a
interv~ncão. Ora, basta considerar que há casos em que
não haverá tal léi. Ainda ontem, por exemplo firmamos,
como princípio cons-titucional da União, a tomada de contas
das administrações. Ora, podia eJl:atamente. ter o Estado co
metido uma omissão, deixando de elaborar a lei que lhe
cumpria fazer. .

Assim, a intervencão, nesse caso, não será motivada por
uma lei estadual, mas, ao contrário, pela falta de uma lei
estadual. O que a Suprema Côrte tem de examinar não é.
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a lei estadual inexistente, mas a lei federal que decreta essa.
intervenção.

Além disso, quero pedir a benévola atenção da Casa
para duas ou três pequenas emendas que apresentei, com o
intuito de completar o sistema do artigo de que estamo~

tratando.
Em primeiro lugar, assim como estabelecemos que o

Presidente da República nomeará um interventor nos casos
em que êle tenha a iniciativa da intervenção e o Poder Ju
diciário também o fará nos casos de sua competência, eu
pediria que se desse á As·sembléia Nacional, quando a inter
venção resultass·e de lei federal, a faculdade, ao menos, de
eleger o interventor, porquê é uma grande prerrogativa que
ela pode exercer fecundamente.

o 81'. Presidente - Advirto ao nobre orador que está .
findo o prazo de que dispõe.

O SR. LEVl CARNEIRO - Desejaria também corrigir
um desacêrto do projeto, quando diz que o Presidente in
tervém, em casos em que, realmente, apenas decreta a in
tervenção. E, finalmente, quero que o Presidente da Repú
blica, quando decrete a intervenção, faça aquilo que se
exige da Assembléia, isto é, determine o objetivo e a du
ração da intervenção. Houve aí uma incoerência nossa que
as emendas não corrigiram. Exige-se que a lei decline o
objetivo e fixe o prazo da intervenção e não se exige isso
do decreto do Presidente da República. Evidentemente,
trata-se de anomalia que precisamos corrigir. Eram essas
as minhas sugestões. (Muito bem.)

Vem á Mesa o g.eguinte

REQUERIMENTO

Art. 11. Requeiro destaque das emendas:
806, parte final, ao § 1°; 810 e 811, ia parte ao § 60

e 81.2.
Sala das Sessões, 1.0 de maio de 1.934 • ......: Leví Carneiro.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, depois da exposição tão clara do nobre

Deputado Sr. Pereira de Lira, creio que a Assembléia está
perfeitamente orientada no sentido de aceitar de preferên
cia o trabalho da Comissão, em vez do trabalho cons·ubstan
ciado na emenda denominada das grarides bancadas.

A matéria sóbre intervenção federal nos Estados foi
chamada por um dos nossos maiores estadistas o "coracão
da República". Devemos, pois, ter o maior cuidado na vo
tação dêsse artigo, que autoriza a intervenção federal nos
Estados, porquê não queremos dar motivos a atritos e a di
vergências e, ao contrário, desejamos que todos os Estados
viviam em armonia na Federação, tendo seus dereitos per
feitamente assegurados na Carta Magna da República.

A mim me paréce que a sugestão da Comissão garante
em abs-oluto o direito dos Es.tados como também o da. União.

O SR. CARLos REIS - Neste ponto, estamos de perfeito
acôrdo. - .
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O SR. DANIEL DE CARVALHO Assim, apelo para
a Assembléia afim de que dê preferência ao alvitre da Co
missão.

Há ainda um ponto pequenino, não abordado pelos ora- .
dores que me antecederam na tribuna e que desejo acen
tuar. É a questão da intervenção por atrazo de pagamento,
aos juizes, por três meses. Na emenda coordenadora sim
plesmente se autoriza a intervenção na hip6tese dêsse
atrazo sem indagar dos motivos dêle. Tive ocasião de dizer
desta tribuna que em Minas já tivemos- dificuldadesfinan
ceiras que impediram o Estado de pagar aos seus juízes,
não por três meses, mas por mais de seis.

O SR. JOÃo VILASBÔAS - Não s6 aos juízes, como tam
bém a todo o funcionalismo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Os Juízes e os outros
funcionários suportaram êsse período difícil. Mas estou
certo de que nenhum Juiz mineiro quereria a intervenção
em virtude do atrazo de seus vencimentos, porquê isso de
corria da situação financeira do Estado, a qual afetava
igualmente todos os serventuários públicos.

Ainda neste ponto não pode ser aceita a emenda coor
denadora das grandes bancadas.

Apelo novamente para a Assembléia no sentido de que
medite ao votar o -artigo sõbre a intervenção e dê o seu
apóio, de preferência, ao qge foi redigido pela Comissão
Constitucional. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. César Tinoco (Para encaminhar a votação) --
Sr. Presidente, signatário da emenda n.· 1.786, aceita pela
Comissão, vejo que ela se tornou sem efeH-o em virtude da
emenda n. 1.945, razão por que mandei á Mesa um pedido
de preferência e de destaque para a votação da mesma.

Trata-se de ponto que reputo de capital interêsse para
os Estados: 'aquele em que se deixa ao. Tribunal o direito
de, em caso de intervenção por qualquer motivo, nom'ear
os interventores, afastando os governos legais e estabele
cendo uma especie de ditadura judiciária, com -supremacia
absoluto em relação a política e a liberdade integral dos
Estados.

Prefiro, portanto, o parecer da Comissão contra a emen
da n. 1.945. Falo nesta hora apenas para, caso não seja
votado o art. 12 do parecer, V. Ex. manter, com eficiên
cia, os requerimentos que mandei á Mesa, no sentido da pre
ferência e do destaque da emenda que ressalva o direito de
nomear o Poder Judiciário interventores para os Estados do
Brasil. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Lengruber Filho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Lemgruber Filho.

O Sr. LemgrulJer Filho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a responsabilidade que me cabe, como
fluminense, ao tratar do capítulo da intervenção nos Es
tados, obriga-me a chamar a atenção da Assembléia para o
§ 40 do art. 11 da emenda n. 1.945. •

Ali se permite que os Interventores afastem de seus
cargos as autoridades, visando a coibição de seus eX{lessos.
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o Estado do Rio de Janeiro, quando, em :f. 926, sofreu a
intervenção, teve afastados de suas funções todas as auto
ridades locais, com a preocupação única da inversão da or
dem política no Estado. Êsse artigo permite a reprodução de
semilhantes fatos e, por isso, pedi O destaque do parágrafo,
para que prevaleça o § 4° do parecer da Comissão Consti
tucional, que s6 consente sejam afastadas as autoridades
cujos atos deram causa á intervenção, com o acrescimo da
emenda n. 739, do Sr. Deputado Maurício Cardoso, que
manda responsabilizar aqueles que determinaram essa in-
tervenção. ,

Penso, Sr. Presidente, que se a Assembléia votar o pa
rágrafo 4° da emenda n. :f.. 945, armará um Presidente da
República desabusado do recurso de mandar provocar, em
qualquer Estado que não esteja disposto a sujeitar-se ao
seu jugo, uma masorca; e depois, então, em nome da ordem,
em nome dos' princípios republicanos federativos feridos, no
roeal' um interventor que, no mesmo instante, deporá todas
ns autoridades, como, repito, se deu no Estado do Rio de Ja
neiro, onde camaras municipais, funcionários públicos, es
crivães de paz com 20 anos de serviço, suplentes de juízes
e outras autoridades foram destituídos de seus pôstos, para
se servir tão só aoS interêsses part.idários dos que preten
diam subverter a ordem politica estadual.

A votação dêsse parágrafo permitirá a reprodução de
tais fatos e, por conseguinte, peço preferência para votação
do § 4° do parecer da Comissão, que melhor garante os Es
tados contra as intervenções. (Muito bem; muito bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque do § 4° do Parecer da Comissão
para que seja votado de preferência ao § 4° rio n. 7, art. H,
da emenda n. :f. .945, acrescido da última parte da emenda
n. 739, do Sr. Maurício Cardoso, ficando assim redigido o
aludido § 4°: - .4. intervenção não suspende a vigência das
leis do Estado, excetuadas as que a motivaram, e s6 tempo-

. '1'a'1'iamente interrompe o exercício das autoridades legitimas
cujos atos lhe deram causa e cuja responsabilidade, quando
fór caso disso, será promovida.

Sala das Sessões, :f.:f. de Maio de :f. 934. - Lemgruber
Filho.

O Sr. Cunha Melo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tema palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem, para encaminhar a vota-
ção) - O Substitutivo da "Comissão dos 26" e a emenda
n. :f.. 945 usam equivocamente a palavra principios e pre
ceitos constitucionais como sinônimos.

Preceitos e princípios constitucionais são cousas dife
rentes.

Convém distinguí-los.
Mesmo que fossem sinônimos não deviam ser usadus

como tais, indiferentemente. _
Não é de boa técnica o uso da sinonimia na redacao das

l.eis'. O art. 6° da emenda n. 1.945 fala em princípios cons-
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titucionais; O art. 12, n. 5, fala em preceitos constitucionais
enumerados no art. 6°.

Êsse equívoco já se verificava no Substitutivo constitu
<:iona1. Apresentei uma emenda, n. 1.046, com o objetivo
de reparar êsse equivoco, mandando que nas suas disposi
cões - na referente e na referida - se usasse a palavra
principios constitucionais. .

. q !1rt. 6° r:efere-se.a pr-i.ncipios. c~ns~itucionais, isto é,
prmClplOS polítIcos, básICOS, msubshtUlvelS na organização
do regime federativo. A intervenção federal não se pode
da~ em qua!que.r c~so de inobservancia de quaisquer pre
celtos constItucIOnaIs. como acaba de sustentar o ilustre
Sr. Leví Carneiro.

Preceitos constitucionais existem para os quais a Cons
tituição já estabeleceu determinada sanção.

Como, pois, punir a inobservancia dêsses preceitos ain
da com a medida excepcional duma intervenção que deve
existir somente para casos expressos e restritos. Seria punir
uma, falta com duas penas.

Para· outros preceitos constitucionais não há sanção pos-
sível. :

A intervenção s6 deve ser estabelecida para os casos ex
cepcionais e graves de inobservancia de principios constitu
cionais.

O equilíbrio entre os poderes estaduais e os federais
constitue a magna questão do regime federativo.

A fixaCão da área de competência da órbita de facul
dades, dos limites dêsses poderes é matéria da mais alta re
levancia.

Os casos de intervenção devem ficar previstos, regula
dos, expressos, restritos á inobservancia dos principios cons
titucionais enumerados no art. 6° da emenda por nós votada.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. tem toda a ra
zão; mas o perigo não existe porquê se diz" ... dos precei
tos constitucionais mencionados no art. 6°".

, O SR. CUNHA MELO - Neste ponto, defendo a emen
da das grandes bancadas, reclamando, entretanto, contra o
fato de 'dizer-se "preceitos", nono V, do art. :11, e "princi
pios" no art. 6°.

O Sr. Nereu Ramos - Peço a palavra, Sr. Presidente, para
encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
.votação, o Sr. Nereu Ramos.

O Sr. Nereu Ramos' (Para 'encaminhar a 'Votação) 
Penso, Sr. Presidente, que está na. oonciência da Assembléia
o propósito de aprovar a emenda do Comité constitucional, ã
vista das manifestações evidentes que acabamos de pre
seneiar.

Quero, entretanto, antecipando o meu voto neste sp.nti~

do, chamar a atenção da futura Comissão de Redação, para
o § 7° da emenda do pequeno comité, a qual, parece-me, não
consagra o pensamento que devia encerrar, pois nesse pará
grafo se estabelece que:

"No caso do n. IV, os representantes dos poderes
estaduais eletivos só podem solicitar a intervenção,
quando reconhecidos legítimos pelo Tribunal Superiol"
9,e Justiça Eleitoral." \
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Quer me parecer, Sr. Presid'ente, que essa atribuição
não deve ser deferida nesses têrmos amplos ao Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral.

Em verdade, quem recon!J.ece, pelo nosso sistema, os po
dere.co: das autoridade.s estaduais é o Tribunal Regional. De
maneira que, quando se solicitar a intervenção, é possível
que êsses poderes já estejam reconhecidos pelos Trib1.mais
Regionais, sem recurso de qualquer ordem, porquê os recur
sos não valeriam.

Não tendo havido recurso, não pode mais competir ao
Tribunal Superior êsse reconhecimento. Deve competir-Ihp.,
como estabelece o substitutivo, a simples averiguação dê8s13
estado de fato da decisão do Tribunal Regional.

Era essa a ponderação que eu queria deixar registrada
nos A~is. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Mauricio Cardoso - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr Mauricio Cardoso (Para encaminhar a 'Votação)
- Sr. Presidente, deixei, ontem, sôbre a mesa, requerimen
to de destaque do § fo do art. f2 do substitutivo. Devo, en
tretanto, declarar a V. Ex. que retiro o pedido de destaque,
por ~star de inteiro acÔrdo com as brilhantes considerações
aqui expendidas há pouco pelo nobre Deputado, Sr. Pereira
Lira.

O SR. PEREIRA LIRA - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. MAURíCIO CARDOSO - Devo, outrossim, escla

recer o seguinte: concordo se diga "preceitos" e não "princí
pios"; quero, porém, fique ressalvado que os casos de inter
venção devem ser taxativos e, assim, não devem abranger os
preceitos implícitos. Tampouco deverá. abranger a interven
ção a inobservancia de preceitos, mesmo explícitos, para os
quais se haja adotado sanção diversa (muito. bem), como no
caso do artigo f26 do Substitutivo, ou quando, propositada
mente, tenha· sido excluída a intervenção, tal como sucedo,
por exemplo, com o preceito que manda aplicar f O 010 das
rendas de impostos aos serviços da· educação.

Sabe V. Ex., SI' • Presidente, que figurava a inobser
vancia dêsse preceito como um dos casos de intervenção, no
anteprojeto oficial. Entretanto, em, face de numerosas emen
das, foi suprimido êsse caso de intervenção.

Finalmente, também não caberá intervenção, quando se·
tratar de inobservancia de preceitos implícitos, quando, para
remediar o caso, sejam sufiéientes os recursos ordinários.

O SR. PEREIRA. LIRA - As palavras de V. Ex. valem
como uma interpretação autêntica.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Era o que tinha dizer.
(Muito bem; muito bem.)

.É retirado o seguinte

REQUERIMENTo

Requeiro destaque do § f O do art. 1.2 do substitutlvo, na
parte em que manda seja determinada por lei federal a in
tervencã<l no caso do n. 6.

Sala das Sessões, f.O de Maio de 1.934. - Maurício Car
doso.'
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~ Sr. Presidente - Defiro a solicitação de V. Ex., quanto
ã retlrada do pedido de destaque.

O Sr. Hero de Maoedo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Nero de Macedo (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, tive oportunidade de, em emenda, pedir

a supressão da parte final do § 50 do antigo art. f2 do pro
jeto e atual artigo fi da emenda em votação.

A emenda tem o n. 436, e esta parte final do artigo diz:

"O Tribunal designará o Interventor ou o Juiz que
promova ou fiscalize a execução da ordem ou decisão."

Ora, Sr. Presidente, a execução da intervenção nos Es
tados está a cargo do Presidente da República, nos têrmos do
§ 60, letra a, da mesma emenda. Assim sendo, se o Tribunal
requisita ou solicita a intervenção, ou a determina, como pode
êle mesmo designar o interventor? Há, portanto, uma diver
gência, que é precisa seja sanada -8, nestas condições, solicito
a V. Ex. preferência para essa emenda. O requerimento se
acha em poder de V. Ex. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) :.
Sr. Presidente, é edificante o interêsse com que a Assem
bléia discutiu a matéria em votação. As orações pr"oferidas
pelos nobres Deputados que me precederam, sempre bri
lhantes, demonstram como todos se entregaram ao estudo da
relevante matéria, que nos ocupa a atenção. E tenho a gran
de satisfação de dizer que os autores da emenda, cuja prefe
rência foi deferida pela Assembléia, concordam em que seja
rejeitado o seu art. 1i (muito bem), para ser substituido pelo
da subemenda da Comissão, trabalho êsse que, vindo depois
do nosso, naturalmente, ajudado pelo patriotismo de seus au
tores e pela sua grande ilustração, havia de sobrelevar o
nosso, calcado quasi literalmente no projeto.

Tenho, também, a grande satisfação de dizer, Sr..Pre
sidente, que devem ser atendidas as o'bservacões e pedillos
dos nobres Deputados Leví Carneiro, Lemgruber Filho, Cunha
Melo, Nereu Ramos e Maurício Cardoso. Entretanto, Sr. Pre
sidente, lastimo divergir da observação feita pelo ilustre
Deputado Nero de Macedo, com referência ao § 5° do art. 12
do substitutivo, porquê não deve caber a outro poder senão
ao Judiciário a nomeação dos Interventores nos casos ali
previstos.

Quando recusar a autoridade local execução da sentença
judicial, .não deve caber a outrem, senão á Suprema Côrte
a nomeação do Interventor, que não poderá ser senão um
juiz, para essa €xecucão.

Sr. Presidente, declaro, por fim, que mantemos a redu
ção da nossa emenda, no número referente á guerra civil.
Preferimos essa á referência, da subemenda, a comoção in
testina.

Era o que tinha a dizer. {Muito bem; muito bem.)
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Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro sejam destacadas do § 2° do artigo formulado
pela Comissão as palavras "local arguida de infringente desta
Constituição" .

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Medeiros Neto.

O Sr. Presidente - Deferido o requerimento do nobre'
Deputado.

Deveríamos passar, agora, á votação do artigo 11 da
emenda número 1.945, o qual, entretanto, em vista
da preferência requerida pelo Sr. Deputado Medeiros Neto,
será substituido pelo n. 12, da Subcomissão, excetuado o
n. lU, que diz: "- para pôr têrmo a grave comoção intes
tina", de modo a prevalecer o n. UI, do art. 11, da referida
emenda n. 1. 945, que estatue: "- para pôr têrmo á guerra
civil" .

Votação do substitutivo oferecido pela subco
missão, que é o seguinte:

"Art. 12. A União não intervirá em negócios peculia
res aos Estados, salvo:

I, para manter a integridade nacional;
lI, para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em

outro;
ITI, para pôr têrmo a grave comoção intestina;

• IV, para garantir o livre exercício de qualquer dos po-
deres públicos estaduais; .

V, para assegurar a observancia dos princípios consti
tucionais mencionados nà art. (123 do projeto) e a exe-
cução das leis federais; .

"\fI, para .reorganizar as finanças do Estado, quando, sem
motivo de fôrça maior, cessar por mais de dois anoS con
secutivos o serviço de sua dívida fundada;

VII, para execução de ordens e decisões dos juízes e
tribunais federais.

§ 1.0 Para assegurar a observancia dos princípios cons
titucionais, assim como para a hipótese .do n. VI, a inter
venção será determinada por lei federal, que lhe fixará a
amplitude e, quando fôr o caso, a duração, prorrogável por
nova lei. especial.

§ 2.° No primeiro caso do n. V, a intervençãQ s6 se
efetivará depois que. a Côrte Suprema, mediante provocação
do Procurador Geral da República, tomar conhecimento da
lei local arguída de infringente desta Constituição e lhe de
clarar a inconstitucionalidade.

§ 3.° São incluídos no n. IV: a) o obstáculo á execução
de leis e decretos do poder legislat~vo e á de de~is?es.e
ordens dos juízes e tribunais; b) o nao pagament~ IDJ.UStl
ficado, por mais de três meses, no mesmo exercíCIO flDan-
ceiro, a membros do poder judiciário. _ _. .

§ 4.° A intervenção não suspende a VIgêncIa das leIS .do
Estado, .excetuadas. as que a motivaram, .~ só tempor~rIa-:
mente interrompe o exercício das autoridades legítImas
cujos atos lhe deram causa.' .'

§ 5.° Para o caso do n. VII. e para garal!tlr o lIvre
exercício do poder judiciário local, a intervençao será re
quisitada ao Poder Executivo Federal pela COrte Suprema.
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ou pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, conforme o
caso, podendo cada qual dêstes designara juiz que torne
efetiva ou fiscalize a execucão da ordem ou decisão.

§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executar a intervencllo determinada pelo Poder Le

gislativo Federal, ou requisitada pelo Poder Judiciário;
b) intervir para assegurar a execucão das leis federais,

nos casos dos us. I, n, lU, no caso do n. I, com prévia auto
rização do Conselho Federal, e bem assim, por solioita.çã.o
dos poderes legislativo ou executivo locais, no caso do nú
mero IV, sujeitando sempre seu ato á aprovação imediata
do Poder Legislativo.

§ 7.° No caso do n. IV, os representantes dos poderes
estaduais eletivos só podem solicitar intervenção, quando
reconhecidos legitimas pelo Trib.llnaI Superior de Justiça.
Eleitoral.

Aprovado o referido art. 12, do substitutivo
da subcomissão, com .exclusão da. parte destaca
da, a requerimento do Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Leitão da Cunha - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Leitão da Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu
havia pedido a palavra pela ordem para solicitar de V. Ex.
encaminhasse a votação de modo diverso daquele por que
ela foi feita.

O SR. PRESIDENTE - Quando V. Ex. pediu a palavra, já os
Srs. Deputados se achavam de pé.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Sr. Presidente, o art. 12
do substitutivo da Comissão dos 26 já tinha sido aprovado
pela Assembléia, ressalvadas as emendas. No momento atual,
o que se deveria fazer era rejeitar o art. :1:1 da emenda nú
mero :1.945, para que prevalecesse o artigo que já tinha sido.
votado.

Não é admissivel, depois àe dar o plenário preferência
para uma emenda, conceder-se, no momento da votação, pre
ferência para qualquer outra referente ao mesmo assunto,
sem que isso possa acarretar confusão.

A rejeição do art. :11 importaria na aprovação do artigo
:12 do substitutivo, a que aludi. . .

O SR. PRESIDENTE - Devo esclarecer que a Assembléia
acabou de se pronunciar sôbre o art. :12 da emenda da sub
comissão .

.0 SR. LEITÃO DA CUNHA - Refere-se V. Ex. ao artigG
também n. :12 do substitutivo da pequena Comissão?

n SR. RIBEIRO JUNQUElRA - ~sse não foi votado ainda.
O SR. LEITÃO DA CUNHA. - Nesse caso, Sr. Presi

dente, desde que se não trata do art. 12 do primeiro Substi
tutivo, a votacãó dêsse artigo deveria suceder á rejeição do
n. 1:1 do segundo. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Está sObre a mesa um pedido de desta
que para a emenda n. 1.214, supletiva do art. 11, do se
nhor Deputado Fábio Sodré, pelo qual S. Ex. pretende
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sejam acrescentadas as palavras "para debelar 9pidemia
grave, ameaçando alastrar-se por outros Estados".

Indefiro o pedido, porquê considero a matéria já con
tida no artigo anteriorment.e votado.

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. L2:14, supletiva do
artigo 11, para ser votada imediatamente.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Fdbio 8od1'é.

O Sr. Presidente - Indefiro o requerimento do nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, não
compreendi bem o que V. Ex. acaba de declarar. Pare
ceu-me ter ouvido V. Ex. dizer que a matéria da minha
emenda estava incluida em artigo anterior.

O Sr. Presidente - No n. TI do art. 9°, cuja matéria foi
objeto de pedido de destaque por parte de V. Ex., já se
contém a matéria da emenda supletiva que, neste instante,
V. Ex. requereu fosse, também, destacada.

Estando contida naquele dispositivo, já aprovado pela
Assembléia, a referida matéria, indefiri o pedido de Vossa
Excelência.

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela. ordem) - Sr. Presidente, pedi a
palavra para ponderar o seguinte:

Justamente quando discutimos o inciso 2 do .art. 9°,
sustentei que o Govêrno Federal ficaria com a competência
para estabelecer a defesa sanitária terrestre. A Assembléia·
votou a favor do artigo. Acentuaram vários oradores que
o Govêrno Federal não ficava com êsse poder. que velar
pela sauúde pública não significa caberem á União os ser
viços de defesa sanitária terrestre.

Ora, estamos no dilema: ou a Assembléia aprovou, de
fato, a dupla competência quanto aos serviços de defesa
.terrestre, ou não aprovou êsse inciso.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Estamos votando o arti-
go da intervenção. .

O SR . FABIO SODRE - Ora, justamente o que se con
testou foi que o Govêrno Federal tivesse êsse direito. Se
o Govêrno Federal. pelo n. 2, não pode realizar serviços
de defesa sanitária terrestre. é preciso que se lhe defira es
sa competência, como o faco em emenda aditiva ao capítulo
da intervenção.

Se a União, pelo' n. 2, tem competência para os ser
viços de defesa. sanitária terrestre. evidentemente a emen
da está prejudicada; se entretanto~ a mesma não lhe cabe,
a emenda não está prejudicada, e necessário se torna dar
essa atribuição ao Govêrno Federal. (Jfuito bem.)
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O Sr. Cunha Melo - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Sr. Presidente, a emen
da do Sr. Deputado Fábio Sodré não procede. Os intuitos,
aliás muito louvávei's, dessa emenda estã:o acolhidos no
art. 6°, n. 2, já votado pela Casa, e onde se diz que a
União prestará socorro e au."rílio ao Estado que esteja atra
vessando calamidade pública.

Não se trata, portanto, de easo de intervenção, mas de
auxílio. (Muito bem.)

O Sr. Nero de Macedo - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Presidente - V. Ex. tem razão em parte, porquê
não me referí a êsse ponto, em virtude de terem surgido
outras questões.

Devo, entretanto, explicar que os outros pedidos de des
taque, referentes a várias emendas, estão prejudicados, pela
razão de que, como se vê no pr6prio parecer da subcomissão
sObre o art. 12, as próprias emendas foram prejudicadas.

O Sr. Nero de Macedo (Pela ordem) - Sr. Presidente, pa
rece que o pedido que fiz a V. Ex. não está prejudicado.

A emenda n. 460 é a um dos dispositivos do art. 12,
votado pela Assembléia, mas nada impede sua aceitacão.
~:. ,.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a· palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
anunciada a votação da emenda chamada de coordenacão SÔ
bre o n. 1.945, e quando nos avisinhamos da votação do ar
tigo 12, da referida emenda - submetida á deliberação da
Casa em virtude de pedido de preferência formulada na ses
são de há três dias - tive ensejo de enviar á Mesa reque
rimento que deve estar aí, pois não acredito no seu extravio,
no sentido de destaque para matéria contida no § iO do arti
go 12, o qual estabelece a nomeação dos prefietos das capitais
dos ·Estad,os e das estações bidrominerais. Êsse pedido visava.
que o dispositvo fÔsse votado pela. Assembléia juntamente
com a emenda que tive oportunidade de formular, mandando
suprimir a disposição incluída no parágrafo 2° do art. 27,
do substitutivo da Comissão, já votado.

O SR. LEVf CARNEIRO - Isso não está em votação. Va
mos 'votar as emendas.

O SR. ACÚRCIOTORRES --.: Perdão; o art. f2 é que
vae ser votado.

O SR. MEDEIROS NETO - O art. i2 do projeto da Co
missão, correspondente ao 11, de nossas emendas.
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O SR. ACÚRCIO TORRES - Sou, entretanto, Sr. Presi
dente, surpreendido. agora, e não vejo, para isso, remédio no
Regimento, com o próprio Regimento, creio no dava remé
dio para que a Mesa assim resolvesse. Verifico qu, ha
vendo um outro pedido, deixou V. Ex. de seguir a votação
do art. 12 da emenda, para voltar ao art. 12 da subcomissão.

A questão de ordem é a seguinte: o meu interêsse, por
ser interêsse que reputo nacional, reside no fato de preten
der eu conheça a Assembléia da emenda por mim oferecida,
mandando que todos os prefeitos, para ressalva da autonomia
nacional e afim de provar que vivemos numa democracia
tendo por base a eleição dos poderes municipais ...

O SR. SOARES FILHO - Ainda não chegamos lá. Temos
de votar várias emendas de intervenção, concernentes ao ar
tigo 11.

O SR. ACÚRGIO TóRRES-Sr. Presidente permita que abra
um parentesis dentro da questão de ordem. Enquanto Vossa
Ex. anuncia a votação do art. 12, insistem alguns colegas
em declarar que não vamos votar êsse artigo, mas as emen
das do art. 11.

O SR. SOARES FILHO - Há pedidos de destaques constan
tes de vários requerimentos, a propósito do art. 11, da emen
da n. 1. 945, ou 12, da Comissão.

O SR. ACúRGIO TORRES - Sr. Presidente, o que está
em votação não é o artigo 12?

O SR. PRESIDENTE - P'eço aos Srs. Deputados que não
aparteiam o orador.

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. Presidente, sendo meu
interêsse o de que a Assembléia conheça da emenda, e tendo
formulado requerimento de destaque, na suposição de que
havia outro pedido transportando essa votação para o subs
titutivo, solicitaria a V. Ex. que o meu requerimento se
entendesse como destaque do próprio dispositivo do substi
tutivo da subcomissão.

Trata-se de matéria contida no § 1°, do art. 12 da emen
da n. 1.945. É o que vamos votar agora.

Fiz o requerimento de destaque, Sr. Presidente, na
presunção de que fossemos votar o art. 12 da emenda nú...
mero 1.945. Declara, entretanto, V. Ex. que vamos votar G
art. 12 da subcomissão.

O SR. EIAS FORTES - Não; é da emenda mesmo.

O SR. ACúRCro TORRES - Se é da emenda, pediria á
V. Ex. resolvesse o pedido de destaque q:ue es~ s<Jnre
a mesa. (Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Nada tenho a resolver. Limitar
me-ei a reproduzir o que disse. Peço a atenção dos Srs.
Deputados.. .

Houve preferência para a emenda n. :1..945 - e a.SSIm
vinha a. Assembléia votando. O Sr. Deputado Medeiros Neto,
autor dêsse pedido de preferência, solicitou que, ao invés ~o
art. 11, fosse votado o art. 12 do substitutivo da Subcomls
&ão. que continha exatamente a matéria do art. 11 da emenda
u. 1·.9q5. Nesse caso, submeti a votos, não o art. fi da
emenda n. 1.549, mas o art. 12 do substitutivo da Sub
comis=;âo.
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o art. 11 ficou, portanto, prejudicado.
Quanto aos pedidos de destaque, de referência. ao do Sr.

Fábio Sodi'é, eu indeferí, por considerar que continha ma
téria já resolvida em disposições outras, votadas pela As
sembléia.

O SR. BIAS FOR.TES --:- Muito bem; indeferiu.
O SR. PRESIDENTE - No tocante a emenda outras, como

sejam as de ns. 436, 806, 810, 811 e 812, dos Srs. Depu
tados Nero Macedo e Leví Carneiro, considerei-as prejudi
cadas, porquê elas continham exatamerite matéria de que
tratava o art. 12 do substitutivo da Subcomissão.

O SR. LEVí CARNEffiO - Quanto a mim, há engano de
V. Ex., Sr. Presidente.

O Sa. PR.ESIDENTE - Até aqui, limitar-me-ei a. responder
o que tinha dito. "

Quanto á questão de ordem levantada pelo Sr. Depu
tado Acúrcio Tórres, de referência ao seu pedido de des
taquepara o n. :1 do art. :12 da emenda n. :1.947, não pas
sou da oportunidade. Agora é que· se vai votar o art. 12,
justamente dessa emenda.

O SR. SOARES FILHO - E os pedidos dos Deputados
Lemgruber Filho, Nereu Ramos e Maurício Cardoso?

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Maurício Cardoso so
licitou a retirada do seu pedido, o que deferi; e, ,no tocante
a outros pontos, fez observações. A Mesa não tem mais ne
nhum requerimento do nobre Deputado a considerar.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem, se
nhor Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
quando requeri a votação do art. :12 do substitutivo da Sub
comissão, fi-lo sem prejuízo dos requerimentos da matéria
relacionada pelos Srs. Deputados Leví Carneiro, Lemgru
ber Filho e Mauricio Cardoso, sendo que, de referência ás
observações do Deputado Nereu Ramos, julguei que, con
forme mesmo S. Ex. declarou, eram ressalvas para a Co
missão de Redação. Assim, só se completará a votação da
matéria do art. :J.1 da emenda n. 1.945, votando êsses re
querimentos dos Srs. Deputados Leví Carneiro, Maurício
Cardoso e Lemgruber Filho.

O Sr. Presidente - Realmente, procede a reclamação,
quanto ao pedido do Sr. Deputado Lemgruber Filho. Neste·
caso, submeterei o destaque á votação.

A respeito das emendas do Sr. Leví Carneiro - Nú
meros 806, 8:10, 8i:! e 812 - baseei-me, para julgá-las pre
judicadas, no parecer da Subcomissão relativamente ao ar
tigo 12. É êsse parecer, já aceito pela Assembléia, que con
sidera tais emendas prejudicadas, por conterem matéria já
consignada no seu Substitutivo.

O SR.. ALCANTARA· MACHADO - Mas a Assembléia só vo
tou essa emenda, no pressuposto de que houvesse os desta
ques solicitados. De outra forma, não a teria votado.

VOLUME xx 24
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o SR. SOARES FILHO -,-- Embora o parecer mande con
siderar prejudicada a emenda, a Assembléia tem o direito de
pedir o seu destaque" para discordar do parecer, neste ponto.

O Sr. Presidente - A Assembléia votou o artigo, ressal
vando êsse destaque.

Agora, vai votar a emenda destacada, a pedido do Sr.
Deputado Lemgruber Filho, e que é a seguinte:

"A intervenção não suspende a vigência das leis
do Estado, excetuadas as que a motivaram, e s6 tem
porariamente interrompe o exercício das autoridades
legítimas, cujos atos lhe deram causa e cuja respon
sabilidade, quando fôr caso disso, será promovida."

Aprovada.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos as emendas
destacadas a requerimento do Sr. Leví Carneiro.

Aprovadas, sucessivamente, as seguintes

EMENDAS

N. 806

Art. 12, § 1.0 Em vez de - e na hipótese, diga - as
sim como na hipótese - acrescente: A Ass. Nac. elegerá
o interventor ou autorizará o Preso a nomeá-lo, se necessá
rio. - Leví Ca·rneiro.

N. 810

Art. 12, § 60 - a) em vez de - decretada pelo Poder
LegisI ., diga - determinada por lei federal - acrescente
se: proporcionando ao interventor designado, se houver. to
dos os meios de Reão necessários. - Lev! Carneiro.

N. 8f1

Art. 12, § 6° - b) em vez de intervir - diga
decretar a intervenção; depois de - ns. i e 2 - acres
cente-se - e 3.; acresr.ente-se in-fine - para o que logo a
convocará. - Leví Carneiro.

N. 812

Art. 12. Acrescente-se - §. Quando decretar a inter
venção. o Presidente da República nomeará o interventor e
fixará. em decreto. o prazo e o objetivo da intervenoão. e os
têrmos em que deva ser executada. - Leví Carneiro.

O Sr. Presidente - Passa-se á votação do art. 12, da
emenda n. 1.945.

Votação do seguinte artigo da emenda nume
ro 1.945.

Art. 12. Diga-s·e: Os Municípios serão organizados de
'forma. que lhes fique assegurada a autonomia em tudo
-quanto respeite ao seu peculiar interêsse, e especialmente:

I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores á Ca
mara Municipal, podendo aquele ser el~ito por esta;
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II - a decretação de impostos e taxas e a arrecadação
.,e aplicação de suas rendas;

m - a organização dos serviços de sua competência.
§ 1.0 O prefeito poderá ser de nomeação do govêrno do

'Estado no município da Capital e nas estancias hidro-mid

'nerais.
§ 2.0 Além daqueles de que participam "ex-vi" do arti

:,go 6°, parágrafos 2° e 3° e parágrafo único e dos que lhe fo
:rem transferidos pelo Estado, competem aos Municípios:

I - o imposto sôbre licença~;
II - o imposto predial urbano;
IH - o imposto sôbre diversões públicas;
IV - o imposto cedular sÔbre a renda de im6veis

rurais;
V :-- as taxas SÓbre serviços municipais, mantidas as

-que são cobradas atualmente, desde que não contravenham
ás disposições desta Constituição.

§ 3.0 É facultado ao Estado a criação de um órgão de
assistência técnica á administração municipal e fiscalização

-de suas finanças.
§ 4.0 É-lhe facultado, outrossim, intervir nos Municí

pios, afim de regularizar as suas finanças, quando se veri
ficar impontualidade nos serviços de empréstimos garanti
"dos pelo Estado, ou falta de pagamento de sua dívida fun
dada por dois anos consecutivos, observadas, no que fÓr apli
:cável, as normas do artigo 11.

O Sr. João Vilasboas (Para encaminhar a votação) 
':Sr. Presidente, ofereci uma emenda supl'essiva do § 20, ào
artigo 127 do projeto da Comissão dos 26, que se transformou
agora no artigo 12 do substitutivo. Essa emenda visava su
primir o dispositivo do § 2° do artigo 127, que autoriza aos
governos estadoais a nomear prefeitos nas capitais. nas esta
ções hidro-minerais e naqueles municípios onde houvesse

,serviço público. A subcomissão aceitou em parte essa emen
da para deixar a restrição ao direito do povo de eleger seu
'govêrno nos municípios apenas naqueles que fossem capitais
e séde de estações hidro-minerais.

Ora, Sr. Presidente, nada vejo que justifique o cercea
mento do direito do povo de eleger seu govêrno nas capitais

,·e nêsses .Municípios, sédes de estações hidro-minerais.
Mas, Sr. Presidente, a subcomissão não parou aí; intro

·duziu no artigo 12, como seu § 3°, o dispositivo constante do
artigo 130 do projeto, aquele que autoriza os Estados a criar,
nos Municípios, um órgão de assist~ncia técnica de adminis
-tração municipal e fiscalização das suas finanças:

Trata-se aí, Sr. Presidente, de matéria de alta relevancia,
porquê determina a intervenção permanente do Estado no
Município, com essa organização de um aparelhamento té-.
~nico para cOBtrolar a administração e as financas munici
'pais. É uma arma poderosa, uma arma polfUca, colocada nas
mãos dos Gavernos,e com a qual poderão asfixiar a direção
~os municípios, trazer subordinados os Governos Municipais,
intervindo diretamente na sua administração, nas votadas pe
las Camaras, com o cancelamento até de seus orçamentos e a
modificação da orientação administrativa.

Trata-se, eomo disse, de medida de alta relevancia, que
não pode ser, assim, incluida como parágrafo a um artigo que
vai ser votado em conjunto.

Sr. Presidente, para facilitar o estudo e a deliberação da
.Assembléia netse tocante, requeiro a V. Ex. se digne desta-
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car os parágrafos 3° e 4° do artigo 12, para serem votados á
parte, uma vez que constituem artigo do projeto da ComissãO'
dos 26. Nêsse sentido envio á Mesa o meu requerimento.
(Muito bem.)

O Sr. Augusto Viegas - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Augusto Viegas (Pela ordem) - Sr. Presidente,
como primeiro signatário da emenda que tomou o número'
1. •088, relativa ao artigo 130 do projeto, a que se refere o
§ 3° do artigo 12, em discussão, peço a V. Ex. destaque
dêsse preceito para defender o ponto de vista da minha'
emenda.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti (Pela ordem) - Sr. Presi-·
dente, com o meu nobre colega, Deputado pelo Pará.

Sr. Leandro Pinheiro, tive a oporunidade de assinar uma
emenda relativamente ao § 1°, n .. 3, da emenda. n. 1.945,
que está em debate, no seu artigo 12.

Os motivos que justificam a mesma são relevantissi-·
mos. Não sei porquê razão de monta foram - no entantO'
- desprezados pela subcomissão.

São êles de grande interêsse para os municípios, não>
sendo justo, portant-o, que se adote o critério patrocinado
pela subcomissão qual é o de dar aos governadores dos Es
tados competência para a escolha dos respectivos prefeitos
municipais.

Sr. Presidente, não se pode admitir que, numa demo
cracia organizada, da qual o município é justamente a cé
lula de maior importancia, se venha a comoter tal violên
cia, um atentado dêsses, contra a vontade dos cidadãos.
Não podemos pactuar com êsse ponto de vista, porquê nãO'
vemos em que as mesmas razões práticas que se alegam em
contrário possam preponderar em nossos espíritos, dês que
mui conhecemos o que realmente é um município, o que
êle significa, seja política, seja administrativamente, para
a grandeza de um Estado. Dar-se, como se pretende nêsse'
parágrafo, ao Presidente de um Estado, ao governador de'
uma unidade da Federação, o direito de fazer essa escolha
é, quasi sempre, criar uma situação de fato embaraçosa,.
porquê, se, porventura, dentro do município não estiverem
os cidadãos arregimentados em maioria sob o partido po
lítico que elegeu o presidente, iremos ter conflitos de na
tureza muitas vezes grave, visto que o Conselho Municipal
eleito entraria imediatamente em divergência com o pre
feito escolhido por um processo dessa natureza.

Além do mais, Sr. Presidente, viola-se de. maneira
flagrante a vontade popular. Nós, que desde os albores
desta Constituinte, vivemos a dizer ao país que queremos
assegurar ao povo o direito de fazer as suas vontades, n6s,
que, mesmo no artigo antecedente, garantimos a autonomia
municipal, não podemos, logo em seguida, por um golpe no·
escuro, infringir o preceituado, dando ao governador de·
qualquer Estado a prerrogativa de nomear o Prefeito da
Capital, dessa vivida célula máter, essencial e principalís
sima á vida organica da Federação.

Diz-se, Sr. Presidente, que os serviços municipais'
numa capital exigem a cooperação mais estreita, mais es-
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lClarecida e mesmo mais elástica da parte do govêrno do
Estado. Não vejo, porém, em que possa isso contravir ao
direito dos cidadãos de fazerem a sua escolha; não vejo em·
.que isso possa, realmente, violentar uma conquista demo
crática dessa envergadura, a não ser que por trás dessa
falsa doutrina estejam interêsses de ordem oculta, que esta·
.constituinte não pode, não quer, nem tem o direito de in-
tegrãr nas linhas mestras da lei magna. .

O SR. FERREIRA. DE SOUSA - Não se está pretendendo
isso.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Agradeço o
.aparte de V. Ex:. É nesta confiança, na convicção em que
me encontro de que nos anima um sentimento mais elevado
que eu espero, Sr. Presidente, que a Assembléia Nacional
Constituinte denegue os seus votos á emenda substitutiva
e aceite as outras, aquelas que ao povo dão o precípuo di
reito de gerir-se por si mesmo, a virtude de escolher os

. seus dirigentes, firmando-se a democracia num fato legí
timo, o da escolha dos seus respectivos governantes, dos
seus prefeitos.

Acima da escolha de um Presidente da República, de
um governador de Estado, coloco, como salutar para a de
mocracia, a liberdade da escolha do prefeito municipal.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Augusto Viegas (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente. Primeiro signatário da emenda que tomou o
número 1.088 e que se refere ao artigo 130 do projeto
que diz: "Os Estados poderão criar órgãos de assistência
técnica nos Municípios e de verificação das suas finanças", e
com o qual tem conexão o parág. 30 do arte 12 da emenda
1.045, que estabelece: "É facultado ao Estado a criação de
um órgão de assistência técnica á administração municipal
e fiscalização de suas finanças", requeiro destaque dêsse
parágrafo para discussão e para defender a referida emen
da que é a seguinte:

N~ 1.088

A{) artigo 130, suprima-se.

Justificação

A autonomia dos municípios, que .indiscutivel
mente têm sido dos mais apreciáveis fat<rres do pro
,gresso do País, estaria absolutamente anulada ante o
preceito contido nêste artigo.

Realmente, a vingar êle, o Estado é que passaria.
a administrar, a seu talante, o município, criando
lhe, em todos os ramos da administração, quantos
órgãos de assistência técnica entendesse, dispondo,
assim, á vontade, das finanças do município. Isto, tra
tando-se de administradores bem intencionados, pois
que, para os que pretendessem fazer politicagem, o
preceito possibilitaria todos os desatinos.

Sr. Presidente, acompanhando, há quasi dois decênios,
com o mais vivo interêsse e com absoluta identificação, a
vida do município, sem contudo deixar de participar os sãos
ideais e dos belos anseios de engrandecimento de todos os



- 374-

Estados de nosso Pátria e sem deixar de me interessar pelas:
altas e justas aspirações nacionais, entendi assinar coro meu
ilustre colega Vieira Marques emenda supressiva do artigo
130 do projeto e a Que 'se refere o parágrafo 3° do artigo-
12 em debate, por entendermos que êsses dispositivos, to
cando a essência dos princípios que nas federações se es
tendem, como base, á alma dos pequenos governos locais,
ferem a liberdade e a autonomia que lhe são imprecindíveis
para sua eficiente colaboracão na marcha ascencional do"
país.

O SR. BIAS FORTES - São acima de tudo. um instrumen-
to de possível compressão contra os municípios.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Com efeito, Sr. Presidente,
tornado constitucional êsse preceito, bem se póde imaginar'
a que mesquinho, ridículo e nulo papel ficarão reduzidos os
municípios, que, entretanto, no regime republicano têm sido·
da maior e da mais decisiva importancia para a nossa evo
lução política.

O SR. BARRETO CAMPELo - Pergunto se os Estados acei
tariam um assistente técnico.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - O aparte de V. Ex. escla
rece eloquentemente minha tese.

Realmente, Srs. Constituintes, embaraçosa, confusa e·
ca6tica virá a ser, porquê paralela, senão subordinada á do
Estado, a administracão do município, que a cada instante
sentirá profundamente alterados os seus planos, a marcha~

de seus trabalhos, de suas iniciadas realizações, as cifras de
seu orçamento, que, em obediência á todas as possibiIidade~·
organizou, mas que, uma ou mais vezes no mesmo período-o
financeiro, a Administração Estadual, a seu talante, sob-'·
qualquer pretexto, ainda que despropositado, entenda modi..
ficar com a criação de órgãos que lhe avultam a despesa,
tudo desequilibrando, tudo desorganizando.

O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. argumenta com os abu-
sos dêsse órgão.

O SR. BIAS FOilTES - A Constituição de 91 assegurava~'
a autonomia e as intervenções se fizeram com os maiores'
abusos.

O SR. GABRIEL PASSOS - Não há possibilidade de se pre-·
venirem abusos contra o Poder Executivo.

O SR. AUGuSTO VIEGAS - Deplorável será a situa
ção econômica do município a que a Administração Estadual'
possa, a sua vontade, juntar custosos aparelhos .técnicos, que
lhe aconselhem motivos, na apreciação de cuja procedên-
cia e imporlancia bem podem dissentir os que são direta e"
imediatamente responsáveis pelosneg6cios dessas pequenas
divisões administrativas.

Que profunda desordem na vida econÔmica dos gover
nos locais e que absoluto esmagamento de suas energias não'
se desenbará no panorama polftico brasileiro, onde são-'
acentuados os pendores humanos de império absoluto da
vontade! Por isso, Srs., aprovado êsse dispositivo,· teremos·
concorrido para verdadeira hipertrofia do poder central nos·
Estados, assim, constitucionalmente armado com a prerro
gaLiva de enquistarem 6rgãos. digamos, politécnico e por
isso mesmo políLicos nos pobres quadros dos modestos tra
malhadores do município, incansáveis lutadores pelo pro-o
gresso dos Estados e da União.
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~ bem possível, entretanto, que nenhuma luta, de futuro,
venha por isso a verificar-se no município, porquê tal é o
pêso da compressão que a medida envolve, que, impossibi
litando protestos, criará escola de desanimo e de passi
vidade.

Assim, a permanente fiscalização qU3 o dispositivo es
tabelece, ao invés de constituir o jus supremae inspectionis
a que alude o ilustrado relator e que em tese julgamos sa
lutar, embora sejamos partidário que um tribunal especial
para tomada de contas, virá degenerar, na politécnica apa
relhagem e seu consequente predomínio sObre os órgãos pro
priamente municipais, na suprema administração do muni
cípio. Precipitado por isso me parece o argumento nos que
invocam o sucesso dos departamentos municipais agora ten
tados em diversos Estados da União, porquê, ante a anorma
lidade do momento, ainda não se arregimentaram as fôrças
políticas, em cujos embates mais são para se recearem alm
sos dêsses órgãos.

Então, Srs. se o Município não é apenas aquela circuns
crição política a cujos jurisdicionados se podem impôr onus
em favor do poder a que é subordinado; se não é êle apenas
aquele agregado de seres aos quais se podem tomar muni
ficências, como parece decorrer da própria etimologia do
vocábulo - "quae numera capere poterant"; enfim, se assim
não é, Sr. Presidente, porquê se deseje que realmente, entre
nós, continue o município a ser um dos verdadeiros fatores
de nosso progresso, afaste-se-lhe êsse cálice em que, ã guisa
de nectar, de boa fé sem dúvida, se lhe veicula a droga e
se lhe propina o veneno que lhe vai destruir as fÔrças eco
nômicas e matar as mais caras e estimáveis energias
morais.

Depois, Srs. Constituintes, bem sabe toda a Assembléia,
de que proveitoso ascendente, de que maravilhoso amparo
e de que prodigiosa assistência, sem preceitos de constitui
ção ou de leis de qualquer· outra natureza, não é capaz o
Estado em favor do Município e a quanto de paixão e de
desatino não estarão também sujeitos êsses órgãos técnicos
de origem· estadual, quando no fastígio do poder que lhes
outorga os preceitos discutidos. Eis porquê, Srs., ao descer
desta tribuna, sinceramente empolgado pelo assunto que a
ela me trouxe, expresso o mais ardente desejo de que a As
sembléia negne sanção a êsses dispositivos, que. reputo in
felizes e perturbadores de nossa atual organização polí
tica; entretanto, se t.al não se verificar, respeitoso e resigna
do ante sua soberana deliberação, cheio de patriotismo, faço
sinceros votos a Deus para que eu esteja em êrro e para·
que, assim, não se·verifiquem meus sombrios prognósticos.
. (Muito bem; muito bem. Palmas).

o Sr. Pr~sidente - Esgotado o tempo da Sessão, vou le
vantá-la, designando para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B, de
1934, de Constituição, com emendas (20 turno).
,{Votação do axtigO.12 da emeuãa n. 1.S45.}.

Levanta-se 'a Sessão ás 18 horas.
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REQUERIMENTO

Sr. Presidente - Peço a V. Ex. que mande constar
dos nossos Anais o meu mais veemente protesto pelo in
justificável procedimento das autoridades federais e das ci·')
Estado de S. Paulo, impedindo a chegada á capital do meu
Estado, onde ia á convite de sua população livre, do ilus
tre coronel Taborda.

Como seu antigo comandado no batalhão "14 de Julho",
como atual presidente da Federação dos Voluntários de São
Paulo, uma das numerosas associações que subscreveram o
convite, e como deputado de S. Paulo, não posso deixar de
lavrar aqui êste protesto, na impossibilidade em que estou,
por fÔrça do Regimento, de fazê-lo da tribuna e com amplos
detalhes.

Assumo entretanto a responsabilidade do que afirmo,
comprovado na informação mais fidedigna. Quando a Na
ção, ansiosa, espera a volta ao regime legal, que pretende
consolidar a obra de uma Revolução que se fez para o Povo
e pela Liberdade, surgem os mesmos fatos que determina
ram a queda da primeira República. Espero a promulga
ção da Constituição Federal, para, da, 'tribuna da Camara,
situar a Federação dos Voluntários de S. Paulo perante a
política de S. Paulo, perante a política nacional e, sobretudo.
perante a Revolução. - Deputado Al,rtlJeida Camargo.



143a Sessão, em 12 de Maio de 1934

Presidência dos 8r8. AntÔnio Carlos Presidente e Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente. '

1

As 14 horas; comparecem os Srs.:

AntOnio Carlos, Pacheco. de Oliveira, Cristóvão Barcelos
. Tomaz LObo, Fernandes Távora, Cl·ementino Lisbôa Valdem::u~

Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo Luiz Tirelli Al
fredo da Ma;ta, ~e't Chermont, Mário Chermo~t, Veiga C~bral,
Leandro PmheIro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães Lino
Machado, Magalhães de Almeida., Rodrigues Moreira, 'Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolf(} Soares, Godofredo Viana, Age
nor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade,
Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão Sampaio.
Figueiredo Rodrigues, Poutes Vieira, Xavier de Oliveira;
Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de
'Sousa, Alberto RoseIli, Veloso Borges, Odon Bezerra, Irenêo
Joffily, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, Barreto Campelo,
João Alberto, Agamenon de Magalhães, Souto Filho, Arruda
Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Ar
ruda Camara, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio.
'Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto Moura, Góis Mon
teiro, Valente de Lima, Iiidro Vasconcelos, Sampaio Costa,
Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro Maciel, Au
~usto Leite, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J. J. Seabra,
Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Marianí, Maga
lhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Ed
gard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila
Amaral, Homero Pires, Manue't Novais, Gileno .Amado, Ne
greiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, P~ulo Filho.
Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lin
denberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones Rocha,
Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel'
Couto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha,

. Olegário Mariano, Nito de Alvarenga, João. Guimarães, Prado
Kelly, Raul Fernandes, César Tinoco, AHpIO Costallat, Acúr
cio TOrres, Fernando Magalhães, OSl?ar Weinschenk, José
Eduardo Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Cardos!? de M~lo,
Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemg'ruber FIlha, Blas
Fortes Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel', Mar
tins Sbares Pedro Aleíxo, Negrão de Lima, Gabriel Passos,
Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Al
:kmím, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
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Raul Sá, Simão da. Cunha, João Penido, João Beraldo Fur-·
tado de M~nezes, Cristiano Machado, Policarpo Vlotti, Da~
niel de Carvalho, Levindo Coetho, Aleixo Paraguassú, Val
domiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, CeI-
50 Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de,
Rezende, Jaques Montandon, Antero Botelho, João Alves,
Plínio CorreIa de Oliveira, Aleant!t1'8 Maehàdo, ~otõnfo
Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues A:I'Ves, Barros
Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário Wha-·
tely, Vergueiro César, Guarací Silveira, Hip6lito do Rêgo,
Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Cincin!lito Braga, Abreu
Sod:-é, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Cardoso de Mello
Netto, Morais Leme, Henrique Bayma., José Honorato, Do
mingos Vellasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, Jollo
VHa~1Joas, .A:i'1{rledo P:acheco, ~anc'isco ~1~aIljova, ,Plínio
Tourinho, Lacerda Pinto, AntOnio Jorge, Idâ1io Sardenberg,
Nerêu Ramos, Adolfo Konder, Arão ReMlo, Carlos Gomes.
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes·
Dias, Frederico WolfenbuteU, João Simplício, Renato Bar
bosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino.
Pedr() Vergam, Fanfa Rib~, Rau't Bittencourt, Adroaldo
da Costa, Gaspar Saldanha, Minuano qe Moura, Alberto Di-
niz, Cunha Vasconc,elos, Acir Medeiros, Ferreira. Neto, Gil
bert Gabeira, Vasco de Toledo, AntÔnio Rodrigues, Valdem.ar
Reikdal, Martins e Sllva, Francisco Moura, AntOnio Penna-·
fort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek,
Edwald Possot<1, Guilherme Plãster, Eugênio Monteiro de
Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhã·es, Milton Carvalho,
Rieardo Machado, Válter Gosling, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano,
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria,
Gastão de Brito, Roberto 8imoIlSêIi, T·eixelra, Leite, Oliveira,
Passos, Davi Meinick, Pinheirp Lima, Leví Carneiro, Abe
:.l'a1'do Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido (247).

Deixam de comparecer os S1's. :

Jeová. Mota, Arnaldo Bastos, Melo Franco, Le'vindo Coe
lho, Carlota de Queiroz, Armando Laydner, Rocha Faria (7).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa-·
rooimento de 247 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á lei
tura da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem re
clamação a fazer s6bre a Ata, que acaba de ser lida, é agora O>
momento de enviá-la, por escrito, á Mesa..

Vêm á Mesa a seguinte

RETIFICAÇÃO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacicm! C()!'.5-
tituinte.
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No avulso distribuído, ontem, contendo os dispositivos'
do projeto de C-onstituicão aprovados na Sessão do dia ante-
rior, noto dois erros, que se devem corrigir: .

tO - a inclusão do D. III do art. 6°, que foi consi
derado prejudicado pela aprovação de minha emenda de'
n. 799;

2° - a omissão do § único do art. 16 do projeto 1 A,
que foi aprovado, em virtude de meu requerimento'.

Peco a V. Ex. se digne mandar fazer a corrigenda. ne
cessári,a .

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Levi Carneiro.

Vêm á Mesa as seguintes

RETIFICA~ÕES

A parte final das palavras que proferi, na sessão de
ontem, ao invés de como foram publicadas, foram as se
guintes:

Nesse caso Sr. Presidente, desde que se não trata de
art. 12 do primeiro substitutivo a votação do artigo tam
bém número 12 do segundo, deveria suceder á rejeição do
artigo 11 da emenda n. 1.945.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Rat~l Le'itão da
Cunha.

o Diário da Assembléia Nacional n.102, de 12 de maio<
de 1934, publica o relato dos debates sôbre intervenção nos
Estados, com algumas infidelidades, resultantes naturais do'
calor com que a matéria foi discutida. Sem querer fazer
aquí a revisão do meu discurso, á página 3.665, e sem que
rer agora mostrar que a aprovação do parecer da ia. Sub
comissão Constitucional importou em prejudicar várias das
emendas referidas, devo insistir por agora s6 num ponto:
o da redação da letra b do § 6° do texto da aludida ia. Sub
comissão que não é a que consta na mencionada página
3.665, mas a que foi anteriormente publicada nb Diário
n. 95, página 3.331, e no de n. 98, página 3.478 e mesmo
no de n. 102, página 3.663.

As demais retificações serão oportunamente feitas.
Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Pereira Lyra ..

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro ter votado contra o inciso VI do artigo 9° por
considerar um grave êrro a competência concurrente da
União e dos Estados para "difundir o ensino em todos oS'
seus graus". De fei,to, nenhum serviço necessário, indispen
sável, permanente, deveria ser da competência concurrente'
de àois poderes diversos, executados por dois governos inde
pendentes um do outro. Da dupla competência decorre a
dupla responsabilidade, coDi os seus evidentes e incontes
táveis inconvenientes.
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Para a questão das atribuições referentes ao ensino,
quatro alvitres se apresentaram: 1°) confiá-lo integral
mente á União; 2°) atribui-lo em todos os seus graus, quan
to á administração direta, aos Estados; 3°) dividi-lo, como
no regime de 1891, entre a União e os Estados; 4°) come
tê-lo, concurrentemente, aos Estados e á União.

Desses quatro alvitres preferiu a Assembléia, no meu
fraco parecer, o peor de todos, o último, aquele que divide
a responsabilidade e será, sem dúvida alguma, tonte perma
nente de desordem e de ineficiência.

SObre todos êles, daria o meu voto ao segundo. á com
petência administrativa exclusiva dos Estados, mais lógica,
mais racional, certamente mais eficiente, reservando á
União funções coordenadoras de ordem geral, dando-lhe
também atribuições de assistência técnica e de estimulação
por meio de subvenções aos estabelecimentos de ensino or
ganizados de forma prestabelecida modelar. Nesse sentido
foram apresentadas as emendas ns. 1.204 e 1.217.

Sala das Sessões, i i de Maio de 1934. - Fabio Sodré.

Declaramos que votamos contra a aprovação do inciso
IV do art. 6° da emenda n. 1.945, que atribue "aos Estados,
em geral, todo e qualquer poder, ou direito que lhes não
seja negado por cláusula expressa ou implicitamente con
tida nas cláusulas expressas da Constituição."

E votamos contra porquê entendemos que êsses pode
res residuais deviam ser conferidos privativamente á União,
na conformidade da emenda n. 1.053, que apresentámos e
defendemos, oralmente, em plenário, no dia 2 de Abril pró
ximo findo.

(Vide d.iscurso do Deputado Sampaio Costa, publicado
no Diário da Assembléia de 2 de Abril.)

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - SampaiO Costa.
- Valente de Lima. - Góes Monteiro. - Izidro de Vas
concellos. - Antonio Machado.

Declaro que votei os dispositivos do projeto da ia. Co
missão Constitucional, SÔbre intervenção federal, com as
restrições seguintes:

a) quanto ao n. TIl - manteria' a expressão do projeto
f-A: "guerra civil" em vez de "grave comoção intestina" 
que tanto facilita a intervenção federal, maximé enquadran
do-se êsse caso entre os que não dependem de lei especial
como fez a colenda ia. Comissão;

b) quanto ao n. V - manteria, ainda, o projeto i-A:
"preceitos constitucionais", pelos motivos que expús da tri
buna. Se se admite a intervenção para assegurar a exe
cuCão de simples leis federais, como não permiti-la para
garantir a observancia da maior das leis, em qualquer de
seus têrmos? A observancia dos "princípios" interessa á
estrutura, á organizaêão dos Estados federados; mas á vida
normal da Federação interessa, também, a de todos os pre
ceitos obrigatórios da Constituição Federal;

c) quanto ao § 10 - incluiria o n. m, acima aludido,
como fez a em.enda n. 1.945, melhorando, nesse ponto, o pro
jeto f-A. Excluiria, portanto, a referência ao n. m na letra
b do § 60;



- 381-'

d) quanto ao § 2° - manteria o dispositivo da emenda
n. 1.945, que corresponde ao do projeto 1-A, apenas aper
feiçoada a redação;

e) quanto ao § 5° - manteria a referência a. "interven
tor" que o tribunal poderá designar.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

Declaro ter votado pela aprovação dos dispositivos con
cernentes á distribuição de rendas, constantes da emenda
n. L 945, pelos motivos que expús em sessão de 10 do cor
rente.

Ressalvo, porém, expressamente, a necessidade, qUI)
acentuei, de facilitar-se, por processo especial de emenda
da Constituição, a correção dêsses dispositivos como se ve
nha a reconhecer necessário, antes mesmo de iniciar-se a
sua aplicação.

Ressalvo, também, minhas divergências quanto a alguns
dispositivos, notadamente:

1°) o art. 7°, c - em que se deveria dizer: "e sua ver
são para formar capital de sociedades" em vez de "inclusive
a sua incorporação, etc.";

2°) art. 7°, I, a - em que diria - "imóveis rurais e
sua renda";

3°) o art. 7°, f - em que diria - "exportação de seus
produtos para o estrangeiro" em vez de "exportação de mer
cadorias de sua produção";

4°) o art. 12 § 2°, lI, em que diria "impostos sObre imó
veis urbanos e sua renda";

5°) o art. 12 § 2°, IV - suprimo;
6°) o art. 12 § 2°, V - em que diria: "V - os impos

tos não atribuídos á União ou aos Etados, de que estejam de
posse na data desta Constituição; VI - selos quanto aos atos
emana{ios dos poderes municipais, negócios de sua eco
nomia, ou regulados por deliberações municipais; VII 
taxas sôbre serviços municipais" ;

7°) o art. 16 - em que diria: "cobrar, sob qualquer
denominação e... "

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

Declaro que votei contra o art. 90 da emenda n. 1.945,
pelos motivos que expús da tribuna, e ainda porquê não con
sidero matéria de competência concurrente da União e dos
Estados "a guarda da Constituicão e das leis". Esta cabe,
precípua, ainda que não exclusivamente, á União, e até a
um dos seus órgãos judiciários - a Côrte Suprema.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

, ,

Declaramos ter votado contra a letra f do item I do
art. 70 da emenda :1.945, por julgarmos dever ser adotado, a
respeito, o que dispõe a proposta da subcomissão que manda
fazer, no espaço de 10 anos, a supressão gradual do imposto
de exportação. Atendia ela, assim, á ideclogia do partido
republicano riograndense, ora representado pelos dois pri
meiros signatários e, também, a do partido libertador con
forme anterior declaração de voto do último, e acudia aos"
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'interêsses dos Estados, que não seriam, por tal modo, arras
tados a improvisada ·e nova organização orçamentária.

Sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - Mauricio Car
.doso. - Adroaldo Mesquita da Costa. - Minuano de Moura.

O Sr. Teixeira Leite envia á Mesa o seguinte discurso:
- "Sr. Presidente, se a outra Assembléia que não esta,
a de Representantes vindos de todas as P3Jrtes do Pais,
eu falasse de um grupo de trinta ou quarenta homens, que
trazem, em sobressalto, uma região maior três ou quatro
vezes que o Estado do Rio, perturbando de modo profundo
a economia e a vida social, - certo se pensaria, estar me
referindo a terras distantes e a fatos passados em épocas
remotas. Entretanto são da mais intensa atualidade, porquê
eu me refiro ao bando sinistro de Lampeão - que há dez
anoS - senão mais, tala os sertões do nordeste, e cujas ma

,cabras aventuras, são para todo o Brasil, um grande mal e
uma imensa vergonha.

É por isso senhores - que é um mal nacional - como
hei de provar no decurso destas considerações - que eu me
afoito de discuU-Io nessa Assembléia, que aliás já o reco
nheceu implicit 'lmente quando, por mais de cento e cincoen
ta assinaturas, assentiu em colaborar numa emenda, que
apresentei visando o combate ao banditismo. Foi assim re-

·dlgida:
"O combate ao crime organizado nas zonas rurais será

feito pela União e pelos Estados, cabendo áquela a sua orien
tação, sem prejuízo da autonomia estadual."

Empreguei a expressão "crime organizado", inspirando
me numa lei francesa, de repressão ao banditismo. Visava
punir não apenas participantes diretos, componentes dos ban
-dos, mas também aos que auxiliavam, de qualquer forma,
as atividades dos bandoleiros, os "coiteiros", os "pauteiros"
e toda a sorte de protetores, mais ou menos graduados.

Esta expressão "crime organizado" pertence hoje á téc
:nica.

No substitutivo da Comissão Constitucional a expressão "o
crime organizado nas zonas rurais" foi transformada em
"criminalidade sertaneja organi.zada", o que é diferente e
contra isso protestou o ilustre Dr. Sampaio Correia, m;.m
voto em separado e o Deputado Francisco Rocha, e aos dêles,
.junto também o meu.

Não se trata de· um fenômeno específico <lo Nordeste,
"como ficou bem esclarecido nos amplos debates, do Con
gresso do Nordeste, promo-rido em Dezembro findo pela "So
ciedade de Amigos de Alberto Tôrres" e de que quero deixar
aqui consignadas algumas de suas conclusões ~

"O cangaceirismo revela-se da mesma maneira em vá
rios p'ontos do País, em várias nações, e sob modalidades aS
mais variadas.

No Nardeste, como em toda a parte, o cangaceirismo é
um caso de excecão, embora sua acão, mesmo esporádica, seja
realmente perturbadora da região em que surge.

"O fenômeno do cangaceirismo, porém, só poderá ser
'extinto, definitivamente, por uma política séria de civiliza
ção, das regiões atingidas pelo mal, política que tem os mais

'variados aspectos".
Quero citá-las porquê o Congresso do NordestA foi uma

assembléia memorável, de que participaram legítimos ex
-poentes da nossa cultura e conhecedores perfeitos daquela
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;,pal'te do País, região que estudávamos e os resultados a que
-chegal'am, n~o foram improvisações de sociólogos apressa-
-dos, que decIdem e resolvem dos problemas brasileiros, das
calçad~s movimentadas da Avenida Rio Bl'anco.

Em nossa hietória, como na história de todos os povos,
·existem demonstrações sobejas desta espécie de destorsão na.
vida social. Ás vezes, como entre nós, é apenas a civilização
da carência - peill falha de certos elementos de equilíbrio
na vida social, tais como educação, justiça nas suas mais

.completas cOllsequências, como sejam a segurança da vida e
da propriedade; a desol'ganizacão do trabalho, a miserabili
dade, ou ás vezes, como nos Estados Unidos, é a expressão de
fenOmeno diverso, em que, a disciplina moral, foi quebrada,
por uma civilização vertiginosa, determinando a explosão de
instintos que êsse afrouxamento faz surgir em manifestações
tumultuárias.

A literatura de capa e espada, da Europa, da América
·e inclusive do Japão e países asiáticos, está cheia de livros
.de bandidos de estrada, de salteadores, que em certos pai-
·ses do meditarraneo, constituíram mesmo uma das feições
mais características de sua vida.

Na Itália, a Calábria e a Sicília foram largos anos do
minadas pelos bandidos, cuja memória vive hoje ainda na
imaginação do povo, revista com uma auréola inapagável

·de heroismo. Os aventureiros da Serra Morena, depois de
hav€l'em salteado os viajantes e saqueado as aldeias e po
voações, adquiriram a imortalidade em romances de aven
tUl'a, que correm mundo.

E no sul da França, de alguns séculos e na Córsega de
.nossos dias, temos a manifestação de um mal centenário ai,
·e que tem fornecido as maiores figuras para a história e
a legenda da ilha iamosa, e de que há pl'ovas bem atuais de
não estar de todo extinta. Também em Marrocos, no alto
dos Balkans, na Albania, na Pequena Rússia, de nossos dias"

.nas montanhas Rochosas, de alguns anos, atl'ás, ainda os sal
teadores espreitavam os viajantes e atacavam as aldeias,
como ainda agora, sucede no Far West americano. E como
mais um aviso ao Brasil, não quero deixar de lembrar o que
referiu, o Dl'. Sousa Araujo, relativamente a certa região

·da Ásia - justamente habitada pelos caldeus que estamos
insistindo de chamar de assírios - justamente aqueles que
estão pretendendo, contra a repulsa do Brasil inteiro, se in
troduzir, no Paraná, nas terras de Sua Alteza o Príncipe de

-Gales ...
ótimo elemento de futuros Lampeões: ao lado dos Lam

peões nacionais, teremos Lampeões assírios ..•
Na América do Sul, não se limitou a manifestaeão dêste

fenômeno a surgir no Brasil: vicejou, dominador, no Prata,
·com o caudilhismo, de que alguns expoentes não foram mais
que legítimos cangaceiros e de que ficou um estudo magis
tral que devia andar na mão de nossos chefes políticos 
Facundo Quiroga, de Sarmiento, não para procurar aí lições

·a seguir, mas exemplos a evitar.
E coube, em grande parte, a quem traçou do caudilhis

mo, tão vivaz retrato, combaté-Io e debelá-lo, pela aplicacão
do princípio, que ficou na História com o seu nome: "criai
escolas e as revolucões se acabarão". Eu não me proponho

·a estudar as origens, as causas, atuais ou remotas, do cau~i
lhismo ou do banditismo que, no nordeste, recebeu o batls-
mo de cangaceirismo. _. _

Desejo apenas frisar que o fenômeno nao é braSIleIro, e
··que é um -estádio apenas da civilização, de que se encontra
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manifestações, na civilização ocidental, na oriental, na Eu
ropa, na Asia, na Africa e na América, onde viceja, em vida
social o hOmo sapiens... É como uma moléstia de cresci
mento, e ninguém vai criticar uma criança que apresente ou
manifeste moléstia da dentição•.• ou atribuídos a êste pe
ríodo da vida hUmana.

O lamentável é que, na idade adulta, êles aparecessem...
- que é a meu ver o caso do Brasil.

Na tra.ma do nosso desenvolvimento, como era de prever,
o banditismo que assume aspectos não raro de fanatismo
político ou religioso - perfilhado em todo o caso ás mes
mas causas, como no caso de Canudos - e entra com um
alentado coeficiente - e não pode ser ocultado, tão pa
tentes são 'suas manifestacões - mau ~ado o propósito dos
que pretendem estudar a nossa evoluçao social apenas atra
vés da atuação dOb nossos grandes homens e das arrancadas
heroicas dos nossos exércitos.

Lembrarei de início que num documento de largo sen
tido nacional, o manifesto em que Pedro r, na época da nossa
independência política se dirigiu aos brasileiros escreveu:
"Pernambucanos, lembrai-vos das fogueiras de Bonito I"

O Prof. Gouveia de Barros, da Faculdade de Medicina
de Recife, Dum ensaio, As epidemias religiosas do nordeste,
estudou com certo brilho, o episódio que determinou a im
precação imperial e que se desenrolou na serra Q9 Rodea
dor, Município de Bonito, em Pernambuco, onde, em 1819,
mestre "Luian", uma espécie de Antônio Conselheiro, atr'aíu,
com seus milagres, uma multidão, exigindo a intervençãO'
do Governador Luiz do Rêgo, que enviou uma expedição, que
destruiu o arraial - acendendo fogueiras, em que perece
ram centenas de crentes.

Aí, como em Canudos, como sempre, medidas policiais,
em vez de medidas sociais ..•

Pouco' depois, na mesma província, em Belmonte, na
Pedra Bonita, em que para desencantar D. Sebastião, um
infeliz parafrênico, exigiu o sangue de preferência de
crimes.

E as mães, disputavam, numa sinistra emulação, o sa
crifício para os seus próprios filhos. Centenas de infantes,.
de homens e de mulheres, foram imolados, durante três anos
seguidos, num tenebroso holocausto para que, de acôrdo com.
a promessa do fanático, da pedra, desencantado, surt~sse,
fulgurante no meio da sua côrte, recompensando dádIvas,
D.Sebastião.

Desta feita ainda, a intervenção brutal da fôrça pública,
encontrando do sertanejo fanatisado, uma terrível resis
tência, culminando numa repressão violenta.

Pouco depois, em 1850, nos sertões de Carirí, fanáticos.·
denominados "Seremos" formando companhias de penitentes,
.nas encruzilhadas, em torno de cruzes, praticavam seus ri
tos, esmolando, e depois saqueando e depredando em larga
escala, sendo, a custo, reprimidos. E depois, Canudos com
Antônio Conselheiro, exigindo quatro expedições com 12.000
homens de tropa federal, despesas imensas, determinando
prejuízos de toda ordem, no sertão e no litoral, com formi
dável repercussão sôbre a vida nacional, provocando, na ca
llital do país, o empastelamento de três jornais de feiçãO'
monárquica, ~omícios formidáveis, declarações de fé repu
blicana de governadores e govêrnos municipais - tudo oca
sionado por um movimento de algumas centenas de homens,
nos sertões de Vasa Barris •••
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Para as geraçõ€s que vêm surgindo, só a leitura dos·
Jornais da época poderá dar uma idéia exata da formida
vel repercussão que, sôbre a vida nacional, teve a guerra de Ca
nud.os". Mas, nós temos coeva, uma exemplificação do meio pro
píCIO para o contágio de todas as insanias que são as nossas
popu!acões sertanejas, no caso do Padre Cícero, tão brilhan
temente estudado em "Beatos e Cangaceiros" de Xavier de
Oliveira. Está presente a. todos a mcontrastável influência
que o padre Cíoero, que Euclides da Cunha denominou dl'
"heresiarca sinistro", exerce st.bre as popular;ões sertaneja':!,
tendo sido por eBrto - pelo menos durante algum tempo 
o homem de maior poder' pessoal de todo o país. Milhares
de "afilhados" acorriam para Joazeiro e quem perlustl'u os
sertões, encontradas em todos os seus recantos as cruzes de
romeiro "indicativas do caminho da cidade santa".

Felizmente, mercê de sua fraqueza, mercê de neces
sidade política, teve o govêrno cearense de contemporizar
com o prestigioso heresiarca. evitando que contra o fanatü
mo dos romeiros do padre Cícero fossem. num estúpido c
inútil sacrifício derramar o sangue uo nosso exército.
Protegido e temido chegou mesmo a ser um aliado acatado
do govêrno federal ...

Mas, como acentuei de princípio, o cangaceirismo não é
fenômeno específico do nordéste. Antônio Maria, no Contes
tado, é· um exemplo de que o ambiFmte que gera o fanatismo
existe por todo o Brasil, onde as mesmas ca:usas, determi
nam os mesmos efeitos: a dificuldade de transportes, a de
ficiência de educação, a desorganização do trabalho, a inse
gurança da vida e da propri,edad€.

De Antônio Conselheiro, (~m Canudos, a José Maria, nO
Contestado - a Lampeão, no nordéste, são as manifest-tções
do mesmo fenômeno social, com variantes, apenas, de inten
sidade, mas todas nascidas das mesmas causas, tão brilhan
temente apontadas por XaYier e que, em Canudos, determi
nou a necessidade de quatro expedições do exército fe
deral, culminando numa chacina que Euclides da Cunha, o
grande escritor 'fl1!.minense, resumiu numa frase: "a.quilo
não era uma campanha, era uma xarqueada"; no nordéste o
emprêgo de polícias, de quatro Estados, convênios policiais
de quatro unidades federais, para combater trinta homens ...

O que está (}erto, certíssimo é que a repressão pura e
simples do banditismo, não o extingue: geralmente tem co
mo consequências incentivá-lo como sabem os que vivem em
contacto com o problema.

E o exemplo aí está com Lampeão, perseguido a dez
ou doze anos, pelas fôrças policiais de quatro ou cinco Es
tados, tem trazido em sobressalto as populações localizadas
em uma área de 200.000 quilômetros quadrados e que a cada·
encontro onde perde homens, refaz suas fôrças, com novos
elementos. Perseguição que custa aos depauperados erá
rios do nordéste alguns milhares de contos por ano ...

Lampeão... certamente a mais sinistra figura de ban
dido dos nossos sertões ...

Eu estou falando sem visar pessoas: estudo o problema
em seus aspectos puramente humanos, mas, estou falando
para o Brasil e não falsear a verdade.

A repressão ao cangaço é não raro mais temida p~lo

sertanejo, do que o m-6pl"io cangaço. Há mesmo quem diga
que a melhor industria do sertão é a da repressão do ban
ditismo.

VOLUME xx 25
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Citam-se crimes cometidos pelas fôrças repressôras, que
equivalem pela sua crueldade com a dos bandos perseguidos,

s!lm as dirimentes daqueles.
Quero trazer aqui o que um médico sergipano, o Dl'.

RanuIfo Prata, no seu livro Lampeão, dIZ, num depoimento
eIoquente e doloroso: .

"O plano era simples e fácil, como todas as coisas gran
diosas.

Consistia em evacuar a caatinga de todos os seus ha
bitantes, concentrando-os nas vilas e cidades. Deserta t()da
ela, ° bandido ficaria no meio, atarantado como rez desgar
rada, s6sinho, tonto, sem direção e sem tino. E era só pôr
lhe a mão e tocá-lo para Geremoabo e depois para Baía,
onde ia ser o regalo doe jornalistas e do público curioso,"
........................................................................................................ ... 1..........

E num dilatado raio de 80 léguas, desde Paripiranga,
nas lindes sergipanas, até o alto curaçá, vizinhanças de Per
nambuco, foi o Sertão esvasiado dos seus moradores.

Uma multidão imensa de cerca de doze mil pessoas foi
desalojada, a couce d'armas, dos seus casebres e fazendas e
tangida, COmo rebanho miserável, pelas estradas poentas, em
direção de vilas e cidades,

O que se passou, então, foi coisa de bradar aos céus e
levantar. um clamor nos corações mais empedernidos.

As populações sertanejas têm padecido todos os malec;
imagináV'~is, os mais terríveis: a sêca; a politicagem; o
mandonismo, a cifrar-se em arbitrariedades e injustiças ino
mináveis dos régulos locais; o desprezo das administrações:
o banditismo; as violências policiais; a sujeição de servos
verda(leiros. , ,

Mas não conhecia ainda esta forma nova de angustia:
ser enxotada do lar humilde, repentinamente, a coronhada,:; e
pontaços de sabre.

Assim, neste estado angustioso de espírito que (; faz ma
tutar á noite, no terreiro, a fitar as estrelas, chupando o
cigarro, e lhe abre o coração de crente fervoroso em preces
veementes, o sertanejo é surpreendido, uma manhã. pela
volante arrogante e brutal. .

Invadem-lhe a choça em tumulto. Em casa de pobre não
se pede licença. O comandante, sargento ou oficial, destaca
se e diz a que veio:

- É preciso abandonar tudo e partir, partir para qual
quer vila, seja: qual fôr, mas partir e sem demora.

O homem, com a família em derredor, não percebe a prin
cípio o sentido daquelas palavras terriveis,

Está azoado. Arma uma cara de abestalhado e quéda-se
a fitar o emissário. O oficial repete a ordem e dá explicações,
grosseiramente ,

Depois que percebe, o matuto fica momentos de face pa
rada, imbecilizado pela emoção dolorosa.

E arrisca, com voz humilde:
- Mas seu tenente, amanhã eu saio, vou dá uma p.rovi

dença, tou com o gado aleio no currá e um fio em riba da
cama. Tenha V. S. paciência...

Mas o militar, que traz ordens severas, não acede e re-
truca: .

", - Nada, tem que ser hoje mesmo, e já, senão vai mas é
prezo p'ra Geremoabo. É ordem do Govêrno.



- 387-

o Govêrno! O Govêrnol Sempre a se lhe revelar daquele
modo! Sempre aquilo: injustiça, despotismo, iniquidade! .

É preciso obedecer. Vai logo fazê-lo porquê o teme e sabe
dos resultados da desobediência.

O casebre todo se alvoroça nos aprestos rápidos da par
tida inesperada.

O sertanejo aniquilado, num desengonço de corpo que dá
o abatimento moral, vai direito ao curral e corre, lento, os
paos da porteira.

O gado sáe de roldão, esparramando-se pela caatinga
próxima. Segue com o olhar agoniado as últimas rezes que se
somem na macega. Algumas são snus, tonseguidas sabe Deus
corno! As outras, do patrão.

Ainda as verá?
No fundo do curral, deb:<ixo de uma sombra de galhos

verdes de joazeiro, tem um bezerrinho doente de "caruara",
tratado por suas mãos.

Acocora-se e se abraça ao pescoço do bichinho que irá
morrer abandonado, num suplioio lento, de fome e sêde.
Beija-lhe o focinho tenro com a face trigueira paI ida de
emoção.

No chiqueiro das "miunça" - cabras e ovelhas - tam
bém escancara a pequena porteira, por onde a criação dis
para aos pulos.

Burreguinh08 novos seguem a balir, as velhas ovelhas
criadeiras. Muitos dêles têm bicheiras no umbigo que preci
sam curativos de mercurio doce e creolina. Agora, despreza
dos na caatinga, morrerão por certo comidos de larvas.

Toma o rumo do pasto e como um automato, vagaroso,
traz o cavalo pelo cabresto, amarrando-o no esteio do alpen
dre. Nos arções da cangalha dependura as trouxas mais in
dispensáveis que mulher e filhos trazem de dentro, contendo
preciosidades: - quinqilharias, panos de criança, vestidos de
chita em folha, enfeites de "plaqueL", contas de. aljofar, sa
patos de missa, efigie de santo protector, eLe ...

Dá um olhar de despedida ao roçado de mandioca que
fica nos fnudos da casa.

Carrega-se, como ao cavalo: a foice, a espingarda, alguns
trens de cozinha.

A mulher escancha no quadril o filho doente.
Os cres.cidos estão todos de mãos ocupadas.
Ao abalar surge epis6dio comovente: a filha' mais velha,

caboclinha de 15 anos, quer também levar o seu papagaio que
rido, criado por ela desde pequeno e que lhe diz o nome e
sabe dar boquinhas. .

Mas o pai não consente, quer soltá:"lo porquê não lhe pode
dar comida.
. A rapariga dispara num chôro que amolece o coração

paterno. Acomoda-se o louro sôbre a cangalha que já tem
corcovas de arrumações.

Quando aparece toda a família no terreiro, pronta para a
separacão difícil daquele palmo de chão árido, onde uma
força chimiotaxica poderosa a retem, o sertanejo, o duro, o
forte, fraqueja de repente e levantando os punhos para o
céu, num desespero mudo, rompe em solucos, como um dique
que estourasse as comportas.

Mas é s6 um instante. É esmorecimento rápido, fugaz,
como aguaceiro de fim de inver·no. Readquire logo a sereni
dade, assumindo a velha e perene atitude de resignado. Toma
a dianteira, puxando o animal.
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Forma uma fieira, que desce em degráus cada vez meno
res rematada em viajores de quatro e cinco anos, de pés nús
e camisolas sujas, marchando como gente grande, indiferente
ao solo que lhes escala as plantas de carne mole.

Desaparecem nos caminhos poeirosos.
E foi assim nas fazendas, nos colmados das chapadas, nos

casebres das estradas, nas choupas dos taboleiros.
Por dilatadas semanas não fazem outra coisa as escoltas

peregrinantes, que deixam Lampeão de lado para cumprir a
nova missão. Chegam, batem ás portas das casa~, se é noite;
se é dia invadem-nas, lançam como uma fagulha incendiária
a ordem deshumana, e partem de novo.

As estradas transformam-se em leitos de rios por onde
derivam torrentes de expulsos.

É um enxurro de miséria. jôrro escuro de desgraçados,
que correm, em direção de Geremoabo, Anapolis, Paripiranga,
Cumbe, Bom Conselho, etc .. '. Só em Geremoabo desaguou
uma multidão de cêrca de quatro mil pessoas, que ficou no
mais absoluto desamparo, ao abrigo das arvores.

As povoações, sem recursos, não podiam provei' ás cara
vanas de foragidos do necessário, nem pensaram nisto os res
ponsáveis pela medida impiedosa e inútil.

Nas vilas, assalta o matuto outro suplício: o ócio. Habi
tuado li labuta diária, fica condenado, repentinamente, á
inércia absoluta, gastando as horas a vagabundear pelas
ruas, de braços inativos, coagido a uma mandria que lhe tor
tura os nervos.

E lentamente os campos se despovoam, se estinguem os
ruídos de sua vida rudimentar.

Sêres e bichos se dispersam como feridos de um castigo
celeste. Casas, roçados e rebanhos cáem no mais completo
abandono. Vem a ruína.

E a sêca a estender os seus braços mirrados para o am
plexo mortal do Nordeste inteiro.

Era o complemento da ação maléfica do homem.
Quando a caatinga ficou varrida dos seus embaraçosos

habitantes, erma e silenciosa, desfechou o comando supremo
da campanha a batida final.

Partiram as volantes como se soltassem matilhas dentro
de um cercado que prendêsse sussuarana bravia.

Mas, 6 surpreza! Lampeão não foi achado! Falhara o
plano, ridiculamente, como os dos contadores de prosa das bo
ticas sertanejas!

Já agora, atentando no êrro clamoroso, o Interventor
Juracy intervém impedindo a continuação da arbitrariedade,
e ordenando a volta das populações aos seus lares.

Já eram, porém. insanaveis, os efeitos da medida.
Volvidos estavam quatro mezes. .

..R:egressaram, mas o que se lhes deparou foi a rufna, a
mlserla total, completa, absoluta. Os rebanhos foram dizima
dos pela seca e comidos pelo soldado e pelo bandido. A man
dioca jazia sem trato, afogada pelo mato invasor. A casa, de
te!,iorada, a servir de abrigo a rapozas e morcegos. E a do
mmar o quadro, agravando tragicamente a situação, o cautério
da seca, que chegara definitivamente.

Não eram mais os prelúdios de mezes atraz.
Era a revelação nítida do fenômeno em pleno fastígIO.

Nem um pingo dagua no fundo dos tanques cobertos de lama
petrificada.

A vegetação se queimara toda nas chamas que o sol gol
fava do alto.
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Do chão desnudo e empedernido, irradiavam colunas ca
lorificas que subiam para os ares efervescentes como volutas
tenues de cigarros. O ar esfuzílava em chispas cegantes. Fa
vilavam, como diamantes, os cascalhos dos caminhos. As cha
padas eram um estendal combusto.

O Sertão, em ·pleno acesso de sua doença intermitente,
tinha todo o corpo mergulhado na escaldência de urna febre
altissima.

De novo no seu terreiro. onde o matagal crescia queren
do entrar em casa, o sertanejo deteve-se, e, num olhar, abran
geu o seu pequeno mundo, o seu grande mundo, sossobrado ao
pêso de catastrofes multiplas.

E agora?
As legiões de infelizes, esqualidas, macilentas, em farra

pos, ganharam novamente os caminhos ensolarados, desta vez
para mais longe, para o litoral. onde iriam estender a mão
á caridade pública, entristecendo as cidades com a5 suas man
chas escuras ...

. . . . i iJ.~c~s~á~i~ ~efê;i; is' iriJ.p·ug~~çõ~s· q~'e' ~~cónt;ei~ 'qüaú:
to ao que se convencionou chamar "a constitucionalização do
cangaço" _

Há os que reputam a medida f6ra do árbitro do direito
constitucional. Eu gostaria de repetir aquí aquela incisiva
expressão de Osvaldo Aranha~ que, nesta matéria, tudo que é
essêncial é constitucional.

Alcides Bezerra, uma das mais assentadas e fortes cultu
ras do nosso País já respondeu decisivamente, ás impugna
ções.

Trata-se, como no caso das secas, de medida de política
antropogeográfica. São da tese, que apresentou ao Primeiro
Congresso Brasileiro dos Problemas do Nordeste, os seguintes
e elucidativos trechos: a alguns misoneistas parecerá absur
da a inclusão de obras contra as secas na Constituição, p<>rquê
isto não figurava nas constituições antigas, quer brasileiras,
quer alienigenas.

Êste argumento não procede. As constituições se faz,;;m
para disciplinar a vida, variam no tempo e no espaço, de
acôrdo com a vida coletiva.

Não há um tipo perfeito, abstrato, de constituição a que
se deva amoldar as constituições concretas. Cada povo deve
prever a regular. nas suas constituições, aquilo que mais de
perto lhe interessa.

Não devemos ter horror ao novo, mas examinar se convém
ou não a adoção da novidade. A primeira atitude é dos im
penitentes misoneistas, denuncia uma fa~ta de compreensão,
lamentável. Repelir a novidade porquê é novidade é pouco
mais que toleima.

Não se coaduna com a liberdade, espiritual, o livre eXl
me, o desejo de melhorar e organizar.

As cousas antigas um dia foram novas, chocaram, mas
findaram se impondo pela sua necessidade.

As constituições modernas, corroboram os justos con
ceitos do brilhante pensador patrício, pois em todas olas,
desbordando do tipo clássico, encontram-se estabelecidas me
didas normativas para atender ás necessidades de sua aco
nomia ou de sua vida social. Na mexicana, nas dos países
centro europeus, nas das .regiões baIticas, em todas elas, en
contram-se á mão cheia exemplos, para que eu os refira, a
esta Assembléia, que tantos os conhece.
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Eu compreendo e respeito os que levados por um ponto
de vista doutrinário, por um respeito á técnica, não julgam
a medida constitucional.

Não· posso porém compreender é que condenem a me
dida, porquê seria uma mácula para a Constituição brasilei
ra, a inclusão na nossa carta política de um dispositivo sô
bre o banditismo. .

Será dar ao estrangeiro, argumentam êles, a impressão
que somos um país de bandidos, onde foi preciso tomar uma
medida extrema para extinguir o mal.

É sempre o receio de parecer mal perante o estrangeiro,
que é uma das falhas do caráter nacional!

Nós. imaginamos a constituição brasileira, com divulga
ção igual, no estrangeiro, a essa literatura de cordel, que
está exposta ao pé das escadas, nas bancas de engraxate ou
nos balcões das estações ferroviárias. Grande e puro engano!
Tal não sucede! Quem viaja no estrangeiro, sente desolado,
quanto o Brasil é desconhecido, ignorado. Quanto mais a
constituição brasileira!

- Ninguém lê no estrangeiro a constituição do Brasil !
Esta afirmativa, seria uma inverdade, se não exceptua

se um reduzido número de especialistas e de estudiosos em
assuntos sociais e políticos. Mas, quanto a êstes, não há
receio de serem informados, pela constituicão da existência
do cangaço ~ntre nós.

Estão perfeitamente informados disso. Nas altas esféras
da polfticae da finança internacional, conhecem-se melhor os
nossos problemas, que nós mesmos. Sabem o que devemos,
o que podemos pagar, as nossas possibilidades, os nossos re
cursos, e· conhecem as nossas fraquezas e os nossos êrros!

É aí, que temos ido buscar os nossos conselheiros os
técnicos de toda ordem especialistas para o diagnóstico e a
terapéutica de nossos males. Quanto a êles, não saberão da
existência do cangaço, no Brasil por uma ou duas linhas de
um artigo perdido no texto da Constituição brasileira.

Estão seguramente informados a respeito: sabem as
zonas por êles flageladas; a repercursão d~ toda ardem, fi
nanceira, social, econômica que causa ao país, perfeitamen
te documentada, com números, referências oficiais, foto
grafias - todo um arquivo, copioso, sôbre a matéria, con
forme· tive oportunidade de verificar, dos serviços de infor
mações de companhias européas, que desenvolvem suas ati
vidades no nordeste do Brasil e que remetem regularmente
para suas matrizes essa copiosa documentação ...

Quanto ao grande público... êste está farto de lêr nos
magazines, jornais ilustrados, reprodução de fotografias, re
produzindo façanhas dos lampeões e seus sequazes.

Tenho no meu arquivo, sôbre a matéria, provas repeti
das disso, em revistas alemãs, norte americanas e algumas
da Itália e Inglaterra e até do Japão.

Uma delas traz o dístico "Como no Brasil, província da
Argentina, são castigados os bandidos de estrada" - e a
ilustração era um conjunto de cabeças decepadas, de ban.di
dos do grupo de Lampeão, mortos nos sertões do nordeste e
que haviam sido trazidos, para o litoral e aí fotografados
- como alguns anos atrás a de um out'ro bandoleiro famo
so, que agitou o Brasil e t.rouxe em xeque as fôrças fe
derais, nas serranias de Canudos.

Os que conhecem tudo isso, e lêrem a Consti tuição, pro
curarão aí, o texto que devia ter sido traçado para corrigir
tão grave mal.
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E, nã" o encontrando, extranharão que medidas extra
ordinárias qt~ tenham. sido tomadas para debelar o mal,
como fez os Estados Unidos com a pirataria, que sendo cons
tante atentado ás leis das nac;ões na época da elaboração
constitucional, aí figura com todas as letras no número 10
da secção oHava, e 'ao alcoolismo, que mereceu uma emenda
especial, a famosa emenda dezoito.

Este exemplo norte americano precisa ser bem medita-
do pelos brasileiros. .

Tendo verificado os males do alcoolismo, foi encetada
uma forte campanha visando a manufatura, venda ou trans
porte de bebidas, importação e exportacão de bebidas al
cóolicas para beber - e não se arreceiaram os norte ame
ricanos, que ao incluir na sua carta constitucional tal me
dida, de passar por um país de ébrios ou beberrões.

O simile é perfeito com o nosso caso.
Lá, ve:rificaram um mal, que ameaçava o organismo na

cional. e, corajosamente, sem falsos pudores trataram de ex
tirpá-lo, muito certos, de que a higidês de um organismo não
,se patent.eia pela sua imunidade ás moléstias, mas pela sua
capacidade de dominar os males que porventura o salteiam.

Eu quero também tranquilizar os que receiam, que ado
ção da medida que pleiteamos, sirva de arma para
manobras políticas, contra a autonomia dos Estados,
permitindo ou justificando intervenções disfarçadas.

Seria um receio, digno de consideração se, levados por
êle, não resultasse peior: impedir a extinção do cangaço. A
racionar assim, suprimamos a Marinha, porquê já foi instru
mento de bombardeio de cidades abertas; extingamos o
Exército, que foi instrumento de intervenções estaduais,
mesmo fóra da lei; e para sermos lógicos, - suprimamos a
fabricação de explosivos que, a par de poderoso auxílio á in
dústria, tem servido para instrumento de destruição e de
morte ...

Como na vida do homem - no computo das qualidades
boas e más, no julgamento das mertidas de ordem pública, o
que importa são os saldos.

E, no caso presente, é avultado o saldo a favor da me
dida proposta.

Longas vão estas considerações. Não quero findá-las,
entretanto, não apontando medidas, para debelar o banditis
mo que flagela os sertões, mas para pedir, desde já, ao Go
vêrno Provisório, a pronta execução de uma das medidas
apontadas. . _

É a relativa á localização de tropas federais nas zonas
sertanejas, pela qual há tanto se bate êste infatigável estu
dioso ,dos nossos problemas, que é Xavier de Oliveira, e que
a respeito já escreveu páginas do mais exaltado patriotismo
no, "Exército e o Sertão". - -. .

No Congresso do Nordeste, discutindo o combate ao can
gaço, com brilho, acêrto e conhBcimento de, causa, trouxe
para esta idéia, o seu apÓio de técnico e de conhecer da re
gião, o nosso companheiro João Alberto. que estudou com
argumento decisivos a importancia da matéria.

TrOPaS federais, localizadas em pontos bem escolhidos,
teriam sob ó aspecto social e econÔmico, decisiva influência
na solução do problema.

Escola de disciplina social, centro irradiador da cultu
ra, núcleo de civilização, embora sam caráter nem pr6po
sito, exerceriam fatalmente a polícia nos sertões.
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Que bando se atraveria aproximar-se, mesmo a deze
nas de léguas, de uma zona onde estacionassem fôrças fe
derais, com armas modernas, transportes rápidos e apare
lhamento eficiente de comunicacões?

Um aqui, outro lá, mais adiante um outro e ter.riamos
criada em plenos sertões, centros preciosos de vida e de
disciplina. Bastaria a aç.ão de presenl,{a, a atuação perma
nente de oficiais cultos e energicos - do nosso Exército,
para agir sôbre a massa sertaneja, que, armas nas mãos, se
deixa massacrar, a falta de quem as congregue as incite á
reação.

E por que não esperar que as escolas regimentais, se
tornasse também escolas para os sertanejos adultos, con
<Jorrendo o patriotismo nunca desmentido do nosso Exército,
para a extinção da analfabetismo no Brasil?

Á frente das nossas fôrças de terra está um valoroso
soldado, que ao seu patriotismo de brasileiro se alia, pelo
seu nascimento, o conhecimento exato, das necessidades do
nordeste.

E estou certo de que minha voz será ouvida pelo ge
neral Góes Monteiro, e que uma das resoluções mais impor
tantes do "Primeiro Congresso dos Problemas do Nordeste",
vai encontrar éco e ter em breve cabal execução.

Será um serviço a mais, prestado pela Revolução ao noL'
deste brasileiro, e grande. e de efeitos inapreciáveis, para
aquela regiã'o, cujos anseios estou certo de inter:'pret~r,

quando peço para os seus filhos, o maior dos direitos do
homem - o direito de viver.

Em seguida, é aprovada a Ata da sessão ante
cedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (10 Secretário) declara que não há Ex
pediente a ser lido.

O Sr. Presidente - Passa-se, na forma do Regimento, á

ORDEM DO DIA

Continuação da votaçãq do projeto n. i-R, de
1934, de Constituição, com emendas (2° turno).
(Votação do artigo i2 da emenda n. 1.945).

O Sr. Presidente - Vota~ão do art. 12. da emenda n. 1.945,
salvo o parágrafo 2° e seus respectivos números, que já fo
ram aprovados.

Votação do seguinte artigo da emenda nú
mero 1.945.

Art. 12. Diga-se: "Os Municípios serão organizados de
forma que lhes fique assegurada a autonomia em tudo
quanto respeite ao seu peculiar interêsse, e especialmente:

I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores á Ca
roara Municipal, podendo aquele ser eleito por esta;

II - a decretação de impostos e taxas e a arl'ecadacão
e aplicação de suas rendas;

m -- a organização dos serviços de sua competência.
§ 1.0 O prefeito poderá ser de nomeação do govêrno do
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Estado no município da Capital e nas estancias bidro-mi
nerais.

§ 3.° É facultado ao Estado a criação de um órgão de
assistência técnica á administraçüo municipal e fiscalizacãu
de suas finanças. .

§ 4.0 É-lhe facultado, outrossim, intervir nos l\1unir.ípio:,.
afim de regularizar as suas finanças, quando se verificar
impontualidade nos serviços de empréstimos garantidos pelo
Estado, ou falta de pagamento de sua dívida fundada por
dois anos consecutivos, observadas, no que fór aplicável, as
normas do artigo 11.

O Sr. Alde Sampaio - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Deputado Alde Sampaio.

4

o Sr. Alde Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, tenho
um requerimento sôbre a mesa, a respeito do art. 12, item 1",
pedindo destaque da parte final dêsse item, isto é, das pa··
lavras "podendo aquele ser eleito por esta".

Meu intuito, Sr. Presidente, é ressalvar uma contr~di

ção doutrinária, inutilmente posta nesse dispositivo.
De fato, não se pode conceber que os prefeitos, qUd

são os supremos chefes locais, sejam eleitos pelos Conselhos
ou pelos vereadores das Camaras Municipais, ao mesmo
passo em que, segundo a vontade aquí geralmente manifes
tada, o Presidente da República é escolhido diretamente pela
Nação.

Ora, Sr. Presidente, aquí está inutilmente posta, insisto,
essa declaração, porquê a expressão "eletividade" não auto
riza concluir seja a eleição direta. E, se na primeira parte
se diz que os prefeitos e os vereadores sejam eleitos, inLuiti
vamente está dito que qualquer sistema de eleição pode ser
adotado. Seria incongruênciá concedermos a eleição direta
para o supremo ehefe da Nação, escolhido por eleitorado que
não pode conhecê-lo, e, no entanto, dispormos que os chefes
locais sejam escolhidos, indiretamente, por um eleitorado de
todo esclarecido sôbre as suas pessoas.

8e a eleição indireta é permitida pela primeira parte do
item. é inútil e. além de tudo, prejudicial que a Constituição
mantenha esta parte final. .

É o assunto para o qual peço a V. Ex. atentar, resol
vendo-o nos têrmos do meu requerimento. (Muito bem;
muito bem.)

. O S:r. Fernando de Abreu - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem o
Sr. Deputado Fernando de Abreu.

5

O Sr. Fernando de AJJreu (Pela ordem) - Sr. Presidente,
o dispositivo que está sendo objeto de deliberação da Assem
bléia oferece, a meu ver, dois aspectos que devem ser devi
damente conhecidos dos 81'S. Deputados, afim de que a re
solução se faça do modo mais conveniente.
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Quero, primeiro, reportar-me ao § 20, assim expresso.
"Além daqueles de que participam "ex-vi" do

artigo 6°, §§ 2° e 3° e parágrafo único e dos que lhe
forem transferidos pelo Estado, compete aos Mu
nicípios ....,

o SR. AMARAL PEIXOTO - :i::sse dispositivo já foi votado-.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Sr. Presidente, SOU

advertido de que o § 2° já foi aprovado pela Assembléia. Pa
rece-me, contudo, asada a hora para se firmar a interpreta
ção do seu texto, afim de que, de futuro, não sobrevenham
dúvidas insanáveis.

a Sr. Presidente - Com a devida vênia, devo observar ao
nobre Deputado que está discutindo matéria vencida.

O SR. FERNANDO DE ABREU Agradeço a adver-
tência; mas, como V. Ex. há de ver, não é ociosa a questão
que vou levantar.

a Sr. Presidente - V. Ex. poderá mandar á Mesa, POI"
escrito, a colaboração que quer prestar á interpretação fu
tura da ConstituiQão.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Atendo á observa
ção de V. Ex. e farei oportunamente a remessa á Mesa dO'
meu ponto de vista, por escrito.

Passarei, agora, Sr. Presidente, a referir-me ao § 3l>,
onde é facultado ao Estado a criação. de um órgão de assis
tência técnica á. administração municipal e de fiscalização
das suas finanças.

Ora, Sr. Presidente, no decurso da administração dis
cricionária. quando os Estados ficaram sob a gestão de um
delegado do Chefe do Govêrno Provisório, justo e necessá
rio era que tal órgão .existisse, pois que nenhum outro ofe
recia as leis transitórias da Ditadura para acompanha!"
a marcha dos negócios municipais.

Quando, porém, houvermos integrado o país ás regras
fixas da sua lei básica, evidentemente tal órgão constituirá
uma anomalia, que ferirá incontestavelmente o princípio
fundamental da autonomia dos municípios.

Se no texto dêste artigo existe .apenas a outorga da
criação de um órgão exclusivamente técnico, não vejo como,
Sr. Presidente, cominá-lo em um parágrafo expresso, pois
jámais foi necessário semelhante aparêlho para que osEs
tados pudessem dar assistência técnica aos municípios.

Se, sob a roupagem dêste parágrafo, o que há é uma dis
farçada intervenção naquilo que fór do peculiar interêsse
dos municípios, hão de concordar comigo os Srs. Deputados
que êsse dispositivo constitue violação a um preceito básico
do regime; consequentemente, não deve e não póde merecer
a aprovação da Casa.

Sim, porquê a intervenção nos municípios está definida
nêste próprio artigo e não poderá ser permanente e contí
nua, através do texto subreptício e bifronte do § 3°. (1lfuito
bem).

Sr. Presidente, o Estado do Espírito Santo teve a pri
mazia da criação da Inspetoria dos Municípios. Como pre
feito que fui, de uma de suas unidades administrativas, posso
afirma!.' á Assembléia que tal autorização, encampando as
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In:;petorias dos Municípios, terá abolido inteiramente a au
tonomia municipal.

81's. Deputados, se sois, éomo eu, munfcipes do inte
rior, se sois, como eu, cidadão que vive no seio dessas pe
quenas comunidades sociais - eu vos advirto, aqui, de um
perigo imiuente, que há de cercear inteiramente a liberdade
das administrações municipais, submetendo-as, jungindo-as
ao arbítrio daqueles que tiverem o Governo dos Estados.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado, que está
esgotado o prazo de que dispunha para falar.

O SR. FERNA]';DO DE ABREU - Espero, pois, Que os
Srs. Deputados, tomando em consideração as minhas pala
vras, votem contra êsse dispositivo. (Muito bem).

O Sr. Vieira Marques - Peço a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra o Sr. Vieira Marques.

O Sr. Vieira Marques (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, segundo signatário da emenda n. 1.088, - de
autoria do meu ilustre e honrado companheiro de bancada,
Sr. Augusto Viegas, cujo nome declino com as justas sim
patias que lhe tributa toda a Casa, - visando a supressão do
art. 130 do Substitutivo, reproduzido no § 3° do art. 12 das
chamadas emendas coordenadas, sinto-me no dever de mo
tivar o meu desvalioso apóio, prestado áquela emenda.

Dé feito, Srs. Constituintes, a vingar a parte final ào
impugnado dispositivo, consubstanciado no § 3° do art.. 12,
facultado ao Estado a criação de vago 6rgão de fiscalização
das finanças municipais, a autonomia dos municípios,. apre
goada no art. 12, ficaria completamente anulada.

Impugnando a parte final do § 3° do art. 12, como está
redigida, devo dizer á Casa, entretanto, Sr. Presidente, que
não sou, de um modo absoluto, contrário á fiscalização das
rendas municipais, desde que essa fiscalização se faça, não
por vago órgão, político, administrativo, porém, por um Tri
bunal de feição judiciária, digamos, por um Tribunal de
Contas que, controlando a administração estadual, fiooalize
também as despesas municipais, para que estas se contenham
rigorosamente dentro de respectivos orçamentos.

, Louvando, portanto, Sr. Presidente, a faculdade outor
gada ao Estado de intervir nos municípios relapsos, afim de
lhes regularizar as finanças, nos casos do § 4', reçuso. for
malmente minha colaboração á intervencão visada na parte
final do § 3·, do art. i2.

'Dito isso, devo dizer mais, Sr. Presidente, que me não
repugna antes satisfaz, a faculdade outorgada ao Estado, na
i"'parte do § 3° do art. 12, da criação de um órgão de assis
tência técnica á administração municipal.

Efetivamente, Sr. Presidente, poucos são os municípios,
cujas rendas, por si s6s, lhes facultam a manutenção de
técnicos especializados para a solução de importantes pro
b1em~'S da sua dministracão, como sejam. sistema rodoviário,
água, luz, esgõtos, calçamento, enfim, todos os problemas do
urbanismo, que não pode ficar relegado a um eterno esque
cimento.

E se cada município, por si só, não pode atender á so
luCão de todos êsses problemas, 'que interessam irnediata-
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mente ao Estado, justo e patriótica a colaboração dêste, man
tendo um corpo de técnicos especializados, para auxiliar aos
municípios na solução dos seus grandes problemas urbanos.

E nesta elevada colaboração do Estado, Sr. Presidente,
no interêsse próprio e dos municípios, não diviso sacrifício
algum dos justos zelos que todos os Srs. Constituintes,
temos pela autonomia municipal.

Assim pensando, Sr. Presidente, e assim justificado o
meu voto, permito-me mandar á Mesa um requerimento de
destaque da parte final do § 3° do art. 12 - "e fiscalização
das suas finanças", para ficar o referido parágrafo assim
redigido: "Ê facultada ao Estado a criação de um órgão de
assistência técnica á administração municipal". (Muito bem;
muito bem) .

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Organização Municipal- Art. 12, § 3°.
Requeiro destaque da parte final - verbis - "e fiscali

zação de suas finanças", para ficar o referido § 3° assim re
digido:

"É facultada ao Estado a criação de um órgão de assis-
tência técnica á administração municipal".

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Vieira Marques.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Leví
Carneiro, para encaminhar a votação.

O· Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente; venho á tribuna unicamente para cumprir o
dever de reafirmar uma velha convicção, que não tive opor
tunidade de expender no curso dos nossos· trabalhos, relati
vamente á organização municipal.

São duas as questões destacadas da emenda n. 1.945, que
se entrelaçam e que estão reclamando as maiores atenções do
plenário: uma é relativa á forma de escolha do prefeito;
outra, sôbre a formação de um órgão de assistência aos mu
nicípios e de fiscalização, ou verificação, de suas· finanças.
Quanto a êste ponto, noto que o dispositivo da emenda agra
va o do projeto da Comissão dos 26, por isso que se refere j,
fiscalização das finanças, enquanto que o projeto da Comis
são dos 26 aludia, apenas, á verificação.

Vou requerer o destaque do dispositivo do art. :130, para
que se evite a redação com um rigor demasiado severo.

Quanto á nomeação do prefeito, acho que a emenda peo
rou a situação, porquê o dispositivo do projet'O estabeleela
que o prefeito poderia ser nomeado no município da Capital
do Estado, bem como naqueles onde o Estado custeie serviço5
municipais, garanta empréstimos públicos, construa ou ad
ministre estabelecimentos hidro-minerais.

Devo, dizer, com a devida vênia, reportando-me á larga
explanação que já tive oportunidade de fazer, sôbre o as
sunto, em outra ocasião, que considero a conceituação exage
rada da autonomia municipal um dos graves fatores, não só
da desorganização política das antigas províncias e mesmo
dos Estados, como, até, do retardamento do progresso de
muitas localidades e do desprestígio das administrações mu-
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mClpais. (Muito bem..) É sabido que muitos, e muitos admi
nistradores locais, investidos na função pelo eleitorado polf
tico, tc:ndo de retribuir os favores dêsse eleitorado, garanli
uos por uma permanência mais ou menos prolongada nesses
cargos, aqui, como em toda a parte, se desmandaram nos
mais condenáveis abusos e, por isso mesmo, nos paises mais
tradicionalmente rnantenedores do principio do self-gover
nement a administração municipal tem assumido nrna nova
feição, em que se restringe, cada vez mais, a escolha dos ad
ministradores pelos eleitorados políticos. Especialmente nas
grandes cidades a administração se torna problema eminen
temente técnico. (muito bem.) cuja solução não pode por isso
mesmo provir das urnas eleitorais.

O SR. BIAS FORTES - Exercem, entretanto, poder polí
tico e sendo de nomeação do Presidente ficam subordinadas.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - f:sse caráter de tecnicismo
não pode ser absoluto, porquanto não há uma ciê;:lCia da
administração municipal de fornecer dados certos a uma té
cnica correspondente.

O SR. LEVí CARNEIRO - Está havendo; é esta ciência
que está sendo criada.

O que quero dizer, principalmente, é que, enquanto o
projeto, fazendo uma indicação mais ou menos minuciosa de
casos, atinha-se ao princípio da própria Constituição de
1891, porquê, na vigência dela, se havia firmado a interpre
tação mais acertada do texto constitucional, no sentido de
considerar que a autonomia municipal se restringia ás ma
térias de peculiar interêsse. dos Municípios, isto é, do exclu
sivo interêsse dêles - desde que nas administrações do Mu
nicípio se envolva o interêsse do· Estado ou o da própria
União. da própria nacionalidade, não havia razão para essa
aplicacão absoluta e exagerada do princípio da autonomia,
não havia razão política para a eletividade das administra
cões.

O SR. JoÃo VrLAsBoAS - Imagine V. Ex. um prefeito
eleito e um conselho contrário a êle, eleito pelo Povo.

O SR. LEVÍ CARNEIRO - A essa ordem de idéias se
filia o projeto, determinando os casos em que a administra
Cão municipal podia caber a prefeito nomeado; e a emenda
de coerdenacão abandonou êste critério para se ater a<1
único caso: o das estancias hidro-minerais, sem fixar, por
conseguinte, nenhuma lógica, nenhum princípio geral - es
tava eu a dizer, se não achasse o adjetivo um pouco exces
sivo, nenhum princípio filosófico, fundamental, pois não com
preendo a razão de se restringir a nomeacão dos prefeitos
além dos casos dos municipais, aos casos das estancias hidro
minerai's.

O SR. BIAS FORTES - Porquê o Estado concorre com
quantias vultosas para as instalações.

O SR. LEVt CARNEIRO - Estou de acõrdo com
V. Ex., mas se assim é, o princípio há de ser aplicado lo
gicamente a todos os casos iguais, isto é, sempre que o Es-
tado aplicar somas vultosas... . .

O SR. BrAS FORTES - Isso não, porquê' o Estado que
mande construir uma ponte de poucos contos de réis, enten
derá de nomear um prefeito para administrar o Município,
quando. era dever do Estado realizar aquela obra.
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. O SR. LEVt CARNEIRO - O meu medo é menos dI)
eleitorado. Eu me empenhei em fortalecer o elemento mu
nicipal naquilo que merece ser fortalecido. A grande e sa
lutar inovação desta Constituição seria atribuir aos Muni
cípios, como está feito, a renda privativa dêles; no mesmo
tempo, porém, completando essa medida, eu quis, também,
atribuir aos Municípios, discriminadamente, os serviços que
a êles devem caber, porquê essa discriminação de rendas de
nada valerá, se os Estados puderem lançar para os Municí
pios todos os serviços que não queiram desempenhar.

O SR.. BIAS FORTES - Se V. Ex. conhecesse as coisas
do interior do Brasil, não faria essa afirmação.

O SR. LEVt CARNEIRO - O int.erior do Brasil começa
aIf, em Niterói ...

VOZES - Oh!
O SR.. BIAS FORTES - É preciso cair do cavalo num ato

leiro, para ver o que são as obras dos presidentes de Camaras
eleitos.

O SR. LEVí CARNEIRO - Os atoleiros são o resultado
da eleição de presidentes de Camara sem competência, e
muitas vezes, sem probidade, para resolver os problemas de
administração municipal. (Trocam-se apartes.)

O SR. Jo.~o VILASBOAS - O povo, que elege os presidentes
de eamara e prefeitos, é o mesmo que elege os presidentes
de Estado, a quem V. Ex. quer atribuir a nomeação dos
prefeitos.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Vivo num Municipio onde os
meu!l adversários e eu temos a volúpia da administração.

O SR. LEVf CARNEIRO - Sei que há muitos casos
dessa natureza. O que quero dizer, em suma, é que a admi
nistração municipal nas grandes cidades e nas capitais é
problema eminentemente técnico, que se não pode resolver
nas urnas eleitorais políticas.

A minha emenda, para a qual vou pedir destaque, esta
belece a faculdade de nomeação do prefeito, com aprovação
da Assembléia Legislativa Estadual. Int.roduzo esse ..corre
tivo, que reputo interessante: a aprovação da Assembléia
Legislativa Estadual, nas capitais dos Estados, nos Munici
pios de mai's de 100.000 habitantes, e em todos aqueles onde
se verificar a concurrência de interêsses do Estado, nos ter
mos definidos pela própria Constituição Estadual.

Esta é a minha emenda, que evita a regra .absoluta da
eletividade do prefeito e a adoção de uma restrição, sem
nenhum fundamento lógico, como a que se consta da emen
da, a qual, neste ponto, peora o projeto. (Muito bem; muito
bem.)

o Sr. Antônio Covello, para encaminhar a votação. pro
nuncia um discurso que será publicado depois.

O Sr. Lemgruher Filho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a vo
tação, o Sr. Deputado Lemgruber Filho.

O Sr. Lemgruher Filho (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o munidpio, que é a base, no sistema de
mocrático, para a eleição, e que o Sr. Ministr:o Juarez Tá-
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Vora admitiu como único eleitorado capaz de comparecer' ás
urnas para uma eleição direta, será ferido de fundo, na sua
autonomia se a Assembléia aprovai' os parágrafos 1° e 2°,
do art. 12, da emenda n. 1.945.

O ilustre Deputado, Sr. Leví Carneiro, com o brilho de
sua inteligência e sua elevada cultura, afirmava, há pouco,
.da tribuna que o Supremo Tribunal Federal admitiu a no
meação, pelo Presidente do Estado, dos Prefeitos dos Muni
'cípios em que o Estado tinha interêsses.

Pois bem; o Estado do Rio de Janeiro, na reforma Cons~

titucional de 1916, foi forçado, em virtude de acórdão, do
Supremo Tribunal Federal ...

O SR. LEvi CARNEIRO - Houve vacilações na jurispru
·dência.

O SR. LEMGRUBER FILHO - ... a modificar a orien
tação do Govêrno nomeando prefeitos para os Municípios em
·que tinha responsabilidades financeiras, porquê o Tribunal
julgou que era um atentado a autonomia dos Municípios
~ssa nomeação.

O SR. BARRETO CAMPELO - E é um atentado.
O SR. LEl\1GRUBER FILHO - Não sei, por conseguinte,

"como a Assembléia, em 1934, ao votar a Constituição da Re
pública, retroceda, indo garrotear a autonomia dos Municí
pios, principalmente na eleição de seus prefeitos. E nem se
pode compreender que o Prefeito seja de nomeação do Go

vêrno do Estado, e o Conselho Municipal. seja deéleição di-
reta do povo. O que veremos é a luta constante do Poder
Legislativo e do Poder Executivo dos Municípios; é o Pre
feito procurando atender a interêsses de toda ordem, respei
táveis alguns embora, e o Presidente do Estado ser contra
1.'iado pelos Conselhos Municipais ...

O SR. GABRIEL PASSOS - Nem sempre existe essa luta.
Em Minas, nunca existiu.

O SR. BrAS FORTES - Foram os Prefeitos, nomeados pelo
-Govêrno que mais prejuízo deram, em Minas, ao Estado.
Basta lembrar as indenizações àa administração Werneck, e,
mais recentemente, o caso Vivaldi Leite Ribeiro.

O SR. LEMGRUBER FILHO - ... Conselhos Municipais
que são compostos, em geral, de homen~ de responsabilidade
-dos Municípios.

Não vejo, portanto, Sr. Presidente, no momento em que
se dá, ou se pretende dar, ·ao Distrito Federal o direito de
-eleger o seu Prefeito, como se vai tirar a Niterói, Capital do
meu Estado, cujos interêsses defendo; não sei como se vai

.tirar a Niterói o direito de escolher llvremente o seu go-
Ternador.

O SR. LEVf CARNEmo - Não se deve dar êsse direito nem
-a Niterói, nem ao Rio de Janeiro, nem a Município algum.

Q ·SR. BARRETO CAMPELO - Então, V. Ex. acaba com os
Municípios!

O SR. LEMGRUBER FILHO - Antigamente - e aí está
-a razão de ser, talvez, da condenação da eletividade dos pre
feitos, - a eleição era uma mentira, uma burla. Hoje, não,
.a eleição é um fato.

Não podemos, pois, Sr. Presidente, subtrair ao município
'0 direito àe eleger, livre .honestamente, aquele que lhe deve
dirigir os destinos. (Muito bem) .
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o Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra, para
<mcaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Para encaminhar a votação) - 51',
Presidente, acabo de ouvir opiniões as mas desencontradas,
á propusito da organização municipal.

A emenda n. 1.945 estabelece, no seu art. 12, inciso "In
a eletividade do Prefeito e Vereadores á Camara Municipal,
podendo aquele ser eleito por esta".

Parece-se, Sr. Presidente, que há. confusão na interpre
tacão do artigo. O que os autores da emenda 1.945 quiseram
fazer foi deixar, ás leis estaduais de organização municipal
a liberdade no preceituarem sôbre a fórma de organização
política dos municípios.

Ora, Sr. Presidente, ao contrário do que vem de opinar
o nobre Deputado por São Paulo, Sr. Antônio Covello, en
tendo que a eleição direta dos prefeitos é um grande mal
para as administrações municipais.

Não quero recusar, com isso, a capacidade dos municí
pios para escolherem os seus governantes.

Há três alvitres nêstes particular: a eleição direta do
Prefeito, a eleição indireta do prefeito pela Camara Muni
cipal e a nomeação dos prefeitos pelos Governos do Estado.

Quanto a êste último, sou absolutamente contrário.
Só admito a nomeação dos prefeitos pelo Governo do

Estado em casos excepcionais, em casos como os das capitais,
em que colidem os interesses do município con1 os interes
ses do Govêrno.

A soluç;ão natural, para tais casos, não é, c'ertamente, a
nomeação dõs prefeitos para as grandes capitais, mas a ins
talação dest.as em pequenas cidades, de modo que popula
ções de 200, 300 e 500 mil habitantes não fiquem privados
dos seus direitos de self-gove1'mnent. Mas, a questão para
mim não gira, principalment.e, nêst.e ponto, senâo na opçáo
entre a elE'ição dos prefeitos pelo eleitorado, eleição direta
por prazo fixo, e a eleição indireta pelas Camaras Munici
pais, POI' prazo muito menor e variável.

Tivemos em nosso Estado, durante longos decênios, o
govêl'no das Camaras municipais. .

CreIO que era por toda a parte ° regime adotado no
Império, e que permaneceu durante a República em alguns
Estado, sôbretudo no do Rio de Janeiro.

Comparando o regime dêstes últimos dez an.os com o
anterior, especialmente nos pequenos municípios do meu Es
tado, não posso deixar de afirmar, categoricamente, que o
Govêrno da Camara Municipal se revelou superior, muito
mais atento aos interêsses públicos, do que o dos prefeitos
eleitos a prazo fixo.

Não posso deixar de chamar a atenoão da Assembléia
para o fato incontrastável de que o Prefeito proveniente de
eleição direta, por tempo determinado, é um verdadeira di
tador.

O SR. LEVÍ CARNEmo - V. Ex. não admite o Prefeito no
meado em caso algum?

O SR. FÁBIO SODM - Acabei de dizer que o admito
em condições excepcionais, como nos casos das capitais dos
E~tados, mas entendo que essas capitais não deviam estar
em grandes cidades.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O princípio é o mesmo
em qualquer parte.

O SR. LEVf CARNEIRO - VV. EEx. admitem que o Esta
do suprima os municípios, mas não consentem que nomeie
os Pref<dtos!

O SR. FÁBIO SODRÉ - Quero chamar a atenção da
AssemblP.ia para o faLo da ditadura municipal. No govêrno
do município não é possível estabelecer-se o sistema dos
"Cheks and Balance" do presidencialismo americano. Não
é possível, porquê o Prefeito, o Governador, tem uma ação
direta, incontestável, sObre o eleitorado. Não haverá, ou difi
cilmente se encontrára, Camara Municipal que possa opOr
se ao Prefeito.

Eleito por prazo fixo, o Prafeito dominará integralmen
te a Caroara Municipal: Será um pequeno ditador munici
pal.

Ora. Sr. Presidente, sobretudo nos municípios pequenos,
onde não se póde ter grande segurança, grande certeza na
boa escolha, será um perigo confiar a um homem; pelo
longo prazo de três ou quatro .anos, toda a felicidade e o
progresso locais.

Nessas condições, batf-me junto aos coordenadores da
Assembléia para que se deixasse liberdade aos Estados, de
organizarem os municípios conforme entendessem, respei
tando porém, á liberdade de escolha de seus governantes.

O inciso r, garantindo" a eletividade do prefeito e ve":"
readores á Camara Municipal, podendo esta eleger aquele",
não fez mais que permitir oantig() sistema do govêrno das
Camaras Municipais, govêrno, aliás, que é o dos municípios
norteamericanos, sem embargo do que acaba de dizer o no
bre Deputado, Sr. Leví Carneiro, porquanto, se nas cidades
americanas destacadas dentro dos municípios há um govêr
no técnico - os comittees americanos, - os municípios
que os incluem são dirigidos pelos "boards", composto de

. 5, 7,. e até 15· membros.

O Sr. Presidente - Está findo o tempo de que dispunha
o orador.

O SR. F.ÁBIO SODM - Vou concluir. A última Cons
tituição presidencialista, que é a do México, impõe o Go
verno municipal pelas Camaras municipais, pelos Conselhos
municipais, não admittindo, expressamente, nenhum órgão'
intermediário entre êsses Conselhos e o Governo do Estado-.
(Muito bem).

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Soares Filho.

O Sr. Soares Filho (Para encaminhar a votação) 
Sr~ Presidente, na discussão do art. 12, da emenda nú
mero 1.945, que diz respeito aos ttlUnicípios, creio que mui
tos dos oradores, que me antecederam, não tiveram em vista
uma questão que julgo capital.

É a seguinte, Sr. Presidente: neste art. 12 são enume";
rados principios, e,em regra, em quasi todos os seus arti
gos, de forma facultativa.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que os Estados poderã~

adotar ou não o regime aconselhado, segundo as inclinações
das respectivas constitufutes.

VOLUME xx 26
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o SR. PRADO !{ELLY - Como representante, aqui, do Es
tado do Rio de Jan·eiro, não me anteciparei ao voto da Cons
tituinte do meu Estado.

O SR. SOARES FILHO - Perfeitamente.
A discussão como vem se verificando, Sr. Presidente,

faz abstração completa da existência das Constituintes es
taduais.

Não estamos estabelecendo a morfologia dos municípios,
mas fixando apenas principios, em regra facultativos, como
já afirmei, para que as constituintes estadua.is, exominando
as peculiaridades de cada Estado, as necessidades das ad
ministrações municipais, possam, então, mais autorizada e
diretamente do que nós, para essas qUi3stões, porquê os Depu
tados constituintes já virão .especialmente .com a missão da
organização completa e detalhada dos municípios, plasmar
a carta dessa organização e salvaguardando os interêsses de
sua autonomia ea eficácia de sua administraç·ão.

O SR,LEMGRUBER FILHO - A primeira Constituintp,eu
admito que conceda a votação direta para eleição do pre
feito; mas, imediatamente, o Presidente do Estado convocará
.outra Assemblé.ia Constituinte para· que reforme, com a in
fluência política, êsseprincípio, e passe êlea 'nomear .o
prefeito da Capit~l. Quero evitar é ·isso.

O SR. SOAR:E':s FILHO - Quanto á outra questão lem
brada, no aparte com :que acaba de ma honrar meu nobre
colega de bancada,·Sr. 'Lemgruber Filho,sôbre a eletividade
do prefeito, álém de ser facultativa na dísposiçãoque esta
mos votando a adoção da eleição direta do prefeito oua e1ei
C·ão pelas caroaras municipais, há ainda mais: no Brasil.
quasi .todos os Estados, até bem poucos anos, e ,o Estado qile
represento, àté a 'última reforma .constitucional, viveram
no regime dos presidentes' de caroaras como órgão' do 8xe
cutivo e, o que é mais, e1eitosa-penas por um ano; e oom
assim, na ampla autonomia municipal, dada pela Constitui
cão de 91, êsse. preceito jámais feriu a .autonomia dos mu
nicípios.

No Estado· do Rio, até a última reforma constitucional,
o executivo municipal era exercido pelo presidente da ca
mara eleito pelos. respectivos vereadotes.

:0 SR. FERREIRA DE SOUi'lA - Posso informar que o mesmo
se dava no Rio Grande do Norte.

O SR. SOARES FILHO - il:sse regime existia sem qual
.quer prejuízo, quer para a autonomia do munieípio,. quer
para a boa marcha de· sua administração.

Se, portanto, ás constituintes estaduais cabe determinar
a eleição direta dopre:t:eito oua indireta- êsse diSPfJsitivo
constitucional não impede' que cada Estado adote o princIpio
qUe· fOr· 'mais .'conveni~nte.

O SR. 'FÁBIO SonRÉ - Há ainda uma raião: riãopodero
ser iguais -as .administrações de municípios inteiramente di
ferentes.Um pequoeno' municfpio, evidentemente, não pode
ter' a mesma organização de um 'município populoso.

o SR•. SOARES ,FIT..HO- QWl.nto á criação de ..órgãos
de ,assiStência técnroa e -''Verificação.financeira, .não .posso
compreender como quem tenha .tido :eontacto, ·um·instante
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sequer, com a vida administrativa dos municípios, possa. fu
gir ao imperativo da normalizacão das administracões mu
nic'ipais por essa forma. Sabemos que, em regra, o muuicí
pio não dispõe de elementos financeiros para custear cer
tos serviços necessários a boa administração dos interêsses
que lhe são entregues. A criação, portanto, do 6rgão técnico.
visa conceder ao poder estadual a faculdade de suprir essas
deficiências da. admini,stração municipal, orientá-la no bom
sentido, permitiudo pór outro que a organização de zonas
municipais, com a contribuição, para uma caixa comum,
possa ter á frente dos servicos de saúde pública um espe
cialista, á frente das obras um engenheiro com competência
para dirigí-Ias ~assimpor diante. .

Não há nisso nenhum resquício de diminuicão da auto
nomia do Município.

Na minha zona, ,depois da Revolucão,ensaia7pos, em
certo momento, sem lei, com absQlut(). êxito, o regime dessa
administração lP1lIlÍcipal coorctenadadé .mais de um Muni
cípio, a pr~p6sitod~algunspr9blemas comuns.

O SR. JosÉ DE 'SÁ - Os problemas municipais sã<l co
nexos e a assi'stência.· técnica· do Estado· aSsegura. a unidade
de ação na solução dêsses mesmos proble~as. É um ponto
a ponderar.

O SR. SOARES FILHO...,.. Perfeitamente. Quanto á fis
calizacão financeira, não compreendo como qualquer de n6s,
que tenha :contacto .ou responsabilidade na vida de um Mu
nicípio, possa subtrair os administradores municipais·á .fis,..
calização de. qualquer poder, .e~ matér~ de financas,quan
do somos rigorosos, rigorosíssimos quanto ao Presidente da
República no exerdcio de sua administração para prestação
de contas a fi-scalização. de sua ,gestão ·financeira.

O SR. BELMIRO MEDEmos - V • Ex. está desvirtuando
completamente a questão. Aceitamos a fiscalizacão por parte
da Camara. .

O SR. SOARES :F:~HO ~ Os que desvirtuam a questão
pão os nobres Deputados porquê, no tocante á União, não
é aPEluas ,a CaIPar.a poIític~, :0 Legislativo, que .fis~aIiza .as
tfinancas. Não. ,É o Tribunal de Contas que examina a exe,..
cuçãó dos Orçamentos, dá parecer sÔbre, essa mesma .exe,..
cução e. os envia á Camara Política, com êsse parece-r, para
serem discutidas as contasapresentadas~

O,S~: BIAS F~~s - Aooitam.()s um ·tribun;J.l judiciáriQ.
O, .que njo quere~osé um 6rg.ão político enquistado no M"!1
nicíp~Q.

O :SR. "SO,ARESFILIIO .~ vv..EEJt .,portã.nto,. aoei
tam um, ór.gão; querem, apenas,. que êle seja criado· por tal
manei:ra .que ,não ,fique sujeito á política. Cabe, então, á
Constituinte estadual dar essa solução de forma que seme- .
lhante órgão possa \Servir aos interêsses da administração
municipal, superiormente, ~msubalternidade.ao pod9l' po-
lítico.. (~uito bemol .

OSr. Prado·Kell,. --Peço a pala"'Ta~

i() .'Sr. rPresidell\e~'Tem;a·palavra.o -:Sr. Prado KeIly,
para 811caminhar a· :votaç;ão•



o Sr. Prado Kelly (Para encaminh.ar a 'Votação) '
Sr. Presidente, aprovaremos a emenda n. 12 e seus incisos.
Quanto ao § 3°, que resa:

"É facultado ao Estado a criação d-e um órgão da
assistência técnica á administração municipal e fisca
lização de suas finanças",

preferimos o dispositivo do artigo 130 do projeto constitucio
nal, com o qual concordou, em seu parecer, a ilustrada sub
comissão, nos seguintes termos:

"Os Estados poderão criar órgão d-e assistência
técnica aos Municípios e de verifio;a.;ão das suas fi
nanças."

A única diferença, entre os doi,s dispositivos, ·está na pa
lavra "verificação". De acOrdo, aliás, com ci nobre "leader" da
maioria, requeremos o destaque da palavra "fiscalização", da
emenda n. 1.945, artigo 12, § 3°, assim como do termo "ve
rificação", do artigo 130 do projeto constitucional.

Nesse sentido, Sr. Presidente, enviarei á Mesa os dois
requerimentos. (Muito bem; muito bem.)"

Vem a Mesa o seguinte

REQUERIMEJ.~TO

Requeremos o destaque da palavra "fiscalização" da
emenàa n. 1.945, artigo 12, § 3°.

·Sala das Sessões, de Maio de f934. :- Prado Ke'U'II.
-.,. Nereu Ramos. - Medeiros Neto.

O Sr. Acilrcio Tôrres - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Acúrcio
TOrres, para encaminhar a votação.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Para encaminhar a 'Votação) 
- Sr. Presidente, cumpre-me o dever de acompanhar, alguns
dos meus colegas de representação, na defesa do ponto de
vista, que já sustentaram da tribuna, da eleição de todos os
prefeitos municipais. ._

Não posso votar pela aprovação de um dispositivo que,
dando aos munícipes de determinada parte do Estado, o di
reito de escolha dos dirigentes dos negócios municipais, su
prima êsse mesmo direito a outros, notadamente aos da ca
pital do Estado. Se alguma medida moralizadora, neste par
tiéular, pudesse ser apresentada ao voto da Assembléia, não
seria, por certo, a não eleição do Governador do município
Capital do Estado, mas, ao contrário, devia essa medida abran- 
ger tão só os municípios pobres, aqueles que não teem renda
nem para custear os seus serviços ordinários.

Tive ensejo, Sr. Presidente,' de oferecer ao estudo da
douta Comissão Constituiconal a emenda n. 390, mandando
suprimir a disposição contida no § 9° do. artigo 127 do pro
jeto, disposição que vejo, agora, repetida no § 1° do artigo 12,
ora em debate.

Sou contrário, também, por atentatória da autonomia mu
nicipal, ao dispositivo que deixa ao Estado a criação de um ór
gão de controle da vida municipa~, porquê, Srs.. é da própria
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essência da autonomia municipal - e assim ensinam vários
tratadistas, na cumiada dos quais se encontra o Sr. Carlos
Maximiliano, Presidente da Comissão Constitueional - que
é uma das razões de ser da própria autonomia municipal a
eletividade dos órgãos administrativos do município.

O SR. BrAS FORTES - Autonomia quer dizer poder que se
constitue por si mesmo.

O Sr. Presidente - Atenção. Peço ao nobre orador· que
restrinja o mais possível as suas considerações, pois que dis-
põe, apenas, de dois minutos. .

O SR. ACúRCIO TORRES - Serei breve.
S;:,. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, julgando

um "habeas-corpus" no Estado do Rio de Janeiro, no Municí
pio de Iguassú, unanimemente resolveu que feria a autonomia
municipal a não eleição dos órgãos deliberativos e executivos.
p'or isso, SI'. Presidente, no Estad·o, fizemos a reforma cons
titucional em 1920, para estabelecer o princípio consagrado
pela mais alta COrte de Justiça do país, que declarava que os
prefeitos e vereadores tinham de ser tOO98 eleitos.

O SR. NEREo RAMos - Isso na vigência da Constituição
de 24 de fevereiro de 1891..

O SR. ACÚRCro TORRES - Perfeitamente: ninguem
ignora que antes de 24 de outubro de 1930 Unhamos em vigor
uma outra Constituição, que não 'esta que estamos elaborando
neste instante...

Se foi uma conquista de fato libérrima para o Brasil a
eleição de todos os membros do Poder Executivo Municipal,
como, depois· de uma revolução, que se fez para dizer que
todo o cidadão tinha o direito precípuo da escolha dos admi
nistradores da c~usa pública, como vamos elaborar uma Cons
titUição abolindo essa conquista liberal, maximé na hora em
que podemos praticar eleições sérias, escorreitas e honestas,
na vigência do atual Código Eleitoral?

. Sr. Presidente, não votar a emenda que manda suprimir
o § 2°, é ...

O SR. LEMGRUBER FILHO - Ser reacionário .•.
O SR. ACúRCro TORRES - ...é sagrar apenas que os

adrqinistradores estaduais, daqui por diante, ficam com mais
alguns cargos para aquinhoar seus correligionários ou aqueles
que os aplaudem.

Por isso foi que pedi o destaque do § 10 do artigo 12, para
que seja conjuntamente discutido com a emenda que apresen
tei, mandando suprimir o § 2° do artigo 127, porquanto sou
contra á não eleição dos prefeitos das capitais e das estações
hi1ro-minerais, como também sou contra, radicalmente, qual
quer intervenção do Govêrno do Estado, por qualquer dos
seus órgãos, na vida autonoma dos Municípios. (Muito bem; .
'!"y.ito bem.)

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente _. Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejo pedir a V. Ex., uma informação. Vai se votar o ar
tigo com os parágrafos, ou cada um dos incisos isolada
mente?
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Desejo dar a razão do meu pedido. Sou autor da emen
da ao § 3°, e se róI' posto em, votação o parágrafo, conjunta
mente com' o artigo; pediria., a-- palavra para· encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Será votado o artigo, ressalvados os
destaques.

O Sr. Cunha Melo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O' Sr. Cunha Melo (Pela ordem) -'- Sr. Presidente, antes
de mais nada, desejo saber se V. Ex. mantém a. orientacão
do seu' antecessor, que, ontem, nesta Casa, admitiu que o
Sr. Deputado Pereira Lyra. f8Jlasse durante 15 minutos, por
,ser relator do capítulo, e signatário de emendas.

O Sr. Presidente - Não vejo dispositivo algum do Regi
mento em que possa assentar uma deliberação favorável ao
nobre Deputado. Ao contrário, o Regimento só dá a qual
quer orador, sem distinção de sua, qualidade, 5 minutoa
para encaminhar a votação. '

O SR. CUNHA MELO - V. Ex. Sr. Presidente, faz ex
eeção ao seu liberalismo.

O Sr. Presidente -- Não faco exceção,. ao' meu- liberalismo.
É' que o' Regimento é rigorosamente eXpresso.

01 ~R. CUNHA MELO ...... :De aeOrdo com. interpretação
dada anteriormente, V. Ex. devereconh~er-meo direito
dê ocupár por 10 miIiutos' a tribuna, tanto mais que s'ou
relator'•

. O"Sr.Presidente - Reafirmo'a V. EX'. ,que o llegimento
não distingUe os relatores dos demais' oradores, na. hora do
encaminhamento da. votação. Aliás, em' 5 minutos, poderão
ser resumidas as mais importantes qUestões pára elucida
çãoda ,Assembléia. Assim, dou ~ pâlavrâ ao' nobre Depu
furto pal"a encaminhar' a votBcão\. .

Ó Sr. Cunha Melo (Para encaminhar a 'Votação) -'- Se
nhor Presi~i'eBteinas' duas fases aoidentadas da vida da Co
mis$ã'o dos 26, conbe""me estutlar fi I'e1a:tar' a matéria refe-
rente 8'08' mU'nÍo'1j)ios. ,
, Â:peroebidó e condoído da situação doS municípios do

BrasH, tivep6r objetivopre'stig'iá·4ôs~cerea-ndO'-os das mais.
ámplâs garantias' dentro do texto- eonstituciGriâl qüe ésta-
mós: à- votar. '

O SR. LEMGRUBER FILHO - Embora tirand(j li autono
mia a alguns.

O -SR. CUNHA MELO - Realizando êsse objetivo, pen
sei enumerál' dentro do',próprio téxto constitucional alguns
negócios do peculiar interêsse dos municípios.

Na Constituição de 91, a autonomia dos municípios
fioouresfritá a ~ssa frase imprecisa, já condenada pelá téc
riiõa' da 'Direito ,tonsíi~i'onal moderno, de "negócios de
,sêiJ.; peeUlitn" mterê'sse". Aquestâo da legitirnidàd.e' dós P1!e
feitos, da nomea~o dos Governadores de Estado, agItou OS
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nossos publicistas e jamais conseguiu uma orientação paci
fica da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
d'era!. Duas: correntes· se formaram. Numa e noutra cor
rente, enfileiram-se as maiores But-oridades. Variaram as
decisões sôbre o assunto.

Sustento, como princípio dorsal da autonQ.mia muni
cipal, o direito da eletividade dos chefes do Executivo Mu
nicipal e, dentro da. doutrina, dentro da opinião dos pr6prios
publicistas, mesmo dos mais exaltados adeptos da autonomia
municipal; estabelecí exceção para dois únicos casos: o dos
prefeitos das capitais e o dos prefeitos das estacões hidro
minerais.

O SR.LEMGRUBER FILHO - Por que V. Ex. abriu exce
ção para os prefeitos das capitais? Qual o argumento?

O'SR. CUNHA MELO - Rui Barbosa, quando da cam
panha civilista, escreveu entre os postulados da sua memo
rável jornada· a autonomia municipal, mas concordou em
®e, nos municípios das capitais, pela sua situação excepcio
nal, os prefeitos fossem de nomeação. No Estado moderno,
s autonomia municipal absoluta, ampla, é impraticável,
pois; os seus problemas sAo complexos e vários, tornando
cada dia mais difícil distinguir os problemas d0 natureza
municipal dos de natureza estadual.

O: SR. LEMGRUBER FILHO - Então, não devia haver
Conselho Municipal, também.

O SR.. CUNHA MELO - Os Municípios das capitais são
centros das atividades econômica e política dos Estados;
são centros da pr6pria vida, da vida oficial dos Estados. Aí,
nesses municípios, mais difícil se torna distinguir os inte
l'êsses do Estado dos interêsses dos municípios. lllles se
confinam, coincidem, se absorvem e passam a ser interêsse
da pr6pria coletivida.de.

O SR. LEMGRUBER FlLHO - Então, que desapareçam
os; Municípios· daspró~r:ias' capitais.

O SR~ CUNHA MELO -- Respondo, nestas palavras, á
ponderação daqueles que se insurgiram contra o princípio
da eletividade do prefeito das capitais e das estações hidro,..
minerais. Quisera ter a ventura de poder dar resposta mais
minuciosamente a todos os colegas que me honraram com
objeções ao meu trabalho e que me eetão honrando com 08
seus aparte$-. Não esqueçamos que nossa história política
tem já muitas. vezes demonstrado os perigos, os inconveni
entes, as in1J?anquilidades da coexistênoia, nesses municí
pios,. nesses centros, de dois poderes a.utonomos - o muni-
oipal e o estadual. .

Respondo, assim ás primeiras obJeoOes feitas ao meu
trabalho" passando a ooupar-me do artigo que cria órgãos

, .de.assistência técnica e de, verificação. das fina.nças ~nici~
palS na expressão e~regada pelo. meu parecer e aoolta peI.o
substitutivo da ComisSão Constitucional.

O SR. LEMGB.UBER FILHO - Mas com funcionários no
meados pelo Presidente da Repúbtiea.

() &a. CUNHA MELO - A emenda n. i.945, ora. em
:votação• ~ •

"0 "SB.JeÃo 'VILA8BOAB - Alterou profunElamentee
projeto.
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O SR. CUNHA MELO - ... alterou em alguns tópicos,
realmente. Não obteve essa emenda em alguns tópicos nosso
parecer favorável. Entretanto, preciso dizer á Assembléia
que o direito de inspeecão, o jús suprce'lfl,(B i'1W'peci;~ni8

sôbre os negócios municipais, vem sendo exercido desde o
século XVII e o Barão de Stein, defensor da autonomia mu
nicipal nunca impugnou êsse órgão.

Sr. Presidente, ainda bem que tenào a felicidade de
vêr, na cadeira da Presidência a V. Ex. e assim, poder
esperar que V. Ex:. mantenha a meu respeito a deliberação
liberal que teve ontem, quando se achava na tribuna o ilus
tre Deputado, Sr. Pereira Lira.

V. Ex. decidiu que êsse nobre colega poderia falar
comO relator e também como primeiro signatário duma
emenda falando assim tO minutos. Pediria a V. Ex. que
mantivesse essa orientação, como homenagem á própria
Casa que me aparteia, dando-me 5 minutos mais, afim de
que eu possa responder ás objeções apresentadas ao meu
trabalho.

o Sr. Presidente - Devo informar ao nobre orador, que
não fiz a concessão a que V. Ex. alude. Foi circunstancia
toda de ocasião pela. agitação que havia no momento.

O SR. CUNHA MELO - Também agora há agitação e
V. Ex. poderia ter a mesma benevolência de ontem em be
nefício da matéria em discussão.

O SR. JOÃo VILASBOAS - O pedido do orador deve ser
deferido, tratando-se de matéria da importancia da que
votamos.

o Sr. Presidente - Concederei mais alguns minutos, afim
de que o orador conclua.

O SR. CUNHA MELO - Agradeço a V. Ex. Continuo
respondendo áqueles que apresentaram emendas preten
dendo a eliminação do artigo que cria os órgãos de assis
tência técnica e de verificação - notem bem, foi a expres
são por mim adotada - das finanças dos municípios.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Vamos criar êsse 6rgão
também para os Estados. .

O SR. JOÃo VILASBOAS -Ao, palavra verificação foi
substituíd·a por "fiscalização".

O SR. CUNHA MELO - Desde o século XIX, a Ingla
terra compreendeu o perigo das franquias exageradas, das
liberdades amplas aos negócios municipais, e todas as legis
lações do mundo têm procurado remediar o mal, determi
nando uma espécie de tutela, não aquela tutela odiosa, ver
dadeira correição dos nossos tempos monárquicos.

O SR. DANIEL.DE CARVALHO - V. Ex. dálicença para
um aparte? A Constituição de 9t já permitia os órgãos de
assistência técnica. Não permitia, porém, a fiscalização fi
nanceira, senão por intermédio dos tribunais de Contas.

O SR. CUNHA MELO. - Explico a V. Ex. o objetivo
que tive em vista. Aceito êsse órgão, como de assistência
técnica, de consulta. Não posso vêr nele um atentado, um
cerceamento da autonomia municipal, porquê quem diz as
sistência, diz proteção; quem diz proteção, diz beneficio;
queD?- diz benefício, diz utilidade e proveito.
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O SR. ANTÔNIO COVELO - Desde que seja meramente
consultivo.

O SR. CUNHA MELO - Mas o dispositivo diz órgão de
assistência e a interpretacão que dou da tribuna, como
relator que fui da matéria, amanhã, a-pesar-da obscuridade
do autor dessa interpretação, poderá ser tida como autên
tica para que se verifiqu-em as finalidades dêsse órgão.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Essa interpretapão ser'
inútil.

O SR. CUNHA MELO - Refiro-me agora, Sr. Presi
dente, a êsse mesmo órgão quando exerce o papel de verifi
cador das finanças munioipais. Ainda aí não tem hierar
quia, não tem sanção alguma sObre o município.

O SR. JOÃO VILASBOAS - Aceitamo-lo como verifica
dor, não como fiscalizador.

O SR. CUNHA MELO - Perfeitamente. Sou o primeiro
a declarar que o aoeito como fiscalizador, porquanto dei pa
recer impugnando a palavra "fiscalização" por julgá-la ri
gorosa de mais.

A única sanção que, como 'Verificador das finanças mu
nicipais, êsse órgão d-everá ter - será de representar aos
poderes nos casos previstos pelo substitutivo e pela emenda
n. 1.945, isto é, nos casos de insolvência' dos Municípios.

O SR. !REN~O JOFFILY - V. Ex. dá-me licença para
um aparte?

O SR. CUNHA MELO - Darei a V. Ex. oportunidade
para o aparte.

Sabem os nobres colegas qu-e a União ficou com a fa
culdade de intervir nos Estados quando êles, sem fôrça
maior, sem motivo justificado, deixem em atrazo o paga
mento de sua dívida· fundada por mais dá dois anos conse
cutivos. O mesmo princípio, por analogia, se estab-eleceu
em relação aos Estados e Municípios. Pois bem, aí está a
sanção, única, de que, como órgão verificador das finanças
municipais, poderá êsse órgão dispOr.

O SR. JOÃo VILASBOAS - :t a intervenção permanente.
O SR. CUNHA MELO - Dá, portanto, ao Poder esta

du~l, a faculdade de conhecer da oportunidade da. interven~
Cão nos negócios municipais.

O SR. !RENto JOFFILY - E o meu apa.rte?
O SR. CUNHA MELO- V. Ex. poderá dá-lo agora?
O SR. lREN~o JOFFILY - De· que serve verificar a si-o

, tuação dos Municípios, se não dispõe de sanção em caso de
irregularidade? O Estado deve, porém, fisca.lizar. A sanção
poderá vir na lei estadual que permitir essa fiscalização.

O .SR. CUNHA MELO - V. Ex. não apreendeu o meu
pensamento. Declarei que, quando- o Estado verificar essa
situação, de insolvência do Município, encontra na verifica
ção feita por êsse órgão, a opo:r;-tunidade, o fundamento
para o exame do direito de intervencão que a Constituição
lhe conferiu. Podem aparecer emendas outras, contendo
matéria nova, sôbre as quais não me tenha manifestado.
-Reservo-me a faculdade, dentro do regimento, de voltar á
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tribuna, encaminbando a votação, dizendo sObre essas novas
emendas. (Muito bem; muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Cunha Melo, o
Sr. AntÔnio Carlos, President~ deixa a cadeira
da presidência, que é occupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente, e novamente
pelo Sr. Antônio Carlos, Presidente.

o Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o sr. Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, .se bá um dogma em direi/to público que,
em vez de envel'hecer, cada vez mais se apresenta vigoroso e
robusto; é o da autonoIr.ia municipal. (Muito bem). Os mais
modernos tratadistas, aqueles que são comumente citados
aqui, como Harold Laski, defendem, intransigentemente,
êsse princípio. Laski declara não se poder discutir a neces
sidade de um govêrno local forte e não ·ser possível adJ;O.itir
unia demoeracÍ8 em que certos problemas não sejam reti
rados do poder central, e entregues, pela sua própria índole
.e natureza, á decisão, no local, pelas pessoas a quem mais
diretamente interessem. (Apoiados).

Não compreendo portanto, o federalismo de eminentes
colegas que querem fazer a descentralização da.. União para
o Estado, mas, quando chegam no Estado, querem, ao con
trárrú, f.azer a centralização dos Municípios para o Estado.

Q. SR. KERGINALDO CAVALEM.NTI - V. Ex. tem toda a
I'ltZão.

O SR.. DANIEL D$ CARVALHO - Que federalismo é
êsse?

O SR.LEví CARNEIRo - Na federação, o Estado federado
é unitário. Este o verdadeiro federalismo..

O SR. DANIEL DE-CARVALHO - Posso dizer a V. Ex.
que. essa opinião é,·~lvez li!!.ica nesta Assemb'l'éia.

O SR. LEví CARNEIRO - Única'? Não -apoiado.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. já defendeu

brilhantemente o contrário do que está dizendo, no seu li:'vro
sÔbre o federalismo e -o judiciarismG.

O SR. LEVf CAR..ilrEIRO - V. Ex. não me deu a honra de
ler com atenção êsse meu livro. .

O SR. DANIEL DE. CARV.,.~HO - Sinto não ter aqui o
livro. Parece-me queêsse caso, como no da unidade de
-processo. V• Ex_ apresenta o fenÔmeno da regressão.

OBR. LEVf CARNEIRO' - Absolutamente. V. Ex. já 'VOtou
neste s~ntido, porquê jã estabelecemos que o regime federa
tivo mio é prmcfpio constitucional da União para serobser
vado -na 'Organizacãodos Estados.

O SR. DANIEL DE CARV.ALHO - Sr. Presidente. a
.Constituicãode i89i· deixou o principiada .autonomia -muni-



-4H -

cipal sem a proteção devida, porquê era viva a tradição mu
nic~pal que tinhamos recebido da colônia e que havia atra
vessado as vicissiiudes da vida do Império.

O SR. BIAS FOR.TES - Queria um escl'arecimento de
V. Ex. pelo menos quanto á electividade dos prfeitos e ve
readores ás Cl1Iílarss Municipais. O dispositivo reza·: "po
dendo aqueles ser eleitos por esta". Pergunto; deve ser o
prefeito tirado do corpo de vereador-es ou póde o· Poder Le
gislativo eleger pessoa' estranha?

O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. deve fazer
esta pergunta aos autores da emenda coordenadora. Nêste
assunt-o, aliás, de municipa'lismo, .estamos de pleno acôrdo.

Mas. Sr. Presidente, o que se quer fazer atualmente é
obter, per obliquumj aquilo que não se consegue diretamen
te, porquê não se tem coragém de afrontar 'IJ princípio con
sagrado, o dogma da autonomia municitpaL (Muito bem).

Deixa-se a. expressão - autonomia municipa1' - e re
'tira-se o conteudo. Fica a casca e tira-se o'miôlo. Por que?
Porque a criação dêsse órgão denominado de assistência
técnica e de fi'scalização financeira reduz o município. a na
da, porquanto o município, daí por diante, ooisa' alguma
poderá fazer sem consultar e aguardar. a decisão do centro.
(ApOiados e não apoiados) •

A medida visa, pois; entregar os municípios submissos
ao govêrno do Estado. E, o quê é mais grave, retiram-se aos
municípios os recursos necessários para manter êsse novo
6rgão burocrático. Era o que estava acontecendo em alguns
Estados, sob o regime discricionário e o que se quer agora
perpetuar e gene~lizar. "(Há vários apartes).

Vamos separar, nitidamente, os dois campos, pondo
bem em relêvo aqueles que são sinceramente pela autono
mia municipal e não admitem êsse aparelho de fiscalização
financeira, que não é de tomada de contas, que não é tribu
na]. de contas, com as garantias necessárias' de imparciali
dade e de justiça', mas uma ,organmacão huroorátíca de
qu.a:tquer secretaria do govêrno para trazer o~ municípios.
jungidos ao carro do poder.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - É espionagem. das
oligarquias .

O SR. DANIEL DE CARVALHO - A ConstitUição de
1.891. já permitia assistência técnica. Esta podia ir também
até a; regularização das normas da escrita -e tudo mais. Os
municípios tinham, porém, a liberdade de aceitar ou não
essa assistêncra.

(Novos e repetidos apartes. O Sr. Pr~nte reclama
atenção). .

Sr. Presidente, não peço, absolutamente, que votem
comigo 05 partidários da centralização. Aqueles que querem,.

o porém, a. autonomia. do' Município de.verão votar contra o
parágrafo 30 do art•. 12. Os outros, que votem, por êsse arti
go certos de que estarão matando uma. das nossas melhores
t~ições, assaltaudo uma. das últil!l1l.s cidadelas da demo
craeia brasileirá. (Muito bem; mUtto bem).

Em seguida, é aprovado o artigo-i2, .ressal
vado os destaques deferidos.
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O Sr. Presidente - Há sôbre a Mesa o seguinte

1\Jl:QtmaIMBNTO

Sr. Presidente.
Requeiro que o n. i do art. i2 da emenda n. L 945 seja

submetido á votacão com o destaque do seu tópico final onde
se di::; "podendo aquele ser eleito por esta".

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Leopoldo
Cunha MeUa.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Oonstituinte.
Requeiro destaque da frase "podendo aquele ser eleito

}lor esta" do item I do art. 12 da emenda :1.945.
Sala das Sessões. - Alde Sampaio.-Requeiro o destaque da matéria contida no § 10 do n. ro,

do art. 12.
Sala das Sessões, f O de Ma.io de f~34. - Acúrcio'

Torres.

(Com referência ao § 10 do art. 12 da emenda nú
mero 1.945) •

Requeiro preferência para a emenda de minha autoria,
de n.· 390 (avulso do título V, página 55).

sala das Sessões, 10 de Maio de 1934. - ACUTCio Torres.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Cons-
tituinte.

Emenda n. 1..945, art. 12, § 10.
Requeiro destaque do § 10 de minha emenda n. 960.
Sala das Sessões, 12 de Maio de-:I.'934. - Levi Carn.etro.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre os des-
taques referidos. O primeiro é relativo ao n. 1, do art. 12,
onde se diz; "a eletividade do Prefeito e dos Vereadores á
Caroara Municipal, podendo aquele ser eleito por esta" .
Os Senhores que aprovam. o texto destacado;"... podendo
aquele ser eleito por esta", queiram levantar-se. (Pausa.)

Aprovado..

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) requer verificacão
da. votação.

Procedendo-se á verificação .de votação, 1'e
conhece-se terem votado a favor 1.20 Srs. Depu
tados e contra 71; total 191.

O Sr. Presidente - A parte cujo destaque foi deferido,
ficou mantida. pelo voÚ) da Assembléia.

Há sôbre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Requeremos a votação nominal da emenda n. 650, ou
de qualquer outra que consigne o mesmo princípio de elei
ção direta para o cargo de Prefeit.o das capitais dos Es
'tados. Para a espécie há mais de um requerimento de des
taque, objetivando Emlendar o § 1° do n. In do art. 12 da
enrenda n. f. 945, em discussão.

Sala das Sessões. 12 de Maio de 1934. - Ke7'ginaLdo Ca
valcanti. - Leandró Pinheiro.
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Exmo. Sr. Presidente.
Requeremos destaque na emenda n. :1. 945 para o § {O

do n. lII, do artigo 12. - Leandro Pinheiro, por si e por
Kerginaldo Cavalcanti.

O Sr. Presidente - Outro destaque requerido se refere ao
§ 1° do n. m, que diz:

"O Prefeito poderá. ser de nomeação do govêrno
do Estado no município da Capital e nas estancias
hidrominerais" ~ .

Há sObre a Mesa um requerimento de votação nominal.
Vou submeter a votos em primeiro lugar o requeri

mento de votação nominal para êste destaque.

É rejeitado o requerimento de votação no
minal do Sr. Kerginaldo Cavalcanti e outro.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o § {-, do n. m,
tal qual consta da emenda n. 1.945. Os Srs. que o 8tn'ovam,
queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado

O Sr. Acúrcio TOrres (Pelà ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 156 Srs. Depu
tados e pontra 47; total 203.

O Sr. Presidente - O § 10 foi mantido integralmente como
se encontra na emenda n. 1. 945.

Há ainda sÔbrea Mesa eis seguintes

REQUERIMENTOS

Requeremos se destaquem da emenda n. 1.945, os dis
positivos ao § 3° do art. 12.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Carneiro de
-Rezende. - Daniel de Carvalho. - Levindo Coelho. 
Christiano M. Machado. - Furtado de Menezes.-Polycarpo
Viotti.

Requeremos o destaque da palavra "fiscalização" da
emenda n. 1. 945, art. 12, § 3°. - Prado KeU1l. -.iJfe
deiros Netto. - Nereu Ramos.

Requeiro destaque do § 3° e do art. 12 da em~nda nu-
mero 1.945. .

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - João VillasMas.

Requeremos se destaque do art. 12, o § 30 (terceiro)
para votação em separado.

sala das Sessões,-. fi de Maio de 1934. - Daniel de
Ca'l'1Jalho.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti-
tuinte.

Emenda n. 1.945 - art. 12, § 3°.
Requeiro destaque do art. 130 do projecto n. i-'A.
Sala da's Sessôes, 12 de Maio de 1934. - Levi Carneiro•.
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o Sr. Presidente - Outro ponto para o qual foi pedido
destaque, é § 3° do artigo 12 da emenda em votacão. :i!:sse
parágrafo estabelece: "É facultado ao Estado a criacão de
um órgão de assistência técnica e administração municipal
e fiscalização de suas financas".

O 51'. Leví Carneiro pediu que se destacasse para ser
votado, a êsse respeito, o art. 130 do projeto, o qual é
mutatis rnutandis, o dispositivo que acabo de lêr, subgUttuída.
a palavra "fiscalização" pela palavra "verifica.cão". Vou
ouvir a Assembléia sÔbre o artigo 130 do projeto.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra, pela. ordem,

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, lembrari'a a·V. Ex. que existe um requerimento, do
Deputado Vieira Marques, da bancada. Progressista, de prefe
rência. para emenda de sua autoria.

O SR. VIEffiA MARQUES - Efetivamente, Sr .Presi
dente, há um pedido de destaque por mim ·formulado.

0&. Presidente - Perfeitamente. Será considerado em
seguida.

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra, pela ordem.

O 81'. Presidente - Tema palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Prado Kelly.

O Prado Pra.do· Kel1y. (Pela ordem) - Br.Presidente, há
um requerimento de d~staque,nosentido da substituição da
palavra "fiscalização" pela pala'vra "verificação". ~sse re
querimento seria prejudicial ao primeiro.

O Sr. Presidente - Em primeiro lugar, tenho de ouvir a
Assembléia, sôbre se, manMm .dispositivo, já aprovado,. cons
tante da emenda n..1..945, ou se adota o artigo n. 130 do pro
jeto. Em seguida terei de ouvir a Assembléia sÔbre as· modi
ficações propostas em um e outro artigos.

Os Srs. Deputados que aprovam o artigo 130 do projeto,
ao invés do § 3° do artigo 12 da.emenda u. 1.945, queiram
levantar-se. (Pausa.) Foi rejeitado.

Vou ouvir á. Assembléia sôbre os destaques pedidos com
referência a êsse § 3°.

O 8r. Danfel de Carvalho - Peço a palawa, pela ordem.

'0 Sr. Presidente ~ Tem a palavra o Sr. Daniel de Car-
valho. .

.0 Sr. Daniel de. Carvalho (Pela ordem) -Sr. Presidente,
todas as emendas supressivas desta parte querem que haja
um tribunal de contas, um aparelho de fiscalizacão, mas não
essa fiscalizacão pela administr.acão estadual, exercida por
uma Secretaria do Govêrno do ·Estado.

O Sr. Presidente - OsSrs.que aprovam a supressão,
nesse :parágrafo, i lia rP~te'~elati'V:a:Á ':fisealizaçãO''', queiram
lev.antar-se. (Pausa.) Foi rejeitado.
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OBr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) requer verifica
ção de votação.

O Sr. Presidente - Os Srs. que entendem que deve ser
mantido o § so, tal qual se encontra na emenda, isto é, crian
do um órgão de assistência técnica àe fiscalização das finan
ças municipais, queira.m levantar-se, afim de serem contados.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se te
rem votado a favor 157 Srs. Deputados e contra 46; total 203.

O Sr.. Presidente - A Assembléia mantém integralmente .
o § go do artigo 12 da emenda n. L945.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARACÕES DE VOTO

Declaramos ter votado contra o artigo 12, I, parágrafos
10 e 30, por sermos partidários da ampla autonomia municipal,
ali iniludivelmente restringida.

Sala das Sessões, 12 de' Maio de 193.L - Adroaldo lIfes
quita da Costa. - Mauricio Cardoso. - Ricardo Machado.
Minuano de Moura.

Declaramos votar contra o§ '10 do n. m no artigo 12
da emenda n. 1.945 e contra o § go do mesmo artigo e emen
da, por sermos inteiramente partidários da mais ampla auto
nomia dos municípios em todo o Brasil e por achar que o
enkistamento do órgão dito de 'assistência 'municipal e fisca
lização de suas finanças,não passa de uma méra forma de
atrapalhação á administração municipal e meio de colocar
um aparelho de espionagem e continua intervenção do govêr
;no no município.

Sala das Sessões, 1'2 de Maio de 1934. -' LeandroPinhei
ro. - Kerginaldo· Cavalcanti.

Declaramos que votamos pela supressão das palavras "e
fiscalização de suas finanças", última parte do § ao do art. 12,
da emenda sobn. 1. 945. Não quer isto dizer que sejamos
contrários á fiscalização e prestação de contas por parte das
municipalidades.

Desejamos que sempre estas 'contas sejam prestadas e
fiscalizadas, mas perante um tribunal especial, cujos membros
tenham uma garantia real, as mesmas que se atribuem aos
membros de um tribunal judiciário.

Sala das Sessões, 12 da Maio de 1934. - LycurgQ Leite.
- Delphim Moreira Filho. - Belmiro de Medeiros. - Mar
tim Soares.

Vem á Mesa a seguinte

.DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contTa' o dispositivo que faculta aelei
ção indireta dos prefeitos municipais bem como contra o que
permite a nomeação dos prefeitos das capitais dos Estados.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Souto Fil;ho.

'O:Sr. :Irenêo.Joffily - Peço a palavra, pela ordem.

O, Sr. 'Presidente - Tem a palavra, pela ordem,' o senhor
Irenêo J'offiIy.
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O Sr. Irado Joffily (Pela ordem) - Sr. Presidente, há,
no final da emenda, assunto que me parece ter conexão com
a matéria em debate. Refiro-me á parte em que, a título de
esclarecimento, se declara haverem sido supressos os arti
gos 124, 125 e 126, do título V.

Na emenda não se manda suprimir êsses artigos. Penso
que se trata de matéria de relevancia e, assim, a supressão
s6 pode ser feita mediante o voto da Assembléia, artigo por
artigo. .

O Sr. Presidente - A que assunto se refere V. Ex. ?
O SR. IREN~O JOFFILY - Á parte final da emenda

n. 1.945. .

O Sr. Presidente - Está em votação, no momento, o ar
tigO i3.

O SR. IRENOO JOFFILY - Pedi a palavra, pela ordem,
antes da votação, para solicitar o destaque desta parte, pOi'
encerrar, como declarei, matéria conexa.

,Se a V. Ex. aprouver seja destacada afinal, eu me sub
meterei. Também os Estados precisam ser fiscalizados. Se
votarmos a fiscalização da União, não poderemos negal' ~

fiscalização dêles, no particular dos empréstimos.

O Sr. Presidente - A minha impressão pessoal, a proce
derem as palavras escritas ao ser apresentada a emenda, ~

que tudo mais está prejudicado.
O SR. IREN~O JOFFILY ..,.... Está prejudicado?1 Então,_

fica vigorando o substitutivo. A matéria não está regulada
e por isso quis chamar a atenção da Assembléia.

O Sr. Presidente - Vou dar a palavra, pela ordem, ao
primeiro signatário da emenda, Sr. Medeiros Neto, para,
que diga sôbre o assunto.

, O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) Sr. Presidente, a
matéria está regulada na emenda n. 419, cuja preferência
requerí, ao início da sesão, e deverá ser votada logo que a
Mesa o julgue oportuno.

Quanto á matéria do projeto, acaso aqui não atendida,
penso estar prejudicada com a adoção. da emenda substituti
va que acabamos de votar. (Muito bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTo

'SI' . Presidente. - Requeiro que seja sUbmetida a vo
tação, com preferência, a emenda n. 4:1.9, com parecer favo-
rável da Comissão Constitucional. .

Essa emenda contém matéria nova não prevista na emen
da n. 1.945.

Sala das Sessões, fi de Maio de 1934. - Leopoldo
Cunha MeUo.

O Sr. Fernando de Ahreu (Pela. ordem) - Fiz requeri
mento de destaque da emenda n. 914, que deve estar sôbre
a
d
me~a. Rogo a V. Ex., Sr. Presidente, tomá-lo em consi

eraçao. '
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o Sr. Presidente - Já declarei, antecipadamente, que
ressalvava, na votação, todos ()s destaques.

O SR FERNANDO DE ABREU - Era necessária a
providên.cia, visto versar a min.ha emenda sÓbre o todo, ra
zíío por que é insubslituível.

O Sr. Presidente - Vou considerar o assunto. Enquanto
o considero, dou a palavra, pela. ordem, ao Sr. Deputado Ire
nêo J oífily•

O Sr. Irenêo Joffil;r (Pela ordem) - Sr. Presidente,. niío
ouvi a soluCão de V. Ex. ao requerimento que acabel de
formular. Êle envolve matéria de alta relevancia.

Enquanto aqui impomos aos municípios o dever de pres·,
tal.' contas dos empréstimos aos Estados, excusamos êsLt.;, de
o fazerem ao poder competente, que é a Camara dos Es
tados, OU o Conselho Federal.

Sabemos, Sr. Presidente, que os frequentes empréstimos
levaram os Estados e a União á ruína. Precisamos, pois, de
um órgão que regule a matéria, que oponha um dique a
essa avalanche, a qual não podemos avaliar até onde u'á.

Pergunto: matéria de tão acentuada importancia po
derâ ser prejudicada por emenda que dela não trata? Não,
81.'. Pr-esidente. .

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto reque
reu fosse votada a emenda n. 419, para a qual chltmo a
atenção de V. Ex. Se V. Ex. considera que- há outra dis
posição a ser votada sÔbre a matéria, deverá requerer des
taque.

O SR. IRENÊO JOFFILY - Permita V. Ex. que eu
retruque. Nada tenho a ver com a emenda do eminente Depu
tado Sr. Medeiros Neto. A minha questão é a de saher se
os' arts. 124, 125 e 126, votada a emenda n. i. 945, conti
nuam de pé.

O Sr. Cunha Melo - Peço a palavra, Sr. Presidente,
como Relator, para esclarecer êste ponto.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Cunha Melo.

O SR. IREN:S:O JOFFILY - Perdão; eu ainda. estou
com a palavra. Quero que V. Ex. - se tiver poder para
isso, pois, data vênia, creio que não o tem - se digne in
formar se as partes do substitutivo não prejudicadas pela
emenda ficam em vigor. E, peco que, se dúviCia houver a
respeito, seja submetido o caso á consideração da Cas.1..

Esta, repito, é a minha questão.

O Sr. Presidente - Vou resolver, imediatamente, a ques:"
tão de ordem. .

O Sr. Cunàa Helo (Pela ordem) - Pedindo a palavra,
pela ordem, como Relator, para esclarecer a matéria, penso
que poderei colaborar na decisão da Mesa.

A emenda n. i.945, no seU tópico final, á guiza de es
darecimento, declara ter eliminado os arta. 124, 125 e 126
do substitutivo.

VOLUME xx 27
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A votação da emenda n. 419 prejudica o requerimento
do ilustre Deputado pela Paraíba.

O SR. IREN~O JOFFILY - Nada tenbo a ver com a emenda
D. 419. Deixemo-la para depois.

O SR. CUNHA MELO - Sr. Presidente. Essa emenda
- n. 419 - dá novamente redacão ao art. 124, nãQ se re
fere aos arts. :125 e 126 do substitutivo.

O que há a fazer, pois, é pÔr Y. Ex. a emenda n. 419
em votação, com parecer favorável do comité a qua foi sub
metida. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os dois nobres Deputados que acabam
de pronunciar-se sôbre a questão de ordem têm razão: o
Sr. Irenêo Joffily, em considerar que não bá matéria al
guma votada, que prejudique os arts. :124, 125 e :126; e o Sr.
Cunha Melo, em considerar que, votada a emenda n. 419,
fica prejudicada o art. :124-

Entro em1úvida, porém, sÔbre se ficam prejudicados,
ou não, os artigos 125 e :126. Por isso, vou ouvir a Assem
hléia, em primeiro lugar, sôbre a emenda n. 419.

Votação da seguinte

EMENDA

N.419

Onde se lê:
"Art. 124. É vedado aos Estados e Municípios emiti

rem titulo, ou contrarirem empréstimos, d'e qualquer natu
reza interno ou externo, sem permissão da Camara dos Es
tados, a quem incumbe observa:;; nesta matéria as s'3guintes
disposições:

a) a permissão para o empréstimo será solicitada me
diante uma exposicão de motivos que o justifique, e a sua
aplicacão será logo depois relatada, minuciosamente, ã Ca
mara pelo devedor, peI1a de se lhe negar no futuro outras
permissões;

b) nenhum empréstimo novo se permitirá antp.s da
amortização de metade do último empréstimo contraído,
salvo se se destinar a serviço ou obras, de caráter reprodu
tivo, que possa garantir os meios necessários á liquidação
total dos respectivos compromissos;

c) são vedados os empréstimos para cobertura de de
ficit orçamentário. "

Lêia-se:
"Art. 124. Nenbum empréstimo externo poderá ser

contraído por qualquer Estado, ou qualquer de seus Mu
nicípios, e pelo Distrito Federal, sem prévia autorizacão
da Caroara dos Estados." - Sampaio Corrba.

Aprovada.

O Sr. Presidente - Os Srs. que concordam com que se
suprimam do projeto os arts. 125 e 126..•

O SR. ffiENl1:0 JOFFILY - Não foi, Sr. Presidente,
apresentada emenda supressiva.
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o Sr. Presidente - Acabo de dizer que aceitei como se
fosse uma emenda.

O SR. IRENtO JOFFILY - A supressão não vem no
corpo da emenda.

O Sr. Presidente - Os autores da emenda n. L945 termi
naram dizendo: "Suprimiram-se os artigos 124, 125 e 126
do projeto". Não há, porém qualçuer matéria, na emenda
1.945, que se refira ou peça substituição dos artigos 125 e
126 do projeto.

Minha impressão pessoal é que os dois artigos 125 e
126 são mantidos, se porventura a Assembléia não os su
primir de modo expresso. Eis porquê vou ouvir a Casa sÔbre
se suprime os artigos em questão.

O Sr. Morais Andrade - Peco a palavrá.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Morais Andrade.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - A emenda nú
mero i . 945, Sr. Presidente, é substitutiva de dois dos tí
tulos ,do projeto primitivo, de modo que, aprovada, ficam
ipso facto prejudicados todos os artigos dos dois referidos tí
tulos.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Tanto mais quanto há
referência expressa á eliminação dos artigos 124, 125 e 126.

O SR. MORAIS ANDRADE - Consequentemente, a pre
ferência dada. á emenda n. f. 945, e a aprovação desta, neces
sariamente prejudicam todas as disposições do substitutivo
da Comissão dos 26, que não houverem sido aprovadas por
ela. (MiLito bem).

O Sr. Presidente - Curvo-me diante da autoridade regi
mentalista do Sr. Deputado Morais Andrade. Estou de
acõrdo com S. Ex.

O SR. MORAIS ANDRADE - Muito obrigado a V. Ex.

O Sr. Presidente - Tinha eu anunciado a votação da
emenda supl'essiva a que me referi.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra, pela :ordem.

O Sr. Presidente - Tem a. palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Sampaio Correia.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) - A emenda nú
mero 1.945, Sr. Presidente, não cuida das hipóteses for-
muladas nos arts. 124, 125. e 126 do projeto. .

Duas interpretações, porém, podem ser logicamente de
duzidas do modo pelo qual foi redigida a referida emenda:
ou, não cuidando da hip6te!re, quíz suprimir o que consta
dos .arts. 124, 125 e 126 do substitutivo - e, nêsse caso, de
veria ter sido expressamente declarada a supressão: ("Subs:",
tituam-se os títulos I e V do projeto e mais isto, mais aqui
lo"), ou se trata de matéria nova, para a ~l o Sr. Depu~ado
Cunha Melo solicitou um aditivo.

De que cuidam os arts. 124, 125 eo 126' do projeto?
Cuidam: o primeiro - de impedir que os Estados e Muni-
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cfpios venham a contrair qualquer empréstimo, ou assinar
qualquer título de divida, de sorte a empenhar, em absolu
to as respectivas administrações.

, Redigi, então, a emenda n. 419, substitutiva do artigo
i24, declarando, porém, na justificação, ser, em principio,
contrário á pr6pria emenda, que formula.va tão sómente para
efeito de corrigir, o que, no meu entender, estava mal feito
no art. f24.

O SR. MORAIS ANDRADE - Quando V. Ex. redigiu a
emenda, tinha toda a procedência o seu ponto de vista,
porquê a Assembléia não havia concedido preferência para
a emenda n. 1.945: estava, portanto, de pé, ao discussão do
substitutivo da Comissão dos 26.

O SR. SAMPAIO CORREIA - Permita o nobre colega
que conclua a minha questão de ordem. Não estou defen
dendu a emenda, á qual, como declarei, era. até, em j)1:\nci
pio, contrãrio.

Os arts. 125 e 126 estabelecem, no projeto, um Regis
tro Federal de Dívidas, ao qual competiria "registrar todas
as dívidas estaduais e municipais", "verificar os pagamentos
dos júros e amortizações", "comunicar á Camara dos Estados
a m6ra e quaisquer eventualidades verificadas nêsses paga
mentos", "transmitir á Camara dos Estados, quando tiver
comunicação dos interêsses, ou comuni~ar-Ibe e:c-offü:io,
quaisquer atrazos, ocorridos nos pagamentos ao funcionalis
mo nos Estados e Municípios".

Tratava-se, portanto, de um instituto novo.
Fiz outra emenda, a de n. 420, preceituando qUE:', -as

competentes autorida<J..es d~s 'Esta\Ít>~ "e no Distrito l!'ederal
deverão comunicar, apenas para fins estatísticos, ao Minis
tério da Fazenda, para registro e inclusão obrigatória nas
mensagens anuais do Presidente da República á Assernllléia
Nacional, os empréstimos, externos e internos, que se fi
zerem, com remessa de cópia exata e integral dos respecti
vos contratos; a situação de cada ernpréstirno existente,
quanto ao serviço de juros e de amortização; as leis orça
mentárias de receita e de despesa; as arrecadações e de::;
pesas de cada exercício".

Ora, o que o Sr. Deputado Cunha Melo solicitou foi que,
independentemente da emenda n. -1.945, tomasse a Casa
conhecimento da emenda n. 419, e, eu, agora, pe~o que se
\}ron:uncie sôbre a emenda n. 420, afim de que o registro
seja comunicado tão s6mente para o efeito de estatística.
(Muito bem).

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, pe~o a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado 1d"e
deiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
os autores da emenda, cuja preferência para votação a As
sembléia aceitou, tiveram o cuida.do, })or isso que se tra
tava de emenda,· substitutiva, de declarar, como esclareci
mento, afinal, que os arts. 124, :1.25 e f26, do título V, foram
suprimidos.

Como, porém, sõbre um dêsses artigos houve emenda
do ilustre Deputado Sampaio Correia, que os autores da
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emenda preferida para votação desejavam ressalvar, ao re
querermos preferência para a menda n. :1.945, tivemos o
cuidado de ressalvar a de n. 419, que a Assembléia acaba de
aprovar.

Não ressalvamos mais emenda alguma; de sorte que, vo
tada a preferência, nesta qualidade de emenda substitutiva,
todas as demais, que não foram ressalvadas por ocasião dêste
requerimento, quer da parte do autor do pedido, quer de
parte da Assembléia, antes de votá-lo, estão prejudicadas.

Esta era a declaracão que tinha a fazer. Nestas condi-'
ções, 81'. Presidente, nada mais há a votar. (Muito bem;
mu.ito bem.)

O 81'. Nero do Macedo - Sr. Presidente, peCo a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a'palavra o Sr. Deputado Nero
de Macedo.

O Sr. Nero de Macedo (Pela ordem) - Sr. Presidente,
qU'ero deixar consignado, e por isso requeiro a V. Ex., faca
constar da ata, que votei contra a emenda n. 410, por
quê ressõam, ainda; dolorosamente, nesta Casa, as palavras
do Sr. Mmistro da Fazenda e do nosso eminente colega se
nhor Deputado Cincinato Braga, sôbre os empréstimos exter
nos dos Estados e Municípios.

O Sr. Presidente - V. Ex. está falando para encami
nhar a votação ?

O SR. NERO DE MACEDo-Solicítei a V. Ex. a palavra
pela ordem, apenas para requerer fizesse consignar na ata
por que votei contra a emenda n. 419.

O Sr. Presidente - Queira V. Ex. mandar á Mesa, por
escrito, a sua declaração, de acõrdo com o Regimento.

o SR. NERO DE MACEDO-Perfeitamente. Mandarei á
Mesa por escrito a minha declaração de voto.

O Sr. Presidente - Passa-se á votação do art. 13 da
emenda n. 1. 945. .

Volação do seguinte:

Art. 13. Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros
ou formarem novos Estados, mediante aquiescência das res
pectivas Assembléias Legislativas, em duas legislatura!; su
cessivas e aprovação por lei federal.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
S1'. Presidente, o art. i3 da emenda apenas reproduz o dis
positivo da Constituição de 91, que foi perfeitamente anódino.

Aprop6sito, entretanto, dêsse dispositivo duas questões
da maior relevancia se haviam suscitado. A pequena Comis-
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são Constitucional, de que tive a honra de fazer parte, com
os Srs.. Raul Fernandes e Carlos Maximiliano, havia admi
tido o desmembramento de Estados, não só para formar

.outros Estados, como também para formar territórios.
Era uma inovação do maior alcance, em face da gravI

dade do problema da divisão territorial do Brasil.
Essa sugestão, porém, não foi incluída no projeto, em

virtude de emenda, á última hora, da maioria absoluta da
Comissão dos 26.

Por outro lado, tive ocasião de formular emenda no
sentido de estabelecer que, nesses casos, houvesse, sempre, a
manifestação popular direta, porquê das Assembléias Legisla
tivas é escusado esperar a aquiescência a qualquer desmem
bramento de porção territorial dos respectivos Estados.

A minha sugestão, portanto, é no sentido de melhorar
êsse dispositivo, não só afim de permitir seja desmembrado
qualquer Estado para a formação de territ6rios, como, tam
bém, para exigir, em todos os casos, o pronunciamento di
reto dos eleitores das regiões interessadas, e não apenas das
Assembléias Legislativas.

O Sa. JoÃo VlLASBOAS - Os eleitores se manifestam por
intermédio das Assembléias.

O SR. LEVf CARNEIRO - ~ neste sentido a emenda para
a qual peço destaque. (Muito bem; muito bem.)

Vem á Mesa o seguinte

aEQUEFl.IMENTO

Art. 13 da emenda n. i,945. Requeiro destaque da
emenda. n. 778.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Levi Carneiro.

o Sr. Fernando de Abreu - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Fernando de Abreu.

'O Sr. Fernando de Abreu (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, estou bem certo de que a matéria, que se vai resolver
agora é da mais alta importancia para a integridade nacional.
(Muito bem.) .

~ notória a desigualdade da divisão territorial do nosso
país, se bem que não se confunda ela com a desigualdade
econÔmica.

De uma e de ·outra forma, são tais os contrastes que,
evidentemente, dois ou três dos grandes Estados, territorial
ou economicamente, aliados entre si são capazes de impor a
sua vontade á totalidade do país.

:a tal a sua influência que 'estou, absolutamente, certo de.
ser vão o meu esfôrço pedindo a atenção da Assembléia para
matéria de tanta relevancia.

A Assembléia, porém, que a resolva como entender, na
sua sabedoria. Quero, todavia, deixar consignada, a.quf, a
minha opinião sObre o assunto. .

Concedendo-se aos Estados o direito de se subdividi
rem, podendo êles anexar-se, é claro que devemos reconhe
cer e erigir, desde logo, o órgão necessário para a sanção
dêsse direito.
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Compreendo que dois Estados possam anexar-se, por
deliberação das suas Camaras legislativas, mas que um se
subdivida para constituir outros, ou para que parte seja ane
xada a outro, há de me permitir V. Ex., Sr. Presidente,
dizer que tanto não alcanca minha inteligência subordInar
tais sol~cões ás respectivas Camaras legislativas.

O SR. GENEMSO PONCE - Representam o povo dos Es
tados.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Seria constituir o in
teressado em juiz, seria dar á parte a função de deliberar.

Incontestavelmente, isso não está conforme a lógica e
minha razão o recusa.

Se o direito se consigna na organização nova, a que es
tamos dando as deliberações derradeiras, êss(l órgão està
evidentemente indicado - deve ser o Conselho Federal.

81'S. Deputaàos, sobretudo oS dos pequenos Estados,
pequenos económiea ou territorialmente: se não que
reis criar uma desproporção esmagadora, deixai, ao menos.
aberto o caminho legal, para que" algum dia, se pOSS3. esta
belecer o regime de equilíbrio entre as unidades federativas..

O SR. GENEROSO PONCE - ~ste caminho já es~á aberto,
pelo art. 13, que consigna duas legislaturas.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Não apoiado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Alfredo Mascarenhas - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Alfredo Mascarenhas (Para encaminhar a 'Votação)
- 81'. Presidente, pedi a palavra s6mente porquê o ilustre
Deputado, Sr. Leví Carneiro, foi á tribuna sustentar sua
emenda.

Disse S. Ex. - e é isto, em substancia, a sua emenda 
que, para que haja desagregação de um Estado, em partes e
frações, para se incorporar a outro, ou para que haja divisão
formando Estado, torna-se necessária a consulta á populacão
dêsse Estado ...

O SR. JOÃo VlLASBOAS - Ao eleitorado dêsse Estado.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Perfeitamente .
. " ao eleitorado dêsse Estado - que é o sistema plebi

citário para sancionar essa deliberação.
Muito bem, porquê essa operação é eminentemente polí

tica, uma vez que afeta interêsses vitalissimos de toda a po
pulacão do Estado, e afeta a êle mesmo, em suas relações
econômicas e de toda ordem.

O plebicito, entretanto, não se torna necessário. Esta ne
cessidade, que S. Ex. vê, está perfeitamente prevista no ar

. tigo f3 da emenda n. i. 945, que é justamente, a adoção da
matéria que constitUe a emenda que tive a honra de apre
sentar, sob n. 1..626.

O SR. GENEROSO PONCE - A emenda. de V. Ex. coinci
dindo com o artigo 13, faz depender de duas legislaturas e,
portanto, na segunda legislatura, c~ncede o plebicito.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Pelo artigo 13, como
pela emenda, se estabelece O processo para que se possa rea-
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litar a valiosíssima operação politica do desmembramento, da
desagregação do Estado ou da sua divisão formando dois. Isso
pode trazer consequências cujo alcance não é possível prever,
dado o espírito regionalista que existe entre nós e que domi
na, por mais que se queira negar.

Que diz o artigo 13? Que a Assembléia estude e resolva
a respeito, e, 'então, não confiando sómente nas deliberações
dos delegádos do eleitorado, quer dizer, da população dos Es
tados naquela legislatura, manda que seja de novo referen
dado OU rejeitado na seguinte legislatura.

O Sa. MAuaimo CARDoso - Como sabe V. Ex., o manda
to, entre n6s, não é imperativo. Eleito, o Deputado vota como
quer e, assim, a qualquer tempo, se poderá tornar inteira
mente precário o resultado de uma consulta feita de modo
indireto.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Entretanto, aceito
ou decreado pela legislatura, que estiver na atualidade, o
desmembramento de parte do território, ou a bi-particão dêle
para constituir novo Estado, já a população, quando tiver de
escolher seus representantes para a legislatura seguinte, sa
bendo que essa questão de interêsse vital terá de ser resolvi
da por seus representantes na -legislatura a iniciar-se, terá o
interêsse e cuidado de escolher aqueles que estejam de acõrdo
com seu sentir, com seu pensar, e que possam defender seus
interêsses, negando ou concedendo a bi-partição oua desa
gregação.

Ora, assim sendo, a população, paI' seu eleitorado, é con
sultada e terá de se manifestar de modo eloquente e inilu
divel a respeito da questão que, para ela, é de valor capital.

O SR. LEVí CARNEIRO - Mas a populacão de todo o Estado
é maioria dessa população e sufoca a vontade da população
da região diretamente interessada. Nunca haverá desmembra-

mento.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Não se pode con

sultar uma parte da população do Estado. O Estado é uma
unidade e não se pode consultar fração dessa unidade, por
quê só deverá ve:qcer a maioria do eleitorado dessa unidade,
por isso que o I'egime do país é o democrático.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que está
esgotado o prazo.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Manifestei, Sr. Pre
sidente, de -modo sincero a minha opinião e espero que a As
sembléiª" atendendo aos interêsses da Nação, adote o artigo
13. (Muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.
I :

O 81'. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Pe
reira Lira.

O 81'. Pereira Lira (ft) (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, tomarei de emprestimo ao meu em.inente ami
go e mest-re, Deputado Lev! Carneiro, as palavras com que
vezes várias tem iniciado as suas considerações: trata-se,
realmente, de uma questão relevantissima.

Neste artigo :13, cujo número assume, até certo ponto, as
pecto trágico, '"
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o SR.. ALCANTARA MACHADO - Não apoiado.
O SR. PEREIRA LIRA - .•. estão fixadas as questõesde redivisão territórial, de limites, de desmembramento ou

anexação das unidades federativas.
Sr. Presidente, não existe neste país quem seja, em teo

ria, contrário a um processo novo de redivisão territórial.
Onde estã, porém, a plausibilidade, a possibilidade de reali
zar-se isso? Ninguém que se debruce sÔbre a realidade po
derá concordar com uma redivisão territórial que venha es
timular lutas, divergências, antagonismos e ciumes entre os
Estados da Federação.

Há, porém, Sr. Presidente, uma idéia da maior simpatia,
pela qual se têm manifestado aquí, notadamente, os eminen
tes Srs. Deputados Maurício Cardoso, Leví Carneiro, Fernan
do de Abreu e aquele que, neste momento, ocupa a atenção da
Assembléia.

- Mas, Sr. Presidente, ou fazemos uma Constituição com
um sistema, uma Constituição de ponto de vista técnico incen
surável, oU teremos de fazê-la como uma colcha de retalhos.

Temo-nos batido, aqui, o Sr. Deputado Maurício Cardoso
e eu, não uma vez só, nem por uma só fórma, mas frequen

temente, insistentemente, por que nos encaminhemos no
sentido de atingir as conquistas da democracia direta.

Eu me considero - e creio que S. Ex. o Sr. Maurício
Cardoso também - derrotado diante dos pronunciamentos
desta Assembléia.

Apelemos para o futuro I
Há um dispositivo que prevê a reforma constitucional.

Vencidos, Sr. Presidente, nessas duas preliminares, temos
que investir contra o texto como está êle redigido.

O SR. GENEROSO PONCE - O texto corresponde ao pare
cer de V. Ex.

O SR. PEREIRA LIRA - As questões são exatamente
estas, Sr. Presidente: se devemos admitir a aprovação da
mudança de territórios de Estados em duas legislaturas, como
quér a emenda n. 1.945 e como com ela transigiu a primeira
subcomissão constitucional, se devemos deixar o texto como
estava; ou se devemos adotar o processo da simplificação,
proposto nesta Assembléia pelo digno Deputado pelo Piauí,
Sr. Agenor Monte. í:ste queria um só pronunciamento da
Assembléia dos dois lados. O texto falava em duas manifes
tações em duas sessões ordinárias. A emenda do meu emi
nente amigo, Sr. Alfredo Mascarenhas, se referia a duas le
gislaturas.

Sr. Presidente, eu não estaria de acôrdo com essas legis
laturas, mas, como transigência, com 'o processo do plebisci
to, exigindo-se as duas legislaturas.

Fizemos uma transação com a idéia do plebiscito, porquê
se os representantes votarem o texto não conforme á vontade
das urnas que representam, possivelmente, na segunda legis
latura, ou na subsequente, estará admitido o principio ple
biscitário.

Assim, .Sr. Presidente, não achando o texto bom, mas °
melhor que se podia fazer, dentro da Assembléia, mantenho,
neste particular, o que determina a emenda n. 1. 945, e o
que quís, por transação, é verdade, mas atendendo aos mo
tivos aqui dominantes, o princípio transcrito no trabalho da
subcomissão constitucional, que mantem o texto tal qual se
acha na emenda n. 1.94.5.
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Sr. Presidente, êsses assuntos são realmente perigosos,
e se não fizermos uma Federação comoda, em que as unida
des se reajustem, teremos, certamente, de enfrentar casos fu
turos, e os problemas do Brasil já são tão árduos, desenham
se tão perigosos, sObre determinados assuntos, que devemos
evitar tudo que nos possa trazer nuvens no porvir. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sObre o ar
tigo 13, sem prejuízo dos destaques requeridos.

Os Senhores que aprovam o artigo 13, queiram se le
vantar. (Pausa). Foi aprovado o artigo.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Requeiro o destaque da palavra "verificacão" do arti
go 13° do projet.o constitucional. - Medeiros Netto. - Prado
Kell1l. - Nereu Ramos.

Requeiro destaque da emenda n. 1f4.
Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Fernando de

Abreu.

O Sr. Alfredo Mascarenhas - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
deputado.

O Sr. Alfredo Mascarenhas (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, de vez que a emenda cujo destaque requeri é, em
essência, idêntica ao artigo 13, já aprovado, desisto do pe
dido de destaque.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sObre o des
taque requerido pelo Sr. Deputado Levi Carneiro.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Acúrcío 'I'Ôrres. .

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
para pedir a V. Ex. que submetesse ao conhecimento da As
sembléia por conter matéria nova, que não colide, em abso
luto, com qualquer votação já realizada, a emenda n. 124, que
estende aos municípios os mesmos principios determinados
no artigo 13, quanto aos Estados, sObre fusão e desmembra
mento.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Leví Carneiro reque
reu fosse submetida, destacadamente, ao voto da Assembléia
a emenda n. 778.

O dispositivo que acaba de ser aprovado pela Assem
bllSia determina que os municípios "pódem incorporar-se
entre si; mediante aquiescência das respectivas Assembléias
Legislativas"; a emenda do Sr. Levf Carneiro estabelece a
consulta ao eleitorado.
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Votacão da seguinte

EMENDA

N.77::'

2. Art.3°. Substitua.· Os Estados podem incorporar-se,
subdividir-se, ou desmembrar-se, para se anexarem a ou
tros, ou formarem p.ovos Estados, ou Territórios, pelo voto
dos eleitores das regiões interessadas, na forma da lei fede
ral e com aprovação da Assembléia Nacional. - Leví .Car
neiro.

Rejeitada

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Peco a V. Ex.,
Sr. Presidente, o destaque da emenda n. 124, requerido
pelo Deputado Fernando de }...breu e não o da emenda n. Bi.

O SR. FERNANDO DE ABREu - Fiz um requerimento e
julgo que a matéria deve ser deliberada pela Assembléia.

O Sr. Presidente - Para que emenda o nobre Deputado
pede o destaque? A de n. U4 ou de n. 124, a que alude o
Sr. Deputado Acúrcio Tôrres?

O SR. FERNANDO DE ABREU - Além do pedido de des
taque da emenda n. 114, há outro requerimento .meu con
cernente á emenda n. 124. São dois os requerimentos.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos as emendas
ns. U4 e 124, de que trata o requerimento do Sr. Fernando
de Abreu.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 114

Art. 8.0 Substitua-se: Os Estados poderão incorporar
se entre si, mediante a aquiescência das respectivas assem
bléias legislativas, em duas sessões anuais sucessivas, bem
como subdividir-se, para se anexar a outros ou formar no
vos Estados, se assim o requerer a maioria do eleitorado da
região interessada, num e noutro caso sob aprovação do Se
nado Federal. - Fernando de Abreu.

Rejeitada.

O Sr. Presidente - Atenção! Vou submeter ao voto da
Assembléia, de acôrdo com o requerimento do Sr. Fernando
de Abreu a emenda n. 124.

Votação da seguinte

EMENDA

N. i24

:Art. i29. Os municipios poderão incorporar-se entre
si, mediante deliberação das suas Camaras Municipais, em
duas sessões anuais sucessivas, bem como, mudar a sua se-
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de ou subdividir-se para se anexar a outros, formar novos
municípios ou distritos, se assim o requerer a maioria do
eleitorado da região interessada e o confirmar lei do Es
tado a que pertencerem. - Fernando de Abreu.

Rejeitada.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos contra o art. 13, tal como está redigido, por
entendermos que, nas modificações territoriais dos Estados,
deveria intervir o pronunciamento direto das populações
interessadas.

O que eu quís, no texto impugnado, foi auscultar o
pensamento das mesmas através da escolha que venham a
fazer de séus representantes para legislatura que virá dizer
a última palavra sObre tais alterações.

Isso, entretanto, não basta. O mandato, entre n6s, não
tem caráter imperativo. Eleito o Deputado, vota como quer
e, assim, sempre_ lhe ficará livre tornar inteiramente pre
cários os resultados da consulta por êsse modo realizada.

Acresce que o consentimento expresso das populações
interessadas viria emprestar o cunho de autoridade maior,
menos discutível e mais respeitável á deliberacão que por
ventura fOsse tomada; constituiria obstáculo mais forte
contra a veleidade de reivindicacões futuras; tiraria qual
quer pretexto para que persistissem divergências e con
flitos.

Será portanto, do ponto de vista político, a solucão
mais acertada.

Sala das SeSSões, 12 de Maio de 1934. - Mauricio Car
doso. - Adroaldo Mesquita. - Minuano de Moura.

o Sr. Presidente - Passa-se á votação do art. 14.

Votação do seguinte

Art. 14. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da Repúhlica, com
aprovação do Conselho Federal, e demissível ad nutum, ca
bendo as funções deliberativas a uma Camara Municipal,
eletiva. As· fontes de receita do Distrito Federal são as
mesmas que competem aos Estados e Municípios, cabendo
lhe todas as despesas de caráter local.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votação)
- SI' . Presidente, coerente com as emendas e com os
discursos que proferí nesta Assembléia, voto contra o artigo
1.4. Em quaisquer hipóteses pleiteio a eleição direta, isto
é, o sufrágio universal direto do Prefeito -do Distrito Fe
deral. Nestas condições, não me era possível, de modo
algum, sufragar com o meu voto a emenda e o artigo em
votação. (Muito bem.)
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o Sr. Amaral Peixoto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Amaral Peixoto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o art. 14 refere-se de maneira geral .ao
Distrito Federal.

O Partido Autonomista - aliás, toda abancada carioca
- pleiteia a autonomia do atual Distrito Federal. Como não
era possivel firmarmos, dentro da Carta Constitucional, o
principio de que o Distrito Federal terá sempre um prefeito
eleito, mesmo porquê, uma vez verificada a mudança da Ca
pital da República, era natural que no novo local pan onde
se fizesse essa mudança, o Govêrno Federal, tendo de in
verter grandes somas para a adaptação dos órgãos da nova
sede, tivesse o direito de fazer a nomeação do prefeito.

O SR. HENRIQUE DOOSWORTR - O mesmo princípio pre
valece em todas as hipóteses.

O SR. AMARAL PEIXOTO - .. , o Partido Autono
mista reservou-se para, nas disposições transitórias, pleltear
a autpnomia política do atual Distrito Federal, segundo a
emenda n. 1.402, que se acha sôbre a mesa.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o referido art. 14,
da emenda n. 1.945.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro que votei a favor da emenda n. 1.945. O ar
tigo 14 da mesma atende á organização institucional ctci Dis
trito Federal - não do presente, da Cidade do Rio de Ja
neiro, mas do futuro e definitivo, a estabelecer-se no centro
do País, conforme ·determina o art. 2C das Disposições Tran
sitórias do projeto ora em discussão. Trata-se, neste mo
mento, da nova Capital da União - e não da atual, cuja.
autonomia venho pleiteando.

O trecho referente á situação desta é o aludido art. 2°
das Disposições Transitórias, que, como acima disse, ordena
a mudança da sede do Govêrno da República e as prOvidên
cias complementares.

Na oportunidade de sua discussão pela Assembléia Cons
tituinte, por esta será decidida a sorte da emenda que es
tabelece a eleição do Prefeito e em tôrno da qual se agitam
os mais legítimos anseios da população carioca.

Sala das Sessões, fi de Maio de 1934. - Jones Rocha.

Declaramos ter votado a favor do art. 14, da emenda
n. 1.945, por se tratar do futuro Distrito Federal, quando
fór fixada a nova Capital do País, e não ao atual, que está
perfeitamente regulado, no Capítulo das Disposições Tran
sitórias.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Amaral Pei.
:coto Filho. - Waldemar Motta.
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Declaro haver votado contra o art. 14 da emenda nú
mero 1.945, que determina a nomeação do Prefeito do Dis
trito Federal.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Sampaio
Correia.

Aprovado o seguinte

Art. 15. -Constituirão territórios nacionais, o do Acre,
e quaisquer outros que pertençam ou venham a pertencer
á União, por compra, cessão, convenção de limites, ou outro
p.elo legal de aquisição.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da eemllda n. 56, Capítulo - Dos
Territórios.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 1934. - Alberto Diniz
(São aprovflàos os arts. 14 e 15.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o art. 16, ex
eetuado o n. 7 para o qual foi p.edido destaque.

O Sr. Alberto Diniz - Peço a palavra, pela ordem ..

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Alberto Diniz.

O Sr. Alberto Diniz (Pela ordem) - Pedí o destaque,
Sr. Presidente, da emenda n. 56, de minha autoria, e rela
tiva ao art. 15.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Alberto Diniz reque
reu destaque da emenda n. 56. Vou submeter ao voto da
Assembléia a referida emenda.

O Sr. Alberto Diniz (Para encaminha'!' a votação)
Sr. Presidente, a emenda que ofereci. ao Ante-projeto do
Itamaratf, e pela qual insisto no substitutivo, obedece a() pro
pósito de dar-se ao Território do Acre, que me honro de
representar aquí, organização administrativa que, de fato,
se ajuste ás suas peculiriaríssimas -condições ~, assim, satis
faça aos seus reais interêsses.

Instaurado alí, com despreso absoluto dos imperativos
geográficos inerentes á região, o nefast() regime da centra
lização administrativa, perderam os municípios suas ante
riores regalias, transformando-se em meras feitorias a man
do de prepostos do Governador Geral e, não raras vezes, de
seus apaniguados •

Privados das dotações, que recebiam diretamente da
União, e com aS quais proviam suas mais urgentes neces
sidades, passaram a receber sobra& e migalhas que lhes eram
fornecidas pelo Governador, por intermédio de seus agentes.

PrGpõe-se a emenda corrigir um grande êrro, uma
grande injustiça, reparar uma iniquidade, integrando, ao
mesmo tempo, o território no regime de· franca democraeia,
com a plena autonomia de seus municípios.

Na emenda que apresentei, em obediência a um com-
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promisso assumido para com o povo acreano, que justa·
mente por isso, indo de encontro ao oficialism(), me mandou
para cá, afim de representá-lo, procurei, Sr. Presidente,
desobrigar-me do mandato que recebi, daqueles nossos patrí
cios e entrego agora, a esta augusta Assembléia, a sol'te da
mesma emenda. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Cunha Vasconcelos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Cunha Vasconcelos.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela m'dem) - Sr. Presidente,
ofereci a emenda de n. 394 sÔbre O Território, com um dis
positivo completo.

Essa emenda não foi votada. :Dela foram tiradas duas
partes e incluídas na emenda n. i. 945, já aprovad~ pela
Casa.

O resto de minha emenda, porém, a parte mais impor
t.ante, não foi oferecida á consideracão da Assembléia. Peco
a V. Ex. submeter a votos a emenda 394, dando-me logo.
a palavra, afim de justificá-la.

A emenda está no substitutivo da Comissão dos 3.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Cunha Melo - Peco a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Cunha Melo.

O Sr. Cunha Melo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emend& n. 56, do Sr. Deputado Alberto
Diniz, cuida de dar· organização municipal ao Território do
Acre.

O art. 15, parágrafo 20 . da emenda n. 1.945 declara que
a lei assegurará a autonomia dos municípios em que Se di
vidirem os Territórios. Ora, aprovado êsse dispositivo, te
nho como acolhido o alvitre da emenda do Deputado Alberto
Diniz que defende uma organização municipal para o Ter
ritório do Acre. A emenda n. 1. 945 cuida dos Territórios
em geral; a de n. 56 da situação especIal do Território do
Acre. Quanto a emenda n. 394 do Sr. Deputado Cunha
Vasconcelos, que não obteve voto favorável da Comissão a
que foi submetida, entendo que já está prejudicada pela
aprovação do citado art. 15 e parágrafos da emenda nú-.
mero 1.945. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos & emenda,
cujo destaque foi sugerido pelo Sr. Alberto Diniz.

É dada como rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 56

Acrescente-se ao artigo f33:
§ LO O Território do Acre se organizará sob o regime

de prefeituras, escolhidos os prefeitos dentre os vereadores
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eleitos. A essas prefeituras se distribuirá, com igualdade e
rigorosa fisc,~li~ação! a dotação ~nu~lmente votada para os
servicos admInIstratlvos do TerrItórIo.

Sala das Sessões, 16 de Março de 1934. - Alberto
Diniz.

o Sr. Alberto Diniz (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 90 Srs. Deputados e contra 62; total
152.

o Sr. Presidente - A emenda n. 55, do Sr. Alberto Diniz,
foi aprovada. (Palmas).

Vou submeter a votos a emenda n. 394, do ~r. Cunha'
Vasconcelos.

Votação da seguinte parte da

EMENDA,.
N. 394

Art. 123. Constituirão Territórios Nacionais:
L O Território do Acre.
Il. As regiões fronteiriças com países estrangeiros e as

dos Estados Centrais, de população inferior a um habitante
por quilômetro quadrado.

UI. Os terrenos que pertençam, ou venham a pertencer,
á União, por compra, cessão, convenção de limites, ou outro
meio legal de aquisição.

Art. 124. Na criação dos Territórios o Congresso Na
cional observará o seguinte:

1°, nenhum Território poderá ter menos de 200.000 qUi
lômetros quadrados nem mais de 400.000 quilômetros qua
dI'ados, ser desmembrado dos Estados que nâo possuam o do
bro da base mínima;

2°. os Territórios, logo que atinjam o coeficiente exigido
pelo artigo 22, § 1°, e tiverem meios bastantes de vida pró
pria, capazes de assegurar os seus serviços públicos e socor
rer as suas despesas, justificados perante o· Congresso, serão
por lei especial, erigidos em Estado;

3°, a União dará aos Estados dos quais forem desmem
brados a compensação equivalente, que será arbitrada nos
têrmos da lei, sob a forma de encampação de divida pública,
cujos titulos renderão os juros correspondentes ao valOr da
indenização.

Parágrafo único. O processo da elevação de um Territó
rio em Estado será o previsto pelo artigo 125, no que ine
for aplicável.

Art. 125. Verificando-se qualquer das hipóteses do ar
tigo 3°, observar-se-á além do que preceitua o art. 124, pa
rágrafos 10 e 2°, o seguinte:

i 0, que a fração ou as frações que se querem elevar em
Estados o façam por meio de um requerimento dirigido ao
Presidente do Senado Federal;

2°, que as legislaturas dos Estados a que pertençam a
região ou as regiões que se querem erigir em Estado sejam
ouvidas sflbre conveniência e a oportunidade da criaçãG do
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novo Estado, devendo dar o seu voto dentro de seis meses, a
partir do dia em que tiver sido feito o pedido;

3°, que seja ouvido sÔbre a pretencão o poder executivo
federal, que dará o seu parecer. dentro de 10 dias, a partir
da data em que tenha sido solicitada =

4°, qUE' a criação do novo Estado seja votada por dois
terço dos Deputados e. Senadores presentes em ambas as
casas do Congresso. - Cu.nha Vasconcelos.

o Sr. Generoso Ponce - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, se
nhor Generoso Ponce.

o Sr. Peneroso Ponca (Para encaminhar a votação) _
- Sr. Presidente, a emenda do nobre Deputado Sr. Cunha
Vasconcelos acha-se prejudicada pelo art. 15, que acaba de
ser aprovado pela Assembléia.

Diz o art. 15 =

"Constituirão territórios nacionais, o do Aore, e
quaisquer outros que pertençam ou venham a perten
cer á União, por com~ra, cessão, conV'enção de limi
tes ou outro meio legaI de aquisição."

Logo, Sr. Presidente, já está expressamente declarado
neste artigo quais são os territórios.

Ora, a emenda do Sr. Cunha Vasconcelos prescreve de
talhes sôbre a Constituição de outros territórios nas zonas
fronteiriças pouco habitadas ou deshabitadas e que, absolu
tamente, não estão compreendidas neste artigo expresso, ta
x"ativo, que a Assembléia acaba de votar.

Ademais, essa questão de territ6rios nas zonas fronte1
ricas, oontida no ante-projeto que nos foi enviado pelo Ita
maratí, foi posta abaixo, desde a primeira reunião da Co
missão Constitucional, em sucessivos pareceres.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Cunha Vasconcelos - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para enoaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Para encaminhar a vota:çáo) 
SI". Presidente, 81's. Constituintes, afirmei que a minha
emenda sôbre territórios não tinha sido votada, e que
a emenda n. 1.945 não compreendia todos os dispositivos
por mim propostos. .

. Ao contrário do que declarou desta tribuna. o nobre
Deputado, Sr. Cunha Melo, assevero que !lbsolutamente não
foram disoutidos nem votados os respectivos fundamentos.

O SR. CUNHA MELO - Foram prejudicados pela aceita
ção da emenda n. 1.945.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - O ilustre Deputado
por Mato Grosso, Sr. Generoso Ponce, acaba de salientar um
dos tópicos da minha emenda, ai~d.a não decidido pela. As
sembléia, não tendo, sequer, haVIdo qualquer referêncIa a
êle nas matérias já aprovadas.

VOLlJME xx 28
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o SR. GSNEROSO PONCE - O dispositivo em questão diz
expressamente quais são os territórios nacionais.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Diz a minha emenda:

"Constituirão Territórios Nacionais:

I - O Território do Acre.
II - As regiões fronteiriças com países e stran

geiros e as dos Estados Centrais, de população inferior
a um habitante por quilômetro quadrado."

Desta matéria, entretanto, como acentuei, as emendas
anteriores não trataram. Não se cogitou do assunto.

Disse, ainda, o Sr. Deputado por Mato Grosso que vários
pareceres foram contrários, mas não nesta fase dos nossos
trabalhos, de sorte que mantenho a minha emenda.

O SR. GENEROSO PONCE - O art. 1.5 já foi votado.
V. Ex. está falando sôbre matéria vencida.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Diz ainda a minha
emenda:

"lII - Os terrenos que pertençam, ou venham a
pertencer á União, por compra, ecssão, convenção de
limites, ou outro meio legal de aquisição.

Art. 124. Na criação dos Territórios o Congresso
Nacional observará o seguinte:

1.., nenhum Território poderá ter menos de
200.000 quilômetros quadrados, nem mais de 400.000
quilômetros quadrados, ser desmembrado dos Esta
dos que não possuam o dôbro da base mínima."

Eis, Sr. Presidente" uma disposição que não foi discuti
da nem votaüa.

"2·, os Territórios, logo que àtinjam o coeficien
te exigido pelo art. 22, § f·, e tiverem meios bastan
tes de vida própria, capazes de assegurar os seus ser
viços públioos e socorrer as suas despesas, justifica
dos perante o Congresso, serão por lei especial erigi
dos em Estados; "

Esta disposição está compreendida na emenda n. 1.945,
a qual exige, no entanto, a base de 300.000 habitantes, verda
deiramente arbitrária e injustificável.

Discutindo o assunto, mostrei que êss~ limite de 300.000
não se inspira em critério justo. Proponho, portanto, que
a base seja a de 150.000 habitantes, oorrespondente ao coe
ficiente eleitoral aceito pelo substitutivo.

O 81'. Presidente - Está findo o prazo de que dispunha o
orador.

O SR. CUNHA VASOONCELOS - Não é possivel,
Sr. Presidente, falando por tão curto prazo, fazer qualquer
defesa.

Fõ1 dito aqui, Sr. Presidente, que a minha emenda, es
tabelecendo a orientação a seguir quanto aos Territórios, não
era matéria constitucional. Devo, entretan~o, acentuar que
ela se inspirou em dispositivos de Constituições como os
da Venezuela, do México e dos Estados Unidos.
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No art. 125 estabeleci as bases para a organização dos
territórios, por fracionamento de Estados. Desde que se fra
cione um Estado, a parte fracionada não lhe pertenoerá mais,
ficando sob a dependência da União.

Assim, Sr. Presidente, peco a V. Ex. que ponha em
'Votação o n. II da minha. emenda. e o art. 125, referente á
organização dos novos territórios, no caso de fracionamento
de Estados. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
a emenda n. 394, da autoria do Sr. Cunha Vasconcelos.

Os Srs. Deputados que aprovam a emenda, queiram le
vantar-se. (Pausa. )

Foi rejeitada.
Com relação ao art. :16, foram requeridos destaques.

Em seguida, é rejeitada a referida parte da
emenda n. 394.

O Sr. Presidente - Passa-se á votação do art. :16 da
emenda n. 1.945.

Votação do seguinte:

Art. 16. É vedado á União e aos Estados:
r - criar distinções entre brasileiros natos ou prefe

rências em favor de uns Estados contra outros;
II - estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exer

cício de cultos religiosos, ou ter relação de aliança ou de
pendência com qualquer culto ou igreja, sem prejuizo da
colaboração recípL'Oca em vista do interêsse coletivo;

m - sem lei especial, que o autorize, alienar ou adqui
rir imóveis, ou conceder privilégio;

IV - recusar fé aos documentos públicos;
V - negar a cooperação de seus funcionários no inte

rêsse dos serviços correlatos;
VI - cobrar quaisquer tributos sem lei que os auto

rize ou aplicá-los aos efeitos já produzidos por atos jurí
dicos perfeitos;

VII - conceder a funcionários percentagens sôbre mul-.
tas fiscais.

,. O Sr. Presidente - Há sÔbre a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Requeiro que sejam destacadas· as palavras: "sem pre
juízo da colaboração recíproca em vista do interêsse cole
tivo", do n. II do artigo 16, da emenda n. 1. 945.

Sala das Sessões, :1 O de Maio de :1934. - Edgard San
ches.

Requeiro a V. Ex. se digne destacar da emenda nú
mero 1.945, em votação, em seu dispositivo n. 2, para ser
votada a parte, afim de permitir que nesse particular per
maneça a disposição aprovada pelo parecer da Comissão,
constante do artigo 10, alínea b.

Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Guarací Sil
veira.
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Requeiro que seja destacada no art. 16, n. 2, a propo
sição "ter relação de aliança ou dependência com qualquer
culto de igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em
vista de interêsse coletivo", afim de constituir item especial
do referido art. 10. 1,1"

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Pedro Alei:eo. ~

Requeremos o destaque do n. VII, do art. 16 da emenda
n. 1.945.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - J. Ferreira de
Souza. - Hugo Napoleão. - Nogueira Penido.

O Sr. Edgard Sanches - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Edgard Sanches (Pa:ra e-ncaminhar a votação) 
Sr. Presidente, solicitei destaque - na alínea 2 do art. :16,
da emenda n. :1.945 - das palavras "sem prejuízo da cola
boração recíproca em vista do interêsse coletivo", pela ra
zão que passo a expor.

A redação do artigo está assim concebida:

"É vedado á União e aos Estados:

II - Estabelecer, subvencionar ou embaraçar o
exercício de cultos religiosos, ou ter relação de alianca
ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem pre
juizo' da colaboração recíproca em vista do interêsse
col~tivo."

A meu ver, Sr. Presidente, a expressão - "sem prejuízo
da colaboração recíproca em vista do interêsse col~tivo" 
colide com o determinado, anteriormente, no dispositivo
proibindo ao Estado ter relações de aliança ou dependência
com qualquer culto ou igreja.

Senão, vejamos.
"Sem prejufzQ da colaboração reciproca em vista do in

terêsse coletivo". Colaboração recíproca entre quem? Entre
o Estado e qualquer culto ou igreja.

Ora, se entre qualquer culto ou igreja é vedada aliança
ou dependência, como permitir uma colaboração recíproca
entre o Estado e qualquer culto ou igreja?

O SR. IREN~o JOFFILY - V. Ex. está falando pela or
dem e, em matéria de ordem, não tem nada que dizer. Está
tratando do mérito da quiElstão.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Edgard Sanches estâ
com a palavra encaminhando a votação.

O SR. EDGARD SANCHES - O Sr. Presidente conce
deu-me a pala\Ta para encaminhar a votação. O nobre Depu
tado, desta vez, veio enganado ...

O SR. L"lEN~O JOFFILY - Não quís impedir que V. Ex.
falasse. Apenas ...

O SR. EDGARD SANCHES - V. Ex. deve fazer a sua
observação ao Sr. Presidente e não a mim.
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Sr. Presidente, há contradição entre vedar aliança ou de
pendência com qualquer culto ou igreja para, depois, con
sentir. permitir uma colaboracão recíproca entre a igreja e
o Estaria, o que é inconcebível dentro do sistema constitu
cional que adotamos.

Foi por isso que pedí o destaque. Ninguém, na Assem
bléia, conhece o espírito dessas palavras. Não foram ainda
explicadas.

Esp~ro, portanto, que os repre.sentantes da conciência
caLólica do País, nesta Casa, venham esclarecer da tribuna o
sentido das palavras - sem prejuízo da colaboração reci
pr'oca.

Desejamos saber qual é essa colaboração, qual essa reC1
procidade.

Era o que tinha a dizer, chamando a atenção da Assem
bléia, para que não wte no escuro. C!Jluito bem. Palmas.)

O Sr. Barreto Campelo - Peco a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palav-ra o Sr. Deputado Bar-
reto Campelo. .

O Sr. Barreto Campelo (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, o nobre Deputado pela Baía, Sr. Edgard
Sanches, pede aos representantes do pensamento católico,
nesta augusta Assembléia, esclareçam os motivos que têm
para pedir a aprovação das palavras finais do n. II do ar
tigo i6, da emenda n. i. 945.

Cabe-me a honra de esclar.ecer aS. Ex. Os nossos mo
tivos são os seguintes: a Constituição de 1891 não era ,co
mo ficou evidente dos seus debates e dos seus melhores co
mentadores, hóstil ás religiões. (Muito bem.) O que os
Constituintes de 1891 queriam era apenas um Estado
abstêmio, em matéria de culto, um Estado equidistante dEl
todos Os cultos. Isso ficou de tal maneira vincado na reda
Cão da Constituição e nos debates que a precederam, que
não seria lícita uma prática diversa. Entretanto, firmado
em têrmos que não eram implícitos nem explícitos na Cons
tituição de 91, o país teve uma prática constante de hosti
lidade ás religiões. (Não apoiados.)

Essa hostilidade se manifestou, inequivocamente, im
pedindo-se,em todas as escolas do Brasil, que o ensino re
ligioso facultativo fosse ministrado. Ficou ainda evidente
com o se arrancar de quasi todos os tribunais do Juri do
país a imagem. do Crucificado. Assim. por pouca precisão
e clareza da Constituição de 91., o Estado, que erp mera
mente abstemio, o Estado, que era merament.e equidistante,
converteu-se, por uma prática abusiva, em instrumento de
hostilidade, de perseguição e de ultraje. (Não apoiados.)

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O Estado republicano já
ma,is ultrajou igreja alguma. A Igreja é que sempre pro
curou ultrajar o Estado republicano.

O SR. BARRETO CAMPELO - Neste memorável mo
mento de nossa história política, tendo de estabelecer-se se
o Estado é abstêmio, se o Estado é .equidistante. não se de
cidindo por uma ou outra· das religiões. mas não hostilizan
do nenhuma, é absolutamente necessário que uma cláusula,
~lara e expressa fixe o pensamento da Constituinte. Cola
boração reciproca em vista do interêsse coletivo quer di-



-438 -

zer que o Estado é abstêmio, não subvenciona, não se alia,
mas também não hostilíza e reconhece as religiões como
t6rças organicas da sociedade.

O SR. PEDRO VERGARA - Muito bem.
O SR. BARRETO CAMPELO - Neste múmento, o Es

tado faz que não vê êsse fato social evidente, - a religião.
Estado não desconhece que o nosso povo é religioso e, por
consequê1!.eia .•.

O SR. ZOROABTRO GOUVEIA - Os príncipes da igreja
católica jámais entenderam como V. Ex. a situação cons
titucional do Brasil. O Cardeal Arcoverde, quando arce
bispo, na pastoral de 1897, dizia: "~sse Estado atêu que se
criou, ultimamente, no Brasil. "

O SR. BARRETO CAMPELO - A cláusula, portanto,
Sr. Presidente, não tem qualquer motivo oculto. Sua re
dação corresponde, explicitamente, aos únicos motivos que
temos, neste instante, para pedí-Ia, isto é, que fique defi
nitivamente traçada a futura prática desta Constituição,
que não será uma prática hostil, mas de cooperação, isto
é, de reconhecimento ao fato notório, evidente, de que as
nossas populações são católicas.

O SR. GUARAcf SILVEIRA - V. Ex. permite um aparte,
para esclarecimento? Queria perguntar se êsse artigo sig
nifica autorizar o Estado a entrar em concordata com o
Vaticano.

O SR. BARRETO CAMPELO - Vou explicar tudo.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - V. Ex. pode responder

"sim" ou "não".
O SR. BARRETO CAMPELO - A história atual do

mundo é esta: acabou-se a vesánia de hostilizar as reli
giões ...

O SR. GUARACf SILVEIRA - Mas, a pergunta que faço
a V. Ex....

O SR. BARRETO CAMPELO - Vou respondê-la com
precisão. Nãv pense V. Ex. que procurarei ladear.

O SR. EDGARD SANCHES - Não será uma concordata o
que VV. EExs. alf encaminham ?

O SR. GUARAcí SILVEIRA - Foi, justamente, o que per
guntei.

O SR. BARRETO CAMPELO - Vou dizer tudo.
O estado atual da civilização extinguiu a vesánia de

comprimiras religiões. Para uns, a religião é sagrada;
para toda gente que não está no mundo da lua, a religião
é um fato social. O Estado tende a ser organizado, tende
a reunir •..

O SR. EDGARD SANCHES - A guerra também é um fato
social.

O SR. BARRETO CAMPELO - Ninguém nega.
O SR. EnGARD SANCHES - ... e não deixa de ter vir

tudes. Isso da religião ser fenômeno social, não é argu
mento.

O SR. BARRETO CAMPELO - Peco um pouco de to
lerancia, mesmo por.quê o tempo é escasso ~

O Estado tende a organizar todas as fÔrças da socie
àade. É a t.rajetória do Estado moderno. A religião sen-
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do, pelo menos, um fenÔmeno social, tem de ser contempla
da, considera.da na. composição do Estado. Por conseguinte,
"êsse sentido, todos os Estados modernos ou já fizeram ou
estã.o solicitando concordata, naquelas linhas divisórias,
imprecisas de cértos institutos•..

O Sr. Pre~idente - Advirto ao nobre orador, que está
findo o tempo de que dispõe.

O SR. BARRETO, CAMPELO - Vou ser breve. Dizia
eu que todos os Estados ou já fizeram ou pretendiam fazer
concordatas que acertem aquela matéria comum e mixta
de ensino, de casamento e de prática religiosa. É por con
seguinte absolutamente certo, claríssimo, que dentro do nú
mero li do artigo 16, da emenda n. 1..945, mesmo sem essa
cláusula explicativa, cabe concordata com a Santa Sé.

O SR. GUARAcf SILVEIRA - Desejava que V. Ex. res
pondesse á minha pergunta.

O SR. BARRETO CAMPELO - Perdão; estou respon
dendo que sem a cláusula cabe concordata com a Santa Sé.
Por conseguinte, si sem a cláusula também cabe concor
data ...

O SR. GUARAcí SILVEIRA -Então há concordata de
qualquer maneira.

O SR. BARRETO CAMPELO - Pode haver concordata
de qualquer maneira. Entendo, portanto, que está suficien
temente explicado que a inclusão da cláusula é apenas pa
ra exclarecer que o Estado' não é hóstil ás religiões. Não
visa a concordata. porquê a concordata é possível com ou
sem a cláusula. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Guarací Sílveira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Guarací Silveira.

O Sr. Guaraci Sílveíra (Pela ordem) - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, para perguntar a V. Ex. se posso dizer,
em voz mais alta, que ,o Sr. Deputado Barreto Campelo
acaba de esclarecer que êste dispositivo é incluído na Cons
tituição para que o Govêrno da- República faca concordatas
com o Vaticano.

O SR. BARRETO CAMPELO - Não é exato! Não disse isso.
Peço a palavra!

(Trocam-se numerOSos apartes.)

O Sr. Presidente - Atenção! Não posso conceder a pa
lavra ao Sr. Deputado Barreto Campelo porquê já falou
uma vez.

O Sr. Zoroastro de Gouveia - Peço a palavra, para enca-
minhar a votação. '

O Sr. César Tinoco - Peco a palavra, como autor da
emenda.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Zoroastro Gouveia.

O Sr. Zoroastro Gouveia - O nobre Deputado Barreto
Campelo, ao· iniciar as suas considerações nesta tribuna,
patenteou que a Constituinte de 1891, havia resolvido o
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problema da separação entre a Igreja e o Estado, com cri
tério· de perfeita neutralidade.

O SR. BARRETO CAMPELO - Permita-me um aparte?
Desautorizo a interpretação sofística que o Sr. Deputado
Guaraci Silveira deu ás palavras por mim proferidas, há
pouco, da tribuna.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Afirmou o Deputado
Barreto Campelo, Sr. Presidente, que a Constituição de 91
havia resolvido no sentido do estado leigo, do estado com
pletamente democrático e liberal, regendo a luta das várias
religiões com imparcialidade perfeita, e nesse ponto S. Ex.
tem' razão.

Chamo, todavia, a atenção da Casa para o seguinte: não
foi nunca êste (o do Sr. Barreto Campelo) o ponto de vista
em que se colocou o episcopadO brasileiro. O Cardeal M
coverde, quando ainda arcebispo, na Ca.rta Pa.stora.l de 1.897,
criticando a solução dada pela Constituição de 91, declarava
textualmente que estavamos agora, após derrocado o estado
imperial, diante de um r,egime ateu, contra o qual a conci
ência católica devia erguer as suas preces.

O SR. BARRETO CAMPELO - Em matéria de Direito Cons
titucional, maiores autoridades que o Cardeal Arcoverde
eram o Conselheiro Rui Barbosa e Pedro Lessa e ambos in
terpretavam de modo diferente.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Eu, porém, Sr. Depu
tado Campelo, não estou interpretando a Constituição de 91;
estou mostrando o critério do episcopado brasileiro quando
a interpretava, 'Pa.ra. ~;'lidenci?r ?os 'De'Dutados aqui pre
sentes o perigo que haverá em consentirmos em a nova lei
básica dubiedades, ambiguidades e redações suscetíveis de
interpretação a favor de uma concordata, isto é, da destrui
ção do estado leigo, para implantarmos o estado cristão ou
o estado católico, o estado, enfim, confissional. (Muito bem.)
Se a separação entre a Igreja e o Estado, segundo o texto
de 91, era arguida de anticleriealpela Igreja, o que ela agora
defende, através ás emendas religiosas, não há de ser aquela
separação, mas, muito habilidosamente, o estado não agnós
tico, não leigo, - o estado abatinado e sectário, em palavras
claras.

Pela voz do Sr. Deputado Barreto Campelo, garantem
os ca.tólícos ã Casa que a. Constituição de 91 resolveu bem,
querendo constituir o ,estado leigo, o estado imparcial, en
tre as várias crenças religiosas; não podem, porém, dei~ar

de concordar comigo em .que, se dermos ao n. 2 do art. 16
a redação completa, tal qual aquí se encontra, sem supri
mirmos a cláusula final a que se reportou o pedido de des
taque do Deputado pela Baía, Sr. Edgar Sanches, eviden
temente teremos legislado contra o espírito de. 91, que de
cidiu bem a questão, na. opinião dos próprios católicos.
(Muito bem.) .

Teremos, Sr. Presidente, se votarmos a redação por
inteiro, estatuído, diante da própria afirmaQão dos ca
tólicos de que êles constitUem a maioria na República, não
o estado leigo, não o estado democrático, não o estado libe
ral, mas o estado teoQrático do 1'ibet ou o estado "aliado"
a. um credo, na forma do de "M.ussolini ou Hitler, - êstes
solertes racionalizadores da opressão. (Muito bem. Palmas.)
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o Sn. MORAIS ANDRADE - V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. ZOROASTROGOUVEB. - Toda a licenQa. Se
bem, r'epito, que TI. EEx., da. ba.ncada da Chapa única,
não me tenham querido dar· a honra de discutir comigo..•

O SR. MORAIS ANDRADE - Desejava pedir a V. Ex. dis
sesse rapidamente como e pOI.' que o Estado que fizesse
concordata com uma igreja qualquer deixaria, por isso, de
ser leigo. A Inglaterra ~ a Alemanha. fizeram.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A Alemanha. fez; en
tretanto, não pOde sustentar essa concordata porquê a. luta
imediata se reacendeu pela p:l'eferência, entre os protestan
tes e os católicos. E o resultado foi a última lei, a última
decisão de um dos gov.ernadores alemães, mandando fechar
todas as organizações católicas, exteriores aos templos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Por motivo diferente que não
o da ooncorda.ta.

:0 SR. ZOROASTRO GOUVEIA. - Peco a. atenção da
Casa para o seguinte: esta redação "estabelecer, subvencio
nar ou embaraçar o exercício dos cultos religiosos, ou toda
relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou
igreja" determina o estado leigo, o estado democrático e li
beral, imparcial diante dos cultos. Mas, se lhe apusermos
a cláusula "sem prejuízo da colaboração reciproca, em
vista do interêsse coletivo", alicerçaremos a possibilidade
da concordata e, além desta, a luta, as competições dos vá
rios credos e dos seus príncipes, diante e dentro dos palácios
governamentais do pais, uns reclamando contra os favores
concedidos, outros pedindo maior extensão aos favores já
obtidos. Não nee.essita ninguém de especial argúcia para
perceber que nesse "steeple-chase" vencerá a raposa roma
na. (Riso.)

Dentro em breve, portanto, a liberdade de conciência
não passará de saudosa reminiscência entre nós, conculcada
peia sapatorra eclesiástica, .em contubérnio com as botas dos
caudilhos padreiros. (Muito bem.) A liberdade•.•

O SR. PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - Tal qual tem sido
observado na Rússia? ..

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Na Rússia, essa
norma, Sr. Deputado Plínio de Oliveira, de respeito á li
berdade de conciência, é, aliás, muito mais lata do que
aquela que VV. EEx. católicos, qu.erem vitoriosa no Brasil.
Na Rússia, há plena liberdade para pregação religiosa; ó
proibida, e terminantemente, a exploração, a venalidade si
moníaca dos sacramentos. Os padres podem pregar o que
quiserem, mas não· podem viver da religião, não podem vi
ver de seu Deus, não podem viver dos sacramentos, isto é,
da ingenuidade e ignorancia das massas populares .

. .Aliás, a Rússia não poderia constituir um argumento,
agora, porquê é uma Ditadura e nós procuramos, se não
somos refinados hip6critas, consolidar no Brasil uma Repú
blica democrática, liberal; no axnbito da qual todas as cren
ças e todas as aspirações possam viver, hombreando umas
com as outras, justamente num ambiente de imparcialidade
pOT parte do Estado. Para que, portan.to, sejamos coerentes.
e, procurando estabelecer o Estado leigo, não estabeleçamos,
de fato, o contrário, vítimas - assim dirão os comentado-
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res de amanhâ - das habilidades jesuíticas de um grupo
de coroinhas espertos, (Risos), é que devemos, Sr. Presi
de.nta, votar contra. a cláusula final, em nome do Estado
leigo, da liberdade de cODciência e da. democracia. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o Sr. Deputado César Tinoco.

VOZES - Votosl Votosl

O Sr. Presidente (fazendo soar os tímpanos) - Atençãol
Foi dada a palavra ao Sr. Deputado César Tinoco, como
autor da emenda. Peco aos Srs. Deputados que respeitem o
direito do Deputado de ocupar a tribuna.

O Sr. César Tinoco (Para encaminhar a 'f)ot~ão) 
- Sr. Presidente, o brouhaha que aqui se fez, quando se dis
cutiram em calma. e sem tumulto todas as questões vitais do
Brasil, como a sua organização, suas limitacões, a. su'! d:'vi
são de rendas, e sem que houvesse a intolerancia que se ve
rifica neste momento, é bem o índice de como somos avisa
dos, os que não desejamos retrogradar aquém da Consti
tuição de 91, depois da. Revolucão de 30, com a volta. ao do
mínio absoluto de uma. religião, contra os interêsses ao País
e contra a. conciência do povo. .

.Sr. Presidente, não quero e fujo sempre á discussão
das questões religiosas. Acato todas as religiões e tenho
também a que me prende e me subordina. Nos debates des
ta Casa, porém, houve confissões infelizes, como as que
constam em apartes, ao discurso do Sr. Edgard Sanche;:>,
ainda. não publicailo. em que sectários houve que colocaram
a Pátria abaixo do Vaticano, e que, contra os interêsses do
Brasil, declararam que recebem ordens do Vaticano Ou de
Roma.

O SR. ARRUDA CAMARA - Quais são êsses sectários?
O SR. CÉSAR TINOCO - Um dêles se acha. até perto

de V. Ex. Foi o Deputado Plínio Correia, e o outro ••.
O SR. PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex. não repro

duz corretamente a minha afirmacão. O que eu disse foi di
. ferente. Asseverei que coloco minhas crencas religiosas aci
ma de todos os afetos que possa conceber.

O SR. CÉSAR TINOCO - V. Ex. falou para a mesma
Assembléia que o ouve nesta hora.

O SR. PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - E isso faco cum
prindo um dever que todo católico deve cumprir.

O SR. CÉSAR TINOCO - Apélo para os Srs. Deputados;
que digam se não é a traducão do que V. Ex. disse. Estã
escrito nos apartes colhidos pela taquigrafia, a discurso que
ainda não foi publicado, e que, provocado por mim, V. Ex.
reiterou, secundado por vários outros Deputados católicos.

O que está na emenda n. 1.945 é a alianca absoluta, em
que a· religião católica, apostólica, romana fica predominan
do, ostensivamente,' sêbre o Govêrno e o povo do Brasil,
permitindo ao primeiro govêrno' fraco, ou que tenha o mesmo
pensamento dos que aqui defendem com êsse ardor, a idéia
de concordata firmada no próprio projeto de Constituição..•

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Ou do primeiro Govêrno
forte que precisar da sacristia para se reeleger... (Riso.)
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'O SR. MORAIS ANDRADE - O orador deve dizer onde exist.e,
no projeto constitucional, esta proposta de concordaf.a. Que
ria que V. Ex. indicasse onde, como e porquê essa possível
concordata quebra a laicidade do Estado.

O SR. CÉSAR TINOCO - V. Ex., que é grande mestro
de Direito..•

O SR. MORAIS ~DRADE - Não sou grande mestre. Sou
curioso...

O SR. CÉSAR TINOCO -'- ..• não há de quer~ QUa 89
exija que entrem têrmos de escritura de contrato na Cons
tituição.
. O SR. MORAIS ANDRADE - ••• e deseja-va. saber onde est4
a concordata.

O SR. CÉSAR TINOCO - O que entra ali é a possibi
lidade de ser dada, e é a que pleiteio, inteira laicidario de
govêrno, inteira. liberdade para êle, que não pode ficar, den
tro da sua Pátria, dominado por pensamentos alheios, man
dados por ordem estrangeira, tolhendo a liberdade de 000
ciência de quem nasce livre e livre quer morrer.

O Sr. Presidente - Está quasi findo o tempo de que o
orador dispõe.

VOZES - Votos! Votos! VotosI (Soam os tímpanos.)

O Sr. Presidente - Atençãol Há um orador na tribuna,
que ainda não concluiu.

O SR. CÉSAR TINOCO - Votem! Votem sob apressA0
da intolerancia com os que querem a liberdade. Votem 011
que querem a escra-vatura, dizendo falar em nome da liber
dade de um povo, mas o que ninguém poderá abafar é a 000·
ciência dos que pensam livremente, e querem uma Constitui
ção para o Brasil, e, não para fazer a -vontade do Vatioano.
(Muito bem. Palmas.)

Podem, com a intolel'ancia, cercear a liberdade da dis
cussão, nunca, porém, tolher a liberdade de quem pensa por
conta própria e se coloca acima das insinuações dos que vi
vem, fementidamente, comendo, ás -vezes, a 6stia de um per
dão para incidir no crime, ao sair do confessionário. Votem t
(Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Leôncio Galrão - Peço a palavra, Sr. Prcsicicnta,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para enc~mintll\r 11
votação, o Sr. Leôncio Galrão.

O Sr. Leôncio GaIrão (Para encaminhar a votaçao) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, duas palavras, que o mo
ll;lcnto mais não me permite.

Nlio há, no artigo em votação, nenhum interêsse de alinn
ça com o Estado, nem do Estado com a Igreja.

O SR. EoGARD SANCRES - Mas se pretende uma "colabO
ração recíprocan

•

O SR. LEONCIO GALRÁO - V. Ex. me preste a mesma
atenção que dei ao seu discurso.

O SR. EoGARD SANCRES - Não posso dar melhor prova
de atenção do que aparteando V. Ex.
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o SR. LEONCIO GALMO - Respondo: que a igreja póde
prestar o seu concurso ao Estado, e o Estado pode precisar
do concurso da Igreja. Na época atual, 'em que doutrinas de
letérias invadem todos os países, em que a própria Itália se
VIU necessitada de requerer uma concordata com a Igreja,
neste momento em que a anarquia predomina, em que o co
munisco se faz receiar em todas as partes do mundo, s6 a
Igreja, êsse poder soberano, superior, pode, com a sua dou
trina sã, com a sua instituiçã.o e a sua moral, prestar ao Es
tado o auxílio de que êle tanto necessita, do que deu provas
por todos os modos desde a fundação do Brasil.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Espontaneamente, pode
ser. " Não com imposição.

O SR. LEONCIO GALRÁO - Em todos os momentos vi
vemos sempre unidos, com essa Igreja de Deus, que faz parte
da nossa própria soberania, por isso mesmo ...

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. está demonstrando
que os próprios. católicos querem a supremacia do catolicis
mo, mas com o amparo do Estado brasileiro.

O SR. LEONCIO GALRÁO - Não queremos a suprema
cia. Queremos a liberdade ..•

O SR. ZOROASTRO GOTJVEIA - Para a igreja escravisar as
conciências.

O SR. LEONCIO GALRÁO - ... de poder praticar a nos
sa religião neste país que é nosso. Outra cousa não nos in
teressa.

E temos a coragem de dizer que queremos ser cristãos,
que queremos auxiliar o Estado, nós os católicos...

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Querem o estado cristão, não
o imparcial.

ti $R. LEONCIO GALRÁO - ..• s6 podemos almejar o
bem do paIs, a que pertencemos, que é tudo para nós, que é
a nOSSa pátria e pela qual estamos dispostos a derramar o
próprio sangue.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Que também é de nós ou
tros; ateus, protestantes, livres pensadores. Não é só dos ca
tólicos.

O SR. LEONCIO GALRÁO - Sr. Presidente, era o que
tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Prado KelIy - Sr. Presidente, peçQ a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Prado KelIy (Pela ardem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. destaque do § 2°, do artigo 13 do Projeto de
Constituição, que é o seguinte:

"O produto das multas não pode ser atribuido,
no todo ou em parte, aos funooionários que as im
puzerem ou confirmarem."

Devo declarar que faço êsse requerimento de acõrdo com
o ilustreleader da maioria -e ouvido o parecer do Sr. Minis
tro da Fazenda. (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o art. 16 do
n. 1.945, sem prejuízo do destaque já por mim deferido, quei
ram levantar-se.

(Pausa) Foi aprovado.
Agora, a Assembléia vai votar os destaques. O primeiro

é relativo ao trecho final do n. 2: "sem prejuízo da colabo
ração recíproca em vista do interêsse coletivo."

O requerimento de destaque importará na votação ime
diata do assunto.

O Sr. Pedro Aleixo requer que êsse número do artigo 16
seja dividido em duas partes. Em primeiro lugar, a que diz:
"É vedado á União e aos Estados: - "estabelecer, subvencio
nar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos."

Em segundo lugar: "é vedado á União e aos Estados:
" '" ter relação de aliança ou dependência com qualquer
culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em vis
ta do interêsse coletivo. "

Vou submeter a votos o n. 2, com exclusão das palavras:
"sem prejuízo da colaboração reciproca em vista do interêsse
coletivo. "

Os Srs. que aprovam o n. 2, queiram levantar-se.
(Pausa) Foi aprovado.

O Sr. Edgard Sanches (Pela ordem) requer verificação
da votação. .

O Sr. Presidente - Os Srs. que votam no sentido de que
mantenham no artigo as palavras "sem prejuízo da colabo
ração decfproca em vísta do interêsse coletivo, queiram se
manifestar.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 11 f Srs. Deputados e contra 63; total
173.

o Sr. Presidente - Foi mantido o texto do artigo.
Vou submeter a votos o destaqué requerido pelo Sr.

Deputado Pedro Aleno, afim de que êsse n. II passe a cons
tituir dois números, a saber:

"n - estabelel~er, subvencionar ou embaraçar o exer
cício de cultos religiosos;.

m - ter relação de aliança ou dependência com qual
quer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca
em vista do interêsse coletivo". .

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque re
querido, queiram levantar-se. (Pausa). Foi aprovada.

O Sr. Zoroastro Gouveia (Pela ordem) requer verifica-
ção da votação. .

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 123 Srs. Deputados e contra 12; total
i35.

O Sr. Presidente - A propositura do Sr. Pedro Aleixo foi
aprovada.

O Sr. Presidente - Antes de passar ao destaque relanvo
ao n. 7, devo informar á Asembléia que, tendo sido aberta
a sessão ás i4,i5, talvez não haja tempo para ultimar a vo-
tação desta parte. .
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O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente. peco a· palavra,
pela ordem. "\

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a prorrogação da sessão pelo tempo necessário á
votacãodo dispositivo em aprêco.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto requer
prorrogação da sessão.

Os Senhores que concedem, queiram levantar. (Pausa).
Foi concedida. .
Vamos passar ao destaque relativo ao n. 7.
Submeto ao voto da Assembléia o seguinte dispositivo:
"É vedado á União e aos Estados conceder a funcioná

rios percentagens sÔbre multas fiscais."

O SI'. Ferreira de Sousa - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente .,-- Tem a palavra o nobre Deputado.
para encaminhar a votação.

O Sr. Ferreira de Sousa (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, o dispositivo d() n. 7 do art; 16, da emenda
i .945 - é preciso que a Càsa repare bem - constitue
ameaça tremenda á vida financeira, quer da União, quer dos
Estados, quer dos Municípios. E digo qu;e constitUe ameaça
~ vida financeira dessas entidades de direito público,
porquê, considerando-se o assunto do ponto de vista da
fraqueza e egoísmo humanos, perturba e entrava a própria
fiscalização das rendas públicas.

A outorga ge uma per<lentagem sObre as multas ao fun
cionário autuante ou denunciante - áquêle, emfim, que
chamar a atenção das autoridades para a infracão do dispo
sitivo fiscal -, com ser matéria que' se deve deixar á lei
ordinária, ou aos regulamentos administrativos, é princi
pio que contribue muito poderosamente para o estímulo no
cumprimento do dever daqueles que são encarregados d.a
mesma fiscalização.

O SR. VELOSO BORGES - :E estímulo para o efeito de
multar, exclusivamente, é uma escola para multas. Preci
samos acabar com êsse estímulo, porquê é uma verdadeil''\
indústria que se tem formado no Brasil.

O SR. FERREIRA DE SOUSA --,.. Se V. Ex. me ouvir
talvez mude de opinião.

O SR. VELOSO BORGES - Terei todo prazer em ouvir
a V. Ex., mas, possivelmente, não poderei mudar de opi
nião porquê tenho convicção nêsse assunto. Tenho verifi
cado, em um número crescido de casos, que o estímulo da
multa tem dado lagar á eriação de outras multas.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente, a ou
torga, diZia eu, de· uma l)e-rcentagem sObre as multas aos
funcionários que tiverem descoberto, ou denunciado a in
fração, é, nos <lasos determinados pelas nórmas fiscais, uma
prOVIdência que acautela a fazenda pública e torna muito
mais real, muito mais perfeita, muito mais efetiva e efi
ciênte .a própria vigilancia fazendária.



- 447-

Sr. Presidente, quem tem um contato ligeiro que seja
com a administração do fisco, quem acompanha o movi
mento, o progresso do nosso direito fiscal, está plenamente
convencido de que a medida condenada pela emenda é, a
muitos respeito, protetôra dos interêsses das Fazendas.
:<Palmas.) (Trocam-8e inu~r08 apartes).

O Sr. Presidente - Atenção. Está com a palavra o senhor
Ferreira de Sousa.

O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ A emenda, Sr. Presi
dente, constitue assim um atentado perigoso, tremendo,
contra. a percepção rigorosa. da.s ;renda.s públicas.. Nós não
estamos legislando para santos, não somos um país de deu
ses: somos homens e, como tal, o que nos conduz e' nos de
termina a ação é, em muitos casos, o egoísmo, é a possibi
lidada de um lucro, de uma remuneração mais elevada p~la

nossa atividade.
Ora, se nós estabelecermos que o fiscal que fiscalisa,

que cumpre o seu ãever, receba a m'esma remuneração no
fim do mês que aquêle outro que não fiscalisa, que não cum
pre o seu dever, que muita vez mercadejou a sua consciên~

cia e a sua função na gaveta do fraudadôr, ou se acovardou
ante as ameaças do contrabandista, chegaremos a esta con
clusão: os poderes púbUcos não poderão mais zelar pela
realidade das suas rendas .. E não há exagêro, Sr. Presidente
- V. Ex. foi Ministro da Fazenda e o sabe perfeitamente
- quando calculo em 20 % o prejufzo tido s6 pela União,
com o decréscimo da sua receita, a cargo de fiscais privados
do único prémio a que aspiram aquêles (e são a maioria)
desprovidos de espírito público e vencidos pelas necessi
dades e contingências humanas - a remuneracão material.

Desejo terminar, Sr. Presidente, com um simples exem
pIo: o caso dos contrabandos àe alfandega. Perguntaria aos
Srs. Deputados se podemos confiar na dedicação e no des
prendimento .dos funcionários alfandegários, que arriscam
a pr6pria vida, altas horas da noite, para apreender contra
bandos, se êles viessem a ter pagas absolutamente iguais ás
dos que estão, no momento, dormindo, plácidamente, des
cancando dos trabalhos do dia.

(Trocam-se .vários apartes).
É preciso não nos deixarmos conduzir por êsse indivi

dualismo ultra passadista dos que tudo querem retirar á Fa
zenda, ao Govêrno.

Vale gritar que essas duas individualidades não se con
trapõem, não se contrariam, mas se completam. O interêsse
de uma é o da outra.

Mas se alguma deve ter preeminência é, ,gem dúvida, a
que personifica o interêsse coletivo, o bem comum.

A tão falada indústria de multas, Sr.. Presidente, não
passa de um êrro de técnica. O fiscal não multa. É preciso
que toda a Assembléia o saiba: o fiscal apenas autua, apenas
denuncia ..

Só as autoridades julgadoras, entre elas o Conselho de
Contribuintes, do qual fazem parte representantes dêstes, é
que impõem a penalidade.

Eu também, como advogado, conheco e profiigo os exa
gêros que tanta indignação causam a todos os que trabalham
e produzem 'lleste país.
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Mas, qu'e não posso admitir é que o abuso, o crime de
funcionários pouco ciosos da sua dignidade profissional, de
terminem uma providência constitucional capaz de, entra
vando a ação do legislador ordin.ario ou do Poder regula
mentador, furtar á administração os elementos de que ela
tem necessidade ~a se proteger, humanamente, contra. os
que lhes tentam defraudar as rendas.

Nessas condições o que devemos estabelecer, em defesa
do contribuinte e da própria moralidade administrativa, não
é o que se dispõe na emenda em votação, senão o constante
do art. 13 do projeto da Comissão dos 26, isto é, simples
mente, exclusivamente, o nenhum direito de qualquer auto
ridade judicante, sObre as cominações fiscais que houver
sentenciado, deixando o mais ao arbítrio do legislador ardi..
nário e das autoridades adminístrativas, de acOrdo <lom as
exigências da época para que legislarem. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Raul Fernandes - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Raul Fernandes, .
para encaminhar a votação.

O Sr. Raul Fernandes (Para encaminhar a 'Votaçiio) -..:.
Sr. Presi-dente, como membro da Comissão dos 26, que teve
a iniciativa da disposição ora em debate, eu me vejo no
d'ever... .

O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Não apoiado. Peco
licença a V. Ex. para dizer que o dispositivo da Comissão
dos 26 é perfeitamente aceitável. ~ste é que não é. O da
Comissão dos 26 diz: "impuser ou confirmar a multa".

O SR. RAUL FERNANDES - Disse e repito - e é
uma verdade - que, cõiiio membro da Comissão dos 26, que
teve a iniciativa da disposição ora em debate...

O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Da disposição em
debate, não.

O SR. RAUL FERNANDES - A matéria que está em
debate é esta. Quem a suscitou, na Comissão dos 26, fui eu.

O SR. MINISTRO OSWALDO AR.ANHA - Ah I Bem.
O SR. RAUL FERNANDES - O fato, que se apresentou

á nossa apreciação, foi ode uma inquisição fiscal mais des-
bragada... '.

O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - No Brasil, não existe
inquisição fiscal. Há anistia sôbre anistia.

O SR. RAUL FERNANDES - '" de um regime extor
sivo, que despertou protestos gerais das classes produtoras.
Verificavam-se execucões continuas.

O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Dos defraudadores.
O SR. R..>\UL FERN.AlIiTIES - Não, Senhor Ministro.
O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Peco a palavra, Sr.

Presidente.
O SR. RAUL FERNANDES - Os casos de mulf.as injus

ia3, impostas depois dos processos julgados, são inúmeras.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Há o Conselho de Contri

buintes, constituído, na. metade, 'tIor l"epresentantes da in
dústria e do comércio.
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O SR. RAUL FERNA.."IDES ~ A regra é que todos os
funcionários são obrigados a desempenhar seus deveres. em
virtude da remuneração que recebem. Não há razão alguma
para .!le entender que o fiscal não pode se desincumDir de
suas obrigaQões, sem que partieipe das multas.

Estas multas foram até atribuídas aos Juízes, o que evi
dentemente constituia uma imoralidade, Que ainda subsiste
no poder administrativo. (Trocam-se inúme1'os aparte!."

Reconheço que, em alguns casos, os perigos do ofício
de fiscalizar exigem retribuição adequada. Ma&, as leís. que
fixam os vencimentos dos funcionários devem ter ê9ses ca
sos em vista, afim de dar aos funcionários incumbidos· da
i"epressão do contrabando, nas fronteiras e nos pÔrt')s, ven
cimentos proporcionais aos riscos que correm. (Muito bem.)

O SR.. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Peco lic~nca para
prestar um esclarecimento, porquê reconheco o alto lnte
rêsse que inspira V. Ex., embora entenda que esteja er
rado. Ainda há. um m~s caiu ferido, em Niterói, e se acba
paralítico, um fiscal de consumo, quando ia fiscalizar os li
vros de um fraudador.

O SR.. LEMGRUBER. FILHO - O Govêrno que lhe dê unl prê
mio.

O SR. RAUL FERNANDES - Não; êle foi ferido porquê.
na ansia de ganhar a percentagem da multa, violou o domi
cílio do contribuinte. ~ste r~giu pelos meios ao seu alcance.

O SR. MINIs'mo OSVALDO .ARANHA - Não é real; apu
rou-se que se tratava de um fraudador.
. O SR. RAUL FERNANDES....;. Sr. President~, viv"emos

num regime·em qU'e, de todos os funcionários, se exi.,ge o
cumprimento de seus deveres, pela paga que se lhes dá e,
quando não cumprem as suas obrigacões, cometem crime
previsto pelo Código Penal. Não é admissível que os funcio
nários de põrtos e fronteiras, que aliás, ganham voncimen
tos pingues, preçisam do estímulo da multa, a qual já cons
titue uma verdadeira indústria, motivando todos os dias au
tos extorsivos contra decisões até dos superiores hierár
quicos, contra decisões cassadas do Ministro da Fazenda, de
acôrdo com as quais os contribuintes agem e, não obstante:>
são multados como se cometessem infrações de má fé. São
casos de todos os· dias, verificáveis sobretudo nas grandes
cidades, como Pôrto Alegre, Rio de Janeiro e S. Paulo. As
sim, levanta-se. um clamor ao qual não podemos ser indi
ferentes.

Sr. Presidente, o texto em votação é deficiente. Pedi
.i·ia á Assembléia que o rejeitasse todo e aceitasse, de pre
ferência, o dispositivo dos dignos relatores que diz: "O pro
duto das multas fiscais será integralmente reCQlhido aos
Tesouros Federal, Estaduais e Municipais, conforme o caso.
vedado a quem quer que seja a participação nelas." (MuitQ
bem; muito bem. Palmas.)

.. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ministro Osvaldo
Aranha.

O Sr. Ministro Osvaldo Aranpa (Movimento de ate-nção)
_ Sr. Presidente, Srs. Deputados: Oonfesso QUe não mo
passara pela idéia a possibilidade de ser forçado, por uma
contingência criada no curso das votações, a subir á tribllua
para prest.ar êstes esclarecimentos.
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Ninguém, mais do que eu, como Ministro da Fazenda.
procurou, por leis e por atos, corrigir o abuso daquilo que
já se inscreveu como sendo uma verdadeira indústria exer
cida pelo funcionalismo, isto é,' a aplicação indevida de mul
tas com o fim de lucros pessoais.

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Não pelo funcionalismo de
pequena categoria, mas por certos diretores.

O SR. OSVALDO ARANHA - Nesse sentido, Sr. Presi
dente, eu não s6 ditei decisões as mais rigorosas, punições as
mais severas, desconhecidas nos anais do Ministério da Fa
zenda, que V. Ex. ilustrou dirigindo-o por algum tempo,
como criei aparelhos especiais que resguardassem o direito
dos contribuintes, por forma tal que êles estão assegurados
na parte fiscal quanto qualquer cidadão brasileiro em rela
ção aos seus direitos. Têm mesmo os contribuintes do Brasil
garantias especiais, excepcionais, particulares, de que não
dispõem, por certo, alguns direitos mais fundamentais.

Mas a verdade. Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é que
não é possível estabelecer a regra consagrada no art. 16, n. 7,
porquê isso trará, como consequência fatal, o decrescimo das
rendas, dada a situação do aparêlho fiscal arrecadador do
Brasil. Todos os Srs. Deputados, todos em geral, sabem que
a fraude na percepção de impostos é muito grande e certa
mente - sem que nisso q,aja qualquer agravo - quantos
Srs. Deputados deixam de contribuir para o imposto de
renda, tendo, todos, mais ou menos rendas e quantos de nós,
voluntária ou involuntariamente, deixamos de contribuir
para uns tantos impostos a que estamos obrig2dos?

Ora, tolher, ao poder público, o recurso considerado hoje
,como bâsico de todas as arrecadações, qual seja o de a elas
associar o arrecadador por quotas, por multas, por percen
tagens, é derrogar, de fato, a arrecadação no Brasil,. (Apoia
dos e não apoiados.)

'l;:oda a minha prática administrativa, e a minha ação no
Ministério da Fezenda, têm sido no S'entido de coibir essas
.fraudes e abusos, aos quais se referiu o ilustre Deputado
Raul Fernandes. Mas, o fato de haver abusos e erros, não
justifica se arranque ao poder público o instrumento de 5t'8
arrecadação porquê, então, anularíamos todas as cousas hu
manas, uma vez verificado que haviam sido fraudadas.
(Muito bem.)

A Constituinte, em primeiro lugar, não deveria consi
derar êsse assunto e,sim, dei'~á-lo para a legislacão ordir.á
ria, pois êle diz com a arrecadação, com os orçamentos e não
constitue matéria fundamental, essencial á vida do país. Mas,
uma vez que vai considerá-la, que seja. adotado o dispositivo
constante' do projeto aprovado, (} art. 13, quando diz: "O
produto das multas não poderá ser atribuido, no todo ou em
parte. aos funcionários que as impuserem ou as confirma
rem." (Muito bem.)

Se assim se' fizer, fica o contribuinte perfeitamente
acautelado: os que impuserem a multa e os que a confir
marem não terão participação nela e, consequentemente. po
derão julgar COm isenção.

Ademais, ainda haverá o recurso ao Conselho de Contri.,.
buintes, formado, em sua maioria, de comerciantes e con
tribuintes .

.4gora, Si3 a Assembléia Constituinte está obrigada a
optar· entri3a fraude é o abuso de alguns funcionáriOS e a
fraude e o abuso dos contribuinte que não querem pagar im
posto.s e, para corrigir o mal maior, quiser criar para oBra-
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:-si! a irresponsabilidade dos contribuintes, então, Sr. Presi
dente, melhor fOra que se eliminassem, de uma vez por
todas, as leis de receita neste país. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O Sr. Pereira· Lira - Peço a palavra, para encaminhar a
'Votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
'votação, o Sr. Deputado Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a tlotaçúo) - Se
nhor Presidente, não tencionava, nesta hora avançada,· ocupar
.a atenção da Assembléia.

Uma vez, porém, que houve referência ao trabalho da
Primeira Subcomissão Constitucional, devo declarar a V. Ex.

··que o texto em questão foi sugerido pelo nosso eminente co
lega, Sr. Deputado Cincinato Braga, e se acha assim redi

:sido:

"O produto das multas fiscais será integralmente
recolhido aos Tesouros Federal, estaduais ou munici
pais, conforme o caso, vedado a quem quer que seja
a participação nelas."

O que levou o Comité a redigir êsse dispositivo foi vedar
'áqueles que impusessem ou confirmassem as multas. e aos
próprios denunciantes (caso ainda mais escandaloso), parti
cipação nelas .• É preciso impedir que o produto das multas
venha a ser desviado dos cofres públicos por t.lualquer mo
tivo.

Eram os esclarecimentos que queria prestar. (Muito
.bem.; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
o n. 7 do art. 16, que "veda á União e aos Estad-os conceder
·a funcionários percentagens sÔbre multas fiscais". Em se
guida, conforme a decisão da Assembléia, ouvirei a Casa sôbr~

as sugestões dos Srs. Deputados Raul Fernandes e Prado
KelIy, também pugnadas pelo Sr. Ministro da Fazenda.

Os Srs. Deputados que aprovam o n.7 do ar!. 16 quei
ram levantar-se.. (Pausa.)

Foi rejeitado.
Vou ouvir, agora, a Assembléia sõbre o requerimento do

-Sr. Prado KelIy, de destaque para o art. 13, § 20, do projet!),
,.,que é o seguinte:

"O produto das multas não poderá ser atribuído,
no todo ou em parte, aos funcionários que as impuse
rem ou· confirmarem. "

Os 81's. Deputados que aprovam êsse dispositivo, quei
"ram levantar-se. (Pausa. )

Foi aprovado.

O Sr. Fernando de Abreu (Pela ordem) requer verifica
...ção da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se te
xem votado a favor 90 81'S. Deputados e contra 57; total :1.47.
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O Sr. Presidente - Fica mantido o § 2° do art. i3 dO"
nrojeto.
- Tendo sido concedida a prorrogação apenas para que se
ultimasse a votação da matéria constante do projeto, vou le
vantar a sessão, designando para a de 28 feira, :U do co..rente,..
a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B, de i03"" de'
Constituição, com emendas (2" turno). (Emenda n. i.945.),1

Levanta-se a sessão ás ia horas e 40 minutos.



144" Sessão, em 14 de Maio de 1934

'Presidanoia do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1

Ás 10i horas, comparecem os senhores:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Crislóvão Bar
!:eelos, Tomaz LObo, Fernandes "Távora, CIementino Lisboa,

Valdemar Mola, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo,
_. Luiz Tireli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Cher

-'mont, Veiga Cabral, Leandro :Pinheiro, Moura Carvalho, Joa
; qUlm Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Ro
drigues Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares,

"'Godofredo Viana, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Ga
ioso, Freire de Andrade, Luiz -Sucupira, Valdemar Falcão,

.:J'osé Borba, Leão Sampa.io, Figueiredo Rodrigues, Pontes
"Vieira, Xavier de Oliveira, Fernandes Távora, Silva Leal,
Martins Veras, Kerginaldo -Cavalcanti, Ferreira de Sousa,
Alberto Roseli, Veloso Borges, Odon J;lezerra, Irenêo Joffjly,
Herectiano Zenaide, Pereira-Lira, Barreto Campello, João Al
berto, Agamemnon Maga,lhães, 'Souto Filho, Arruda Fal~ãQ,

--Luiz Cedro, Solano da Cunlia, Mário Domingues, Arruda Ca
mara, Augusto Cavalcanti, José de Sá, AldeSampaio, Simões
Barbosa, Osório Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Va
'lente de Lima, ISidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes
'Nogueira, Antônio Machado, "Leandro Maciel, Augusto Leite,
-''Rodrigues D6ria, Deodato Mala, J. J. Seabra, Marques dos
Reis, Prisco Parais0, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Ar-

.!indo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches,
Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Homero
Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloi-

"s10 Filho, Francisco Rooha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lau
.,ro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofre
,do Menezes, -Lauro -Santos, Jones ~ha., Henrique Dods
worth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sam
paio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário

:Mariano, Nilo Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly, Raul
.Fernandes, César Tinoco, A-cúr-cio Tôrres, Fernando Maga
"Ihães, Oscar Weinschenck, José Eduardo, Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Naza
reth, Lemgrub-er Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José
Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de
Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, .Mata Machado, Del
'fim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira. Ma.rques,

"';Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha., JoãoPenido,
..João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Poli-
carpo Vioti, Daniel .de -Carvalho, Aleixo Paraguassú, Valdo
~.miro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso
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Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro d~
Rezende, Jaques Montandon, .<\ntero Botelho, João Alves,
Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, TeotoniOt
Monteiro de Barros, José carlos, Rodrigues Alves, Barros
Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário Wha
tely, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Cin
cinato Braga, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Co
vello, Cnrdoso de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma,
José Honorato, Domiilgos Velasco, Nero de Macedo, Genero
ro Ponce, João ViIasboas, Alfredo Pacheco, PlínIo Touri
nho, Lacerda Pinto, AntOnio Jorge, Idálio Sardemberg, Ne
reu Ra,mos, Adolfo Konder, Aarão Rebelo, Carlos Gomes, Si
mões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes
Dias, Frederico Wolfenbutel1, João Simplício, Renato Bar
bosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubfno,
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bitteneourt, Adroaldo da
Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Alberto Diniz,
Acir Medeiros, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Tole
do, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva,
Francisco Moura,. Antônio Penafort, Sebastião de Oliveira,.
João Vitaea, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Pos
solo, Guilherme Plasier, Eugênio Monteiro de Barros, Ed
mar Carvalho, Mário Manhães, Milton Carvalho, Ricardo Ma
chado, Válter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Ho
rácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lo-·
di, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Roberto
Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Davi Meinicke,.
Pinheiro Lima, Levf Carneiro, Abelardo Marinho, Morais·
Paiva, Nogueira penido (243).

DeiXam de compareceI.' os senhores:
Jeová, Mata, Arnaldo Basto~, Alípio Oostalá, Melo Fran

co, Levindo Coelho, Guarací Silveira, Hipo!ito do Rego, -oar
lota Queiroz, Francisco Vilanova, Cunha Vasconcelos, Rocha.
Faria (11).

O Sr. Presidente - A lista de presença, acusa o compa
recimento de 243 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á lei
tura da Ata da sessão antecedente.

O Sr. Presidente - li: êste o momento de qualquer reti
ficação sôbre a ata.

Se houver peço aos Srs. Deputados para enviá-la á Mesa
e por escrito.

Vêm á Mesa as seguintes

RETIFICAÇÃO

Nos debates verificados na sessão de sabado, a taquigra..;,
fia deixou de registrar os seguintes apartes:

I. Quando o Sr.. Zoroastro Gouveia disse: ..... não po-
dem viver dos Sacramentos, isto é, da ingenuidade e igno
rancia das massas·populares •••. " deveria ter sido apanhado'
o seguinte aparte:

O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - "O Mundo inteiro ri-se deS-
ta liberdade"'. .
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TI. Onde diz o Sr. César Tinoco: "Apelo para os Senho
res Deputados: que digam se não é a tradução do que V. Ex.
disse .•• ", deve colocar-se a seguinte resposta, que a taqui
grafia também não registrou:

. O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - "Traduttore, traditore".
Mals uma vez se confirma o famoso aforisma italiano". -

Peco á Mesa da Assembléia que proceda á publicacão des-
ta retificacão. - Plínio Corréa de Oliveira. '

2

DECLARACÃO DE VOTO

Votei contra a inclusão, no texto da Constituição, da úl
tima parte do n. II do artigo 1.6 (da emenda substitutiva
n. 1.945), que está assim redigida, nessa parte: "sem prejuí
zo da colaboracão reciproca em vista do interêsse coletivo."

E o fiz, de acOrdo com as considerações que expendi da
tribuna e justificação de emenda; ainda, por considerar in
'coerente o texto 'assim redigido e não poder compreender
qualquer colaboração reciproca, em estado leigo, entre poder
público e instituições religiosas.

Sala das Sessões, 1.2 de Maio de 1!}34. - Lacerda Wer
neck.

DECLARACÃO DE VOTO

Declaro que, coerente com as minhas repetidas afirma
ções em pról de uma Constituição que assegure, no Brasil,
absoluta liberdade de conciência e de cultos, votei a favor do
n. 2 do artigo 1.6 da emenda n. 1.945, que veda á União.
como aos Estados, "'estabelecer, subv-encionar ou -embaraçar o
exercício de cultos religiosos ou ter relação de aliança ou de
pendência com qualquer culto ou igreja, sem prejuizo da co
laboração reciproca em vista do interêsse coletivo." Votei
pelo dispositivo, Inas dele excluida, note-se bem, a ressalva
final, sem prejuizo da colaboração reciproca em vista do in
terêsse coletivo, porquê a meu ver,esta ressalva, pelas inter
pretações fáceis que permite e pelas concessões a que abre
oportunidade, importa um desmentido flagrante ao próprio
preceito imperativo da primeira parte dO dispositivo, que, â
vista disso, resultaria inútil.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1.934. - Aloisio Filho.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra o artigo 12 da emenda n. 1.945,
nas partes que facultam a eleição indireta dos Prefeitos e a
nomeação pelo govêrno do Estado do prefeito do município da
Capital. Entendo que nenhuma restrição deve ser owsta aos
ID1lnicfpios, no direito, que lhes assiste, por força. mesmo, da
sua autonomia, de -escolherem livremente, os seus dirigentes.

Para que, entretanto, êlos possam ser defendidos contra
os maus dirigentes, que os haverá, admito a criação, pelo Es
tado, de um 6rgão de assistência técnica á administração mu
nicipal e fiscalizacão de suas finanças, como está no parágra
fó 30 do mesmo artigo 12, e por isso votei a seu favor, prefe
rindo, embora, n palmTu verificação, em VE!Z de fi;cali:ação.
para que assim se convençam os governos estaduais de que a
função, que o preceito constitucional lhes atribue, é a de ser-
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vir ao municipio, prevenindo-lhe o malbarato das finanças, e
nunca a de lhe espionar a vida administrativa e financeira,
exercendo sôbre êle a opressão política.

Sala das Sessões, :1.2 de Maio de :1.934. - Aloisio Füho.

DECLARACÃO DE VOTO

Na ocasião em que foi votada, na penultima reunião, a
matéria concernente á distribuição de rendas, dei o meu voto
favorável, ao n. f, letra c, do artigo 5°, da emenda n. i.945, na
convicção de que a exceção que aí se abre para o imposto de
renda sôbre imóveis, SÓ ressalvasse o imóvel rural, cujo rendi
mento passou para a esfera dos impostos municipais. Nunca
poderia entender que o imóvel urbano viésse a ficar isento
do aludido imposto, o que julgo absurdo. Se assim entendesse
a Assembléia teria praticado a injustiça de fazer com que um
modesto funcionário público venha pagar o imposto referido,
enquanto o mais opulento proprietário urbano do Rio de Ja
neiro ou de qualquer outra cidade, fica livre do -mesmo. Nêsse
sentido acima referido dei o meu voto, isentando na letra c
apenas os imóveis rurais e, segundo penso, foi esta a decisão
da Assembléia e por isso espero que a Comissão de Redação,
tornando claro êsse dispositivo, assim também o entenda.

Sala das Sessões, :1.2 de Maio de :I. 934. - Aloisio Filho.
De acõrdo. - J. J. Seabra.

3

RECTIFICAÇÃO SOBRE A AWA

Não tendo feito a revisão do pequeno discurso que pro
ferí, encaminhando a votação do dispositivo atentatório da

. autonomia municipal, verifico pelo Diário da Assembléia,
que os taquígrafos não puderam, pelo tumúlto estabelecido,
apanhar bem algumas frases.

Assim, por exemplo, quando o eminente colega e pre
zado amigo Deputado Leví Carneiro aparteou dizendo que
"na federação o Estado federado é unitário e que êste é o
verdadeiro federalismo" - respondí: "Pode-se dizer a Vossa
Ex. que essa opinião é, talvez, única nesta Assembléia".

Continuando o ilustre jurista a interromper-me, insis
tindo na sua tese, externei o meu pasmo, porquê S. Ex.
havia sustentado brilhantemente o inverso no seu livro sõ
bre "Federalismo e Judiciarismo". Ao que S. Ex. redarguiu
que eu não lhe dera a honra de lêr com atenção aquele
livro.

Li-o, sim, com o cuidado que merece, e já tive ensejo
de prová-lo. Mas, realmente, houve equívoco da minha p:>.r
te, in calore dissertationis, pois não é naquele conhecido tra
balho do meu egrégio contendor que êle defende opinião
oposta a que ora professa. Trata-se de outra obra, de igual
valor, de sua autoria, intitulada "Problemas Municipais",
(Rio de Janeiro, :1.93:1.). Aí vemos S. Ex. á pag. 15. con
testando, com o auxílio de Le FuI', o Sr. Castro Nunes que
afirmára ser a autonomia municipal "planta do unitarismo".
Adiante, á pago :1.6, S. Ex. positiva: "Não sei porquê não

. reconhece (Castro Nunes) que, assim, os países unitários,
que realizaram a autonomia municipal, estão oper!1~do u~
processo de descentralização, ainda meramente adL:llnIslratI
vo, mas que chegará a ser político. O municipalismo denota
que vão deixar de ser unitários". (O grifo é meu}.
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No fim 'da mesma página S. Ex, tira qualquer sombra
'possivel de dúvida na interpretação do seu pensamento, no
seguinte trecho:

"Mesmo, porém, compatível com todas as formas de go
'Vêrno, como queria Estrada, o municipalismo encerra semp?'e
uma idéia federativa, 'Um germe de federalismo, um começo
de federalismo, e, no Brasil, ainda mais, inseparável do prin
-cípio federativo por motivos históricos. (O grito é meu,)

Não preciso multiplicar citações, O trecho transcrito
justifi~a, ao que suponho, a minha asserção e a minha estra
nheza,

Sala das Sessões, ':1.4 de Maio de 1934, - Da.niel de
·Carvalho.

4
Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte 

Peço a V. Ex. faça constar da ata dos trabalhos desta As
sembléia o meu protesto contra o sentido de um telegrama
·do seu presidente ao Sr. presidente da Associação Brasileira
de Imprensa, de referência a um aparte que não proferi nos

. térmos em que foi publicado por alguns jornais desta Capi
tal, que não consta do Diário da -Assembléia'e que, P()1'
tudo isto, não poderia constar dos Anais desta Assembléia.

Sala das Sessões, f 4 de Maio de i 934. - Xavier de
·Oliveira.

5
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional - No
.avulso mimeografado, organizado pela Secretaria com o re
sultado da votacão do dia 8 de maio, ocorreu uma omissão
··que me apres!>o a corrigir.

O plenário deliberou, em expressiva votação, por nítid;t
maioria, aliás apurada em verificação de votação, que se
acrescesse na emenda n. 1. 945, no artigo 4°, n, XX, depois

.da letra l, - a letra q do n. XIX do artigo 7° do texto pro
posto pela ia Subcomissão Constitucional, que acolhera uma
·emenda, de minha autoria, sôbre os selvícolas brasileiros.

Nessa conformidade, quando se fizer a publicação ofi
ctal do avulso contendo o resultado das votações do dia 8
·de maio, deve ser acrescentada: - ao artigo 4° da emenda
n. L 945, n, XX, antes ou depois da letra l, o seguinte:

"letra.... "incorporação dos selvfcolas á comunhão na-
-cional" ,

V. Ex. providenciará, como de direito.
É o meu requerimento.
Sala das Sessões, em 14 de Maio de 1934. - Pereira

·Lira.
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão ante

cedente.
O Sr_ Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.
O Sr. Tomaz Lôbo (I" Secretário) declara que não há.

<expediente a ser lido,
O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se ã

ORDEM DO DIA
6

Continuação da votação do projeto n. f-B, de
193oi, de Constituição, com emendas (20 turno).
(Votação do artigo 12 da emenda n. 1.945).'
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o Sr. Presidente - Fica prejudicado o seguinte

. REQUERIMENTO

Sr. Presidente - Requeiro destaque para a votação da
emenda n. 664 - referente ao título I - ao art. 13 
n. 2, § 2°.

Sala das Sessqes, 12 de maio de 1934. - Lacerda
Werneck.

o Sr. Presidente - Vou submeter a votos o n. vnr do
artigo 16, da emenda n. 1.945, que teve destaque deferido
em sessão anterior.

Aprovado, da emenda n. L 945, artigo 16, O·
seguinte:

N. VIII - Tributar os combustiveis de produção nacio
nal de motor de explosão.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela orqem, o nobre
Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - V. Ex., Sr. Pre
sidente, pondo a votos a matéria, mandou que aqueles Depu
tados que quisessem manter êsse dispositivo, se levantassem.
De modo que o voto foi no sentido de manter-se o disposi
tivo ?

O SR. PRESIDENTE - Perfeitamente.
O SR. MEDEIROS NETO - Agradeço a V..Ex. a in

formação.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o artigo 18 da
emenda n. 1.945, salvo os destaques requeridos, que são os
ns. n e V.

Aprovado, da emenda n. 1.945, o seguinte

Art. 18. É vedado aos Estados:
I - adotar denominação diferente da estabelecida nesta

Constituição para funções públicas; .
n - tributar bens ,e rendas federais ou municipais, ou

serviços a cargo da União ou d05 municípios;
In - rejeitar a moeda legal em circulação;
IV - denegar a extradição de criminosos, reclamada,

de acOrdo com as leis da União, pelas justiças de outros Es-·
tados ou do Distrito Federal;

V - estabelecer diferença tributária em razão da pro
cedência, entre bens de qualquer natureza.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o primeiro·
destaque.

É aprovado o referido n. lI.
É anunciada ~ votação do n. V..

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, para encami
nhar a votação. .
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar ~
votação, o Sr. Deputado Lev! Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminluw a. 'Vota.cão)
Desejo pedir a atenção da Assembléia para o § 30 do art. 13-:
do projeto, que completa êste dispositivo, caracterizando a.
isenção em relação á concessão de serviços públicos. .

Como sabe, V. Ex'., trata-se de uma questão da maior'
relevancia doutrinária, que provocou grandes dúvidas na ju-
risprudência. .

O dispositivo do projeto visava dirimir essas dúvidas.
De sorte que tem grande vantagem.' Creio que não colide'
com o sistema da emenda e a sua aprovação obviará difi
culdades futuras.

Entretanto, de acôrdo com a resolução que tomei de não
pedir destaque de qualquer emenda, deixo a apreciação do
assunto ao esclarecido critério do eminente tender da maio
ria. (Muito bem.)

OSr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desde qU8Jndo se proíbe a taxacão por parte da União, dos
Estados e dos Municípios dos serviéos públicos, cla.ro que
essa proibição se estende ás concessões dêsses serviços.

O que diz o eminente Deputado Leví Carneiro tem toda
a procedência. Realmente, a jut'isprudência vacilou sôbre se
a proibição de taxação dos serviços públicos abrangia os
concessionários dêsses serviços.

A meu ver, essa vacilação improcedia. Ela porém exis
tia. Penso eu: se nós proibimos á União taxar Os serviçoS"
públicos do Estado e do Município, é claro que, quando o
Estado e o Município pratiquem êsses serviços, através de
terceiros a quem façam concessões, a estas se estende o fa
vor, porquê se trata de serviCo realizado em beneficio do-
interêsse público. .

Mas não seria de todo inoperante, pelo contrário, seria
de bom alvitre, que se destacasse êsse dispositivo do proje
to para que a Assembléia o aprovasse, dando, assim, inter
"pl'etalJáo definitiva, no bom sentido da doutrina.

O SR. LEVf CARNEIRO - Há até uma circunstancia rele
vante: é que a emenda mudou os têrmos do projeto, de for
ma a agravar a dúvida, porque diz "Serviços a cargo da
União" e não "da União". De sorte que a dúvida se avolu
maria. Congratulo-me com a resolução de V. Ex.

O SR. MEDEIROS NETO - Diante da observação últi
ma que faz o nobre Deputado, mais atendíveis ainda se tor
nam as suas ponderações.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o § 3° do ar
tigo 13 do Proj1;lcto i-A.

Votação do seguinte § ào do art. n. 13 do
Projeto i-A.

§ 3.0 É vedado á União. aos Estados e aos Municípios
tributar bens e rendas e serviços uns dos outros. A mesma:-
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proibição se aplica ás concessões de serviços publicos. quan
to aos pr6pri-os serviços concedidos e aos bens utilizados 81pe
nas para o objeto de concessão.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
c:reio que o § 2°, assim como o § 5°, já se acham aprovados.

O Sr. Presidente - V. Ex. está perguntando?
O SR. DANIEL DE <lA.RVALHO - Estou informando a

V. Ex., porquê votei e tomei nota dos dispositivos sObre
que me pronunciei.

O Sr. Presidente - O § 3° do art. 8 do Projecto, ora sub
metido ao voto da Assembléia, não está ainda aprovado.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - T{)dos os dispositi
'vos sôbre matéria tributária já foram aprovados.

O SR. GASPAR SALDANHA - Parece que o orador tem
·.razão. Estão já votados todos os dispositivos referentes á
matéria tributária.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estamos acompa
nhando as v<ltacões com todo o interês.se.

O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado
. que a AssembIéia vai, agora, votar o § 3° do art. 13 do Pro
jeto, em virtude de destaque requerido pelo Sr. Deputado
Levi Carneiro. Os demais parágrafos do art. 18 já estão
aprovados.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Era o que desejava
.saber. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovado o § 3° do art. 13, do
Projeto n. i-A.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei c{)ntra' a parte fina;! do § 3° do artigCJ
13 do Projeto cemstitucional pelas razões constantes da jus
tificação que acompanhou a emenda supressiva n. 482, que
tive a honra de apresentar ao mesmo Projeto.

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Thomaz Lobo.

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente -' Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Pereira Lira.

O, Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, en
viei á Mesa um requerimento de destaque também referentE;
ao ~rt. 18, cuja aprovação não prejudicou êsse mesmo des
taque. O art. 18',n. f, reza o seguinte:
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"É vedado aos Estados:
I - adotar denominação diferente da estabelecida nesta

Donstituição para funções públicas." -
O destaque, que requeri, aproveita várias emendas ofe

recidas e o trabalho da primeira Sub-commissâo conetitucional
que mandava adotar também a nomenclatura referente aos
serviços, cujas normas gerais a União tem competência para .
traçar. .

:t uma questão de uniformidade.
Peco a V. Ex. submeter () meu requerimento ao voto da

Casa. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Com referência ao art. 18, o Sr. Depu
tado P·ereira Lira apresentou á Mesa um requerimento de
destaque, que é {) seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Para ser atendidD-, por ocasião da votação do art. 18.
No n. I do art. 18 da emendan. 1.945 - acrescente

se o destaque das palavras: "ou nas leis sÔbre serviços su
jeitos a normas federais", depois da palavr:t "Constituição".

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Pereira Lira.~

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
há dias enviei á Mesa requerimento de destaque relativo a
êsse artigo, sôbre o qual exi~te uma emenda de minha
autoria.

O Sr. Presidente - Qual o número da emenda?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Tem o número 1.651'..

e se acha á página n. 240 do avulso.

O Sr. Presidente - O destaque pedido pelo Sr. Deputado
Pereira Lira determinará qu~ o art. 18, n. f, já aprova
do e que diz "adotar denominação diferente da estabelecida
ne~ta Constituição para funções públicas, fique modificado
de modo a se restringir essa obrigação imposta aos Estados
no caso das leis sôbre serviços sujeitos a normas federais.

Os Srs.· Deputa~os que aprOvam o destaque, quei-ram
levantar-se.

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Peco a palavra, para en-
caminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cardoso de 1IIelo Neto (Para encaminhar a votaçãd)
Migura-se-me, Sr. Presidente, que deve prevaJecer 1)

art. 18, n. 1, da emenda n. 1.945,:

"adotar denominação diferente da estabelecida nesta
Constituição para funçõea.públicas",

e não a emenda da digna Comissão, que diz:
"É obrigatória para os Estados e Municípios a.

nomenclatura dos cargos e funCQes, adotada nest~
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Constituição ou nas leis sõbre serviços sujeitos a
normas federais."

. . O qUe se preten~e -: ~ é justo - é simplesmente qu~
haJa a mesma denomlnacao para os cargos públicos para as
funções públicas; não pode haver, entretanto, a m~ma no~
menclatura para serviços de natureza diferente. Ou o ser
vi\.!o é estadual ou é federal; logo, não bá razão algum&
para impor-se na Constituição a mesma nomenclatura para

-.servfços diversos. (Muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a. 'Dotaçü(}) - Sr.
Presidente, duas palavras apenas para esclarecer meu pen
samento que, parece, não foi bem apreendido: A primeira
subcomissão constitucional tinha proposto, realmente, aquilo
a que se refere o meu nobre amigo, Deputado Cardoso di!
Melo Neto, mas, no intuito de facilitar o andamento do~
trabalhos, a subcomissão concorda amplamente no que se es
tabeleceu !la emenda u. 1.945, com um pequeno acrescimo

.. para conciliar.
Por êsse acrescimo, a reda~ã() ficou assim ~

"Art. 18. É vedado aos Estados:
I - Adotar denominação diferente da estabele

clüa. Ila.-ra. iunções -públicas nesta Constituição e nas
leis referentes a serviços, cujas normas gerais tenham
ficado a cargo da União."

É uma questão de uniformidade. Todo o mundCt moder
·no tende para isso; as pr6prias nações fazem eonvençõe.q
para uniformizar, para estandardizar as denominações em
matéria de direito alfandegário, de navegação aérea, ero.

O SR.. CARnoso DE MELo NETO - Quais seriam tais ser
-viços?

O SR. PEREIRA LIRA - Os servicos a cargo da O'nião.
isto é, aqueles que a Constituição submeter ás. normas fe-

·derais. .
O SR. LEví CARNEIRO - A União tem competência nor

·mativa para os serviços da administI'acão naeional.
O SR. PEREIRA LIRA - ~ com real satisfação que ve-

·rifico estar interpretando· fielmente o meu pensamento o
Dobre colega, Sr. Leví CarneirO.

O SR. LEVí CARNEIRO - V. Ex. é bem compreendido,
porquê bem compreendeu o pensamento do projeto. Nestas
condições, as funções públicas estaduais e municipais não

·J1oderiam ter denominação diferente das daqueles· serviços,
·cuja competência normativa couber á União.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, cedo a pala
·vra ao Sr. Deputaao Levf Carneiro, afim de concluir o meu
·discurso.

O Sr. Presidente - V. Ex. não pode ceder a sua vez de
~:enca.minbar a votação, porquê já a está encaminhando.
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o SR. PEREIRA LIRA - Neste caso, desejo finalizar
dizendo que, se desejamos dar á União o direito de fixar
as denominações em matéria de nomenclatura. para ser
viços e cargos plllilicos, devemos cuidar de incluir no dis
positivo quais as normas federais que caiba á União es
tabelecer.

O SR. CARDoso DE MELO NETO - Não é possível dar á
União competência para estabelecer as denominações da!
leis simplesmente normativas. Se a União apenas estabelece
as normas, por que impedir que os Es.tados t.enham li com
petência de dar as denominações?

O SR. PEREIRA LIRA - Creio, Sr. Presidente, sufi
cientemente esclarecido o assunto. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou esclarecer a Assembléia sôbre
a questão. afim de que fique a par da matéria que está
sendo; votada.

A disposição aprovada pelo plenário é a seguinte:·
UÉ vedado aos Estados· adotar denominação di

ferente da estabelecida nesta Constituicão para fun
cões públicas."

O Sr. Deputado Pereira Lira requer se acrescente,
destacado da emenda apresentada por S. Ex., o seguinte:

"ou nas leis sôbre serviços sujeitos a normas
federais. "

Adotada tal disposição, ficará por fim redigido o ar
tigo desta forma:

uÉ vedado aos Estados adotar denominação di
ferente da estabelecida nesta Constituição para
funções pública, como igualmente. lhes é vedado
adotar denominação diferente da estabelecida nas
leis sõbre serviços sujeitos a norInas federa.is."

Consulto á Casa sôbre se aprova esta emenda. desta
eada a requerimento do Sr. Pereira Lira.

Os Srs. Deputados que a aprovam. queiram levan
tar-se. (Pausa. )

Foi aprovada.

O Sr. Gaspar Saldanha (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se â verificação de votação. reconheee-se
terem votado a favor 76 81'S. Deputados e contra 109:
total 185. . .

O Sr. Presidente - A emenda foi rejeitada.
Vou submeter -â votação da Assembléia o artigo 19,

ressalvados os destaques pedidos pelos S1's. Deputados,
Oa.rneiro de Rezende, Dan.iel de Carvalho, Cristiano Ma
chado, Levindo Coelho, policarpo Viotti, Furtado de Me-·
nezes, Maurício L:ardoso e Pel'eIra LIra. que são Os ~c'

guintes:

REQUERIMENTOS OE PREFERbCIA

Requeremos preferência para a emenda n. i .651, á
pag. 240 do avulso, sôbre discriminação de bens da União,
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do Estado e do Município, e especialmente sÔbre o domí
nio das águas públicas.

. Sala das Sessões, 7 de Maio de :1934. - Ca'ffleiro de
llezende. - Daniel d6 Oarvalho. - Chri8tf;ano Machado.
- Levindo Coelho. - Polvcarpo Viofti. - Furtado de
Menezes.

Requeiro o destaque da emenda 739, n. 33.) (Pâg. H2.)
Sala das Sessões, :12 de Maio de :1934. Maurício'

. Cardoso.

REQUEaIMENTO DE DESTAQUE

Por ocasião da votação do n. III do artigo :19 da
emenda n. 1.945.

Destaque-se do parecer da ia. Subcomissão Constitu
cional, para ser incluído, no número UI do artigo 19 da
emenda n. 1.945, depois das palavras "ilhas fluviais-, ()
seguinte: "e lacustres".

Justificação de destaque·

A mesma razão que manda dar á União as ilhas flu
viais nas .zonas fronteiriças, subsistirá quanto· ás ilha8
lacustres.

Sala das Sessões, :l4 de Maio de 1934. - Pereira Lira_

Aprovado da emenda n. i .945 o seguinte:

Art. 19. São do domínio da União:
I - Os bens que lhe pertencem nos têrmos das leIs

atualmente em vigor;
II - Os rios e lagos, navegá.veis ou não, que banham

mais de um Estado ou servem de limite com países estran
geiros;

ITI - As ilhas fluviais nas zonas fronteiriças.

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.65:1, apresentada ao
artigo 20, letra d, do projeto, pelos Srs. Deputados Daniel
de Carvalho, Carneiro de Rezende e outros, substitue· a le
tra d do referido artigo, pelo seguinte dispositi.v0:

"Os lagos e quaisquer correntes situadas em
terrenos do domínio da União, ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limites com outros países
ou se estendam a território estrangeiro."

O Sr. Daniel de Carvalho -- Sr. Presidente, peco a pa
lavra para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Daniel de
Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, é preciso que a Assembléia saiba que,
pelo art. i9 do Projeto, ficou de forma clara estabelecida
·'ma classe de rios - a dos que, nacendo em território na
cional, se estendem a países estrangeiros. ~ses devem per
tencer á Uniã.o, como, por exemplo o Rio Negro, no Rio
Grande do Sul.
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o SR. GASPAR SALDANHA - Aquí se fala em rios na
vegáveis, e o Rio Negro não o é.

O SR. DANIEL DE CARVALHO -:e evidente o êrro,
quo, é preciso corrigir. Trata-se de rios navegáveis ou não.

Além disso, suponho que a emenda melhor distribue
o patrimônio hídrico entre a União, o Estado e o Município.
Para redigi-la, ouvi, antes, uma das maiores autoridades:
na matéria, o Sr. Dr. Alfredo Valadão, transcrevendo na
justificação o texto por êlé proposto e condensando-o, sinte
tizando-o de acõrdo com o sistema adotado quer no Ante
projeto, quer na emenda dita coordenadora.

Peço, pois, á Assembléia a devida consideração para
essa emenda, porquanto, se se aprovar a redação da emenda
dita coordenadora, ter-se-á cometido um êrro irreparável.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assem
bléia a emenda n. 1.651, na parte relativa ao arte 20 do
projeto, e que é a seguinte:

EMENDA

N. 1.651

Ao art. 20, letra d - Substitua-se pelo seguinte:
d) os lagos e quaisquer correntes situadas em terrenos

do domínio da União, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se estendam a ter
titório estrangeiro.

:e dada como aprovada a emenda n. :1.651 •..
O Sr; Cardoso de Melo Neto (Pela ordem) requer veri

ficação da votação.
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se

terem votado a favor" 128 Srs. Deputados e contra 32; total
160.

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.651 foi aprovada.
Sôbre o art. 19, n. lU o Sr. Deputado Mauricio Car

doso requereu" preferência para a votação da emenda por
S. Ex. apresentada, pela qual deverão ser acrescentadas as
palavras "e lacustres" entre "linhas fluviais" e 'ft"nas zonas
fronteirfças" .

O Sr. Deputado Pereira Lira fez requerimento de des
taque no mesmo sentido. O voto da Assembléia sõbre a pri
meira parte prejudicará a segunda, isto é: a emenda do se
nhor Deputado Pereira Lira.

" O Sr. Mauricio Cardoso - Peço a palavra.
~. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Mauricio Cardoso (Pd:ra encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, sou de parecer que as linhas situadas nas
zonas fronteirfças não interessam nem á União nem aos Es
tados; interessam mais aos ribeirinhos, conforme já dizia
o próprio Conselheiro Lafayette,em sua obra" sôbre o Direi:-

. to das Cousas.
VOLUME xx 30
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Dêsde o mom~nto, entretanto, em que se estabe-Ieceu
que as linhas flúviais existentes nas zonas fronteirfças per
tenceriam á União, logicamente, nêsse mesmo inciso n.Úmero
três se deve fazer referências ás ilhas lacustres.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda do Sr. Maurício Cardoso, queiram levantar-se.
(Pausa). .

Foi aprovada.
A emenda do Sr. Pereira Lira fica prejudicada.
O SR. PEaEIRA LIRA - De acÔrdo.

O Sr. Presidente - Vai-se passar á votação do art. 20,
da emenda n. 1.945, que é o seguinte:

Art. 20 ~ São do dominio dos Estados:
I - os bens de sua propriedade pela legisla<ção atual

mente em vigor, com as restrições do artigo anterior;
II - as margens dos rios e lagos navegáveis destinados

ao uso público, se por algum titulo não forem do domínio
federal, municipal ou particular.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Agamemnon Magalhães.

O Sr. Agamemnon Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, o meu ilustre colega Sr. Deputado Levf Carneiro,
.quando da votação do dispositivo da emenda pertinente
ao que era vedado á União e aos Estados, sugeriu (}
destaque, no art. :13, § 3°, das seguintes expressões:"A
mesma proibição se aplica ás concessões de serviços pú
blicos. quanto aos pr6prios serviços concedidos e aos bens
utilizados apenas para objeto da concessão."

Sr. Presidente, os têrmos genéricos dessa disposição
podem, na· sua aplicação, dar logar a abusos, que, evidente
mente, foi intuito dos autores do· substitutivo coibir. Os
têrmos em que ficam excluídas as concessões de servicos
públicos podem., amanhã, dar lugar á interpretação de que
aos con~ssionãrios dêsses serviços é lícito importar mer
cadorias, deixar de pagar impostos sôbre a renda, impos
tos de sêlo, etc. E como, evidentemente, êsse não é o in
tuito, nem foi o pensamento dos relatores da Comissão
dos 26 e, muito menos, da Assembléia, pediria ao nobre
Deputado Sr. Leví Carneiro, propugnador do destaque, que
esclarecesse nitidamente seu objetivo e o da Comissão,
quanto á redação dêsse dispositivo, pata que, amanhã, essa
declaração sirva de subsídio na interpretação do pensa
:mento da Assembléia ao adotá-Ia.

Essa a interpelação que. por intermédio de V. Ex.,
faço data vênia, ao Sr. Deputado Levi Carneiro. (Muito
·bem; muito bem .) .

O Sr. ~evi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela <lrdem.. o n.obre
Deputado. . .
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o Sr. Levi Carneiro (Pela ordem.) - Sr. Presidente, aten
do com prazer á solicitação do meu nobre colega por Per.
nambu<lo. O pensamento era restringir a isenção ás con
cessões de serviços, podendo-se eliminar· a parte final: "aos
bens utilizados apenas para objeto da concessão". Quer
dizer: 9 destaque deveria ter sido concedido com exclusão
destas palavras finais.

Assim, ~arece-me, se desvaneceria toda e qualquer dú
vida. (Muito bem.) .

O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado mandar por
escrito o requerimento á Mesa.

O SR. LEvf CARNEIRO - O destaque foi requerido pelo
nobre leo.der da maioria. E acredito que o pensamento de
S. Ex. foi requerer o destaque ·com exclusão dessas pala
vras. Assim, bastará que V. Ex. considere como aprovado
nêsses têrmos, com exclusão das palavras finais.

O SR. MEDEIROS NETO - Nos têrmos da exposição feita
pelo Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Presidente - Nova votação, não seria possível.
O SR. ALCANTARA MACHADO - É uma questão. de inter

pretação do pensamento da Assembléia.
O SR. LEVi CARNEIRO - E, portanto, uma questão de

redação. .
O SR. MEDEIROS NETO - Perfeitamente.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado· Raul Fernandes,
Relator geral do projeto, tomará not~ do caso para fins de
redação.

O SR. LEvf CARNEIRO - Agradecido a V. Ex.

O Sr . Presidente - Eu havia anunciado a votação do
art. 20, ressalvados os destaques requeridos por alguns dos
Srs. Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam o artigo 20, ressalva
dos os destaques, queiram levantar-se. (Pausa. )

Foi aprovado 0- artigo 20.
Os Srs. Deputados Carneiro de Rezende, Daniel de Car

valho e outros, na emenda n. :1.561, que há pouco foi consi
derada, apresentaram modificações não apenas aos artigos
20 letra d, mas também ao árt~ 21, letra b, e 22. Ao art. 21
é a seguinte:

"Ao art. 21, letra b. - Substitua-se pelo seguinte:
b) os lagos, rios e quaisquer correntes públicas situa

das em seu território, ressalvado o domínio do municipio na
forma do artigo seguinte." .

Peco a atenção da Assembléia.
O artigo 21 do projeto diz: "São do domínio dos Es

'tados:
"'b) as margens dos rios e lagos navegáveis".
A aprovação dêsse dispositivo importa na supressão don. li do art. 20, da emenda n. :1.945, que a Assembléia jâ

votou.
Os Srs. Deputados que aprovam a emenda dos senho

res Daniel de Carvalho, .Carneiro de Rezende e outros quei-
ram levantar-se. (Pausa.) .
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É dada como rejeitada a emenda•.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhe-se terem votado a favor 45 Srs. Depu
tados e contra 135; total 180.

O Sr. Presidente - A parte referente ao art. 21, do. Pro
jeto foi rejeitada.

O Sr. Presidente - Os referidos Srs. Deputados Daniel
de Carvalho, Carneiro de Rezende e outros, na emenda nú
mero 1.651, propõem também:

"Acrescente-se:
Art. 22. São do domínio do Município:
a) os bens que lhe competem pela legislação vi

gente;
b) os lagos, rios e quaisquer correntes públicas

que tenham nascente, margens e foz dentro das fron
teiras municipais."

Os senhores que aprovam a emenda, nesta parte, quei
ram levantar-se. (PatUa.)

Foi rejeitada.
Vamos passar, aprovado; como se eneontra, o art. 20,

nos têrmos propostos. pela emenda n.1.945, a considerar
outros destaques que se referem, antes, a aditivos. do que a
disposições modificativas. O primeiro é do Sr. Deputado
Medeiros Neto, nestes têrmos:

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque· da emenda n. 1.778, para serem
aprovadas as palavras "representação das profissões".

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Medeiros Neto.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.778

Art. 123. Acrescente-se:
f) representação das profissões, dentro das assembléias

legislativas estaduais e municipais, em número não inferior
a um quarto do total de seus membros.

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Euvaldo Lddi•.
- Oliveira Passos. - E. Tei:r:eira Leite. - David Carlos
Meinicke. - João Villaça.-Vasco de Toledo.-W. Reikdal.·
- Acyr Medeiros. - João ·Pinheiro. - Gilbert Gabeira. 
Walter James Gosling. - Mario de A. Ramos. - Milton
Carvalho. - Pedro Ramos. - Rocha Faria.

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda, eujo destaque foi requerido pelo Sr. Deputado Me
deiros Neto, QUeiram levantar-se. (Pausa.)
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O Sr. Aloisio Filho - Sr. Presidente, não percebi o nú-
mero da emenda. .

O Sr. Presidente - Explico a V. Ex. a substancia do
caso. li: a seguinte: a inclusão, a juízo dos Estados, da repro
sentação profissional nas respectivas Assembléias EstaduaiIJ.
O destaque requerido pelo Sr. Medeiro!!' Neto é no sentido de
que a Assembléia se pronuncie sObre êsse assunto.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, pela ordem, .
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Morais Andrade.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Peco a V. Ex. um
-esclarecimento, Sr. Presidente. A emenda n. 1..778 manda
dar representação ãs profissões nas Assembléias Legislativas
"estaduais e municipais. O destaque é só referente ás As
sembléias estaduais?

O Sr. Presidente - O destaque é ~xclusivamente das
palavras "representação das profissões", não diz nem Assem
bléia Estadual, nem Municipal, neIilfala em número. É geral.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encami
nhar a votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente· - Tem a palavra para encaminlJar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto .

. O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, requerI destaque dessas palavras. na emenda
em apreço, com o pensamento de assegurar, na Constituiçãc
dos Estados, como princípio básico, a representMão das pro
fissões.

Assim, os Srs. Deputados que estiverem de acôrdo eom
o manter-se" êsse princípio constitucional na organização dos
Estados, votarão pelo destaque. (Muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Prado
Kelly, para encaminhar a votallão.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, quando se votava o art. 60 da emenda .nú
mero 1.945, tive a honra de consultar a Mesa sõbre- a {nte1'
"pretação· da matéria que não estava compreendida nos me$
mos itens, e o que visava, antes de tudo, era que se incluísse
entre os princípios da organização constitucional dos Estados
o da representação das profissões.

O. nobre lcader da maioria, Sr. Deputado Medeiros Neto,
requereu o destaque na cláusula "representação das" profis
sões", da emenda n. L 778, do Deputado Euvaldo Lodi. Com
êsse destaque concordamos todos quantos pugnamos pela in
clusão do aludido princípio entre os da organizaQão oonsti
tuciona~ dos Estados, e só tenho motivo para congratular-me
pelo requerimento que ora se acha em votação.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que esta cláusula
"representação das profissões", incluída no art. 6° da emen-
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da n. L945, consagra o princípio da representacão profissio
nal, quer nos Estados, quer nos Municípios.

VC?tamos, pois, pelo destaque. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda cujo destaque acabo de deferir, a requerimento do
Sr. Medeiros Neto, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovada.
Vou ouvir a Assembléia sObre uma emenda cujo des

taque o Sr. DeDutado Pereira Lira solicita no seguinte

REQUERIMENTO DJlI DESTAQUJlI

Requeiro que:
Depois do artigo 20 da einenda n. i. 945, seja submetido

ao voto da Assembléia o texto proposto pelo parecer da ia
Subcomissão Constitucional e recolhido da emenda i ~9i2
- o qual é o seguinte:

Art••• Os bens da União, dos Estados e dos Municípios
são imprescritíveis".

sala das Sessões, em 14 de maio de i 934. - Pereira
Lira.

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Leví Carneiro.

O· Sr. Levi Carneiro (Pfilra encaminhar a vo't~ão) 
Sr. Presidente, trata-se de dispositivo novo. Devo dizer a
V. Ex., com a devida vênia, que nem me parece fopmulado
em boa técnica. -Não avalio, mesmo, o que possa significar
isto: "os bens da União são imprescritíveis".

O Sr. Presidente - Da União, dos Estados e dos Muni
cípios.

O SR. LEvt CARNEIRO - Bens públicos. Se se dissesse
que são insucetíveis de aquisições pelo usucapião, na técnica
do nosso Direito Civil seria alguma cousa que se entende- .
ria, e contra a qual, aliás, me manifestaria. Mas dizer-se que
os bens públicos são imprescritíveis, atendendo-se a que,
no sentido genérico, os bens compreendem, até, as dívidas
ativas, não me parece claro.

Há um outro dispositivo da emenda, dispondo que as
dívidas fiscais prescrevem em cinco·anos. Isso me parece
inadequado na Constituição. Acho ainda mais inconcebível
que se adote uma det-erminação com tanta amplitude, com
êsse alcance imensurável, depois do exagêro do Ante-pro
jeto, que admitia até o usucapião das t-erras de dominio
público.

Aceitar-se disPositivo ~esta natureza. é, parece-me, sal
tar de um extremo a outro, subvertendo-se as melhores tra
dicões do nosso Direito. (Mtii.to bem; muito bem).

O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra. •

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Pereira Lira. . .
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o Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a 'Votação) - Não
pretendo, Sr. Presidente, encaminhar a votação. Quero so-;.
mente fazer consignar que meu pedido de destaque foi no
sentido de salvar o texto da primeirá subcomissão, que se
limitou a copiar, ipsÍ8 literís, o artigo da emenda n. 1.912,
assinada pelos nobres representantes do Rio Grande do Sulj
que são os verdadeiros, donos da idéia, com a qual, abaoIu..
tamente, não me quero enf.eiLar; considero-a, entretanto,
útil e de todo defensável dos interêsses do patrimônio da
União, dos Estados e dos Municípios. . . ,

E uma simples declaração, que peço a V. Ex. fazer con
signar em ata. (MUJito bem.)

O Sr.. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda em votação, em consequência do pedido do Sr. Depu
tado Pereira Lira, queiram s~ levantar. (Pausa. )

Foi rejeitada.
Há outro requerimento de destaque do Sr. Deputado

Pereira Lira, assim concebido:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro seja suprida a omissão do voto da Assemblêia
sObre o seguinte destaque: - acrescente-se ao n. vm do
artigo 40 da emenda n. f.945, depois das palavras oovegfll;ão'
a.érea, o seguinte, resultante do texto do substitutivo e do
trabalho da i a Subcomissão Constitucional:

"Organizações de terra e mar e instalações de pouso."
(Justificação em discurso).
Sala das Sessões, em i4 de Maio de 193i. - PereirCl

Lira.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr'.
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr, Presidente,
como diz V. Ex., a emenda é mais de redação, porquê a As
sembléia já se pronunciou, estabelecendo a competên,cia da
União para legislar sôbre o regime de portos em geral; tanto
que requeri o destaque da expressão Umaritimos", que exis
tia no texto já votad:o. Sendo assim, estabeleceu-se uma re,:,:
gra geral, ·e não se pode deixar de ter, como incluidas aí os
aeropõrtos.

P·arece-me dispensável, portanto, l!- "'votaçã~. (Mu.ito
be~.)

O Sr. Presidente - Á vista da interpretação do autor da
emenda n.' 1.945, vou passar á emenda, cujo destaque foi
solieitadopelo Deputado Pereira Lira, ao Sr. Deputado Raul
Fernandes, Relator Geral, para que a considere por ocasião
da redação doprqjeto definitivo.

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Peço a V. Ex., SI'.:
Presidente mande incluir na ata a justificação que tenho a
respeito dessa emenda, a qual passo ás mãos de V. Ex. '
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Sr. Presidente, Srs. Representantes da Nação: Quando
se votou no dia 8 de maio o n. Vilr do art. 4° da emenda
n. f. 945, escapou, na. forma um tanto tumultuária dos tra
balhos, ainda não inteiramente disciplinados pelo tacto, va
mos dizer a palavra exata, insubstituivel, insubstituivel, re
pito, de V. Ex. - escapou o requerimento de destaque da
.expressão a ser encartada depois das palavras "navegaçiio
tIJé,.ea" a cláusula seguinte: "ficando as respectivas insta
tações de pouso dependentes de autorização e fiscalização fe
derais, de ac~rdo com o que á lei cumpre dete7'minar no in
teresse da defesa eco~mica e militar da país."

Essa cláusula constava e consta da letra e do n. XIX do
art. 7°, proposto pela 11l Subeomissão Constitucional de que
tenho a honra de fazer parte. .

Trata-se de um destaque que não foi prejudicado pelo
vencido, hav-endo evidentemente uma omissão a ser corrigida
agora por ocasião de passarmos á votação de outro capitulo.

Requeiro, pois, seja submetido a voto do plenário a
matéria dêsse destaque para que a Casa delibere sôbre a
aprovação da matéria aqui focalizada.

,Peço vênia para declarar que não ~enho dúvida em
que o voto da Assembléia será no .sentido de recolher essa
J;Dagnifica sugestão da 1a Subcomissão, que tem suas fontes
em emendas várias da própria Assembléia e está prestigia
da desde () Ante-Projeeto da.· chamada. Comissão do ltama
ratr, no número 6° do art. 33, até· o texto aprovado aqui
em primeira discussão da autoria· da Comissão dos 26, no
número 3 do art. 7° do chamado substitutivo, regimental-
mente. .

Razão não há para poder o texto já aqui aprovado em
ia discussão, com a alteração. proposta de "organizações de
terra" para "instalações de pouso", que é mais compreensiva
pois abraça o serviço de hidro-aviões.

Se V. Ex. e a Camara permitirem, desde já, uma alte
ração redacional, simplificadora e mais precisa, - será o
caso de acatar a seguinte fórmula aditiva: "organizações de
terra e água e instalações de pouso".

Eis camo justifico o meu pensamento:
A navegação aérea não pode ser considerada sem as

respecti~as instalações em terra. Ao contrário dos navios,
gue podém prescindir das iristalacões portuárias para suas
operacões de· carga e descarga, os aviões não podem ser uti
lizados normalmente sem que disponham de instalações pelo
menos. para o pouso. .

Dai o ter afirmado, com inteira justeza, um ilustre pro
fessor da Polítécnica de São Paul(), o DI'. Anhaia Melo, que:

"Apenas 10% das atividades do transporte aé.reo,
estão no ar; os restantes 90 % estão· em terra; e
eonstituidos por aeroportos e respectivo·· equipamen
to" .. (in "Revista Politécnica de s. Paul~", agõsto-

.setembro 1930.)

Deixar, pois, a cada um dos Estados o encargo de re
gular, no respectivo território, as condiçõe! tJ normas de
utilização das instalações em terra p.ara·a navegação aérea,
será fragmentar a· unidade tão imperiosamente reclamada e,
pode-se dizer, quasique imposta com caráter internacional
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pelo principal característico da aviacão - a velocidade -,
que não se compadece com a observancia de pluralidade de
regulamentação. '

Como fazer observar as regras fixadas nas Convenções
internacionais, se a exploração dos aeroportos pelos Esta
dos .e Municipalidades não ficaJ;> condicionada ao controle fe
deral?

O Brasil provavelmente terá ratificado dentro .em breve
as Convenções de navegação aérea que celebrou recente
mente com a Argentina e eom () Uruguai, sendo de esperar
que não tarde muito a ratificar a Convenção Universal ãe
Paris, de 1919.

Ora, se cada Estado legislasse como entendesse relati
vamente ao estabelecimento de aeroportos no seu território
e não tivesse de se subordinar ao controle da União, como
poderia ela desempenhar-se dos seus compromissos interna
e'ionais? '

A necessidade da, unificação das leis e regulamentos
aeronáuticos é tão imperiosa para o desenvolvimento, da
aviação, que os países europeus, pondo de parte rivalidades
internacionais, não cessam de concertar em sucessivos con
gressos, conf.erências, convenções e acÕrdos, medidas ade
quadas a eliminar os embaraços decorrentes da disparidade
de leis e regulamentos, que, como a ninguém escapa, tendem
positivamente para a unificação internaeional, abertamente
preconizada pelos juristas que se -dedicam ao direito aero
náutico.

Se com o adven1Q da Federação em 1891, não quebra
mos a unidade do direito maritimo e atribuimos á União,
expressa e exclusivamente, competência para regular a ex
ploração dos portos marítimos, não devemos adotar outra
orientação em relação aos aeroportos.

Essa unidade será obtida dês que os aeroportos e ou
tras instalações em terra sejam estabelecidos e explorados
pelos Estados e pelos Municípios dentro das norma traçadas
pela União· e- sob a fiscali~ição desta.

Ficarão os Estados e Municípios com completa liber
dade de prover a const:l"ução e manutenção dos aeroportos,
na medida do seu progresso e dás suas possibilidades finan
ceiras. Tampouco não deixarão .de ficar sob a adm inistl'Rcão
direta dos Estados e MUnicípios 9S aeroportos e outras ins
talações que êles fizerem. O que se impõe, o que se 1-orna
jmprecindível, é manter a unidade de regulamentação e
fiscalização, pela cooperação e coordenação de iniciativas e
de esforços. O controle da União será análogo ao que ela
desde muito exerce nos põrt05 marftim05 € nas linhas fér
reas que são explorados pelos Estados, sem nenhuma' dimi
nuição da sua autonomia nem embaracos para êles. que de
senvolvem a sua iniciativa dentro das normas gerais fixa
das nas concessões e de acÔroo com o interêsse público.

Em· resumo: a unidade de regulamentação e fiscalização
em matéria de instalações para o pouso de aeronaves não irá
tolher a liberdade de iniciatiVa dos Estados e das Munici
palidades para o estabelecimento e exploração das mesmas.

Por outro lado, da pluralidade de regulament.acão de
correriam, além dos já apontados, os· seguintes inconve
nientes:

1°, diversidade de instalações e de critérios de orga
nização com grave desvantagem para a eventual utilização
dos aeropôrtos para a defesa nacional;
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2°, diversidade de taxas de utilização, com a possibi
lidade de criãção de regimes de preferênoia para um ou
mais Estados, ou mesmo em benefício de uma ou mais em
prêsas de navegação aérea;

3°, possibilidade da outorga de privilégios e quicá
de monopólios para a exploração de aeroportos, em benefí
cio de uma ou mais linhas aéreas, destruindo assim o regi
me da livre concorrência já estabelecido no país, com êxito,
em matéria de aeronáutica;

4°, impossibilidade ou dificuldades insuperáveis para a
criação de novas linhas aéreas nacionais ou internacionais
dêsde que um ou mais Estados só admitam a utilização de seus
aeropOrtos por determinadas emprêsas em troca de vanta
gens imediatas, pOsto que ilusórias, como sucedeu no pas
sado com concessões de outros serviços públicos.

Finalizando as considerações que o interêsse nacional
me sugere, peço vênia mandar á Mesa o seguinte requeri
mento, agradecendo a atenciosa paUa dos digníssimos Srs.
Representantes da Nação:'

REQUERIlIrmNTO

Requeiro seja suprida a omissão do voto da Assembléia
sObre o seguinte destaque: - acrescente..,se no n. VUI do
art. 4° da emenda n. i. 945, depois das palavras navegação
aérea, o seguinte:. "organuaçõe& de terra e água e imtala
~õe8 de pouso".

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Pereira Lira.

O Sr. Presidente - Há um outro destaque requerido
pelo Sr. Deputado Pereira Lira, no parecer da Subcomissão
Constitucional. É o seguinte

REQUERIMENTO DE DEBT'.QUE

Destaque-se do parecer da ia Subcomissão ConstituciO
nal o artigo 2°, mandado suprimir pela emenda n. 1.945,
dando-se a êsse artigo a seguinte redação que é a da referida
Subcomissão:

"O território nacional, compreendido nos limites
resultantes de posse imemorial, de leis, de tratados, de
convencões, de laudos de arbitramento e de regras do
Direito Internacional, - não poderá ser desmembrado,
em nenhum caso nem a qualquer título. n

Sala das Sessões, em :l4 de Maio de 1934. - Pereira
Lira.

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado. ,

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, tra
ta-se de restabelecer um texto já aprovado pelo voto da
Assembléia, por ocasião da primeira discussão.

Diante das objeções que estão surgindo no recinto, de
sisto do destaque. Desejava ficasse estabelecida a impossi
bilidade do desmembramento do território nacional. Á. vista
porém, das oposições que estão 'aparecendo, desisto, como
declinei, do, requerimento.
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o Sr. Presidente - Foi retirado o requerimento de
destaque apresentado· pelo Sr. Pereira Lira.

Vou ouvir a Assembléia sôbre o destaque requerido pelo
Sr. Deputado Oscar Weinschenck. relativo á segunda parte
da emenda n. L068: .

"As linhas telegráficas das estradas de ferro, des
tinadas ao serviço de seu tráfego. continuarão a ser
utilizadas para o serviço público em geral, como linhas
subsidiárias das da rêde telegráfica da União. sujei
tas nessa utilizacão, ás condições estabelecidas em lei
ordinária. - Oscar Weinschenck."

Os Sl'IS. que aprovam esta emenda, destacada a pedido
do Deputado Weinschenck, queiram levantar-se. (Pausa).
Foi aprovada.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Sampaio Correia ofe-
receu o seguinte ..

REQUERIMENTO

Requeiro destaque para a emenda n. 420."
Essa emenda é a seguinte

N. 420

Onde seM:
"Art.· i25 - Fica instituído um Registro Federal de

Dívidas ao qual compete:
a) registrar todas as dívidas Estaduais e Municipais;
b) verificar os pagamentos dos juros e amortizações

respectivas;
c) comunicar á Camara dos Estados a mora e quais

quer· eventualidades verificadas nêsses pagamentos;
d) transmitir á Camara dos Estados. quando tiver co

municação dos interêsses, ou comunicar-lhe e:c-officio, quais
quer atrazos ocorridos nos pagamentos ao funcionalismo
nos Estados e Municípios, especialmente aos membros do
Poder Judiciário, bem como o atrazo de mais de seis meses
no pagamento de contas e dívidas flutuantes.

e) apresentar, anualmente, á Camara dos Estados um
relatório circunstanciado de todos os orçamentos dos Esta
dos e Municípios e de suas dívidas, quaisquer que seja a sua
procedência, a sua natureza e o seu valor;

f) exigir dos Estados e Municípios as informações que
.. necessitar.

Art. 1.26. O·s Estados e Municípios são obrigados á co
municar, dentro de 60 dias, todas as ocorrências que inte
ressem, nos têrmos do artigo anterior, ao Registro Federal
de Dívidas. No caso de mora, em tais comunicações, perdem
o direito de contrair novos· emprêstimos.

Leia;:'se:
Art. As competentes autoridades dos Estados e do

Distrito Federal deverão comunicar, no devido tempo, ao Mi
nistério da Fazenda, para registro para inclusão obrigató
ria nas mensagens anuais do :Pr-esidente da República á As
sembléia Nacional:
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1 - Os empréstimos, externos e internos que Se fiz~
rem, com remessa de cópia exata e integral dos respectivos
contratos;

2 - a situação de cada empréstimo existente, quanto ao
serviço de juros e de amortização;

3 - as leis orçamentárias de receita e despesa;
4 - as arrecadações e despesas de cada exercício. n

O Sr. Presidente - Pareceu-me que esta emenda estava
prejudicada. Não obstante, vou ouvir sôbre ela o voto da
Assembléia.

Os Srs. que aprovam a emenda n. 420, de autoria do
Sr. Sampaio Correia, queiram levantar-se. .(Pausa) •

É dada como rejeitada.

O Sr. Sampaio Correia (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 55 Srs. Depu
tados e contra :113; total 168.

O Sr. Presidente - A emenda n. 420 foi rejeitada.

O Sr. Presidente - Está sÔbre a Mesa o seguinte reque
rimento de destaque da emenda o. 7, de autoria do Sr. LuiZ
Tirelli.

REQUERIMENTO

. Requeiro seja submeLida a votação a emenda. n. 7, visto
não colidir, absolutamente, com a emenda n. 427, já apro
vada, nem com a letra e do n. xx. do art. 4° da e~enda 1.945
e, ainda, porquê a matéria aprovada não atende, suficiente
mente, aos interêsses nacionais.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1934. - Luiz TireUi.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 7

Título I - Da organização federal.
Letra k do n. 10 do art. 7°. - Redija-s~:

"Navegação de cabotagem para cargas e passageiros, ...............
praticagem de portos, barras e rios, assegurada á primeira
a exclusividade dos navios nacionais, isto é, aqueles cujos
armadores, proprietários, eomandante e. oficialidade, e, pelo
menos, duas terças partes de suas guarnições sejam de bra
sileiros natos, quanto a segunda ser' exercida somenta por ~

brasileiros natos."
Sala das Sessões, 14 de março de 1934. - ·Luiz TireUi.

- Cunha Mello. Previ a alteração da redação numa das mi
nhas restrições ao substitutivo. - Alfredo (la Mata. 
Joaquim Magalhães. - Arruda Falcão. - Cunha Vascon
celos. - Alberto Diniz. - Amaral Pei:t:(Ito lunior. - Lem
gruber Filho. - Aarão Rebellcl. - Ruy Santiago. - Domin
gos Velasco. - Godofredo Menezes. - Leandro Macie~• ....;..
Humberto Moura.
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O Sr. Luiz Tirelli - Peco a palavra, para encaminhar a
.votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Luiz Tirelli.

O Sr. Luiz Tirelli (Pa:ra. encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, a emenda, que não colide, absolutamente,
com qualquer. ponto da matéria já aprovada, visa unica
mente garantIr aos marítimos brasileiros maioria de dois
terços para os lugares em navios da marinha nacional. Ob
jetiva ainda firmar na :Magna Carta o princípio da naciona
lização que, aliás, já é um. direito mantido em todo o Brasil,
não só para a indústria como para o comércio. Com efeito,
não se admite, hoje em dia, em nenhuma instituição ban
cária, em nenhum estabelecimento fabril ou comercial, a
existência de empregados brasileiros em número inferior
a dois terços. Logo, não é justo que o mesmo princípio deixe
de ser adotado na marinha nacional, sabido que, na marinha
estrangeira, a totalidade dos empregados é constituída so
mente de nacionais.

O Brasil já tem legislado a respeito.
Além disso, a medida contribuirá para diminuir a con

corrência das companhias estrangeiras no transporte de car
gas e passageiros entre portos nacionais. Tem sido provado,
mais de uma vez, que as companhias nacionais, principal
mente o Lloyd Brasileiro, sofrem grande concorrência das
estrangeiras.

Não é possível que deixe de ser fixado na ConstitUição
êsse preceito, que evitará continuemos na situação atual.
Não se compreenderia _. já que se está votando a Consti
tuição - que as leis ordinárias, futuramente, viessem a dis
por contra as determinações constitucionais.

Para firmar, pois, o princípio da nacionalização da ma
rinha, o que é medida patriótica, peço á Casa a aprovação
da emenda. (Muito bem.) .

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar
a votação. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminha.r a votação) 
Sr. Presidente, a emenda n. 7, dos Srs. Deputados Luiz Ti
relli e outros é muito ampla. Estabeleoe ela o privilégio da
navegação de cabotagem para cargas e passageiros, o que
não atende ás necessidades de expansão naoional.

Eu estaria de acÔrdo, e nesse sentido pediria o voto da
Assembléia, com o final da emenda, quando estatue que duas
terças pades das guarniçõei dos navios de cabotagem sejam
constituídas por brasileiros natos. (Muito bem.) Quanto á
primeira parte, não.

Compreendendo V. Ex., Sr. Presidente, a extensão da
matéria contida na emenda, há de concordar comigo em des
tacar a votação, submetendo em primeiro lugar a parte final,
isto é, a que determina a obrigatoriedade da constituição de
dous terços da tripulação por brasileiros natos, a partir das
palavras: "pelo menos, duas terças partes de suas guarni
ções" até "brasileiros natos".

É o que requeiro a V. Ex. (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia apenas
sôbre a segunda parte da emenda n. 7, para a qual o Sr.
Deputado Medeiros Neto acaba de requerer destaque.

Os Srs. Deputados que aprovam a segunda parte da
emenda queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovada.

O Sr. Deputado Oscar Weinschenck requer o destaque
da emenda n. 1.070, que é a seguinte:

EMENDA

N. :1.070

Acrescente-se entre os arts. 59 e 60, o seguinte artigo
novo:

"Art. A fiscalização financeira dos serviços públicos
autônomos será. feita pela forma que fOr prevista nas leis
que os" estabelêcerem"•

O Sr. Henrique Bayma - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Henrique Bayma.

O Sr. Henrique Bayma (Pela ordem) - Sr. Presidente;
o assunto constante. da emenda é de alta relevancia, pare
cendo-meque a Casa não lhe prestou suficiente atenção,
como eu mesmo, a principio, não lh'a "havia dado.

A emenda é deveras louvável, pois consagra a organiza
Cão autônoma de serviços públicos sob a. fiscalização do go
vêrno - matéria de que tratou, na tribuna, se me não en
gano, o Sr. Deputado Daniel de Carvalho, com aprovação
calorosa do Sr. Deputado Leví Carneiro.

As minhas palavras são, portanto, de aplauso á emenda.
(Muito bem.)

O SR. LEVf CARNEIRO - Parece-me inoportuno conside
rar a emenda, porquê se refere aos arts. 59 e 60 do capítulo
"Fiscalização Financeira", que ainda não votamos.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Consultaria o meu emi
nente mestre, Sr. Leví Carneiro, sôbre se a emenda é de
fato inoportuna, ou se está apenas deslocada. "Parece-me
que se acha deslocada.

Em todo o caso, felicito o ilustre autor da emenda pela
boa iniciativa, a qual merece, a meu ver, todo o apOio da
Assembléia. (Muito bem.) .

O Sr" Oscar Weinschenck - Peco a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Oscar W eirischenck.

O Sr. "Oscar" Weinschenck (Pela ordem) - Se a questão
é apenas de estar deslocada a emenda, requereria, Sr. Pre
sidente, fosse votada na ocasião oportuna. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de adiamento
que acaba de ser formulado pelo Sr. Deputado Oscar
Weinschenck.
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o Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, pela ordem, senhor
Presidente. .

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Prado Kel1y.

O Sr. Prado Xel1y (Pela,ordem) - Sr. Presidente, !lntes
que termine a votação do titulo l, envio á Mesa um re
querimento de destaque da expressão "defesa sanitário.
geral", do art. 7°, n. 3, do projeto de Constituiolio, e V. Ex.
me permitirá que, em breves palavras, justifique o reque
rimento.

Em sessão anterior, tive ocasião de consultar 4 Meia,
levantando questão de ordem nos seguintes têrmo.:

..... quando se votava o inciso VIII do art. 40, Uve en
sejo de fazer uma consulta á Mesa sôbre se ficava proJudl
cado o disposto no n. 3 do art. 7° do projeto de Con.L1-
tuição. to

Em outras palavras; tratava-se de manter a compe
tência que o projeto Mnstitucional dava á Unl110 plU'o. le
gislar sÔbre a defesa sanitária geral.·

E V. Ex., Sr. Presidente, respondeu á consulta 118e
verando tratar-se de matéria nova, que não oolidlrla com o
artigo, se porventura fosse aprovado.

Antes, entretanto, de se encerrar a votaollo dê.Lo Tí
tulo, envio a V. Ex. requerimento no sentido de lIe prooe
der ao destaque dos têrmos "defesa sanitária geral"] ontre
,os serviços da competência da. União, art. 70, n. 3, ao pro
Jeto constitucional, de forma que a matéria fique esolareoida
perante a Assembléia e se incorpore ao texto respeotivo.
(Muito bem.)

O Sr. Antônio Covello - Peço a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. An
tônio CoveUo.

O Sr. Antônio Covello' (Pela ordem) - ~nleB que ter
mine a votação do Título r, :requereria a V. Ex., Sr. Prf.\
sidente, o destaque da emenda n. 553, visto conLor maLéria
que não colide com a que já foi votada, referenLemonLe ao
mesmo capítulo.

O Sr. Presidente - V. Ex. mandará o requerimento p'or
escrito.

O SR. ANTONIO COVÉLLO - Já se acha sObre 1\ mesa.

O Sr. Presidente - A emenda cujo destaque V. Ex. re
quereu, está nas condições de outras, que vou examinar para
o fim de as submeter, oportunamente, á Consideraolo da
Casa..

~sses requerimentos de destaque são em grande nd
mero, de sorte que não posso, neste momento, prooeder ao
exame de todos êles.· Vou verificá-los, e amanhlL os trarei
para ouvir a Casa sÔbre as emendas que não tiverem sido
prejudicadas. .

Passo a ouvir a Assembléia sôbre o Título II - Poder
Legislativo. .
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o Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente. peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O' Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Me-
deiros Neto. '

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, requeri á V. Ex. preferência para a emenda
n. :1.948, com parecer favorável da Comissão de Constitui
ção. Essa preferência já é dada pelo Regimento, mas dese
jo-a com os seguintes destaques: das palavras "um sexto"
no § 1° do art. 22, porquê, Sr. Presidente, pensamos que a
representação das profissões deve ser elevada de 116 como
determina a emenda, para 1[5, como se estabelece na emenda
n. 847, que se encontra á pág. 90 do avulso, de autoria do
Sr. Deputado Lev! Carneiro.

Aliás, pedi que fossem destacados, dessa emenda, para
aprovação, os parágrafos 1° e 2°, sendo que, do § :/.0, elimi
nadas as primeiras palavras "Além dos Deputados acima re
feridos" .

Essa emenda diz que "compor-se-á a Camara dos Re
presentantes de outros Deputados, em número correspon
dente a 115 daqueles, eleitos pelas associações profissionais",
e estabelece o § 2° que "não votarão, nas eleições dessas as
sociações, os estrangeiros".

,Pedi, ainda, Sr. Presidente, o destaque das duas pala
vras finais do § 3°, do art. 22, quando fala em afins d8J
profissão dos funcionários públicos, que, como sabem V~' Ex.
e a Casa, não os tem.

Solicitei ainda, Sr. Presidente, que se' destacassem das
subemendas as seguintes, que terão o meu voto contrário:
a terceira, com ressalva da letra c e parte da letra d, até
as palavras "graus sucessivos"; da de n. 4, das palavras
"por que tenham sido eleitos" na 10· e, da letra l, da 21&.
As demais subemendas devem ser aprovadas, tais quais se
acham. Devo também incluir nesse destaque conforme êste
meu requerimento, a palavra "principais" do § 5° do artigo
22~ Era o que tinha a esclarecer. (Muito bem; mn.r.ito: bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTo

Requeiro p~ferência para a emenda n. 1.948, com pa
recer favorável da Comissão e subemendas desta, separan
do-se as palavras - "não excederá de um sexto" - no
§ 1°, "e afin" no final do § 3°; "principais" no § 5° do artigo'
22 da emenda, e subemendas 3&, á exceção da letra c e da.
letra. d até as palavras "graus sucessivos". 4& as palavras
"por que tenham sido eleitos" da :1.0& e' a letra l da 21&.

Sala das Sessões, :12 de Maio de 1934. Meàeiros
Neto.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTo

Requeiro que ao emenda n. i.948 seja votada, quanto ã
secção-IV, sem prejuizo da emenda n. 1.920, reservando-se
á ComiSSão de Redação' a distribuição' da matéria. '



- 481-

Sala das Sessões, 12 de Maio de 1934. - Medeiros
Neto.

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados acabam de ou
vir o requerimento formulado pelo Sr. Deputado Medeiros
Neto.

S. Ex. pede, em primeiro lugar, preferência na vota
Cão do Poder Legislativo para a emenda n. 1.948. Essa
emenda teve parecer favorável da Subcomissão. S. Ex.
pede que sejam destacados vários dispositivos dessas
emendas, para que sôbre êles se pronuncie a Assembléia se
paradamente.

Ao lado do requerimento de destaque do Sr. Medeiros
Neto há outros.

Vou ouvir a Assembléia sôbre se aprova a preferência
por S. Ex. reC!Iuerida.

Os Srs. Deputados que aprovam a preferência reque
rida. pelo Sr. Medeiros Neto, para a votação em primeiro
lugar .<1a emenda n. 1.948, que, rigorosamente, deveria ser
a primeira votada pela Casa, por ter sido a primeira apre
sentada pela Subcomissão, queiram levantar-se. (Pausa. )

Foi aprovada. .
Vamos, portanto, iniciar a votação da parte referente

ao Poder Legislativo, pela emenda n. i .948.
De acõroo com o Regimento, cumpre-me submeter á

consideração da Assembléia o Capítulo .io, que é o únieo.
Vou submeter a votos a

EMENDA

N. 1.948

. Substitua-se o Título II do projeto, pelo seguinte:

TíTULO I

Capitulo 1 - Do Poder Legislativo

Secção I - Disposições gerais

Art. 21. O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia
Nacional, com a colaboração do Conselho Federal.
. Parágrafo único. Cada legislatura durará quatro anos.

Art. 22. A Assembléia Nacional compõe-se de représen
tantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional e su
frágio igual e direit() e I'~presentantes das profissões. .

§ :1.0 O número de representantes será fixado por lei,
proporcionalmente, os do povo á população de cada Estado,
não podendo excedep de um por 150 mil habitantes até . o
máximo de 20 e, dêste para cima, de um por 250 mil habi
tantes; os das profissões em proporção que não excederá de
um sexto da representação popular.

§ 2.0 O Superior Tribunal Eleitoral determinará, com a
necessária antecedência, i\ de acôrdo com 05 últimos compu
tos oficiais de população, o número de representantes do
povo a serem eleitos em cada um dos Estados.

§ 3.0 Os Deputados das profissões serão eleitos na forma
da lei ordinária, por sufrágio indireto das associações pro
fisionais, classificados, de acôrdo com as suas afinidades
em categorias de lavoura, pecuária e afins, de indústria e

VOLUME:XX 3:1
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afins, de comércio, transporte e afins e de profissões libe
rais, funcionários e afins.

§ 4.° As três primeiras categorias totalizarão, no mínimo,
seis sétimos da representação profissional, distribuidos igual
mente entre elas, dividindo-se cada uma em tantos circulos
quanto seja o número de Deputados que lhe caiba, dividido
por dois, afim de assegurar a representação igualitária de
empregado.s e empregadores. \0 número de círculos da
quarta categoria corresponderá ao de seus Deputados.

§ 5.° Na discriminação dos círculos, a lei deverá asse
gurar a representação das principais atividades econômicas
e culturais do país.

§ 6.° Ninguém poderá exercer o direito de voto em mais
de uma associação profissional.

Art. 23 . .são elegíveis para a Assembléia Nacional os
brasileiros natos,alistados como eleitores e maiores de 25
anos. .

Os representantes profissionais, além disso, deverão per
tencer a uma associação compreendida na classe e grupo que
os eleger. .

Art. 24. A Assembléia Nacional reune-se anualmente,
na Capital da República, sem dependência de cO'Ilvocacão a
3 de maio e funciona durante seis meses, podendo seI' con
vocada extraordinariamente pelo 'Conselho Federal, ;pelo
Presidente da República ou por iniciativa da maioria de
seus membros.

Parágrafo único. Somente á As~embléia incUIhbe: 10,
deliberar sôbre a prorrogação e adiamento de suas reuniões,
e a remoção temporária de sua sede, quando reclamada pelo
interêsse nacional; 2°, eleger sua Mesa, regular sua polícia,
organizar sua secretaria, com observancia do artigo... e
seu regimento, onde -se assegurará, quanto possível, em
todas as comissões a representação proporcional das cor
rentes de opinião nela definidas.

Ar!. 25. Durante o prazo de suas reuniões, a Assembléia
funeionará todos os dias úteis, desde que se verifique a pre
sença de um décimo dos seus membros e em sessões públi
cas, salvo se resolver o contrário. As deliberações, a não ser
nos casos expressos nesta Constituição, serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seu mem
bros.

Parágrafo único. ~enhuma alteração regimental terá
lugar sem proposta escrita, impressa, distribuida em avul
SOs discutida em dois dias, pelo menos, de sessão, e aprova
da por maioria absoluta dos presentes.

Art. 26. A Assembléia Nacional reunir-se-á em sessão
conjunta com o Conselho Federal, sob a direção da Mesa
dêste último, para a solenidade de instalação da sessão or
dinária, para elaborar o regimento comum, para receber ()
compromisso do Presidente da República, e para eleger o
Presidente substituto, no caso do artigo ".

Art. 27. Instalada a Assembléia, com a .presença da
maioria de seus membros, passará em seguida ao exame e
julgamento das contas do Presidente da República, relati
vas ao exercício anterior.

Parágrafo único. Se o presidente não prestar contas, a
Assembléia elegerá uma comissão de inquérito para levan
tá-las; e, á vista do resultado, determinarã- as providências
qes Se tórnarem precisas, no sentido da punição dos respon
sáveis.
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Art. 28. Os Deputados receberão uma ajuda. d(, custo
anual e perceberão um subsídio mensal, flxado no fim de
cada legislatura, para a seguinte.

Art. 29. Os Deputados são invioláveis por sua opiaiõ~~,
palavras e votos, no exercício das funções do mandl1to.

Art. 3D. Os Deputados, desde o recebimento do diploma
até a instalacão da nova legislatura, não poderão ser proces
sados criminalmente, nem presos, sem licença da Assembléia
salvo caso de flagrancia em crime inafiançável. Esta imuni~
dada ê extensiva ao suplente imediato do Deputado em exer
cício.

§ 1.0 A prisão em flagrante de crime inafiançável, será
logo comunicada ao Presidente da Assembléia com a remessa.
do auto e dos depoimentos tomados, para que aquela resolva
sobre sua legitimidade e procedência, e autorize ou não o
prosseguimento d1\ formação da culpa, podendo negá-lo se
considerar que ° exige o interêsse público.

§ 2.° Em tempo de guerra, os Deputados civis ou mili
tares, incorporados ás fôrças armadas por licença da Assem
bléia, ficarão sujeitos ás leis e obrigações militares.

Art. 31. Nenhum Deputado, desde o recebimento do
diploma poderá:

1) celebrar contrato com a administração pública, fe
deral, estadual ou municipal;

2) aceitar ou exercer comissão ou emprêgo público re
munerados, salvo o disposto neste artigo, § 2.0

§ 1.° Desde que empossado, nenhum Deputado poderá:
1) ser diretor de sociedade ou proprietário de emprêsa

beneficiada com privilégio, isenção ou favor, em virtude de
contrato com a administração pública:

2) ocupar cargo público, de que seja demissivel ad
nutum.

§ 2.0 Permitir-se-á ao Deputado, mediante licença pré
via da Assembléia, desempenhar missão diplomática.

§ 3.0 Durante as reuniões da Assembléia, o Deputado,
funcionário civil ou militar, contará tempo para promoção,
aposentadoria, jubilação OU reforma, durante duag legiSla
turas, no máximo, e s6 receberá dos cofres públicos o subsí
dio, sem outro -qualquer provento -do posto, ou cargo que
ocupe, podendo, na vigência do mandato, ser promovido so
mente por antiguidade, salvo os casos do artigo ..•

§ 4.0 A inobservancia dêste artigo, e seu § i 0, importa
em perda de mandato, decretada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, mediante provocação -do Presidente da Assembléia,
de Deputado ou eleitor, garantida plena defesa ao interes
sado.

Art. 32. O Deputado que faltar ás sessões por seis
:ínês~ lJonsecutivos será considerado como renunciante ao
mandato.

Parágrafo único. No caso do art. 32, § 2°, e no de vaga
por perda do mandato, renúncia ou morte do Deputado,
será convocado o suplente na forma da lei eleitoral e, na
falta dêste, proceder-se-á :pova eleição para preenchê-la,
salvo se a vaga se· der depois do terceiro mês do último ano
da legislatura.

Art. 33. Instalada a Assembléia Nacional, apresentar
lhe-á o Conselho minucioso relatórIo dos trabalbos realiza
dos no interregne.
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Art. 34. A Assembléia criará comissões de inquérito
sôbre fatos determinados, sempre que o requerer a terça
parte, pelo menos, de seus membros.

Parágrafo único. Aplicam-se a tais inquéritCJoS as nor
mas do processo penal, indicadas no Regimento Interno.

Art. 35. A Assembléia pode convocar qualquer Ministro
de Estado a comparecer perante ela, para prestar esclare
cimentos sôbre questões, prévia. e expressamente determina
das, atinentes a assuntos de sua pasta. A falt31 de compare
cimento do Ministro, sem justificação, importa em crime de
responsabilidade.

§ :Lo Igual faculdade, e nos mesmos têrmos, cabe ãs co
missões permanentes.

§ 2.0 A Assembléia, ou suas comissões, designarão dia e
hora para ouvir os Ministros de Estado, que lhes queiram
solicitar providências legislativas ou prestar esclarecimen
tos.

Secção II - Das atribuições do Poder Legislativo

Art. 3 . Compete privativamente ao Poder Legislativo,
com a sanção do Presidente da República:

1) decretar leis para completa execução desta Consti
tuição;

2) elaborar anualmente o orçamento da receita e da des
pesa, e, por período correspondente a cada legislatura, as
leis de fixação das fôrças armadas da União, podendo modi
ficá-las por iniciativa do Presidente da República;

3) dispor sÔbre a dívida pública da União e SÔbre os
meios de pagá-la; regular ·a arrecadação e a distribuição de
suas rendas; autorizar emissões de papel moeda de curso
forçado, e abertura e operações de crédito;

4) autorizar a declaração, ou a prorrogação do estado de
sítio ou a intervenção federal nos Estados

5) aprovar as deliberações das Assembléias Legislati
vas sôbre incorporação, subdivisão, ou desmembramento de
Estados e qualquer acOrdo realizado entre êstes;

.6) resolver sôbre a execução de obras e manutenção de
serviços da competência da União;

7) criar empregos públicos federais, fixar-lhes e alte
rar-lhes os vencimentos, sempre p(}r lei especial;

8) transferir temporariamente, a séde do govêrno, quan
do o exigir a segurança nacional;

9) legislar sôbre:.
a) o exercício dos poderes federais e a fiel execução

desta Constitiucão
b) medidas necessarias para facilitar, entre os Estados,

a repressão do crime e assegurar a prisão e extradição dos
acusados e condenados;

c) organização do Distrito Federal, dos Territórios e
dos serviços neles reservados á União;

d) licenças,aposentadorias e reformas, não podendo,
por disposições especiais, concedê-las, nem· alt-erar as con
cedidas;

e) todas as matérias de competência da União, constantes
do art. 7°, ou dependentes de lei federal por fôrça desta
Constituição.
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Art. 37. É da competência exclusiva do Poder Legis
lativo:

a) resolver, definitivamente, SÔbre tratados e conven
ções com as nações estrangeiras, inclusive os relativos á paz,
celebrados pelo Presidente da República;

b) autorizar o Presidente da República a ordenar a mo
bilizacão; a permitir a passagem de fôrças estrangeiras pelo·
território nacional; a declarar a guerra, se não mais for pos
sivel ou se malograr o recurso do arbitramento e a negociar
a pu; .

c) julgar as contas do Presidente da República;
d) aprovar ou suspender o estado de sítio, e- a interven-

ção nos Estados, decretados no interregno de suas reuniões;
e) conceder anistia;
f) prorrogar as suas reuniões, suspendê-las, adiá-las;
g) mudar temporariamente a sua séde;
h) autorizar o Presidente da República a ausentar-se do

território nadanal. .
Parágrafo único. As resoluçõe.s da Assembléia Nacio

nal serão promulgadas e mandadas publicar pelo seu Presi
dente, para que tenham os efeitos legais.

Secção III - Das leis e resoluções

Art. 38. A iniciativa dos projetos de lei, cabe a qual
quer Deputado ou Comissão da Assembléia ao Presidente da
República ou ao Conselho Federal.

§ 1.0 Compete exclusivamente á Assembléia e ao Presi
dente·da República, a iniciativa das leis de fixação das fôr
ças de terra e mar e, em geral, de todas as leis de ordem
fiscal ou financeira.

§ 2.° Compete exclusivamente ao Presidente da Repú
blica, a iniciativa dos projetos de lei aumentando vencimen
tos de funcionários, criando empregos em serviços já orga
nizados ou modificando a lei de fixação das fôrças armadas.

§ 3.° Compete exclusivamente ao Conselho Federal, a
iniciativa das leis sôbre a intervenção federal, e, em geral,
das que interessem a um ou mais Estados, discriminada
mente.

Art. 39. Aprovado, sem modificações, o projeto de lei
de iniciativa do Conselho Federal ou que não .dependa de
sua collaboracão,. será enviado ao Presidente da República,
que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.

Parágrafo único. Não sendo o projeto de iniciativâ do
Conselho Federal e dependendo de sua colaboração, ser-Ihe-á
submetido, remeLendo-se, depois de por êle aprovado, ao Pre
sidente da República, para os fins da sanção e promulgação.

Art. 40. Quando o Presidente da República julgar um
projeto. de lei, no todo ou em parte, inconstitucional, ou
contrário aos interêsses nacionais, o vetará, total, ou par
cialmente, dentro de dez dias úteis, a contar daquele em que
o receber, devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do
véto, á Assembléia Nacional. .

§ 1.0 O silêncio do Presidente da República, no decêndio.
importará a sanção.

§ 2.0 Devolvido o projeto á Assembléia Nacional, dentro
de 30 dias de seu recebimento, ou da reabertura dos tra
balhos, será submetido, com parecer ou sem êle, a discussão
única, tendo-se. por aprovado se obtiver o voto da maioria
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absoluta dos seus membros. Neste caso o projeto serã re
metido ao Conselho quando êste tenha colaborado na sua ela
bo1:'ação e se for também aprovado, pelos mesmos tramites
e pela' mesma maioria, será enviado, como lei, ao Presidente
da República, para a formalidade da promulgação.

§ 3.0 No interregno das sessões legislativas, o véto será
comunicado ao Conselho Federal, e êste o publicará, convo
cando extraordinariamente a Assemb!éia para deliberar sô
bre êle, sempre que assim considerar necessário aos interês
s,es nacionais.

§ 4.° A sanção e a promulgação efetuam-se por estas
fórmulas:

f) "O Poder Legislativo decreta e eu promulgo, a se
guinte lei".

2) "O Poder Legislativo decreta e eu promulgo, a se
guinte lei.

Art. 4i. Não sendo a leI promulgada dentro de 48 horas,
pelo Presidente da RepúblIca, nos casos do § 1° do arte 40, o
Presidente da Assembléia a promulgará, usando da seguinte
fórmula: "O Presidente da Assembléia Nacional faz saber
que o Poder Legislativo decreta e promulga a seguinte lei
ou resolu\}ão."

Art. 42. O projecto de lei de iniciativa do Conselho e
emendado na Assembléia, ser-lhe-á por esta devolvido, para,
se aceitar as emendas, o enviar modificado ao Presidente da
República.

§ 1.0 Se as emendas forem recusadas, o projecto volverá a
Assembléia; e se, nesta, obtiverem dois terços dos votos dos
membros deliberantes, considerar-se-ão mantidas, e serão de
novo enviadas, com o projeto, ao Conselho que s6 as poderá
['ejeitar definitivamente por maioria de 213 de seus mem-
bros. .

§ 2.° O prOjeto de lei aprovado pela Assembléia e reme··
tido ao Conselho para OS fins da sua colaboracão, se emen
dado por êle, volverá á Assembléia onde as emendas só I){J
derão ser rejeitadas por 213 dos membros deliberantes. Nes
te caso, as emendas só poderão ser mantidas pelo Conselho
se apoiadas por 213 de seus membros.

§ 3.° Nos projetos de lei de que não possa ter' a iniciativa
e nos quais tenha de colaborar, a discürdancia do Conselhe
somente se poderá traduzir em emendas, que poderão ser
definitivamente rejeitada~ por dois terços d(}svotos da As
sembléia.

§ 4.° O projeto de lei com as alteracões definitivamente:
adotadas, será submetido á sancão do Presidente da Repú
blica.

§ 5.° Transcorridos 60 dias do recebimento pela Assem
bléia, de um projeto de lei, o seu Presidente, a requeriment0
de qualquer Deputado, manda-Io-á incluir na ordem do dia
para ser discutido e votado, independente de parecer.

ArL 43. Os projetos rejeitados, não poderão ser reno
vad(}s na mesma sessão legislativa.

Art. 44. Podem ser aprovados em globo os projectos de
código e de consolidação de dispositivos legais, depois de re
vistos pelo Conselho Federal e por uma comissão especial
da Assembléia, quando esta assim resolver por dois tercos
dos membros deliberantes.
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Art. 45. Os projetos de lei serão apresentados com a
respectiva ementa, enunciando, de forma sucinta, o seu ob
jetivo, e não poderão conter matéria estranha ao enunciado.

Art. 46. Não se criará encargo para o Tesouro sem in
dicacão de fonte bastante para lhe custear a despesa. F

Seeção IV

Da elaboração dos orçamentos

Art. 47. TÜ'mando por base a proposta enviada pelo
Presidente da República dentro do primeiro mês da sessão
anual, a Assetnbléia elaborará o orçamento, no qual se inc~ul

rão discriminadament.e todas as receit.as e despesas instituí
das por lei.

Parágrafo único. Será prorrogado o orçamento vigente,
se até 3 de novembro o vindouro não houver sido enviado ao
Presidente da Rl~pública para a sanção.

Art. 48. O orçamento da despesa dividir-se-á em duas
partes, uma fixa e outro variável, proibido em qualquer
caso, o exfôrno de verbas .

. § JP A parte fixa, que não poderá ser alterada por dis
posiçã() orçamentária, compreenderá as despesas para pa
gamento do pessoal do quadro de funcionários públicos.

. § 2.0 A parte variável obedecerá sempre a rigorosa espe
cialização, exceto em caso de exploração de serviços indus
triais pelo Estado, na f6rma do disposto no art. 62, § 2°.

§ 3.0 A lei de orçamento não conterá dispositivos estra
nhos, á receita prevista e á despesa fixada para os serviços
anteriormente criados. Não se incluem nesta proibição:

a) a autorização para abertura de créditos suplementa
res e para operações de crédito como antecipação de receita;

b) a aplicação do saldo OU o modo de ocorrer ao deficit.
§ 4. o Não se criará encargo para o Tesouro Federal sem

que a Assembléia autorize a abertura do crédito ou consigne
a verba respectiva no orçament(}. .

§ 5.° O produto dos impostos, ou taxas ou quaisquer tri~

butos criados para fins determinados, não poderá ter na sua
aplicação destino diferente. Os saldos que apresentarem
anualmente, serão incotp6rados á *sp~tiva recl9ita, no
ano seguinte, ficando, desC:e logo, extinto o imposto, uma vez
alcançado o fim pretendido. .

Art. 49. E vedado á Assembléia conceder créditos ili
mitados.

§ 1.0 A abertura de crédito especial, oU suploementar, de
pende de expressa autorização cta Assembléia Nacional~ a dqs
extraordinários poderá ter lugar, de acôrdo com a lei ordI
nária, para despes~s urgentes e imprevistas em caso de ca-
lamidade pública,rebeliáo ou guerra. .

§ 2.0 Salvo disposição expressa em. co~trãrlO, nenhum
crédito suplementar será aberto no prImeiro semestre do
-exercício.

Sala das Sess{les da Assembléia Nacional Constituinte,
:13 de Abril de :1934. - Medeiros Neto. - Clemente Jl1ariani.
_ Odi-lon Braga. - Alcantara Machado, ressa:lvada a maté
na das sub-emendas das da bancada paulista. - João Mar
ques dos Reis. - Raul Sá. - Antonio Jorge Machado Lima.
_ Agamemnon Magalhães. - Leoncio Galrão. - Am()là
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Silva. - Cincinato Braga. - Prisco Paraiso. - Alfredo Mas
carenhas. - Arlindo Leoni. - Gileno Amado. - Bias For
fes. - Pacheco de Oiveira. - Com restrição quanto á fór
mula de representação de class~, José de Sá. - Martins Soa
res. - Pedro Alei:co. - Gabriel dt! R. Pas.~os. - José Braz _
Belmiro de Medeiros. - Soares Filho. - Delfim Morei;a.
- Buarque de Nazaré. - Lemgrllber Filho. - João Ja
cques Montandon. - Valdomira Magalhães. - Vieira Mar
ques. - Cardoso de Melo Neto, com a ressalva das sub-emen
das paulistas. - Horacio Lafer, com a I'essalva das sub
emendas paulistas. - Ranulfo Pinheiro Lima, com a res
salva das sub-emendas paulistas. - Abre1t Sodré, com a res
5;;tlva das sub-emendas paulistas. - A. C. Pacheco e SUva.
com a ressalva das sub-emendas paulistas. - TIt. Monteiro
de Barros Filho, com a ressalva das sub-emendas paulistas.
- A. C. M,qrais Andrade, com a ressalva das sub--emendaa
paulistas. - Henrique Ba.yma, com a ressalva das sub-emen
das paulistas. - Abelardo Vergueiro Cesar, com a ressalva
àas sub-emendas paulistas. - Almeida Camargo, com a res
salva das sub-emendas paulistas. - Oscar Rodrigues Alves,
com a ressalva das sub-emendas paulistas. - Paulo Filho.
- Roberto Simomsen. - João Simplicio. - Euvaldo Lodi,
com ressalva das emendas apresentadas por mim. - Lauro
PasSEIs. - Francisco de Moura, (com restrições constantes
das emendas da bancada dos empregados). _

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, apresentei emenda suprimindo a palavra
"natos", e para ela requetro destaque.

O Sr. Presidente - V. Ex. já mandou requerimento por
escrito á Mesa?

O SR. DANIEL DE CARVALHO - É o que vou fazer
imediatamente.

Essa emenda, para a qual vou pedir, também, preferên
cia, visa suprimir essa disposição entre brasileiros natos 2 na
turalizados, que se não justifica nas tradições brasileiras.

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que c Senador Vergueiro
não era brasileiro nato e foi dos maiores estadistas do
Império.

Precisamos ser parcimoniosos ao conceder a naturaliza
ção, mas, desde o momento que a concedamos, não devemos
proibir que homens, que conosco trabalham e se tornam bra
sileiros de coração, possam vir, também, trazer sua colabora..,
ção á feitura das leis. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Queira V: Ex. mandar á Mesa, por
escrito, seu r~querimento.

O SR. DANIEL DE CARVALHO -..,. P~rfeitamente.

o Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a nalavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Levi Carneiro.
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o Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Pr-esidente. aceltando, para base da discussão, o ca
pítulo da emenda adotado pela douta Comissão, eu desejava
formular sObre vários dispositivos certas observações, sem
chegar, no entanto, a pedir destaque de emendas POI mim
oferecidas, porquê, como já disse hoje, meu prop6sito é sub
meter minhas ponderações á apreciacão do ilustre relator ge
ral da 280 Subcomisslio Constitucional e á do nobre leader da
maioria, porquê, dessas emendas - estou certo - algumas
são verdadeiramente irrecusáveis; tendem, apenas, a corrigir
dofeitos injustificáveis do pro,ieto.

Não sei, entretanto, como poderei obter isso, sem ter de
requerer - o que não desejo fazer - o destaque e conse
quente votaçlio das emendas por mim apresentadas.

Desejaria formular rapidamente observações sObre vá
rios dispositivos do capítulo.

Nestas condições, pediria a V. Ex. que, de acOrdo com
o nobre leader e com o relator geral, aprovado in totum o ca
pítulo, me fosse reservado o direito de concretizar ulterior
mente essas sucintas ponderações, focalizando pontos preci
sos do mesmo capítulo.

O Sr. Presidente - Se as emendas que o nobre Depu
tado pretende apresentar são de redacão, V. Ex. poderá re
servar-se para fazê-lo oportunamente.

Neste instante, só poderá. suscitar questões que digam
respeito á essência dos dispositivos cuja votação enunciei.

O SR. LEVt CARNEIRO - V. Ex. me concederá. apenas
cinco minutos ?

O Sr. Presidente - Não concederei a V. Ex. apenas
cinco minutos.

Durante o tempo em que estiver em votação o assunto
relativo ao Poder Legislativo, V. Ex. poderá ir formulando
os requerimentos de destaque que julgar conveniente apre
sentar, falando sôbre a matéria respectiva.

O SR. LEVt CARNEIRO - Se V. Ex. consentisse que,
agora, eu fizesse a crítica a que aludi, díspensar-me-ia de
requerer os destaques.

O Sr. Presidente - Minha decisão s6 pode ser no sen
tido de V. Ex. requerer os destaques que entender, SÔbre
êles falando,uma vez considerados pela Mesa.

O SR. LEVt CARNEIRO - Mandarei, então, á Mesa meus
requerimentos de destaque. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam o
capítulo I da emenda n. i. 948, 9ue é também o capftu~o
único da referida emenda, sem prejuízo dos destaques, queI
ram levantar-~e~ (Pausa. )

. Foi aprovado.
Vamos passar a ouvir a Assembléia sôbre os destaques

requeridos. O primeiro, formulado pelo Sr. Deputado Me
deiros Neto e sôbre o qual vou consultar a Assenib!éi~ é o
que modifica o limite para a representação proflssIl?nal.
~sse limite, que era de um sexto, passa a ser de um qumto.

O Sr. Abelardo Marinho - Peco a palavra.



_ o Sr. Presidente -, Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Abelardo Marinho (Para encaminhar a votação)
(Movimento de atenção. Palmas.) - 81'. Presidente, ° ideal
profissionalista, cuja semente foi laneada no Brasil pelos
revolucionários de 1817 de Pernambuco, apanhada por AI
ber!o Tôrres em 1916; depois pelos legionários da Revolu
ção Brasileira de 1930 e, enfim, pelo Clube 3 de Outubro
- vai, nêste momento, ter a sua segunda etapa de vitória.
A primeira foi a su~ inclusâo no CJdigo Eleitoral que devia
regular as eleições para ~tlta Constituinte.

Já não se p6de ter dúvida, em face das assinaturas á
emenda relativa á representação profissionalista, de que
as discrepanClll.S, nesta Casa, são quasi insignificantes.

O Sn. ViTOR RUSSO~,1:ANO - A representação profissional
será a característica revolucionária da nova Constituição.

O SR. ABELARDO MARINHO - Justamente o que ia
dizer.

Já não se p6de ter dúvida da vitória do ideal profissio
nalisLa nesta Casa, em face das assinaturas nas emendas
relativas ao assunto, dizia eu.

Devo declarar que todos os partidos surgidos com a Re
volução Brasileira, do ext.remo norte ao extremo sul, ,já
con~agravam nos seus programas êsses princípios, e todas
as bancadas representantes dêsses partidos nesta Assem
bléia sustentaram com galhardia êsse ponto de vista lidima
mente revolucionário.

O SR. FÁBIO SonRÉ - Todos os partidos.
O SR. ABELARDO MARINHO - No momento. Sr. Pre

sidente, devo apenas acentuar que, de todas as correntes re
volucionárias que fizeram a Revolução de 1930, somente
o Partido Democrático de São Paulo não nos presta a sua
honrosa solidariedade nesta matéria.

O SR. PINHEIRO LIMA - Não há. aqui. bancada do Par
tido Democrático de São Paulo. e. sim. a bancada da Chapa
única "Por São Paulo Unido".

O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. não me honrou
com a sua atenção. Disse eu que, de todas :lS correntes que
fizeram a revolução de 1930. apenas o Partido Democrático
de São Pnulo não nos distingue, nêste ponto, cem o seu
apOio.

É, portanto, um ideal perfeitamente vitorioso.
Defendi, Sr. Presidente, a forma da representação por

circulos profissionais, pelos fundamentos que apreciei e ex
planei em meus dIscursos. Não é o momento de l'eeditâ-los.

Concordo com os pedidos de destaque do ilustre leader
da maioria, porquê 8. Ex., desse modo, apenas reajusta as
emendas das grandes bancadas ao espírito da que apresentei,
sob n. 1. 168. em ia discussão. .

SI' • Presidente. n6s, legionários do ideal profissiona
lista, votaremos sem a menor restrição, o pedido de desta
que feito pelo nobre "leader" da maioria.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem) ~

O Sr. Daniel de Carvalho - 81'. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado.. .
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o Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, desejava um esclarecimento: Creio que V. Ex. anun
viou a votação do título. ~sse título, porém, é dividido em se
cções. Dada a importancia da matéria em cada uma das se
cções, parece-me que elas deveriam ser destacadas e exami
nadas separadamente.

O Sr. Presidente - O Regimento não fala em secções,
mas em Utulos ou capitulos. Assim, tenho de resolver do
acôrdo com o Regimento. O que está em votação é o capí
tulo I, salvo os destaques. A colaboração dos Srs. Deputados
é livre e ampla. Basta que pecam os destaques que julgarem
necessários.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas em se tratando
de matéria tão' vasta, não há tempo material para examinar
que dispositivos devam ser destacados.

O Sr. Presidente - Sem modificação regimental, não
poderei fazer o que deseja o nobre Deputado. (Pausa).

Vou ouvir a Assembléia sÔbre o requerido pelo senhor
Deputado Medeiros Neto, afim de que se destaquem, no .
§ 1°, as palavras - não excederá de um sexto.

Os Srs. que aprovam a eliminação dessas palavras, quei
ram levantar-se. (Pausa).

Foi aprovada a eliminaoão.
Ainda o Sr. Deputado Medeiros Neto requer que tam

bém se destaque, para efeito de rejeição, a palavra
afim - no final do parágrafo 3°, que também diz respeito
á representação profissional.

Os Srs. que aprovam a proposta do Sr. Deputado Me
deiros Neto, queiram levantar-se (Pausa).

Foi aprovada.
Em seguida, pede ainda S. Ex. o destaque da palavra

- principa~ - do § 3° do art. 22, também quanto á repre-
sentação profissional. .

Os Srs. que aprovam, queiram levantar-se. (Pausa).
Foi aprovada a emenda.
Outro destaque requerido ainda pelo Sr. Deputado Me

deiros Neto, é também em relação á representação profis
sional.

Refere-se á subemenda 38 da Subcomissão. Nessa suh
emenda S. 'Ex. pede que sejam excetuadas as letras c e d até
as palavras - graus sucessivos. -

O SFt. MORAIS ANDRADE - Sr. Presidente, não consegui
perceber a matéria destacada que vamos votar.

O Sr. Presidente - V. Ex. queira ler á página 9 do im
presso as várias subemendas apresentadas. A 18 é ao artigo
22; a 28 , ao § {O do art. 22 e a 38 é substitutiva.

O Sr. Peputado Medeiros Neto pede a aprovação da
seguinte: .

SUBEMENDA

Substituam-se os parágrafos 3°, 4°, 5- e 6°, do art. 22 da
emenda n. 1.948, pelos artigos 38 e 39 do substitutivo cons
titucional:

"Art. 38. Os Deputados das profissões serão eleitos por
quatro anos, de aCÔrdo com a lei ordinária, por sufrágio das
associacões profissionais.



- 492-

§ iO. Para o fim da representação política, das profissões,
as associações serão classificadas em círculos pr.ofisslOnai~

de acOrdo com as respectivas afinidades e as conveniências
econômicas e culturais do País, conforme prescrever a lei
ordinária:

a) a discriminação dos cículos profissionais, inspirar
se-á, sucessivamente, nas conexões técnicas, econOn::icas ou
de simples- finalidade das profissões;

b) a discriminacão dos círculos profissionais só poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos mell1
bros da Camara dos Representantes;

c) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja possível, em cada círculo profissional haverá dois grupos
distintos, um das associações patronais, outro das associa
ções de empregados;

d) os grupos profissionais serão constituidos de deI/'
gados das associa:,ções, eleitos por '.:ufrágio secreto, igual e
indireto, em graus sucessivos, da associação ao Município
do Município ao Estado e di) Estado á União. _

§ 2° Nesta eleição, ninguém poderá exercer L direito de
voto em mais de uma associacão profissional.

Art. 39. A cada círculo profissional tocará um número
de Deputados divisível por dois.

§ f ° Cada grupO do círculo profissional -elegerá metade
da deputação; quando, porém, s6 houver um grupo, êste ele
gerá a totalidade.

§ 2°. Todos os círculos 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 profis
siona! que faça parte do grupo pelo qual se procede a
eleição.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sempre entendí indispensável uma íntima colaboração
entre as classes e o poder legislativo e o executivo.

Não apoiei a representação de classes dentro do Legis
lativo por achar que os representantes de classe deveriam
formar conselhos sepa.rados. ·{lom o poder de examinar todos os
projetos de Lei e quando estes julgados, maléficos, exigir
um número de votos maior na Assembléia Legislativa, para
a sua aprovação, na forma da emenda, que apresentei. Por
julgar esta forma mais útil aos interessados da produção é
que por ela me bati. - Hotacio Lafer.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. ~edeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, toda matéria cujo destaque requeri terá meu
voto contrário. Dêsde que eu peço que na terceira emenda
se destaque todos os seus dispositivos, á exceção das letras
c e d, até ás palavras "graus sucessivos", claro que esta exce-
ção terá o meu voto favorável. .

Toda a demais matéria destacada terá meu voto con
trário. (Muito bem).
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o Sr. Presidente - Atenção. Vamos continuar a votação.
Já foi votada a emenda n .. 1.948, na qual se enfeixam os
vários artigo! pertinentes ao Poder Legislativo. Votaremos,
agora, as subemendas da Comissão.

Aprovadas, sucessIvamente, as seguintes:

SUBEMENDAS DA CO:MISS.~O

Ao art. 22, da emenda n. L 948 - Substitua-se pelo
seguinte:

"Art. 22. A Assembléia Nacional compõe-se de Depu
tados eleitos, mediante sistema proporcional e sufrágio uni
versal, igual e direto e de Deputados eleitos pelas organiza
ções profissionais, na forma que a lei indicar."

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

AQ § 1° do art. 22, da emenda n. 1.9'48, acrecente-~e
depois das palavras: "cada Estado", e "do Distrito .F~deral",

c ao fim do parágrafo: "O Território do Acre elegerá dois
representantes".

Sala das Comissões. 23 de abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

Subemenda n. 3. O Sr. Deputado Medeiros Neto re
quereu os destaques de que já dei notícia á Assembléia.

Os Srs. Deputados que aprovam a subemenda n. 3, ex
cetuados os destaques requeridos, queiram se levantar.
(Pausa.)

Foi rejeitada.
Vou submeter á votação os destaques solicitados pelo

Sr. Deputado Medeiros Neto.
Os Senhores que os apr.ovam queiram levantar-se. (Pau

sa.)
Foram aprovados.
Passamos, agora, á subemenda n. 4, que se encontra ã

pág. 1.0 do impresso, in fine, assim redigida:

"Ao art. 23. Substitua-se "brasileiros natos"
por "brasileiros", a que se refere o art. 136, letras
a e b."

o Sr. Carlos Reis - Peço a palavra.

O Sr. Presidente :- Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Carlos Reis. .

O ~r. Carlos Reis (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, não foi para esta subemenda que se soli
citou destaque, tendo mesmo falado, a respeito, o senhor
Deputado Medeiros Neto?

O Sr. Presidente - SObre esta subemenda, não.
O SR. CARLOS REIS - O Sr. Deputado Medeiros Neto

requereu o seu destaque, declarando, mesmo, que votaria
contra.

Quanto aos brasileiros nascidos no estrangeiro, bastava
a declaracão do consul para serem considerados brasileiros
natos. (Muito bem.)



- 494-

o Sr. Odilon Braga - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Denutado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, salvo engano, parece-me que o nosso emi
nente leader, Sr. Deputado Medeiros Neto, requereu o des
taque da subemenda.

O SR. CARLOS REIS - Perfeitamente. Requereu o des
taque, declarando que votava contra.

O SR. ODILON BRAGA - A Comissão Constitucional
julgou conveniente adotar uma emenda dos Srs. Depu
tados Henrique Dodsworth e J. J. Seabra, emenda que su
geria a substituição contida na subemenda, isto é, que, ao
invés de· se declarar nó artigo 23 "brasileiros natos", se
dissesse "brasileiros", a que se refere o art. 136, letras a e
b. Ponderavam os Deputados autores da emenda que não
são brasileiros natos os filhos de pais brasileiros que se
acham no estrangeiro, porquê não são nascidos no Brasil.
Posteriormente, porém, examinando melhor o assunto, en
tendemos que a expressão "brasileiros natos" - está aí co
locada em oposição a "brasileiros naturalizados". Foi com
êsse sentido- que mais tarde, n6s, da Comissão, concordamos
em que a emenda fosse rejeitada pela Assembléia, porquê
está bem .claro que, por brasileiros natos, a que se refere
o artigo 23, se entendem aqueles que não são naturali-
zados. .

Com êste esclarer.imenlo. penso que a Assembléia po
. derá rejeitar a emenda.

O S~. AWANTARA MACIUDO - Na redação. poder-se-á
fazer uma remissão a êsse dispositivo.

O SR. ODILON BRAGA - De pleno acÕrdo. (Muito
bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assem
bléia a subemenda apresentada pela Comissão sôbre o nú
mero 4 e a respeito da qual acaba de pronunciar-se o re
lator da subcomissão.

Os S1's. Deputados que aprovam a subemenda quei-
ram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) Sr. Presi-
dente, a rejeição dessa emenda não prejudica, absolutamen
t.e, o· destaque requerido por mim e por outros colegas, em
relação á expressão "brasileiros natos".

O Sr. Presidente - Oportunamente se submeterá êsse
destaque á votacão da Casa, se não estiver prejudicado,
pois a Mesa tem competência para julgar o que ten,}a e o
que não tenha sido prejudicado.

Vou passar á votacão da subemenda n. 5, que se lê a
fls. 12 do impresso, em primei1'o lugar.

Aprovada a-seguinte
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SUBEMENDA

Ao art. 24, da emenda n. :1. 948, onde se diz - "por
iniciativa da maioria dos seus membros", diga-se "por ini
ciativa da terça parte dos seus membros".

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. ~ Abel Cnermont. - Pires Gaioso.

Votação da seguinte

SUBEMENDA

Ao art. 28, da emenda n. L 948. Substitua-se pelo
seguinte: "Art... Os Deputados receberão, por sessão le
gislativa, uma ajuda de custo e subsídio pecuniário mensal,
fixados em legislatura anterior para a seguinte."

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (PaTa encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, na emenda da douta Comissão deparo com
duas questões relevantes: uma é que o projeto, no art.. 28,
havia instituido o subsídio anual, pago em prestações men
sais. A emenda afastou-se dêsse critério e estabeleceu o
subsídio mensal, retomando o dispositivo da Constituição de
91. Cometeu, porém, omissão, que pode dar lugar a sérias
dúvidas, porquanto, ao passo que a Constituição de 91, no
art. 22, determinava que o subsídio mensal fosse pago ape
nas durante as sessões, a emenda não reproduz essas pala
vras, as quais não constavam do projeto da Comissão dos
26, porquê esta Comissão, como disse, havia adotado o subsí
dio anual.

Além disso, a emenda introduz outra modificação no
dispositivo do projeto, a meu ver: não muito feliz. Enquanto
o projeto estipulava que o subsídio fôsse fixado em lei or
dinária, por legislatura anterior, a emenda estabelece que o
mesmo seja fixado, em legislatura anterior, para a seguinte.

O pensamento do projeto foi dispensar a deliberação sô
bre o subsídio em cada legislatura. O subsídio determinado
por lei vigoraria enquanto não fôsse modificado. Bastaria,
portanto, que uma legislatura anterior, qualquer que fôsse
e não necessariamente a imediatamente anterior, fixasse o
subsídio.

Essas duas modificações da emenda envolvem duas ques
tões interessantes e, na minha opinião, peoram o estatuído
no projeto. Preferiria restaurar o dispositivo do pro,ieto ou,
pelo menos, desejaria que no contexto da emenda se escla
recessem as dúvidas que me despertam. (Muito bem).

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
.Sr. Presidente, devo dizer á Assembléia que êsse foi de
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certo um dos assuntos mais delicados que preocuparam a
Comissão Constitucional.

Efetivamente, no Ante-projeto que nos veiu do ltam'iratí
o subsídio estabelecido era anual. 1:sse mesmo subsídio anual
foi mantido pela Comissão dos 26, no projeto já aprovado
.em primeira discussão.

Mas, quando realizamos os entendimentos chamados de
coordenação, verificamos que ,muitos Deputados. representan
tes de correntes ponderáveis no seio da A~sembléia. não eon
cor'davam com o pagamento do subsídio anual. Entendiam
êsses Deputados que não repercutiria· bem, na opinião
pública,. ,

O SR, MEDEIROS NETO - Muito bem.
O SR. ODILON BRAGA - ..• êsse subsídio anual para

o Poder Legislativo da Nova República, porquê, já .na Repú
blica chamada velha, essa questão de subsídio sempre trou-
xera ao Congresso... .

O SR. VfTOR RUSSOMANO - Foi sempre explorada.
O SR. ODILON BRAGA - .,. não poucos aborrecimen

tos. Assim, pareceu a êsses constituintes que o subsídio não
devia ser anual.

Confesso a V. Ex. Sr. Presidente, que na exposição de
motivos que tive a honra de apresentar á Comissão Consti
tucional, eu me havia colocado no ponto de vista de que
o subsídio não fOsse anual e, sim. pago por sessão legislati
va, durante os trabalhos efetivos.
, O SR. l\fEDEffiOS NETO - Perfeitamente. Durante os
trabalhos, como subsídio que é.

O SR. LEVf CARNEIRO - Falta dizer o que estipula a
Constituição de 9f: "durante as sessões". Não faço questão
que o subsídio seja anual.

O SR. ODILON BRAGA - Estou aproveitando a oportu
nidade para esclarecer êsse ponto.

O SR. LEVf CARNEIRO - Desejo, porém, deixar claro que
não defendo o subsídio anual. .

O SR. ODILON BRAGA - Eu mesmo, Sr. Presidente,
verificando o assunto através as muitas constituições, mes
mo as mais recentes, tive ensejo de observar que' em todos
os países 00 subsídio é anual. Sem embargo dis~o, não tive
por quê resistir ás ponderações feitas pelos ilustres cole
gas a que me referí, nem por quê modificar a minha pr6
pria opinião anterior. Efetivamente, no Brasil, dadas as
circunstancias muito especiais em que nos achamos, atenta a
experiência da República velha, que nos apresentava o Po
der Legislativo um tanto diminuído no conceito público, afi
gura-se-nos de mais conveniência adotar-se o sub~ídio pago
por sessões.

Nesta parte, porém,' não me parece que o eminente
Deputado SI'. Leví Carneiro tenha razão, visto como a re
dação de nossa subemenda é clara, ao dispôr: "os Deputado~
receberão, por sessão Legislativa" - entre vírgulas - "uma
ajuda de custo e subsídio pecuniário mensal, fixados em le
gislatura anterior para a seguinte".

Quer me parecer que, estando separadas por vírgu!a;- as
palavras "por sessão legislativa". está subentendido que o
subsídio mensal s6 é referente ao período das sessões.
(Muito bem).
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Quanto á última parte da critica feita peio nosso emI
nente colega, Sr. Leví Carneiro, devo esclarecer á Assem
bléia o motivo da redação preferida· pela Comis-são.

Preferímo-Ia. porquê, em se tratando de interêsses pe
cuniários dos Deputados, não convém que a Assembléia se
exponha ás criticas, sempre impiedosas, da imprensa e da
opinião pública, ao resolver sObre subsídio. Estabelecido que
este fOsse fixado por legislatura anterior, só por meio de
uma iniciativa expressa, específica, poderia a Assembléia
alterá-lo, enquanto que. instituindo a própria Constituição
a revisão automatica da matéria, a fazer-se de quatro em
quatro anos, ficam os Deputados inteiramente acima. de
quaisquer suspeitas, para considerá-la de acOrdo com as cir
cunstancias de ocasião. (Muito bem). De modo que o pen
sament.o da Comissão foi. justamente o de resguardar a As
sembléia, de forra-lá ao dever de focalizar, em lei especial,
a alteração do subsidio.

O SR. LEVf CARNEIRo - V. Ex. obriga a revisão d~
quatro em quatro anos?

O SR. ODILON BRAGA - Exatamente. É o meu ponto
de vista.

O SR. LEvi CARNEIRO - Estamos em pontos de vista
diametralmente opostos.

O SR. ODILON BRAGA - A Assembléia, contudo, re
solverá como julgar mais acertado. (Muito bem; muito
bem) .

. O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia a respeito
da subemenda n. 6, sôbre a qual acabam de ser dadas expli
cações.

Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Foi aprovada.

Aprovadas, sucessivamente, as seguint.es

SUBEMENDAS

Substitua-se o § 1°, do art. 30, da emenda n. 1. 948,
pelo seguinte:

. "Parágrafo. A prisão em flagrante de crime inafiancável
será logo comunicada ao Presidente da Assembléia, com a
remessa do auto e dos depoimentos tomado&, para que ela
resolva sôbre sua legitimidade e conveniência e autorize ou
não a formação da culpa."

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel C1}ermont. - Pires Gaioso •. .

Ao art. 31, da emenda n. 1. 948, onde se diz "recebi
mento", diga-se "expedição".

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

Ao art. .31, § 10 , da emenda n. 1.948, acrescente-se:
"n. 3 - exercer mandato legislativo estadual ou municipal" .

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires GaiDso.

VOLUME xx 32
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Votação da seguinte

SUBEMENDA

Ao § 1° do art. 31. da -emenda n. 1. 948, acrecentar a
seguinte alínea: "aceitar o patrocínio de causas contra a
União, ou contra os Estados e municípios por que tenham
sido eleitos".

Sala das Comissões, 23 de abril de 1934. - Odilon Braga.
- Abel Che1'mont, - Pires Gaioso.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Medeiros Neto apre
sentou requerimento, no sentido de se destacarem as pala
vras: "por que tenham sido eleitos". A subemenda encontra
se á página 11 do avulso.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar
.a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar c1 votação)
Sr. Presidente, a emenda proíbe ao Deputado aceitar o pa
trocínio de causas contra a União ou contra os Estados e Mu
nicípios por que tenha sido eleito. Pedí o destaque das pa
lavras finais, afim de que ficasse, como regra, a proibição
geral. , .

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - É medida moralizadora.
O SR. MEDEIROS NETO - ... e não somente a aceita

.cão de causas contra os Estados e Municípios, por que haja
sido eleito o Deputado.

Visa, pois, o destaque estabelecer a proibição ao Depu
tado de aceitar causas, não s6 contra a União, como contr3
.os Estados e Municípios em geral. (Muito bem.)

Y O Sr. Pedro' Aleixo - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Depuüldo.

Y O Sr. Pedro Aleixo (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, apresentámos - o DI'. Valdomiro Magalhães
e eu - emenda sõbre êste assunto, emenda que se encontra
em parte, seguindo a interpretacão gramatical das palavras.
-consubstanciada na subemenda em votação. Desejava. -ntre
tanto, fixar aquf, embora pudesse parecer apenas qu~~Uio de
redação, que se não trata unicamente do patrocínio de causas
perante a justiça, mas - e principalmente - que S~ proíba
aos Deputados a defesa de iT)t~rêsses patrimoniais perante as
repartições públicas. (Muito bem.)

Entendo, Sr. Presidente,' que, muitas vezes, poderá o
patrono de causas contra a fazenda pública encontrar o df\s
vêlo e a vigilancia de seus adversários e, sobretudo. deverá
encontrar a isenção do juiz no decidir a questão. Quanto a
repartições públicas, entretanto, é que mais necessário se
torna uma regra proibitiva, afim de que nunca no segrêdo dos
gabinetes, possa um representante da Nação, onde quer que
esteja, advogar inteT'~sses patrimoniais, implicando Ministros
á decisão, levando-os. por consequência, a soluções mais em
atenção á pessoa do que mesmo á justiça do caso em litígio.
(Muito bem.)
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Desejaria por isso, Sr. Presidente. que ficasse assentada
..essa interpretação e, na redação, se deixasse expressa a
,'proibição de qualquer representante do povo tratar de inte
''Z'êssespatrimoniais em repartições públicas. E aqui cabe re
"cordar a lição de Rui, que, embora aceitasse questões con~.ra
a Fazenda, paI'a pleiteá-las em juízo,. declarava que jamais

'poderia fazê-lo perante os gabinetes e perante os Ministérios.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Odilon Braga - Peco a palavra .para encaminhar
''8, votação.

O Sr. Presidente - V. Ex. já usou da palavra para en
'caminhar a votação.

O Sr. Odilon Braga - Como relator, julgo 'que tenho o
·,direito de falar sObre cada sub-emenda.

O Sr. Presidente - V. Ex. tem razão; poderá falar outra
'vez, por se tratar de nova subemenda.

Tem a palavra, para encaminhar a votação, o Sr. Depu
~tado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
-Sr. Presidente, á Comissão foram submetidas duas emendas,
'visando idêntico objetivo. Uma delas. assinada pelo nosso
'eminente col-ega, Sr. Deputado' Valdomiro Magalhães. e pelo
''110SS0 brilhante companheiro, Sr. Pedro Aleixo; outra, fir
mada pelos nossos distintissimos. colegas do Partido Republi-
cano Mineiro.

Na emenda subscrita pelo Deputado Pedro Aleixo se COn
tinha o inciso a que. ainda há pouco, S. Ex. se referiu: "plei

'tear interêsses patrimoniais perante as repartições públicas".
A Comissão hesitou em aceitar êsse inciso, pois deveria

prever a hipotes-e do Deputado pleitear seus próprios inte
rêsses. Quando os interêsses são pessoais do Deputado. não
me parece que haja necessidade da proibição legal. O que
a Constituição deverá coibir é que o Deputado aceite causas

"contra o Poder Público.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Exerça a advocacia administra

tiva, que se deve eli.minar.
O SR. ODILON BRAGA - Exerça, conforme acaba de de

.clarar o nobre Deputado e distinto colega, Sr. Hugo Napo
leão, a advocacia administrativa. Relativamente a esta, o
ponto de vista em que se colocou a Comissão é o de que ela

..,já está radicalm~mteproibidapelas regras, mais altas ainda
do que as regras constitucionais, que são as da ética.

O SR. CUN:HA MELO - Entretanto, a advocacia adminis
trativa é gerálmente praticada.

O SR. ODILON BRAGA - Devo prestar mais esta ex
'plicacão: É certo que, estando a advocacia administrativa
proibida pelos códigos da ética, cumpria-nos, aos da Comis
.são, atender apenas á advocacia judiciária.

Do anguloem que me coloca, SI' . Presidente, o que dis
i.ingue a advocacia administrati'va da advocacia lícita é pre
cisamente êste fato de grande importancia: a da possibili
·;dade de se levar -a pretenção a juíza.

O Sr. Presidente - Está esgotado o tI~mpo de que dispõe
...gerador para o encaminbame.nto da votação.
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O SR. ODILON BRAGA - Vou concluir. ::5r. Presidente.
Quando o que se pleiteia não pode ser ajuizado, aí, sem·

dúvida, se trata de advocacia administrativa; toda vez/ po-
rém, que o interêsse pleiteado possa ser submetido a Juízo.
nêsse caso, os esforcas que o advogado faca no sentido de re
solver amigavelmente a questão não podem ser considerados·
como advocacia administrativa.

De modo que, dadas estas explicações, ficam plenamen.-·
te satisfeitos os intuitos do Sr. Deputado Pedro Aleixo ao'
provocá-las. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Ferreira de Sousa - P.eço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Ferreira de Sousa (Pela ordem) - Sr. Presidente;.
desejo submeter á Mesa um requerimento de destaque.

Trata-se do seguinte: O artigo 31, § 1°, alínea 1a., d~
emenda n. 1.948, determina a incompatibilidade do exercí
cio de mandato político e do de diretor de empr~as bene-..
ficiadas com concessões de serviços públicos ou outros pri
vilégios.

Parece-me, Sr. Presidente, que muito mais perfeito;..
muito mais moralizado e moralizador, muito mais completo
e atende muito melhor ás verdadeiras necessidades do país,.
é o dispositivo do artigo 21 do projeto aprovado pela As-'
sembléia, que impede aos Deputados, não sómente o exer-·
cicio da direção de empresas que tenham concessão de ser
viços públicos ou beneficiadas por qualquer privilégio do·
Poder Público, senão também que dessas empresas - pes
soas singulares ou coletivas - recebem remuneração de-
qualquer especie, quer dizer, que nelas exerçam funções de
advogado, consultores ou quaisquer outras que os liguem á
sua sorte.

Não sei, Sr. Presidente, o que será mais perigoso: se
o exercício, por um Deputado, da direção de empresa' de ser-
viço público ou de entidade com benefício do Poder Público,
se o exercício da advocacia por êsse mesmo deputado. A re
lação é muito maior. Há dependência muito mais estreita
e vem muito mais inquinada dêsse vício ou dessa qualidad6'"
que dá ao advogado o seu interêsse e as suas virtudes pro-
fissionais. .

Nessas condições, mando á Mesa o meu requerimento de'
destaque do artigo 31, § 1°, alinea primeira da emenda, COm
preferência para o artigo 21 do Projeto. (Muito bem; muifo ..
bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO'

Requeiro o destaque do artigo 31', § 1::0, alinea ia. da..
emenda n. 1.948 e do artigo 21 do Projeto.

Sala das Sessões, 14 de Maio- de 19'34. - J. Ferreira ãe
Sousa.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a,. Assembléia: sObre a subo.,
emenda, ressalvadas as palavras finais, conforme requer~

mento do Sr. Medeiros Neto.
Aprovada.
Os senhores que aprovam a retirada das palavras fin:l~

"por que tenham sido eleitos", queiFam- levantar-ser
Aprovada.
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Aprovadas, sucessivamente, as seguintes

SUBEMENDAS DA COMISSÃO

Ao § 10, do art. 31 da emenda n. 1.948, onde se diz:
'''Desde que empossado", diga-se: "Desde que fôr empos
'sado" .

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
. :Braga. - Abel Qhermont. - Pires Gaioso.

Ao art. 31, § 2°, substitua-se por vírgula o ponto e
'vírgula e acrescente-se: "não prevalecendo neste caso o
disposto no art. 32."

Sala das (J{)missões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

Ao § 3°, do art. 31, (Ia emenda n. 1.9-1.8 - Suprima-o
E'P. "inhilacâ.o". .

Sala das Comissõ.es, 23 de Abril de 1934. - Odilon
:Braga. - Abel Chermont. ---: Pires G'aioso .

•\.0 parágrafo 3°, do art. 31, da emennn n. 1.948, onr:l~

se diz "durante duas legislaturas", diga-se "por duaR legis
laturas" .

Onde se diz "promovido s6mente por antiguidade", di
ga-se "promo\"ir'!o unicament.e por antiguidade".

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
'Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

[ncl11ir depois do § 3°, do art. 31, da emenda n. 1.948,
3 seguinte alínea:

"No intervalo das sessões, o Deputado poderá reassu
mir suas funções civís ou militares, cabendo-lhe então as
vant.agp.ns corresponder.tes á sua e.ondioão".

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.

Ao parágrafo único. do art. 32. da emenda n. 1.948:
Redija-se :.
"No caso do art. 32, § 2° e no de vaga por perda do

mandato, renúncia ou morte do Deputado, será convocado
a suplente na forma da lei eleitoral. Se o caso fÔr de vaga
e não houver suplente, proceder-se-á á eleição, salvo se
faltarp.m menos de três meses para encerrar-se' a última
sessão nn Ip~isl:ll tIra. "

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso •

. ' Ao art. 35, da emenda n. 1. 948, onde se diz: "compa
recimento", diga-se: "comparência".

Sala das Comissões. 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermo'IÍt. - Pires Gaioso.

/

Ao n. 1, do art. 36 da emenda n. 1.948: Onde se diz 
"decretar", diga-se: "elaborar". Inclua-se depois de "leis"
-a palavra "organicas".

Á alínea a, do n. 9, do mesmo artigo. Suprimir: "e li
fiel execução desta Constituição".

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
.Braga. - Abel Chermont. - Pires GaiosQ.
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Ao n. 7, do art. 36, da emenda n. i.948: Onde se di~
"criar empregos", diga-se: "e-riar e extinguir empregos".

SaIa das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon:"
Braga. - Abel Chermont. - Pires GaWso.

Votação da seguinte

8UBEMENDA DA COMISSÃO

Ao arte 35, da emenda n. 1.948 - Substitua-se pelo
seguinte:

-A Assembléia pode convocar qualquer Ministro de Es
tado para comparecer perante ela, afim de lhe prestar in
formações sObre questões prévia e expressamente determi
nadas, atinentes a assuntos de suas pastas."

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon"
Braga. - Aqel Chermont. ~ Pires Gaioso.

Vem á Mesa o sElguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque do art. 35 e da emenda n. i.230.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1934. - Fabio Sodrê.-

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, no tocante ao art. 35, preferência pa:'a ....<)ta-
Cão da emenda n. 220, a pág. 28 do avulso.

Sala das Sessões. - Agamemnon Magalháes.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O 81'. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queri destaque para o arl. 35 da emenda n. 1.~48. tendo'
sido o requerimente deferido por V. Ex.

Assim, parece que não é oportuuo submeter agora á
Casa a emenda por V. Ex. anunciada, de vez que se refere
a di:;;positivo destacado para votação ulterior.

O Sr. Presidente - No meu modo de entender, não ha
. veria inconveniente em que votas~emos agora esta sub-

emenda. Posso, entretanto, satisfazer o desejo de V. Ex.,.
deixando-a para depois.

Vamos passar portanto, a seguinte

SUBEMENDA

Ao art. 37, da emenda n. 1.948:
Acrescentar :
i) decretar a intervenção, na hipótese do §... do al."

tigo... ;
;) fixar a ajuda de custo e o subsídio dos Deputados;
l) emendar a Constituicão, nos térmos do art..•

. Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - OdilQ'W;
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gaioso.
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Como verá a Assembléia, a subemenda, que se acha á
página 12 do avulso, não enumera os artigos e parâgrafos
a que se refere. .

Dou, portanto, a palavra ao Sr. Odilon Braga, Relator
da Subcomissão, para esclare:.;er o assunto.

O 8r. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, já que V. Ex. me intima a dar esclareci
mentos ...

O Sr. Presidente - A Assembléia deles necessita.
O SR. ODILON BRAGA - ••. usarei da faculdade, que

V. Ex. me concede, de usar da palavra. ,
Diz a subemenda: "Ao art. 37 da emenda n. 1.948,

acrescentar .•• "
Ora, o art. 37 cogita. de várias atribuições privativa!

do Poder Legislativo, isto é, atribuições que dispensam a
sanção do Presidente da República.

O Sr. Deputado Maurício Cardoso, nosso brilhante co
lega, apresentou emenda mandando incluir, ainda, essas alí
neas que V. Ex. acaba de ler, isto é, acrescentar ao art. 37
as seguintes alíneas: "decretar a intervenção na hipótese
do artigo, etc." - Trata-se da intervenção federal; "fixar
d ajuda de custo e o subsídio dos Deputados"; e, 113tra l,
"emendar a Constituição, nos têrmos do artigo..• " - ou, por
outra, do artigo referente á reforma Constitucional.

Mais tarde, tivemos, nós os da Comissão, oport.n â
dade de voltar ao assunto, ao nos ser feita uma ob.ieção
que nos pareceu procedente, a saber, a de que, quando
cl Assembléia emenda a Constituição, na realidade não o fez
como Poder Legislativo e sim no exercício de uma função
constituinte.

Á vista disso, por uma questão de apuro de tér.nica, a
própria Comissão assentiu em que se devesse retirar a
alínea.

Essa a explicação que devo aos meus ilustres colegas.
Na alínea l se inclue, entre as atr.ibuições privativas do

Poder Legislativo, a de emendar a Constituição.
O SR. AcúRcIO TÔRRES - No parecer da Comissão não

está incluída?
O SR. ODILON BRAGA - Está incluída.
Depois da explicação que dei, o que se deve infel·ir é

que a. própria Comissão se rendeu ás razões a ela apresen
tadas. (Muito bem.) .

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o. ~r. Levi Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, lastimo houvesse a douta. Comissão apenas
em parte modificado a 'suaemenda, porquê nem mesmo
as duas alíneas subsistentes eu aceitaria.

Com efeito, não me parece' razoável que o Presidente
da República não sancione a intervenção federal, isto é, que
esta não se faça por lei, mas mediante resolUl;ão do Poder
Legislativo.
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o SR. ODILON BRAGA - Essa é, entretanto, a sistemática
estabelecida no projeto.

O SR. LEvt CARNEIRO - Ainda ante-ontem, quando
votavamos a sugestão, por mim formulada, no sentido de
permitir que a Assembléia Nacional, nos casos de interven
ção determinados pela lei federal, elegesse ou indicasse o
interventor, não faltaram objeções, afim de assinalar que
assim se diminuiria a autoridade do Presidente da Repú
blica. Mais ainda, porém, se diminue essa autoridade ex
cluindo toda a sua participação no ato legislativo que de-
termina a intervenção. .

O SR. ODILON BRAGA - Sempre que seja a lntervenção
atribuição privativa do Executivo. Há casos em que o Pre
sidente tem essa faculdade.

O SR. LEvt CARJ.~IRO - Está claro; nesses casos,
não há dúvida; mas, naqueles que já votamos, estabelecendo
que a intervenção s6 se verificará em virtude de lei fe
deral, não julgo se deva excluir a participação do Presi
dente da República nesse ato, isto é, não se me afigura que a
intervenção se deva realizar mediante simples resolução le
gislativa. seria atrofiar, em ponto da maior relevancia, os
poderes de polícia política, que, conforme a nossa doutrina
constitucional, cabe ao Presidente da República.

O SR. ODILON BRAGA - Trata-se de poder do qual se
abusou excessivamente, razão por que adotamos, nessa
parte, dispositivos novos.

O SR. LEVí CARNEIRO - Já reforçamos bastante a
autoridade do Poder Legislativo, estabelecendo a escolha,
pelo mesmo, do interventor e o exame do seu ato pela Su
prema Côrte. O que não podemos é excluir a participação
do Chefe do Executivo em deliberação de tamanha monta.

Assim, também, quanto ao subsídio dos Deputados. É
outra questão que se liga á que, há pouco ainda, ventilá
vamos.

Na verdade, para zelar o prestígio da Assembléia em
matéria tão melindrosa, não há como excluir a participação
do Presidente da República, tanto mais quanto, em assunto
financeiro, o meu propósito é limitar as iniciativas da As
sembléia.

Votarei, por consequêlicia, contra as duas alíneas, ps.ra
manter a interferência do Presidente da República nas deli
berações sôbre intervenção nos Estados e sObr~ fixação de
subsídio e ajuda de custo aos Deputados. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Em votação a emenda n. 21, ressal-
vado o destaque da letra l.

Os Srs. que a aprovam queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovada.
O Sr. Deputado Medeiros Neto requereu o destaque da

letra l para o fim de se ouvir, a respeito, o voto da As
sembléia.

Os Srs. que aprovam a referida letra l queiram levan
tar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada. A letra l, não fazia parte da subemenda.
Vai-se passar á emenda imediata, isto é, á apresentada

ao parágrafo i o.
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Votação da seguinte

SUBEMENDA DA aOMISSÃO

Ao § 1°, do art. 38, da emenda n. 1.948:
Onde se diz - "ordem fiscal e financeira", diga-se:

'''sÔbte matéria fiscal e financeira".
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon

Braga. -.- Abel Chermont. - pires Gaioso.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

. Requeiro o destaque do art. 38 para ser mantido o ar..
,tlgO correspondente (art. 48) do Substitutivo da Comissão
Constitucional.

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peço a' palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, no
.caso dessa emenda, reproduz-se a mesma situação do artigo
:35. Requeri o destaque do art. 38.

O Sr. Presidente - Foi destacado.
O SR. FABIO SODM - Nessas condições, par-ece-me

que as emendas ao citado artigo devem ser votadas junta
mente com êle, no momento oportuno.

O Sr. Presidente - Juntamente, não direi, mas coneo
mitantemente.

O SR. FABro SODRÉ -:- V. Ex. tem razão.

O Sr. Presidente - Vou submeter á consideracão da As- •
sembléia o artigo 38 da emenda n. f. 948, cujo destaque
-deferi. Requereu-o o Sr. Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
:Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, ao ser anunciada
a votação do capítulo referente ao Poder Legislativo, o nobrE:
leader da maioria requereu que do parágrafo 1°, do artigo
22, fosse destacado o final, onde se estabelece: "Os -das pro
fissões, em proporção que não excederá de um sexto da re
presentação popular"', assim como pediu que, em lugar dês!"8
final. figurasse o § 1° da emenda n. 847, do nobre colega,
·Sr. Leví Carneiro, determinando que êsses Deputados serão
em número corespondente a um quinto -dos representantes
-escolhidos pelo sufrágio popular. e ainda a aprovação do
~~ 20, desta mesma emenda, estatuindo que "não votarão, nas
·eleições dessas associações, os estrangeiros".
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V. Ex., Sr. Presidente, submeteu á consideração da.
Casa a supressão do final do § 10 do ar~igo 22. Não pÔs, en
tretanto, a votos a emenda n. 847, §§ i'ô e .2.0

As bancadas classistas tiveram, hoje, a grande vitória
de ver aprovados os postulados pelos quais se vêm batendo.
consubstanciados na emenda D. :i. 778, de minha autoria.
relativamente á representação profissional, como um dos
principios básicos a. figurar na. Constituição dos Estados, na
emenda n. 1. 948, que adotou o texto da de n. 1.773, ofe
recida pela. minha bancada, com a especificação das cate
gorias, e nos dois itens, c e parte de d, do artigo 38, do pro
jeto aprovado em i o turno, com a distinção entre círculos·
de associações patronais e de empregados. .

Deixou V. Ex., entretanto, de submeter a votos os
§§ iO e 2° da emenda n. 847, onde se estabelece que os
Deputados classistas, na Assembléia Nacional, serão em nú-·
mero igual a um quinto dos Representantes do Povo.

Era esta a questão de ordem que eu desejava levantar,.
afim de proporcionar a V. Ex. a oportunidade de esclare
cer quando vai ser votado l~;ste complemento necessário,
uma vez que V. Ex. já está anunciand(} matéria nova.
(Muito bem.)

o Sr. Presidente - Anunciei que se ia votar agora ma
téria para a qual foi concedido destaque. Voli entretanto
satisfazer imediatamente ao nobre Deputado passando ~
considerar a emenda 847, que se acha á pago 90 do im
presso.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 847

72. Art. 37 - Substitua-se pelo seguinte: O número'
de Deputados escolhidos por sufrágio direto de cada Estado,
Território e Distrito Federa:l, será fixado, 90 dias antes
da eleição, pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral,
atendendo ao dos eleitores que concorreram ás últimas elei
ções federais, em proporção que a lei fixar. Em todo o
caso, não será reduzido o número de Representantes de cada
Estado na Assembléia Nacional Constituinte.

§ 1.0 Além dos Deputados acima referidos, compor-se-á.
a Camara dos Representantes de outr(}s, em número corres-·
pnndente a 1!5 daquê:cs, eleitos pelas assoc:açêes profIS
sionais.

§ 20. Não votarão, nas eleições dessas associacões, os es
trangeiros.

§ 3°. Semente poderá ser eleito representante de pro
fissão quem efetivamente a exerça há mais ce dois anos. não
x~dendo ser reeleito. - Lcví Carneiro.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente -:-·Tem a palavra, para encaminhar a·
votação, o nobre Deputado.
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o Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a 'Votação)
S.r. Presidente, quando requeri destaque para o (;,~pítulo

em votação, pedi o destaque das palavras ",não -excederá de
uin sexto" do artigo a que se referiu o nobre Deputado que
r.:.e precedeu na tribuna e, mais, que, em subst.i~Jicõo, em
COI 'plemento âqut1e dispositivo, fossem votados, unicamen
te, os §§ :10 e' 20 da emenda em quest§o.

Somente para êsses dois parágrafos solicitei destaque,
~:mdo que do § i9 suprimo as palavras "ulém elos Deputados--
acima referidós". .

Ac:;im, a Assembléia vai pronunciar-se sObre 'J.:ses dois~

parágrafos, com exclusão do art.igo a que se refere a emenda.
(MtLito bem).

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a'
emenda 847, com as modificações propostas pelo Sr. Depu
tado Medeiros Neto, queiram levantar-se. (Pause).

Foi aprovada.
Anuncio a votação do art. 38, destacado a pedido dG.'

81'. Deputado Fábio Sod....é.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar Q'

votação, '1 Sr. Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré (Para encaminhar a votação) - Sr•.
Presidente, peço a atenção da Assembléia para a modi
ficação do substitutivo, de alta gravidade, que consubstan
cia o § 2° do art. 38.

O art. 38 dispõe sôbre a iniciativa das leis, atribuindo
ao Presidente da República, aos Deputados e ao Conselho'
Federal essa iniciativa. O ~ 20, entretanto a restringe, quan
to á Assembléia, declarando que compete, exclusiv:J,mente,
ao Presiden~e da República a iniciativa dos projetos de leis
aumentando vencimentos dos funcionários, criando emprê
gos e serviços já organizados, ou modificando a lei de fixa
ção das fôrças armadas.

Precisamos compreender bem: não é s6 o aumento dos
vencimentos de funcionários que se. inclue nêss~ artigo,
senão também a criação de emprêgos em serviços já orga
nizados; isto é, profbe-se â Assembléia Nacional reformar
os serviços públicos existentes, porquanto ela s6 poderá fa
zê':'lo, se não aumentar o número de funcionários ou se os
restringir.

Afigura-se-me essa uma restricão inconcebível, em re
gime presidêncial; nenhuma Constituição até hoje a adotou ..

O SR. LEvf CARNEmo - No parlamentar, não seria:
possível.

O SR. FÁBIO SODM - No regime parlamentar, exis
te em algumas Constituições uma relativa restrição a êsse'
respeito, mq.s que preciso ser considerada exatamente na,
Constituição do Govêrno que têm certas prerrogativas.

No regime parlamentar, o Govêrno é delegação da As-·
sembléia e, como tal, sua representação exata. Se se dá, nO'
regime parlamentar, ao Govêrno, a iniciativa privativa de
determinar leis, não se a retira da Assembléia, realmente,
porquê êsse govêrno é representativo da Assembléia. No'
regime presidêncial, a situação é absolutamente outra: o
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Congresso não tem a menor relação com o Presidente da
República; êste é de todo independênte. Se se retira da As.:
semlJléia uma prerrogativa, nós a retiramos, realmente; fa
zemos um captis diminutio para esta Assembléia.

No regime parlamentar, não conheço Constituição algu
ma que estenda essa restrição ao ponto em que foi adotado
na emenda. Ouvi dizer, nêste recinto, que a Constituição in
,glêsa, que o Parlamento Britanico, não tinha competência
para iniciativa em maléria financeira, sobretudo quanto no
aumento de vencimentos de funcionários ou criação de car
gos públicos. Não é exato. No Parlamento Britanico se nota,
,sim: que nenhuma iniciativa de um Deputado, a êsto res
peito, pode ser apreciada e votada pelo Congresso, sem o
apóio de um Ministro. A situação é muito diversa da proí
bição integral.

Sr. Presidente, todas as Constituições presidencialis
tas consignam o grande poder do véto. Ê um poder enorm~.

Mesmo o véto integral para as leis e resoluções já é uma
medida de alta gravidade. Na nossa Constituição, pelo que
foi aprovado, estendemos o véto parcial, poder formidável.
ao Presidente da República.

Não creio que, dentro dêsses poderes, ainda seja neces
sário retirar da Assembléia a sua competência para criar
serviços federais ou para reformá-los. .

Parece-me, Sr. Presidente, que devemos adotar o dis
positivo da Comissão dos 26, que atribue a iniciativa das leis
ao Presidente da República, ao Conselho Federal e á Assem
bléia Nacional, sem restrição de espécie a.lguma. Se fi
zessemOs restrição seria, justamente, em benefício da As:..
sembléia Nacional, e não do Presidente da República. (Muito
lJem; muito bem).

O Sr. Presidente - O nobre Deputado apresentou algum
requerimento? Não ouvi bem suas palavras.

O SR. FABIO SODM - No requerimento que apre
sento a V. Ex., peço a rejeição do art. 38, para que preva
leça o do substitutivo da Comissão dos 26, que me parece
mais razoável e mais conaentaneo com o regime presidên-
-eial que .adotamos. .

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
·.'otação, o Sr. Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
8r. Presidente, salvo melhor juizo, não são aceitáveis as ra
zões.: produzidas pelo nosso brilhante colega, Sr. Fábio 80
dré, afim de obter da Assembléia a rejeição do § 2° do arti-
go 38. . .

O texto impugnado, Sr. Presidente, não impede a As
sembléia Nacional de reorganizar serviços. O texto, precisa
mente por ser restritivo dos poderes da Assembléia, só pode
rá ser interpretado, restritamente, a saber, o texto só po
derá ser interpretado dentro do rigor das palavras com que
está redigido. .

Dispõe o § 2°. do artigo, 38: "Compete -exclusivamente ao
I>residente da República a iniciativa dos projetos de lei au
mentando os vencimentos dos funcionários e criando emprê
80S em serviços já organizados".
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o SR . FÁBIO SODRÉ - Quer dizer que a ~-\ssembléia não<
poderá reorganizar serviços sem iniciativa do Presidente da',
República?

O SR. ODILON BRA.GA - Perdão; não está im;,:l('dida'
a Assembléia de reorganizar serviços, porquê aumentar ven
cimentos ou criar cargos em serviços organizacios, não é o
mesmo que reorganizar serviços. O texto visa, sobretudo;.
impedir que a Assembléia, no que respeita a essa matéria:
f~.lanceira e de organização de serviços, possa, elevando
vencimento de alguns func.ionários, forçar, depois, o Govêr
no a essas medidas tão conhecidas nossas, chamadas Je
"equiparação de vencimentos".

O SR. AZEVEDO SODRÉ - Para isso há o véto parcial.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Restringe a autoridade da'

Assembléia.
O SR. ODILON BRAGA - Ora~ o que se quer impedir'

é que a Assembléia aumente vencimentos de funcionários e
cargos em serviços já organizados. É claro que á Assembléia·
ficarão reservados todos os poderes de reorganização de
serviços.

Não poderá jamais passar pelo espírito de qUalquel fu
turo interprete dêsse texto aquêle modo de entender do··
nobre Deputado. É uma medida essa moralizadora, conve
niente á própria Assembléia, e, sobretudo, muito recomen
divel para a Ma ordem da administração particular entre
gue á responsabilidade do Poder Executivo.

Com essas razões, solicito á Assembléia a manutenção
do texto impugnado. (Muito bem).

o Sr. Presidente - Os 81's. que aprovam o art. 38. da'
emenda n. 1.948, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.
Também foi requerido destaque, pelo mesmo 81'. Depu

tado Fábio Sodré do art. n. 35 e da emenda 1.230.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a'
votação, o Sr. Fábio Sodré.

O Sr. Fábici Sodré (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, o art. 35 é, como o que acabámos/ de vota!",_
uma transformação do Ante-projeto. O Ant€-projeto gover
namental introduziu, no DOSSO sistema, uma novidade, que
seria o comparecimento dos Ministros perante a Assembléia, .
para justificar seus atos.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Comparecimento espontaneo.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Pelo art. 35, voltamos atrás·

novamente, impedindo a medida salutar que se havia aceito
no ante-projeto.

SI' • Presidente, o comparecimento dos Ministros, a re-·
querimento da Camara ou das suas Comissões, não satisfaz'.
de modo algum o intuito da medida do ante-projeto referen
te ao comparecimento dos mesmos Ministros. O que se quis,
com êsse comparecimento. foi. de fato, tornar possível a
sançã'o e a responsabilidade, não pelos crimes, porque êstes
-estão previstos em lei, mas pelos erro,; cometidos no exer
cício de seus cargos. Desde que se permitisse aos Ministros"



- 5tO-

·,de Estado comparecem livremente perante a Assembléia para
justificar os seus atos, evidentemente estariam, como estão,
obrigados a comparecer toda a vez que se levantassem dú-

·vidas sôbre seus atos.
Já assistimos, aquí, nesta Assembléia Constituinte, que

não é uma Assembléia legislativa normal, o uso dessa facul
dade. Vimos o Sr. Ministro José Américo e o Sr. Ministro
Osvaldo Aranha comparecerem vivamente perante a Assem
bléia para justificar os seus atos.

É essa medida a única possível em regime presiden
cial de sanção e de responsabilidade dos Ministros p3los
erros e omissões cometidos no exercício do cargo.

Aliás, não é uma novidada em regime presidencial, senão
no nosso sistema, porquanto quasi todas as constituições pre
sidencialistas - poderia dizer todas; há a exceção apenas da
Constituição norte-americana, na qual se justifica a falta des
sa disposição pelas extensas atribuições dos Estados e pe
quena esfera federal - se estatue que os Ministros podem

· comparecer ás Camaras para dar explicações dos seus atos.
Acredito, Sr. Presidente, que a Assembléia, ponderando

melhor sÔbre a situação,sôbre a experiência magnífica que
já realizámos dêsse dispositivo, aceite a emenda que tive

. ocasião de propor, de n. 1.230, permitindo que os Ministros
compareçam á Assembléia, não só quando convidados ou in
terpelados, mas sempre que entenderem necessário para de
fender os próprios atos ou os atos do Presidente da Repú
blica. (Muito bem.)

O Sr. Agamemnon Magalhães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
.votação, o Sr. Deputado Agamemnon l\fagalhães.

O Sr. Agamemnon Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, voto contra a emenda da Comissão, que
modifica a redação do art. 35.

O art. 35 determinava o comparecimento dos Ministr03
> estabelecendo uma sanção, quando êstes deixassem de aten-
der ao apêlo ou convocação da Assembléia. Essa omissão

.constituiria crime de responsabilidade, de acôrdo com o ar
tigO 35. Era, como se vê, um máximo de transigência, dian
te da índole do sistema presidencial. Não só seria respon
sável perante a Camara, mas incorreria em crime de res
ponsabilidade, quando se recusasse a dar explicações dos

· seus atos. .
A emenda da Comissão, redigida pelo nobre colega Sr.

Odilon Braga, torna inoperante êsse direito outorgado á As-
·sembléia de convocar os ministros para explicar os seus atos,
porquê nenhuma sanção comina no caso de que se recusem

· a prestar essas explicações.
De maneira que, a prevalecer, em vez do art. 35, a emen-

· da da Comissão, a medida adotada, com o intuito patriótico
de restringir ou de dar ao Poder Legislativo o direito de
fiscalização mais atuante e precisa, no tocante aos atos do

· Poder Executivo, tornar-se-á inoperante. Seria - pode-se
·dizer - um dispostivo literário (muito bem), sem nenhuma
eficiência, seni uti1idáde política.

Se .eu pudesse, nesta culminancia dos nossos trabalhos,
.dizer como o padre Vieira "tempo já é de recolhermos as
:rede·s.....

O SR. ODILON BRAGA - A imagem é de nortista.
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O SR. AGAMEMNON MAGALHÃES - ... eu; :pediria.
s V. Ex., Sr. Presidente, para consultar ar Msembléia sObre
se concede o destaque do dispositivo 38 para ser votada a
emenda que tive a honra de subscrever com vários colegas,
emenda n. 220, redigida nos seguintes térmos:

Ao art. 35 - Substitua-se peLO seguinte:

"AS Camaras, a requerimento de um quarto de seus
membros, determinarão o comparecimento de qU:lI-·
quer Ministro perante elas, para prestar informaçõe~
sObre questões prévia e expressamente estabelecida~.
atinentes s assuntos de suas pastas.

A falta de comparecimento do .Ministro, sem j'l~
tificação aceita pelas eamaras importa em perda do
cargo. "

Concluo Sr. Presidente, formulando êsse requerimenUJ.
para que V. Ex. destaque .0 art. 38, afim de que seja êste
votado, caso se rejeite a minha emenda n. 220. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, para encaminhrit'
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, louvo a egrégia Segunda Comissão Cons
titucional, por haver atenuado os dispositivos, quer do pro
jeto aprovado pela Comissão Constitucional, quer da emen
da n. 1.948, que um e outra continham temerosa infiltra
Cão do parlamentarismo em nosso regime político.

Não há, Sr. Presidente, forma mais perigosa de sola
par o regime presidencial do que esta. Temos ..:.- esta pró
pria Assembléia já tem - experiência bem amarga talvês,
por vezes decisiva, sôbre a presença dos Ministros na Casa.

O SR. ALOíSIO FILHO - Presença anti-regimental, como
a recente.

O SR. LEVf CARNEIRO - Mantenho-me contrário a
essa disposição, para zelar o regime presidencial, numa de
suas expressões mais interessantes, para evitar que as as
sembléias subvertam a administração pública, ou sofram a
pressão dos agentes do poder Executivo.

Não posso retomar agora o debate aberto nesta Casa
sÔbre o regime parlamentar, mas quero recordar um epi
sódio á Assembléia. Quando, na França parlamentarista, o
benemérito Presidente Gaston Doumergue organizava um
novo gabinete de salvação nacional, e invocava o concurso
do Marechal Pétain, para restabelecer a disciplina militar,
assegurar a ordem pública e a salvação nacional pelo pres
tígio ds fôrças militares, o grande herói de Verdun só acedeu
depois que o Presidente Doumergue lhe garantiu: "O senhor
não terá dé fazer discursos." Isto porquê o temor do parla
mentarismo, das interpelações parlamentaristas sem conta
nem medida, afugenta das pastas ministeriais os homens ca
pazes de realizar a grande obra. .

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Afugenta os inca
pazes.
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O SR. LEVl CARNEIRO - Pétain não era um incapaz;
Liautey, que, em plena guerra, renunciou ao seu cargo de
:Ministro, saindo pela porta a f6ra com uma imprecação vio
lenta, tão pouco era um incapaz.

Vamos esterilizar nas competições políticas da Assem
bléia a administração federal, vamos criar novas peias á
ação do Presidente da República.

O SI\ . FÁBIO SODRÉ - Não são peias.
O SR. LEVl CARNEIRO - Não posso compreender como

a Assembléia, querendo criar um regime presidencial, este
ja, a cada passo, tolhendo a iniciativa do Presidente da Re
pública, a impossibilitar-lhe a ação fecunda, a instituir um
govêrno colegiado ou parlamentarista.

Na vigência da Constituição de 91, nossa prática consti
tucional havia conseguido remover todas as dificuldades,
meOlante duas conQlções felIcissimas: uma, a admissão da
Constituicâo do Congresso em comissão Geral, nos têrmos de
seu regimento para ouvir os Ministros, sempre que neceSi'a
rio: outra, a instituição do leader governamental•••

O SI\. FÁBIO SODRÉ - Ministro <;em pasf~.

O SR. LEVf CARNEIRO - ... que determinou, entre
n6s, a solução procurada nOs Estados Unidos, porquê o leader
menos que leader, é o spoken mamo o homem, o 'Deputado qUe
fala pelo Govêrno.

A par de tudo isso, Sr. Presidente - note-se na!
emendas - não se cogitou de assegurar o direito do Con
gresso de pedir informações, que, na vigência da Constitui
ção de 91, não estando êle expressamente determinado, so
freu, por vezes, restrições gravíssimas, e, ainda mais, se
acobertou em dispositivo que agora não existe.

Prefiro, por consequência, nos têrmos da minha emen
da L. 846, manter o dispositivo da Constituição de 91, e ex
cluir a presenca dos Ministros de Estado no seio da Assem
bléia. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Ferreira de Sousa - Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para {'ncaminhar a votação.

Q Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a:
votação, o Sr. Ferreira de Sousa.

O Sr. Ferreira de Sousa (Para encaminhar a votação) ,
- Sr. Presidente, ou bem me engano, ou as palavras per
deram o seu sentido.

Essa figura admirável de mestre, por todos nós respei
tada, que é Levf Carneiro (muito bem) '"

O SI\. LEVf CARNEIRO - Obrigado a V. Ex.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - '" assombrou ag6ra

a Casa com um fantasma, um abantêsma, uma especie d'e
lobishomem, um bicho qualquer sem cabeça, capaz de ame
drontar todos aqueles que se vão dar á discussão da especie.

As emendas que as bancadas filiadas ao crédo parla
mentarista, e outra~ que não o são, tiveram oportunidade de
apresentar á Assembléia, no sentido de permitir, ou melhar,
de obrigar o comparecimento dos Ministros de Estado á As'
sembléia ordinária. para lhe prestarem as informações e
esclarecimentos pedidos, sób pena de perda de cargo, não são
em absoluto, emendas de fundo nimiamente, rigorosamente
parlamentarista.
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É preciso, Sr. Presidente, não ter em atenção a signi
ficação dos yocabulos, e,. sobretudo, dos institutos jurídicos,
para pemar que a presenca de tIm Mini~tro á Ass'embléia
popular, sem que essa corporação tenha o direito de lhe
julgar a atitude política" sem que <> Ministro esteja sujeito<
á demissão pela própria Assembléia, é preciso não ter em
vista o significado dos institutos jurídicos, repito, para as
segurar que essa simples presença constitue medida .nitida-·
mente de sistema parlamentar.

O SR. LEVí CARNEIRO - O mais seguro traço do parla
mentarismo é a destituição dos Ministros pelo Parlamento.
Uma vez que a Assembléia possa fazer o Ministro perder o
cargo, estamos em pleno regime parlamentarista.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - É o mestre que há pou
co falava, Sr.. Presidente, quem agora, em aparte esclare
cedor, confessa que a caracteristica do sistema parlamentar
é a possibilidade do Parlamento derrubar o próprio Minis
tério. As emendas, tanto a que tive a honra de apresentar,
como a de n. 220, que subscrevi, e que está em destaque,' de
autoria principal do nobre Deputado, Sr. Agamenon Ma
galhães, não estabelecem, em absoluto, - é preciso lerem
se-lhes os termos - o julgamento do Ministro pela Assem
bléia, mas prevê apenas a perda do cargo se o Ministro, sem
causa justificada, desobedece, desrespeita a convocação da
Assembléia.

O SR. ODILON BRAGA - Não da Assembléia, mas de um
quarto dos seus membros.

O SR. LEVí CARNEmo - :tSse chamamento pode ser rei
terado e limitadamente, sem nenhuma desobediência.

O SR. AcÚRCJO TÔRRES 7'" E que acontecerá se o minis-
tro não comparecer? .

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O Ministro. ou tem
motivos justos, e nêsse caso a Assembléia há de se confor
mar com o seu não comparecimento, ou não tem e deve ser
condenado a perder o cargo..

O SR. LEVí CARNEmo - E isso não é parlamentarismo? ..
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não, porquê a substan

cia das suas informações não depende de julgamento parla
mentar. Apenas se estabelece a sanção preliminar. O Mi
nistro que se sobrepõe á vontade da Assembléia, que nega
ao povo brasileiro explicações de seus atos, não é digno de
ocupar a sua pasta.

Se não comparecer, ou tem motivos justos e neste caso,
conseguirá justificar-se, prontificando-se a fazê-lo de outra
vez•••

O SR. AaÚRClo TÔRRES - Se não quiser comparecer?
O SR. FERREmA DE SOUSA - ••• ou, se não quiser

comparecer deve ser condenado a perder o cargo, porquê o
ministro que se superpõe á .Assembléia, surdo ao seu cha
mado, que nega ao povo brasileiro a explicação dos seus
atos, vale repetir, não é moralmente capaz de ocupar o seu
cargo. (Muito bem.)

Isto, Sr. Presidente, é o que temos em vista, e não es
tabelecer que Ministério e Govêrno passem a ser delegações
da Assembléia. Quereríamos outro regime, se a Assembléia
Constituinte também o quisesse. Mas com a emenda não pre
tendemos firmar o direito do Parlamento ordinário, julgar
da atitude do Ministério. Desejamos que a representação
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popular, que um quarto dessa representação, que pode tra
duzir os desejos da soberania nacional, possa provocar qual
quer Ministro a dizer ao país porquê pratica determinados
atos. E se .o Ministro nega a informação, êsse mesmo pa.ís,
nas pessoas dos seus mandatários, ou êsse Ministro é culpa
do, e deve ser compelido a abandonar a função, ou êsse país
<'Cada vez mais se afundará no báratro da. irresponsabilidade.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. PresÍdente - Vou submeter ao voto da Assem
.bléia o artigo 35.

Os Senhores Deputados que o aprovam, queiram levan
tar-se. (Pausa.)

Foi aprovado .

.~ O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O S. Odilon Braga (Pela ordem) - Sr. Presdente, o
dispositivo submetido â deliberação é o artigo 35 mais uma
subemenda da Comissão, a de u. 21, referente a êsse artigo.

Desejo declarar, ainda, Sr. Presidente, que o intuito da
Comissão, ao redigir a subemenda, foi mais de redacão, de
sorte que a aprovação da subemenda não prejudicaria a úl
tima parte do artigo 35, a saber:

"A falta de comparecimento do Ministro, sem jus
tificação; importa em crime de responsabilidade."

Esta última parte fica mantida. A subemenda é mera
mente de redação e se refere á primeira parte.

O SR.. LEVf CAIL."iEIRO - Retiro então o elogio que fiz é.
emenda.

O Sr. Presidente - Se, como acaba de dizer o RelatC1r da
subcomissão, a subemenda por ela apresentlida é merament"
dt: redação, o melhor é deixar o caso entregue ao Relator
geral.

Vou, pois, continuar a votação, a que estou procedendo,
do artig~ 35 da emenda n. 1.94~.

O Sr.. Acúrcio Tôrres - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
subemenda da subcomissão é, com outro rótulo, quasi um
pedido de destaque, porque .V. Ex. só não encontrará na
subemenda a parte final do artigo 35, que declara incorrer
em crime de responsabilidade o ministro que deixar de com
parecer. No mais é a mesma cousa. (Muito bem.}

O Sr. Presidente - Não havendo eu ainda completado a
votação do art. 35, que anunciei, e tendo a Subcomissão
apresentado a êsse art. 35 da emenda n. 1.948 uma sub
emenda, vou submeter ao voto da Assembléia a subemenda.

O Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, peço a' palavro,
pela o.rdem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Pela (miem) - Sr. Presidente, em
face da declaração que V. Ex. aCllbR de fazer, e na qualida
de de Relator da Comissão, conformo-me com o que V. Ex.
sugere, isto é, que a subemenda !le.la enviada á Comissão
de Redação. (Muito bem.)

O Sr. Agamemnon MagalhAeIl - Ar, Presidente,. peço a pa
lavra ,pela ordem.'

O Sr. Presidente - Tem n pnlnvl'a, pola ordem, o Sr. Agll.
memnon Magalhães.

O Sr. Agamemnon Maaalhlos (Pela o'rciem) - Sr. Presi
dente, enviei á M,esa um requClrlm(mto, pedindo que, no to
cante ao art. 35, consultaElS8 V, Ex. lÍ Assembléia se dava
preferência para 8.1 votação da urnando n. 220, substitutivo
dêsse artigo.

O Sr. Acúrcio Tôrres - S,', Pl'clIldcn'tc. peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem o pnlovro o nobre Deputado,
Sr. Acúrcio Tôrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres .(Pela ordem) - Sr. Presidente, pa
rece-me que a Assembléia está. aqui poro votar.

O Sr. Presidente - S o que elo vem fazendo desde há
alguns dias.

O SR. ACúRCIO TORRES - Mas não é. em parte, o que
desejam que ela faça.

Não falaria improcedentemente, ab initio. V. Ex. vai
ver si tenho ou não razão.

O ilustre Deputado Sr. Odilon Braga, brilhante li emi
nente relator da Subcomissão, pediu agora que V. Ex. não
submetesse á votação da Caso !l 8ubemenda n. 21, mas que
a enviasse á Comissão de Redacllo. Vê V. Ex. que estamos
diante do dispositivo do art. 35 da. emenda n. 1..948; es
tamos diante da subemendn o de I1mo emenda do eminente
c{)lega Sr. Agamemnon Mngnlhntl8. pnrn o qual S. Ex. pediu
preferência.

Parece-me, 81'. Presidento, 'que a subemenda não pode
ser assim, mansamente, mandada li Comissão de Redação.
O que as Comissões fazem tem de ser submetido ao voto da
Assembléia. Não se pode. mcd!a.nte simples requerimento de
um membro da Subcomissfio, furtar a Assembléia do pro
nunciamento sôbre o que essa.s Subcomissões fizeram. É as
sim que peço a V. Ex. não monde essa subemenda á Comis
são de Redação.· sem consultar li Casa.

O Deputado Agamenon Mllgalhlies pediu preferência.
para sua emenda. Se esta fOr rejeitada pela Casa, parece
me, ainda, - e V. Ex. é mestre no Regimento - que a
Assembléia naturalmente será ouvida, não conjuntamente,
mas concomitantemente, como V. Ex. disse há pouco, sôbre
a suhemenda e sÔbre o dispositivo do art. 35 da emenda
n. 1.948.

Trazer a plenário uma subemenda para, no momento de
ser submetida á Casa, mandá-la, como disse, á Comissão de
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Redação, parece que não está certo. (Muito bem; 'muito
bem.)

O Sr. Presidente - Estava convencido de que a sub
emenda apresentada pela Comissão, e a que se refere: o l-e
querimento do' Sr. Deputado Odilon Braga, era de mera
redação.

Assim sendo, realmente, o que competia fazer era reme
tê-la á Comissão de Redação. Ora, se a Subemenda - e o
juízo do caso compete ao Sr. Odilon Braga - se a Sub
emenda modifica em essência a matéria, não será de reda
ção e. portanto, sO não será submetida á consideração da As
sembléia, se o Sr. Odilon Braga, como Relator, requerer
a sua retirada, como lhe é facultado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ainda um esclarecimento.

Tanto a emenda não é simplesmente de redação, como
disse há pouco, que ela valerá, com rótulo diferente, por um
requerimento de destaque, enquanto o art. 35 declara, ex
pressamente, que o não comparecimento dos Ministros os
fnz incorrer em crime de responsabilidade, a emenda mu
tila êsse dispositivo na última parte, justamente a mais im
portante, aquela que estabelece sanção para o Ministro fal
toso.

Vê V. Ex. que a parte principal do dispositivo é exata
mente a que não se contém na emenda. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Em consequência do que V. Ex.
acaba de dizer, realmente não posso mandar a emend!:t á
Comissão de Redação. Estou certo, porém, de que, se o fi
zesse, esta deveria deixar de adotá-la, uma vez que não traz
o voto "favorável da Assembléia e se está vendo qU9 o caso
não é de redação, mas de essência.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, pe
diria a V. Ex. resolvesse a questão de ordem sôbre a vota
ção do art. 35 e suas emendas, porquanto há três objetivos
diversos. O art. 35 permitE' a comparência dos Ministros,
quando convocados pela maioria da Assembléia. Pelo seu
§ 2° admite que os Ministros solicitem ás Comissões ou á As
sembléia seu comparecimento. Logo, admite que as Comis
sões e a Assembléia- possam recusá-lo.

O SR. ODILON BRAGA - Absolutamente.
O SR. FÁBIO SODM - É o que está no art. 35.
O SR. ODILON BRAGA - O que devem os Ministros pedir é

a designação de dja e hora. Não se dá á Assembléia o direito
de recusa; apenas o Ministro não tem a faculdade de escolher
dia e hora, o que é assunto da economia da Assembléia.

O SR. FÁBIO SODM - Por outro lado, a emenda do
ilustre Deputado Agamemnon Magalhães determina que apenas
um quarto da Assembléia possa solicitar o comparecimento
dos Ministros e estatúe a responsabilidade criminal para os
Ministros que não atenàerem á convocação.
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Minha emenda. de n. 1.230, aceita o corpo do art. 35;
apenas, no § 2C?, não exige, para a presença dos Ministros nó
Pal'lamento, a necessária autorização das Comissões ou da
Assembléia, podendo êles comparecer quando assim entende
rem, livremente, sem qualquer solicitação, em dia e hora que
lhes aprouver..

Essas três medidas, Sr. Presidente, colidem umas com
as outras e, assim, naturalmente. V. Ex. resolverá a melhor
maneira da Assembléia se pronunciar sôbre o assunto. (Mtti
to bem; muito bem.)

o Sr. Odilon Braga - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Pela ordem) Sr. Presidente,
penso que será facil resolver a sit.uação criada pela subemen
da. Acabo de conversar com os meus companheiros de Sub
comissão e, de acOrdo com êles, requeiro a retirada da sub
emenda.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento. Neste caso,
vou pôr em votação o dispositivo da emenda n. 1.U48, ar
tigo 35.

O Sr. Agamemnon Magalhães - Peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Agamemnon Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, requeri preferência para a votação da minha emenda,
sob n. 220. Se a Assembléia conceder a preferência, está re
solvida a questão.

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia,
em primeiro lugar, - e para isso tenho competência - a
emenda do Sr. Deputado Agamemnon Magalhães.

É dada como rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 220

Ao art. 35:
Substitua-se o art. 35 pelo seguinte:

•. As Camaras, a requerimento de um quarto de seus mem
bros, determinarão o comparecimento de qualquer ministro
perantt' dIas, para prestar informações sôbre questões, pré
via e expressamente estabelecidas, atinentes a assuntos de
suas pastas.

A falta de comparecimento do Ministro, sem justifica
ção aceita pelas Camaras, importa em perda do cargo.

Salas das Sessões, 22 de março de 1934. - Agamemnon
Magalhães. - Arruda Camara. - Arnaldo Bastos. - Mario
Domingues. - Humberto Moura. - Marifi.de A. Ramos. -
Thomaz Lobo. - Osorio Borba. - Augusto Cavalcanti.
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João Pinheiro Filho. - Francisco de Moura. - Alberto Su
rek. - Gilbert Gabeira. - Vasco de Totedo. - Mário Ma
nltães. - Guilherme Plaster. - J. Ferreira de Souza.
Aloisio FilM. - Guedes Nogueira. - António pennafOrl.
- Zoroasll'O Gouveia. - Amaral Pci:z:oto. - Antonio Ro
drigues. - João Vitaca. - Acír Medeiros. - José de Sá.
- PCdl'O Rache, - Alde Sampaio.

O Sr. Agamemnon Magalhães (Pela ordem) requer veri
ficação da votação.

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga (Pela ordem) - Sr. Presidente, pe
diria a V. Ex. que, ao anunci.ar a votação, frizasse que 11
emenda quer que o comparecimen.to se resolva por um
quarto da Assembléia.

O Sr. Presidente - Atenção! Vai se proceder á verifi
cação da votação.

Trata-se do comparecimento dos Ministros de Estado á
Assembléia.

Submetí ao voto da Casa, e dei como rejeitada, porquê
teve parecer contrário da Comissão, a emenda do Deputado
Agamemnon Magalhães.

Por tal emenda, para que os Ministros compareçam á
Assembléia afim 'de prestar esclarecimentos, é necessário
que um quarto dos Deputados reclameêsse comparecimento.

O artigo da emenda n. 1.948, que foi aprovado, dispensa
essa exigência, para fazer o comparecimento depender da
maioria de votos da Assembléia.

A emenda do Sr. Agamenon Magalhães determinava,
ainda, que o Ministro perderá o cargo se, porv~ntul'a, não
atender á reclamação de comparecimento. A emenda teve,
como declarei, o parecer contrário da Comissão.

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvaiho - Creio, Sr. Presidente, que,
nes~a parte, a emenda do Sr. Agamemnon Magalhães re
produz uma emen~a da bancada paulista.

O Sr. Presidente - V. Ex. está restabelecendo o enca
. minhamento da votação, em meio da votação.

Os Srs. que aprovam a emenda do Sr. Deputado Aga
memnon Magalhães, com pancer contrário. queiram se ma
nifestar. (Pausa).

Procedendo-se a verificação de votação, reconhece-se
terem votado 46 Srs. Deputados a favor e 136 contra; total
182.

o Sr. Presidente - A emenda n. 220; foi rejeitada.
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o Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a. palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Requereria a V. Ex.,
Sr. Presidente, a exemplo do que foi decidido quanto á emen
da do Sr. Deputado Agamemnon Magalhães, que submetes"
á votação a minha emenda, n. :!.230, reformando o § 2° do
art. 35, no sentido de dar liberdade aos Ministros para com
parecerem á Assembléia, independentes de autorizMão.

O Sr. Presidente - Vou submeter á deliberação da As
sembléia o assunto; primeiro, a emenda do Sr. Deputado Fá
bio Sodré e, depois, o art. 35 da emenda n. 1.948, que mereceu
aprovação da quasi totalidade.

A emenda do Deputado Fábio Sodré teve parecer contrá
rio da Comissão.

O SR. FABiO SODRÊ - Não foi ouvida a Comissão, que
lhe não deu parecer. Foi mandada ao subcomité.

O Sr. Presidente - O Relator está ao lado de V. Ex., e
poderá informar. Const.a com parecer favorável.

O Sr. Odilon Braga - Nesse caso, Sr. Presidente peço
a palavra, para encaminhar a votação.

O Sr. Odilon Braga (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, o nobre Deputado, Sr. Fábio Sodré, está, a
meu ver, interpretando erroneamente o texto que vai ser YO
tado, porquê S. Ex. está supondo que a Assembléia fica com
o direito de negar o comparecimento pedido pelos Ministros.

Não se trata disso, em absoluto. O Ministro tem o direito
de pedir designação de hora. A Assembléia não poderá re
cusar. Apenas fica-lhe o direito de marcar a hora, porquê é
uma questão da sua economia interna escolher o instante em
que deverá ouvir os Ministros de Estado.

Assim, a interpretação natural do texto em votação não
poderá ser jamais a temida pelo distinto colega.

Prestado êsse esclarecimento, Sr. Presidente, penso que
não haverá dúvida sôbre a votação. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda do Sr. Deputado Fábio Sodré, sÔbre o compareei
mento de Ministros, com parecer contrário da Comissão, queI
ram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada.
A vista dessa deliberação, vigora o art. 35 do projetl;.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Fábio Sodré. .

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
quereria a V. Ex., diante do que acaba de informar o ilus
tre relator do subcomité, que êsse artigo fosse á Comissão
de Redação, afim de ficar bem expressa a interpretação que
a Assembléia deu com o seu voto, autorizando os Min!stros de
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Estado a, sempre que o entenderem necessário, pedir hora
para vir á Assembléia, e perfeitamente estabelecido que ('.1a
não poderá recusar. É a interpretação dada, que me parece
razoável e que deve ficar na redação do projeto.

O Sr. Presidente - O Relator Geral está presente e to
mará na devida consideração as observações do nobre I>epu
taão.

O Sr. Deputado Levi Carneiro pediu destaqua para. a
emenda, segundo a qual os Ministros de Estado não poderão
comparecer ás sessões das Camaras, com elas devendo comu
nicar-se apenas por escrito, ou pessoalmenfe. em conferên
cia com as suas Comissões.

Vou submeter ao voto da Assembléia a emenda apresen
tada pelo Sr. Deputado Leví Carneiro, proibindo o oom1l8
recimento dos Ministros ás Camaras.

Os Srs. Deputados que aprovam a emend& do Deputado
Levf Carneiro, queiram levantar-se. (Pausa.)

Rejeitada. _
Vou, agora, submeter ao yoto da Assembléia o art. 35.
Os senhores que aprovam () art. 35 do projeto queiram

levantar-se. (Pausa.) .
Foi aprovado o art. 35 da menda n. L848.
Existe outro destaque, requerido pelo Sr. Deputado Me

deiros Neto, da secção IV da emenda n. 1.948.

O Sr. Fábio Sodré - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Fábio
Sodré. .

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, não
sei se V. Ex., passando da secção primeira para a secção
quarta, teria considerado como· votados todos os destaques
requeridos a essa secção.

O Sr. Presidente - Há destaques relativos á secção e
capítulos anteriores, que considerarei oportunamente.

O SR. FABIO SODM - Eu havia requerido destaque
do § 30 do art. 31.

O Sr. Presidente - A Mesa tomará no devido apreço.
A emenda n. 1.920, que vai substituir o Capítulo {\1"

da emenda n. 1.948, se lê á pág. 283 do impresso.
Vou ouvir a Assemhléia.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente.
pedí a palavra para esclarecer á V. Ex. e á Casa que, quan
do requeiro seja submetida ã consideração do plenário a.
emenda n. 1.920, pedindo, para isso, o necessário destaque
da matéria regulada na secção IV, que acabamos de votar,
não desejo, está. bem visto, prejudicar toda a matéria da
quela secção, não prevista na emenda, que cuida, apenas, da
elaboração orçamentária. Também fiea ressalvada a se-
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gunda parte da emenda, relativa aos arts. 60, 61 e 62, que
cuidam do Tribunal de Contas, assunto que será votado
oportunamente .

Assim, apenas deve ser votada a parte da emenda que
se relaciona em os arts. 57, 58 e 59, atinentes á elaboração
orçamentária. Só nesta parte, pois, poderá ser 'modiJicada
a emenda 'n. i. 948.

É um pequeno esclarecimento que evitará quatquel' dú
vida futura. (Muito bem.)

O Sr. Nero de Macedo - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. D.eputado Nero de Macedo.

O Sr. Nero de' Macedo (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, tenho sObre á Mesa um requerimento de
destaque para a emenda n. 437, relativo ao Tribunal de
Contas.

O Sr. Presidente - Foi ressalvada.
O SR. NERO DE MACEDO -Nesse caso, peco desculpa:.,

pois não me foi possível ouvir o pedido de destaque formu
lado pelo leader.

Declarou V. Ex. que iamos votar a emenda n. 1.920, e
achei oportuno trazer alguns esclarecimentos, de vez que
pretendo falará Casa sÔbre a supressão do Tribunal de Con
tas, e para isso peço a V. Ex. me conceda a palavra, quan
do fÓr oportuno.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre a
emenda n. 1.920, apenas na parte relativa á elaboração or
çamentária.

Aprovada ,a seguinte

EMENDA N.· i .920

Capitulo IV

Redija-se a denominação:
Do orçamento e da admini~tração financeira:
Substituam-se os artigos 57 e 58 pelo seguinte =

Art. O orçamento será uno, nêle sendo obrigatoriamente
incorporados na Rec€ita, todás os tributos, rendas e fundos a
na Despesa, incluídas discriminadamente, todas as dotações
necessárias ao custeio dos serviços públicos.

§ 10 _ O Presidente da República enviará á Assem
bléia Nacional, dentro do primeiro mês da sessão anual, a
proposta de orçamento.

§ 20 - O orçamento da Despesa dividir-se-á em dua·s
partes, uma fixa e outra variável, não podendo aquela
ser alterada senão em virtude de lei anterior. A parte va
riável obedecerá a rigorosa especialização, proibido o estorno
de verba. .

§ 30 - A lei <1e orçamento não conterá dii;ipositivo ex
tranho á Receita prevista e á Despesa fixada para os 5er-
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viços anteriormente criados. Não se incluem nesta proibi
ção:

a} a autorização para abertura de créditos suplementa
res e para operações de créditos de anteticipação de receita.

b) a aplicação de saldo, ou o modo de cobrir o deficit.
§ 4° - A Assembléia Nacional não poderá votar criação

ou aumento de despesa sem proporcionar receita para o seu
custeio.

Redija-se o § 2° do art. 59, da seguinte forma:
§ 2° - Salvo disposição express-ª, em contrário, *

nhum crédito decorrente de autorização orçamentária se
abrirá senão no segundo semestre do exercício.

Redija-se o art. 60 da seguinte forma:
Art. 60 - É mantido o Tribunal de Contas, que ve

iará pela execução legal dos orçamentos a tomará as con
tas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos.

Redija-se o art. 6:1 da seguinte forma:
Art. 61 - Os membros do Tribunal de Contas serão

nomeadoª pelo presidente da República, com a aprovação
do Conselho Federal e terão ae mesmas garantias dos ma
gistrados federais.

Parágrafo único - O Tribunal de Contas terá quanto
á organização de seu regimento interno e da sua Secretaria,
a~ mesmas atribuições dos tribunais judiciários.

Redija-se o artigo 62, da seguinte forma:
Art. 62 - O contráto que, por qualquer forma, inte

ressar imediatamente á Receita Ou á Despesa não será de
finitivo antes do registro pelo Tribunal de Contas.

Será também sujeito ao exame prévio e registro do
Tribunal de Contas qualquer ato de empenho de despesa, ou
seja qualquer decisão· administrativa que crie para o Tesou
ro Nacional obrigação de pagamento.

Parágrafo único - No caso de recusa de registro, po- .
dará a despesa ser efetuada, mediante despacho do Presiden
te da República e registro sob reserva do Tribunal de Con
tas, que recorrerá do ofício para a Assembléia Nacional.

Suprimam-se os artigos 65 e 66.
Sala das Sessões, :12 de abril de 1934. - Augusto Si

mões Lopes. - Raul Bittencourt. - Fanfa Ribas. - De
metrio Xavier. - Gaspar Saldanha. - Victor Russomano.;
- João Simplicio. - Pedro Vergara. - Renato Barbosa.
--- Ascanio Tubino.

O Sr. Presidente -.Fica de pé, portanto, a emenda nú
mero 1.948, no que toca ao assunto, menos na parte relativa
á elaboração orçamentária.

O Sr. Clemente Mariani ~ Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Clemente Ma-
riani, pela ordem. .

O Sr. Clemente Mariani (Pela ordem) - Segundo me
parece, fica de pé, Sr. Presidente, a emenda n. 1 .948,
exceto na parte modificaJia pela emenda n. 1.920, de ~efe
rência á substituição dos arts. 57, 58 e 59, § 2°, do proJeto.



~ 523-

o Sr. Presidente - :a justamente essa a minha interpre
tação e a minha decisão.

O Sr. Leitão da Cunha - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a pala'Ta, pela ordem,o senhor
Leitão da Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha (Pela ordem) - Sr. Presidente,
incerto sóbre se, com a votação que acaba de ser feita, pre
valece o § 5°, d", art. 48 da emenda n. 1.948, solicito a V. Fy.
que ouça a Assembléia relativamente ao destaque dêsse pa
rágrafo, o qual, a meu vêr~ deve prevalecer.

O Sr. Presidente O Sr. Deputado Leitão da Cunha
requereu o destaque do § 5° do artigo 48 da emenda nú
mero 1.948.

Q Sr. Odilon Braga - Peco a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a pala"Ta, pela ordem, o senhor

Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, o destaque não é
necessário. V. Ex. acaba de declarar que está aprovada a
emenda n. i. 948, atinente á elaboração orçamentária, sal
vo naqueles pontos em que tenha sido modificada pela
emenoa n. 1.920. Ora, a emenda n. 1.920 não modificou o
§ 5° do art. -i8. Á vista disso, está de pé o preceito.

O Sr. Presidente - Diante da interpretação que acaba
de ser d&da pelo relator, o pensamento do Sr. Leitão da
Cunha fica satisfeito independente do destaque requerido.

O Sr. Luiz Sucupira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a pala'\Ta. pela ordem, o senhor
Luiz Sucupira.

O Sr. Luiz Sucupira (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
que deseja o Sr. Deputado Leitão da Cunha está prejudi
cado pela primeira parte da emenda n. 1.920 que proíbe a
aplicação de saldos.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Luiz Sucupira, con
sidera que está prejudicada a pfimeira parte da emend:l E'
que se torna necessária a manifestação da Assembléia a
respeito, por isso qüe existe contradição.

-O requerimento de destaque do Sr. Deputado Leitão da
Cunha fica, porém, sÔbre a mesa, afim de ser resolvido
<1portunarnente.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidenie - Tem a palavrl\. pela ordem, o senhor
Morais Andrade.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - 81'. Presidente,
acabo de mostrar ao Sr. Deputado Luiz Sucupira que a sua
observação não está de acôrão com os têrtnos expressos da
emenda n. 1.920, que, !flaramente, no seu artigo 10, § 3°,



-.524 -

não proíbe nos orçamentos a inclusão de disposições sôbre
a aplicação de saldos. S. Ex., portanto, não tem razão,
aliás, parece que se convenceu das minhas razões.

O Sr. Presidente - Em vista di~so, deixarei de conside
rar oportunamente o assunto. .

DECLARACÃO DE VOTO DOS DEPUTADOS DO P. R. M. SOBRE A AUTO
NOMIA MUNICIPAL

Fieis ao programa do nosso Partido, pugnãmos reso
!utamente pela manutenção do princípio constitucional da
autonomia dos Municípios, que constitue uma das mais be
las e mais nítidas conquistas da civilização brasileira. De
tamanho valor é êsse princípio, aliás, para todo o povo bra
sileiro, que foi êle acertadamente inscrito na sábia reforma.
de 1926.

Assumindo nós essa atitude, não repelíamos, com is'>o,
a tomada de contas das Camaras Municipais, uma vez rea
lizada por um tribunal que oferecesse as imprecindíveis ga··
rantias de imparcialidade e impessoalidade, amparando ex·
elusivamente os interêsses da coletividade, as quais não po
dem o não devem ficar adistritas ás maléficas exigências de
urdem partidária.

Nem outro desígnio tivera, com a apresentação de sua
emenda, o nosso companheiro Deputado Daniel de Carva
lho, preconizando a adoção do referendum como norma de
defesa regular dos munícipes quando lhes chegasse a opor·
tunidade de examinar e julgar as contas do poder ~l:ecutivo

local, quer quantoã gestão dos dinheiros públicos, quer
quunto ao apêlo aos recursos do crédito municipal, fonte
conhecida de tantos abusos. Procurámos, assim, conci
liar ou harmonizar os interêsses da boa administração t;om
o ponto capital da autonomia municipal que cumpre acau
telar. Entretanto, não tendo logrado êxito a idéia do refe.
rendum popular, que em 1891. fOra adotado em Minas, atra
vés das Assembléias Municipais, compostas dos seus maio
res contribuintes locais, alvitramos, em segundo turno, a
instituição de um conselho de contribuintes nos mesmos
moldes e com idênticos objetivos.

A-pesar-dos nossos esforços, foi aprovado o ej,ispositivo
facultando aos Estados a criação de um órgão ou aparelho
de assistência técnica e de fiscalização financeira para os
municípios, nos têrmos do § 3°, art. 12. Sem pretendermos
profetizar, acreditamos, tôdavia, que êsse dispositivo, na
parte relativa á fiscalização financeira, abrirá brechas fun
das contra a autonomia dos Municípios, porquanto os Esta
àos naturalmente irão cometer êsses serviços a aparelhos bu
rocráticos, instalados nas pr6prias secretarias de Estado e su
jeitos ás injunções da política partidária. Pura questão de
tempo.

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Carneiro de
Rezende. - Daniel de Carvalho. - Christiano M. Machado.
- Fnrtado de Menezes. - P,c:~icarpo Vioti. - Levindo
Coelho.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos ter votado contra a. representação profis
sional com voto deliberativo nas assembléias políticas, a
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respeito da qual apresentámos, em tempo, a subemenda que
tomou o n. :1.739, ressalvando o nosso desacOrdo, nesse
ponto, com a emenda n. f. 739, que a Assembléia discutiu
preferencialmente ao cuidar do Poder Legislativo.

Os debates que se travaram em tOrno dêsse tema cons
titucional, e que, infelizmente, não foram tão amplos como
o exigia a sua alta relevancia, não lograram modificar o
nosso ponto de vista fixado desde o comêt;o dos trabalhos da
Assembléia. Somos vencidos, mas não convencidos. E neste
passo satisfaz-nos, sobremaneira, a companhia de ilustres
parlamentares, come; C1 Sr. Raul F~rnandes, relator geral do
Projeto constitucional, o primeiro a contrariar, em bri
lhante parecer, a representação profissional; o Sr. Odilon
Braga, relator do parecer apresentado ã Comissão Constitu
cional sObre o poder legislativo; o Sr. Agamem.non Maga
lhfies, que apreciando a orientação sindicalista européa, in
dicou ás nossas associações profissionais os rumos maia
acertados de participação no govêrno, que não são os de in
gerência nos fatos políticos; o Sr. Alde Sampaio, que mos
trou a incompatibilidade do voto sindical com a Democrá
cia calcada nos atuais princípios; o Sr. Maurício Cardoso,
que, solidário com o pensamento do Sr. Borges de Medei
ros, só admite a camara corporativa depois que tivermos
razoavelmente organizadas as classes e profissões; para não
citar outros ilustres colegas que se mostram, ao menos em
estudos doutrinários, desfavoráveis á representação pro
físional.

Consagrando na Carta Política a formação de uma
camara híbrida, de representantes pelo voto popular, uni
pessoal e representantes eleitos ,pelas assooiações os sindica
tos, o Brasil vai adotar a menos defensável das fórmulas
preconizadas pelos que, disfarçada ou abertamente, comba
tem a Democracia. Vai proceder a um ensaio perigoso, a
que não se aventuraram ainda povos mais adiantados que G
nosso, quanto á educação polftica e organização sindical.

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1934. - Alcantara M(l,
chado. - Ranulpho Pinheiro Lima. - A. C. Pacheco e
Silva. - Abreu Sodré. - Henrique Ba'llma.. - Cíncínatoj
Braga. - Oscar Rodrigues Alves. - Abelardo Verg'lUJird;
César. - Mario Whately. - José Ulpiano. - José Carlos
de Macedo Soares. - Th. Monteiro de Barro! Filho.
Antonio Augusto Barro! Penteado. - Almeida Camargo. 
eardoso de Melo Neto. - Rtclberto SimlQnsen. - CQrreia de
Oliveira. - M. Hyppolito do Rego.

O Sr. Presidente - Há ainda diversos destaques reque
ridos, que eu me proponho a examinar com maior atenção_

A hora da Sessão está finda; de modo que vou levantar'
a ~essão, marcando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da votaçã'o do projeto n. 1-B, de 1934, de·
Constituição, com emendas (2° turno). (Votação do artigo.
12 da emenda. D. :1..945.)

Levanta-se a Sessão ás 18 horas.

(FINAL DO 20P VOLUME)
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