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153a Sessão, em 24 de Maio de 1934

Presidência dos 5rs. Antônio Carlos, Presidente, e Tomaz Lo
110, f <> Secretário

Ás 14 horas comparecem os senhores:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Crist6vão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valde
mar Mata, Álvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Ti
reIli, Afredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Vei
ga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhães, LiD{) Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues
Moreira, Gosta Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godo
írado Viana, Agenor Monte, Hugo N8Jpoleão, Pires Gaioso, Frei
re de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeová
Mata, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kergi...
naldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veloso
.Borges, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide.
Pereira Lira. Barreto Campelo. Agamemnon Magalhães.
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha,
Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto

. Cavalcanti, José de Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Os6riq.
Borba, Humberto Moura, G6is Monteiro, Valente de Lima,
Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, AntÔ
nio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues D6
ria, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prísco
Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni,
Medeiros Neto, Mário Whately, Vergueiro César, Guarací
Silveira, Hip6hto do Rêgo, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano,
Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Wer
neck, Antônio Cavello, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme,
Henrique Bayma, José Ronorato, Domingos Velasco, Nero de
Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco,
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho. Lacerda Pinto, Antô
nio Jorge, ldálio Sardemberg, Nereu 'Ramos, Adolfo Konder,
Aarão Rebelo, Carlos Gomes, Simões Lopes,' Garl()s Maximi
liano, Maurício -Cardoso, Anes Dias, Frederico, Wolfenbut
tel, João SimpIício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier" Vitor
!Russomano, Ascanio' Tubino,Pedro Vergara, Fanfa Ribas,
Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha, Mi
nuano de Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir
Medeiros, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo
Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva,
Francisco Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira,
João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Pos
solo, Eugênio Monteiro' de Barros, Edmar Carvalho, Mário
Manhães, Mílton Carval'ho, Ricardo MaClhado, Wálter Gosling,
Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro Rache,
Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco
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e Silva, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite,
Oliveira Passos, Davi Meimcke, Pinheiro Lima., Levf Carnei
ro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido (249).

Deixam de ~omparecer os senhores:

João Alberto, Lauro Santos, Melo Franco, Guillherme
Plaster, Rocha Faria (5).

O 81'. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 249 Srs. Deputados.

O Sr. Valdemar Mota· (4° Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
retificações, aprovada.

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

O Sr. Tomaz Lôho (1° Secretário), procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

Telegramas:
De Teofilo Otoni - Minas Gerais - Presidente Assem

bléia Nacional Constituinte - Rio.
Pelo fato ter como representante sindicato lavoura ofi

cializado pedido Presidente Departamento Nacional Café Pro
vidências energicas afim abrir inquérito apurar mandantes
furtos escandalosos café Departamento Nacional Café cesti
nado eliminação, fui ontem pelo delegado polícia aqui amea
çado até com prisão, peço Assembléia todas garantias que me
são asseguradas por lei. Cordiais saudações. - Martins Mo
ble'll Scofield, suplente deputado Constituinte.

- Á Comissão de Polícia.
Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte:
Na qualidade de Presidente da Conferência Colombo Pe

ruana tenho a honra de convidar V. Ex. para a cerimonia do
encerramento dos trabalhos da mencionada conferência que
terá lugar no dia 24 do corrente ás dezeseis horas no Auto
moveI Clube do Brasil ato durante o qual será assinado pro
tocolo de paz entre a Colombia e o Perú que põe têrmo ao
litígio do incidente de Leticia. - Atenciosas saudações. 
Afranio de Melo Franco.

- Inteirada.
Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte:
Associação Brasileira de Imprensa dirige-se V. Ex. mais

uma vez afim seja levado conhecimento Constituinte êste
apelo aprovação emenda Paulo Filho no sentido ser mantida
nova Constituicão grafia usual conservada quasi totalidade
jornais e para brasileiros verdadeira tradição. - Saudações
respeitosas. - Herbert Moses.

- Inteirada.
De Cruzeiro do Sul - Acre - Presidente Assembléia Na

cional Constituinte - Rio.
Intermédio V. Ex. povo Juruã representa maior coefi

ciente eleitvral Território reconhecido sauda todos membros
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Assembléia Constituinte apoiaram emenda salvadora apre
sentada digno prestimoso Deputado Alberto Diniz instituído
regime prefeitural único possível momento soerguer nossa
infortunada região quando presente pomp'oso Govêrno geral
t.odos municípios e~ceção Capital permanecem situação com-.
provada inferioridade como filhos espurios sugados prol fa
voritos Rio Branco cerrando fileiras patrioticamente torno
regimens prefeiturais onde todos municípios serão igualmen
te aquinhoados maiores probabilidades floresc,imento consti
tuintes brasileiros deram um atestado elegante sua elevada
visão problemas nacionais prestando assim um relevante ser
viço ao Acre ao Brasil atraindo por isso gratidão imperecivel
todos acreanos dignos responsabilidades. - Saudações. 
Osvaldo Hardmann, presidente Diretório. - Pedro Morais,
Vice-presidente. - Verginaud Melo, Presidente Liga Católi
ca. - Maria Lobão. - Associação Comercial. - ManueZ Ve
lhote, Presidente Centro Operário João Pinheiro.
Homem do Po'Vo José Vitor, Presidente União Agrícola.

- Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - A Assembléia Constituinte foi con
vidada, por telegrama que recebi, a assistir á assinatura do
Pacto relativo ao litígio Perú-ColÔmbia, o qual será firmado,
hoje, ás 16 horas.

~omelo, para representarem a Assembléia, nesse ato, os
Srs" Deputados Cunha Melo, Generoso Ponce e Vitor RU5
somano.

PECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos contra a emenda n. 2:17, que introduz na Cons
tituição o principio da preferência ao locatário, mas so
mente ao locatário oomercial ou industrial, para a renova
ção dos arrendamentos de imóveis. O princípio, como é
manifesto, não é de natureza constitucional. Se, entretanto.
pareceu ao ilustre autor da emenda que a Constituição d~

veria impedir a revogação de prinCIpio já oonsubstanciado
em lei ordinária, nã(l atinamos com a razão de interêsse
coletivo que levou aquele ilustre Deputado a silenciar .sObre
os locatários que não são comerciantes ou industriais. A
pl'efe-rência proposta. é manifestamente de exc~ão. Para
corrigir os abusos no exercício do direito de propriedade,
por parte dos senhorios: para est.ander a todas as regiões
do País os benefícios que a emenda n. 2:17 só aos comarci
antes e industriais dos grandes centros promete, sabido que
os arrendamentos, no interior do País, são feitos verbal
mente; para proteger legitimamente os funcionários, os
operários e outras classes menos favorecidas da fortuna, 
o legislador ordinário terá que considerar o dispositivo apro
vado como simples sugestão, que deverá ser aproveitada, por
ocasião da elaboração de regras gerais, resguardadoras do
interêsse da coletividade, e não apenas do interêsse parti
cular dêste ou daquele grupo, de uma ou de outra classe."

Sala das Sessões, 23 de Maio de 19340 - Pedro Aleizo~
- Gabriel (jeR. Passos.



-6-

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro que votei a favor da emenda do Sr. Almeida
Camargo para conferir o voto aos universitários, maiores
de 18 anos.

Modifiquei, assim, o pensamento, anteriormente ex
pendido, em que me inspirára ao colaborar no projeto nú
mero i-A. E modifiquei-o, por haver reconhecido que a
matrícula nos cursos superiores envolve uma presunção de
maturidade de pensamento e de desenvolvimento intelectual,
não menos valiosa e atendível que a decorrente da simples
outorga paterna, exigida para a emancipação. Ainda mais:
por entender que, concedido o voto a muitos elementos. em·
certo sentido reacionários, ou naturalmente conservadores,
convém estendê-lo aos mocos, que representam um fator de
renovação e de avançamento dos ideais políticos. Final
mente - por apoiar tudo o que favoreça a educação polí
tica, tão precária e atrazada, do nosso povo, e fortaleca a
formação da élite cultural, que nos falta. O exercício do
votei pelos universitários disciplinará as atividades políticas,
em que sempre se envolvem, interessando-os, na fase do
mais puro idealismo, pela vida pública do País.

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Leví Carneiro.

Declaro que me abstive de votar e até mesmo de dis
cutir o n. 5 do artigo i O do capítulo TI do titulo TI do substi
tutivo da Comissão Constitucional incumbido do Capítulo
"Direitos e Deveres", por ser advogado em processo judicial
em que se discute a matéria envolvida no mesmo' dispositivo
(regimen e disciplina das associacões religiosas).

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Lev'í Cç.rneiro.
Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro haver votado contra o destaque requerido á
disposição do art. 8° n. 9 do substitutivo da Subcomissão
Constitucional pelos mesmos fundamentos constantes da de
claração de voto que se encontra á página 3.969 do Diário
da Assembléia, assinado pela bancada paulista. Contraria
mente, entretanto, áquela declaração, votei favoravelmente
ao destaque das palavras "a ordem política", destaque re
querido pelo Deputado Levi Carneiro. Entendi e entendo
que, ficando na Constituição, taxativamente, - "não será
porém, permitida propaganda de guerra ou de processos
violentos para subverter a ordem polftica ou social" - as
situações eventualmente dominantes nos governos, terão, a
seu favor, uma norma discricionária, de compressão e de
violência, contra as oposicões.

Sala das S'essões, 24 de Maio de f934. - Almeida Ca
margo.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE 'YOTO

De referência ao n. 9 do artigo do capítulo lI, inti
tulado "Dos Direitos e Deveres individuais", e relativo á



-7-

livre manifestação de pensamento, declaramos -haver votado
pela supressão da ressalva final que nele se contém, e nestes
têrmos: "não será permitida propaganda de guerra ou de
proct;:ssos violentos para subverter a ordem política ou
social". Essa ressalva, tal 'como está redigida, anula, prati
camente, ao nosso vêr, o princípio salutar da liberdade am
pla de pensamento, consac;;rado' no início do dispositivo.
Porquê será, sem dúvida, na mão de governos autoritários e
arbitrários, uma arma perigosíssima, com que, alegando
obediência a preceito constitucional, perseguir, dificultar,
impedir quaisquer propagandas políticas, a que o Poder,
delas receioso, empreste o caráter de propaganda de pro
cessos violentos para subversão da ordem política ou social.
Repare-se que a restrição não fala em propaganda por pro
cessos violentos, o que implicaria, de certo, comêco de ação
subversiva, mas propaganda de processos violentos, por
forma a atribuir aos governos um arbítrio infinito contra
quaisquer propagandas políticas, pela palavra escrita ou fa
lada, que lhes não agradem. Seria, assim, deixarmos na
Carta Constitucional um verdadeiro instrumento de com
pressão eleitoral. Acresce a relevancia e gravidade da ma
téria quando se considere a que excessos pode levar, sobre
tudo, a referência feita á ordem política. Houvesse preva
lecido, nos quarenta anos de República, êste dispositivo,
francamente proibitivo da liberdade de pensamento político,
e Rui não teria podido fazer qualquer das su~s memoráveis
~ampanhas cívicas, nem a Aliança Liberal a sua, vitoriosa.

Firmadas estas razões, cabe-nos dizer nada teríamos a
objetar ficasse a ressalva exclusivamente quanto á propa
ganda de. guerra, com o que honraríamos a tradição paci
fista do Brasil.

Sala das Sessões, 23 de Maio de f934. - ATJo1lsio Filho.
Souto Filho. - Antonio Covello. - Adolpho KondeT'"

- J. J. Seabra. - Acurcio Torres. - João VilLasbóas. ~
Carlos Reis. - Kerginaldo Cavalcanti.

Fica sôbre a mesa até ulterior deliberação
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que o Sr. Presidente desta Assembléia re
presente junto ao Sr. Chefe do Govêrno Provisório j;Ôbre
a necessidade de, com a sua autoridade - a que devem
obediência, sem dúvida, os interventores - fazer com que
volte a circular o conceituado jornal baiano A Tarde, sus
penso, já há dias, e por tempo indeterminado, por ordem do
govêrno estadual, bem como cessar o constrangimento que,
pela firmeza de suas convicções e altivez de suas atitu
des, vêm sofrendo, por parte dêsse mesmo govêrno, p.s
tudante~ e professores das escolas superiores da capital da
Baía, e cidadãos' outros, todos da maior projeção moral, in
telectual e política na terra de Rui; constrangimentc êsse
que já. chegou ao auge com a deportação de um médico e
de um estudante para o extremo norte do país, conforme o
declara, em telegrama ao Sr. ministro da Justiça, o senhor
interventor federal na Baía.

Essas violências, não precisamos proclamar, depõem, ·8
muito, contra a nossa cultura polif.ica, maximé no ;nstante.
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em que estamos ás portas da reconstituclDnalização do
país.

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1934. - Acurcio Tor
res. - João Villasbôas. - Sampaio Correa. - Henrique
Dodsworth. - Campos do Amaral. -- A. Konder. 
Vasco de Toledo. - Plinio Tourinho. - Waldemar Rei
kdaL. - Aloisio Filho. - Fabio Sodré. - Bias Fortes.
- Carlos Reis. -- J. E. de Macedo Soares. - Miguel Cou
to. - Minuano Moura. - Souto Filho. - Antonio Co
vello. - Levindo Coelho. - Adroaldo Costa. - (Jhristia.
no Machado. - F. Magalhães. - J. J. Seabra. - Po
lt/carpo Viotti.

Torno extensivos 05 têrmos do requerimento retro,
com o qual sou absolutamente solidário, á situação ve'{a.
tória e de COnBtr: "1gimento criada pelo interventOl Mário
eamara, do Rio Grande do Norte, ao "O Jornal", orgão que
se edita em Natal, de propaganda do partido social nacio
nalista dali, forçado a fechar as suas portas pela pre.,são·
da polícia, ameaçados os seus redatores, de prisão mais
Uma vez, caso não abandonassem u. crítica veemente que
vinham fazendo á administração' do Estado.

Kerginaldo Cavalcanti. - Campos do Amarail.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se li

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B.
de 1934, de Constituição, com emendas (20

turno).

O Sr. Presidente - Vamos iniciar a votação pelo desta
que requerido pelo Sr. Medeiros Neto, constante das se
guintes palavras: "tendo ambas por base o seguro social"
e "do desemprego" da letra "g" do art. fi da subemenda
da Comissão.

O Sr. Mário Ramos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Mário Ramos.

O Sr. Mário Ramos (Pela ordem) Sr. Presidente,
havia requerido o destaque da emenda n. 432, destR'1ue,
.exclusivamente, do artigo i o que eu pedia se acrescentasse
onde conviesse, na "Ordem EconéJmica e Social".

Entretanto, ontem, durante a votação, tive o prazer de
ouvir, porquê me achava á distancia, que o' eminente "lea
der" Sr. Medeiros Neto, havia requerido o dito destaque,'
e que o mesmo fôra, em seguida, aprovado pela Assembléia
Nacional Constituinte. Só hoje, porém, lendo o "Diário da
Assembléia", notei que o destaque era pelo ilustre "leader"
solicitado com ligeira restrição: "salvo a redação".

Não tenho dúvida em retirar meu requerimento de
destaque para essa emenda, esclarecido que fique que as
palavras "salvo a redação", não atingem matéria substan
cial da minha emenda. (Muito bem.)

O Sr. Cristóvão Barcelos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Crist6vão Bar
celos.
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o Sr. Cristóvão Barcelos (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, solicitei a palavra para enviar á Mesa uma declara
çã.() de voto sôbre a emenda da bancada alagoana, a rtlbpelto
da concessão de voto aos militares.

Aproveito a oportunidade para pedir a V. Ex. a re
tirada do requerimento de destaque da aludida e~enda.
(Muito bem.)

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ante á insistência com que vem sendo desvirtuados os
meus objetivos no sentido de estender, com a emenda da
Bancada Alagoana a todos os militares da ativa, do soldado
ao marechal, o direito do voto, faca a seguinte decI3ra~ão:
logo após á verificação que deu ao sargento, por maioria
de cinco votos, o direito de votar e ser votado, procurei o
ilustre "leader" para dizer que ia pedir destaque da emenda
da autoria do Deputado Góis Monteiro. O esforçado coor
denador dos mesmos trabalhos ante a importancia do caso
adiou a solução para o dia seguinte, afim de ouvir os "lea
ders" das diversas correntes da Assembléia. Na reunião
coordenadora ainda uma vez foi ela adiada, tal a delicadt'za
dos assuntos no momento ventilados. Deliberou-se então
que fossem ouvidos, em sessão secreta, os titulares da pas
ta da guerra e da marinha.

Ouvidos êstes, foram favoráveis, no caso em aprêço,
a medida que nega a todos os militares o exercício do voto.
A maioria, porém, opôs grande obstáculo: julgam uns que
a questão não deve ser renovada e outros que a nação não
pode r:>rescindir do voto dos oficiais das nossas classes ar
madas .

.Jámais foi meu pensamento fazer á Assembléi9. volta!."
atraz do que soberanamente havia resolvido. Adotando a
ernrnda Gói::; M('Dteiro fi-lo no pressuposto de que havia
uma parte da Assembléia concedido o voto aos sargmtos,

. porquê aos oficiais foi dado êsse direito.
A Assembléia, portanto, podia ser de novo cons:l!tada

se, tira:ldo aos oficiais a pr'·rrogat.iva do voto. seria pela
mesma aceita a medida de ordem geral. - Christovão Bar
cellos.

O Sr. Presidente - Em votação a letra "g" do art. H,
§ 1°, destaque requerido pelo Sr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Amaral Peixoto - Peço a palavra, pela orqem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Amaral Pei
~oto.

O Sr. Amaral Peixoto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
havia, ontem, solicitado á Mesa se dividisse o requerimento
de destaque, de forma a ser votado, em primeiro lugar, a
expressão "tendo ambas por base ':> seguro social", e, em
segundo, a palavra "desemprêgo". V. Ex. prometeu resol
ver hoje êsse pedido.

O Sa. PRESIDENTE - Defiro o requerimento do nobre
Deputado.

Vou submeter o destaque, em partes, á deliberação da
Assembléia.
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Em seguida, é aprovada a eliminação das
Palavras "tendo ambas por base o seguro social",
da letra "g" do art. H.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos· o destaque
das palavras "do desemprêgo" na letra. "g" do art. H.

O Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Vasco de ToIeda .

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não encontramos justificação plausível para
que da alínea g do art. 11, ora em votação, seja retirada a
palavra "desemprêgo", quando esa letra diz:

"assistência ao trabalhador enfêrmo e á ges
tante, assegurando a esta descanso antes e de
pois do parto, sem prejuízo do salário e do em
prêgo, e instituição de previdência, tendo ambas
por base o seguro social, mediante contribui
ção igualitária da União, do empregador e do
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da
morte, do desemprêgo, da maternidade e de aci
dente no trabalho".

Ora, Senhores, não é possível ne~ar que se faz mistér
inserir, nos dispositivos da ordem econÔmica e social, auxilio,
seguro ou' qualquer outra medida capaz de amparar os tra
ba.lhadores que, desempregando-se por esta ou aquela ra
zão, alheia á sua vontade, dela necessitem afim de, re
sistindo ás dificuldades de vida, que então abruptamente se
lhes deparam, possam com êsse amparo aguardar a opor
tunidade de obter nova colocação.

Necessáriamente, o próprio instituto de amparo e pre
vidência terá, nas suas finalidades, essa, de encaminhar tais.
trabalhadores para os empregos que por ventura apareçam,
desaparecendo, portanto, o auxilio material que 'lhes vinha
proporcionando.

Querer argumentar, baloufamente. que no Brasil não
existem desempregados é, Sr. Presidente, negar a verdade
dos fatos. Ademais, quando assim fôsse no momento pre
sente, não acredito que se pretenda fazer, aqui, uma Cons
tituição para dois, tres ou quatro anos, mas para vários lus
tros, talvêz.

Não importa que hoje não existam desempregados, uma
vêz que amanhã poderão êles constituir verdadeira avalan
che, entre nós.

Ora, Sr. Presidente, quanto á primeira hipótese, afirmo
que no Brasil existem desempregados. E tanto isso é ver
dade que vemos na Capital da República, perambulando pe
las ruas prindlJa.is. uma leva de fammtos, de mãos estira
das á caridade pública.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Aliás. para mim o culpado
é o Govêrno, que não encaminha para o intf'riol', onde há
falta de braços. todos os desempregactos das ca-pitl\.is.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Pergunto, Sr. Presiden
te: será .por diletantismo que êsses individuol'; percorrem,
assim, as ruas da cidade, implorando a piedade pública '1
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Se é êRse o caso. compet.e. então. ás autoridades repri
mil'. o abuso e, dessarte, libertar-nos do espetáculo igno
mlnlO~O q tit' preSt:lllClamOS a cada 1U::H,ante, vl:'lldLJ ..Ll'ra~ta

rem-se na via pública mulheres esquálidas, denotando na
fisIOnomia a riUT'l'l 11f'C'o>;;si(jade de alimento, indi".ando a ex
trema miséria em que vivem e, de têtas á mostra, amamen-
tando crianças igualmente cadavéricas. (Muito bem.) .

,h;ntendo, ;:;1' • .l:'re:;lueul.•~, ::.el' e::l,;a üma !la::; medidas mais
urgentes, no instItuto de amparo e previdéncia aos desem
pregados.

Trata-se, portanto, dp, pr'()virlp,nr,ia crl:.e se Impõe sob to
dos os pontos de vista. E, por isso, peco encarecidamente á
As~emlJléla l'Iacionai Constituinte mantenha como está,
apenas com a restricão já feita, ~ al1nea g do art. 11.
(Muito bem.)

O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Amaral Peixoto.

O Sr. Amaral Peixoto - (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, é lamentável que a Assembléia Nacional
Constitucional vá votar pedido de destaque suscetível de
anular completamente o que se deseja estatuir na letra g do
§ 1° do art. 11.

Desejaria chamar a atenção do plenário para fato que,
por si só, demonstra a necessidade de se manter a palavra.
"desemprego".

A letra g estatue a assistência ao trabalhador mediante
contribuição igualitária da união do €\mpregador e do em
pregado, a favor da velice, da invalidez, de morte, do de
semprego, da maternidade c de acidp,ntes no trabalho.

Ora, Sr. Presidente, se o empregado contribue para essa
assistência com quotas que lhe pesam mensalmente na vida
financeira .••

O SR. VASCO DE TOLEDO - Muito bem.
O SR. AMARAL PEIXOTO - •.. como, na hora em que

mais necessita de amparo, no momento em que, por uma
circunstancia eventual 1a sorte, é atirado a essa euorme
massa de desempregados, em que a sua família se vê a
braços com a miséria; como, no instante em que êle lança
um apêlo para essa assistência, ela cruza os braços e lhe
nega proteção?

Perguntaria, então, á Casa: e as quotas pagas pelo em
pregado? Deveria perdê-las?

Não, Sr. Presidente, não é possível que a Assembléia
vote a favor dêsse destaque.

O SR. FRANCISCO MOURA - É simplesmente iníquo.
O Sa. LEMGRUBER FILHO - E os que não contribuiram?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Os que não contribuiram

com essas quotas não pódem ser amparados. V. Ex. não
ignora que, no· Brasil, segundo a orientacão do Govêrno
Provisório, a assistência é prestada pelas caixas de pensões
e aposentadorias. Por isso mesmo, a pedido do ilustre Se
nhor Ministro do Trabalho, rejeitámos, há pouco, as pala
vras "tendo ambas por base o seguro social", afim de se
poder manter a orientação do Govêrno.
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Assim, a Caixa terá de atender aos desempregados, seus
contribuintes. "

Devemos distinguir entre os sem trabalhos e os desem
pregados. O problema é diverso e, creio, daí é que surge a
confusão do plenário. Não acredito que, estabelecida a dife
.rença entre o desempregad'J eventual, contribuinte da Ca1xa,
e o sem trabalho, que não exerce a sua atividade porquê não
quer ou porquê não póde, e que ao Estado compete amparar,
encaminhando-o para as colônias agrícolas ou orientando-o
de qualquer fórma para que êle possa prover a sua sub
sistência, conforme foi aprovado no capítulo Deveres" e
Direitos; não acredito que, estabelecida essa diferença. a
Casa deixe de rejeitar o destaque.

No caso presente, s6 á instituição da assistência social
é que deve saber, até por princípio de honestidade, o amparo
daqueles que já contribuiram para o benefício de outros.

Além disso, devemos também atender a que, p~la letra
g,o mais beneficiado será o empregador, porquê. contri
buindo, como vai contribuir, para essas caixas, ver-se-á li
vre da ameaça que paira sempre sôbre suas emprêsas ou
sôbre suas indústrias, nos casos de acidentes no trabalho.

Pela legislação atual, somente ao empregador ficam os
riscos dêsses acidentes, ao passo que, pela letra em questão,
ficam a cargo do instituto de assistência.

Assim, Sr. Presidente, se o empregador é beneficiado
desta maneira, por que desamparar o empregado, justamen
te no instante em que êle mais necessita de auxilio?

Apélo, Sr. Presidente, para o ilustre leader da maioria,
em nome do espírito de humanidade, em nome desta fé ca
t6lica que a todo momento invocamos, no sentido de acon
selhar a rejeição dêste pedido de destaque; apélo em nome
dos humildes, em nome daqueles que tanto contribuem para
a grandeza do Brasil. (Apoiados.)

É o apêlo que faço. e, convicto de que o destaque
será rejeitado, desço desta tribuna, na certeza de que, de
futuro, o problema dos desempregados será atendido pelas
caixas organizadas. Quanto aos sem trabalho, confio na
orientação do Govêrno Federal, esperando <lUe saiba resol
ver o assunto, afim de que não vejamos o Brasil, amanhã,
na situação em que se encontram, hoje, a Inglaterra e os
Estados Unidos. (Muito bem.)

O Sr. Horâcio Lafer - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Horácio Lafer.

"O Sr. Horâcio Lafer. (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o problema do auxílio aos desempregados t(lm
como corolário 16gico o amparo aos sem trabalho. :êste au
xílio vai criar a ca"sta dos que querem viver s6 com o au
xilio e sem o trabalho. (Não apoiados. Protesto's.)

O SR.. AMARAL PEIXOTO - Há diferença entre o "sem tra
balho" e o "desempregado".

O SR.. ACIR. MEDEmOS - O orador faz afirmativa vã.
O SR. HOMCIO LAFER - Não quero, porém, encarar

a questão por êste prisma. mas, sob um outro aspecto.
O SR. VASCO DE TOLEDO - V. Ex desvirtua a questão.
O SR. HORACIO LAFER - Se dermos, pelo Instituto

de Pre~dência, êsse auxilio aos desempregados, iremos ar-
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ruinar êsse instituto, que ficará impossibilitado de cuidar
de sua função precípua, da mais importante, que é assegu
rar a saúde e o futuro dos trabalhadores.

O SR.. VASCO DE TOLEDO - V. Ex. é suspeito para falar
a respeito: é o maior reacionário dentro desta Casa. (Apoia
do e MO apoiados.)

O SR.. VALDEMAR REIKDAL - O orador está falando como
bom burguês •••

O SR. HORÁCIO LAFER ~ Não sou reacionário. Desejo
a assistência para os trabalhadores; quero o auxílio eficiente
aos que trabalham. Estou me rebelando é contra a preten
Cão que aqui surge .•••

O SR.. VALDEMAR. REIKDAL - V. Ex. quer defender seus
milhares de contos.

O SR. HORACIO LAFER - ••• I>ara não levar á fa
lência o instituto, cuja finalidade é benéfica. A . Inglaterra
arruinou-se por causa dêsse amparo. Não facamos obra pre7"
cipitada.••

O SR. VALDEMAR. REIKDAL - Quer dizer: contrária aos
interesses de V. Ex.

O SR. HORÁCIO LAFER - ••. prejudicial aos interes
ses do próprio trabalhador. Não facamos falir o instituto.

O SR. ARMANDO LAYDNER. ~ O que precisa falir é o es
pírito reacionário predominante dentro desta Assembléia.

O SR. HORÁCIO LAFER - Não há espírito reacionário
dentro desta Casa e a prova é que estamos pleiteando que
não se anule uma iniciativa útil. A classe patronal está
apoiando o artigo 11 que vai determinar o 'encarecimento
da producão nacional em 7 %, que trará á produção uma
despesa· anual de 6(}O mil contos.

O SR.. ZOROASTR.O GOUVEIA - Quem vota o imposto de
exportação não póde falar em encarecimento da produção.
É fazer pouco caso da inteligência humana.

O SR. HORACIO LAFER - Reacionário não é aquele
que vem bater palmas a medidas dessa natureza. Estou de
fendendo o destaque que elimina a palaVra "desempregado",
em benefício do pobre trabalhador, para que essa institui
câo que estamos criando, que visa amparar a saúde e o fu- .
turo de todo o trabalhador, não vã, coroo disse, para a fa
Mnda que será fatal. O exemplo da Inglaterra já constitus
uma prova disto. .

'l'emos que reduzir toda organização ás nossas possibili
dades financeiras. Se vamos dar ao instituto atribuição acima
das nossas possibilidades financeiras, indubitavelmente ire
mos prejudicar toda a obra.

O Sft. JoÃo VlTACA - V. EX. faz ·obra reacionária. Fala
em nome da plutocracia, quando deveria fazê-lo em nome
dos interesses do trabalho.

O SR. HORÁCIO LAFER - Sr. Presidente, é em nome
dos interesses do trabalhador que peco á Assembléia o
destaque já. solicitado. (Muito bem.)

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)
Sr. Presidente, atendendo ao apêlo do nobre Deputado se
nhor Amaral Peixoto, venho á tribuna explicar a razão por
que requeri o destaque das palavras "do desemprêgo", na
letra g do § 1°, do art. fi.

Não pretendo, Sr. Presidente, que fique desamparado o
empregado dispensado do serviço, enquanto não encontra
nova colocação. Penso' que, estabelecido êsse preceito na
Constituição, tanto pode ser interpretado no sentido restrito,
conforme interpretaram o nobre Deputado e todos os outros
que me precederam na tribuna, combatendo o destaque re
querido, como bem poderá parecer que o pensamento do pre
Ceito constitucional é o do amparo pelas caixas de previ
dência a todos os desempregados. Isto seria declarar a fa
lência dessas instituições. ~mbro que a Inglaterra, com a
pujança do seu tesouro, foi impotente para arr.parar todos
os desempregados.

O SR. ACIR MEDEIROS - Mas aí, não se trata do Tesouro
Nacional e, sim, da colaboração recíproca do patrão, do traba
lhador e da União.

O SR. MEDEIROS NETO - Lembro que, aU, á sombra
da proteção dêsses necessitados, se instituiu a profissão dos
desempregados, a ponto de obrigar o poder público a renun
ciar a êsse pensamento humanitário de assistência. para E'vi
tar exploracões. Penso que melhor será que a lei ordinária.
como, allás, já existe entre nós, estabeleça os preceitos de
amparo aos desempregados, enquanto não encontrem nova
colocação. Sei que já, pela legislação atual, os patrões são
obrigados a dar um determinado salário ao despedir seus
empregados, sem motivo justificado.

O SR. ACIR MEDEIROS - Aliás, essa disposição nunca
foi cumprida.

O SR. MEDEIROS NETO. - A lei poderá não ter sido
observada, mas existe.

O meu pensamento, Sr. Presidente, é para que não fique
na Constituição um preceito rígido, que poderá ser interpre
tado de forma que essas caixas de previdência sejam obriga
das a amparar todos os desempregados.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Absolutamente. ilustre co
lega. Creio que é SÓ para os contribuintes.

O SR. MEDEIROS NETO - E, neste caso, Sr. Presi
dente, não haveria caixa que suportasse êsse onus.

Não quero entrar na observação do ilustre Deputado
classista, que faz parte da comissão relatora dêsse capitulo,
quando afirmou ser uma declaração balofa a de que não
existem desempregados no Brasil. A declaracão é minha e
foi feita na comissão de coordenacão. Não há realmente
desempregados no Brasil. O que há entre nós é o abandono
dos campos, de trabalho em geral, pela atração das sinecuras
da burocracia. Leiam o livro maravilhoso de Tobias Monteiro.

Estou certo de que todos quantos refletirem sôbre o
problema socialista hão de concordar que êle está carinho
samente atendido na Constituição que estamos elaborando,
a qual, ao contrário das afirmacões de alguns insatisfeitos,
representa, neste momento, o passo mais adiantado.

O SR. ARMANDO LAYDNER - Não apoiado.
O SR. ZOROASTRO Gom'EIA - Isso é sabotagem do ideal

socialista.
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O SR. MEDEIROS NETO - ~ste .capítulo. que estamos
a votar com toda a grandeza do nosso coracão. porqnê "ota
mos com toda a sinceridade, não encontra rival nas Constitui
~ões atuais do mundo civilizado. Mas. se não quero as pa
lavras em aprêco na Constituição, é porquê não me devo
deixar arrastar pelo entusiasmo que lavra no seio da ilus
tre e digna representação classista. supondo, equivocamente
qUE: está defendendo um principio que lhe ampara os direi~
íos, quando, no entanto, está a decretar a falência das caixas
que lhe devem garantir a subsistência na invalidez e ainda
aos desempregados, nas condições previstas pelos ilustres
Deputados que me antecederam na tribuna combatendo o
meu requerimento.

Sr. President.e, ser-me-ia mais agradável, como uma vi··
t6ria de momento, desistir do meu intento. Mas estou seguro
de que devo agir com a conciência que me afirma que de
fendo melhor os interêsses das classes proletárias. (Não
apoiados) persistindo pelo destaque e não dêle abrindo mão.

Assim, pois, Sr. Presidente, mantenho o meu requeri-
mento. (MUtto bem.)

O Sr. Acir Medeiros - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acir Medeiros.

O Sr. Acir Medeiros -(Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a forma por que está
redigida a letra g do art. 11 não vem pesar de modo allrom
sôbJ'e os cofres da União, como acaba de afirmar o leader da
maioria, Sr. Medeiros Neto.

O SR. FRANCISCO MOURA - A contribuicão é iguali
tária.

O SR. MEDEIROS NETO - Não afirmei isso. e. sim. que
seria a falência das caixas de previdência. E então. citei o
exemplo da Inglaterra, cujo Tesouro, a-pesar-de poderoso,
não poude suportar o pêso dos encargos com os desemprega
dos em geral.

O SR. JOÃo VlLASBOAS - A situação do Brasil é dife-
rente da da Inglaterra. '

O SR. ACIR MEDEIROS. - A contribuição, no caso, é
recíproca. Não procede a alegação, aqui afirmada com
veemência, de que a medida seria a falência das caixas de
pensões e aposentadorias.

Aqui não se defende o desempregado, como afirmou o
Sr. Deputado Horácio Laffer, mas o visco de desempre~o.

Um operário que labuta quotidianamente, de prole nl1merosa,
em muitos casos se vê privado, inesperadamente, de recur
sos para prover sua subsistência e a da famma.

Isto é o que prevemos e o que está consubstanciado na
alínea (J do art. 11 do Ant~-projeto.

É preciso colocar a questão nos devidos têrmos, sem o
receio do que possa acontecer.

,Sr. Presidente, se existem as' propaladas boa vontade
e boa fé da parte dos Srs ..Constituintes, devemos procu-sar
corrigir e afastar as dúvidas que, porventura.. exist.am. e. nao.
relegar para plano inferior idéias com que aqui: procuramos
defender os legítimos representantes dos trabalhadores do
Brasil. "

Animo-me, por isso, a chamar a atencão da Assembléia
para que rejeite o requerimento de destaque, que é um g~lpe
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desf.erido contra os que, lutando continuamente, por anos a
fio, na defesa de sua subsistência, muitas vezes se "êm de
sempregados, por motivos a que são estranhos, sem ter a.
quem recorrer. Esta a defesa que a bancada classist,t\ faz.
neste momento r 1:ste, o nosso pensamento!

Estou certo de que, dentro dêste princípio, dentro do
critério de justiça e de humanidade, os Deputados -1 Consti
tuinte negarão, como é de direito, e espero que assim &e.in.
o seu voto ao requerimento de destaqu.e lesivo aos interêsses
do trabalhador, isto é, lesivo aos interêsses dos construtores
da grandeza material do universo. (Muito bem.)

O Sr. Antônio Rodrigues - Peço a palavra, para enca
minhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar. a
votação, o Sr. Deputado Antônio Rodrigues.

O Sr. Antônio Rodrigues (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ouvi atenCiosamente as
palavras dos oradores que me antecederam, e muito me ani
mou a declaração do nobre leader da maioria de que aten
deria ao apêlo feito pelo Sr. Deputado Amaral Peix,)to, indo
colocar a questão nos seus devidos têrmos. Fiquei possuído
de alegria incontida, julgando que S. Ex. retiraria o
requerimento de destaque, para permitir que a Assp.mbléia
decidisse da sorte dêsse item, com referência á situação dos
desempregados.

Tal não aconteceu.
Reporto-me, ligeiramente, a um caso que observei,

qua.ndo passaram por aquí alguns representantes prolelãrios
de Buenos Aires que procuraram conhecer a situa~ão do
nosso trabalhador para estabelecer um paralelo com a dos
trabalhadores daquele país vizinho. Declararam-me que exis
te uma organização de assistência ao trabalhador, que todos
sãQ. forçados a uma contribuição quando em plena atividade,
afim de serem amparados quando desempregados.

A qUl"stão que desejamos encarar neste momento não é
a de amparar os sem trabalho, porquê seria uma indignidad!}
manter aqueles que não querem se esforçar pela grandeza e
o bem estar de nossa Pátria.

Admiro-me, Sr. Presidente, sObre o que afirmam mnitos
Srs. Deputados, dentro desta Assembléia: que não existem
desempregados no País. Por que temem então êste amparo
aos nossos companheiros de infortúnio-?

O que desejamos - devo dizê-lo ao ~r. Deputado Me
deiros Neto - é evitar que continuem a ser desrespeitadas
as medidas que emanam do alto poder, como se tem visto,
até a presente data, com verdadeira tristeza. ocorrer, relati
vamente ás leis emanadas do Ministério da Trabalho, e, rela
tivamente ao que tem sido decretado pelo eminente chefe
do Govêroo Provis6rio.

O SR. Acm MEDEmOS - Ademais, é preciso amparar o
trabalhador nacional, porquê o trabalhador estrangeiro,
quando aqui chega, tem remédios, assistência, terras, tudo.

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Aproveito o aparte
esclarecedor de meu nobre colega. Não se deve ainda pra
ticar uma injustiça quanto ao trabalhador nacional, uma vez
que ao trabalhador estrangeiro imigrante tudo se concede, e
ainda ágora discutimos aqui, todo dia, favores ao trabalha-
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dor estrangeiro, como no caso dos assírios aos quais se que
ria dar terras e todo o conforto.

Srs. Constitu<intes, devo esclarecer que é preciso, neste
momento de construção, elaborar uma lei eficiente, com ba
ses solidas, afim de evitarmos os desmandos e os desrespeitos
que se têm verificado, até a presente data, com as leis de
cretadas pele Ministério do Trabalho.

O SR. JOÃo VITACA - Leis que não são cumpridas, aliás.
O SR. ANTôNIO RODRIGUES - Queremos impedir a

continuação do estado de coisas atual, a má fé da parte dos
patrões, que se negam a reconhecer a situação do trabalha
dor, exigindo dêste todo o esfôrco para o engrandecimento
e acréscimo do seu capital .

. O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador estar findo
o tempo de que dispunha.

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Um minuto apenas,
para concluir.

Apelo, mais uma vez, para os sentimentos de humani
dade da Assembléia ..•

O SR. VALDEMAR REIKDAL - É de justiça.
O SR. ANTONIO RODRIGUES - ... afim de que. tendo

votado o preambulo da nossa ConstituiCão em nome de Deu:>,
não vã, ainda em :qome de Deus, tirar êsse direito justo do
operário nacional. (Muito bem.)

a Sr. Valdemar Reikdal - Peço a palavra.

a Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Valdemar Reikdal - Sr. Presidente, senhores
Constituintes: No desenrolar da prolongada discussão
travada em tôrno da possibilidade de amparar-se os desem
pregados, vislumbro, apenas, ante as afirmações do nobre
Deputado, Sr. Horácio Lafer, a falência da atual orp;anizacão
social.

Uma sociedade que não é capaz de garantir trabalho aos
seus componentes, nem a vida aos seus filhos, é uma socie
dade apodrecida, inapta a continuar a existir.

Faco um apêlo aos sentimentos de humanidade dos ho
mens que se dizem dirigentes do Brasil para que dêm ampa
ro seguro aos desocupados, pois o Govêrno dispõe de .recur
sos suficientes para impedir que baja sem trabalho no Bra
sil. Importamos, anuàlmente, milhares de estranp;eiros. dan
do-lhes todas as garantias. Por que não as conceder. também.
ao trabalhador nacional ?

Se ba desempregados nesta terra grandiosa. é porquê
lhe falta tudo, até vontade de proteger' seus· trabalhailores.

Votemos o amparo ao desempregado, para que o Brasil
possa ser dos brasileiros e se lembrem os que o diri9:em de
que os sem ti'abalho também são filhos desta ln'ande Pátria
e têm, portanto, direito á vida. (.3fuito· bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque requ5
.rido.

a Sr. Francisco Moura (Pela ordem) requer verifica
ção da votacão.

VOLUME XXII 2
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Procedendo-se á :verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 123· Srs. Depu
tados e contra 80; total, 203.

O Sr. Presidente - A eliminação das palavras "do de
semprego", da letra "g" do art. 11, foi aprovada.

Aprovado o destaque do § 2° do art. 11, salvo
as palavras "educação rural".

o Sr. Presidente - Há sÔbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Ordem EconÓmica e Social

Requeiro o destaque do parágrafo único do art. 9° da
emenda n. 1. 951 (pág. 21) para integrar o § 2° do art.' fi
da subemenda da Comissão.

,sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Medeiros Netto.
Vou submeter a votos a matéria.
Da emenda n. 1.951, art. 9°.
Parágrafo único. O trabalho agrícola será objeto de re

gulamentação especial em que se atenderá, quanto possível,
ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o homem no
campo, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na
colonização e aproveitamento das terras públicas.

Aprovado o destaque do Sr. Medeiros Neto,
nos têrmosdo requerimento.

O Sr. Presidente - Há sõbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Ordem. Econômica e Social

Requeiro o destaque do art. 13 e suas letras, parágrafo
para ser substituído pelo art. 1.1e incisos da emenda nú
mero 1.951 (pg. 21).

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Medeiros Netto.
Da emenda n. i. 951.
Art. 11. Incumbe á União, como aos Estados e aos Mu

nicípios, nos têrmos da lei federal:
a) . velar pela saúde pública, assegurando o amparo aos

desvalidos, criando serviços especializados e estimulando os
serviços sociais cuja orientação procurará coordenar;

b) incentivar a educação eugênica;
c) amparar a maternidade e a infancia;
d) socorrer as familias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra toda exploração, bem

como contra o abandono físico, moral e intelectual;
f) adotar medidas legislativas e administrativas ten

dentes a restringir a mortalidade e a morbicidade infantil;
g) . adotar medidas de higiene social visando impedir a

propagação das doenças transmissivas;
h) cuidar da higiene mental e incentivar a luta con

tra os veuenos sociais.

Aprovado o destaque, requerido pelo Sr. Me
deiros Neto, nos têrmos do requerimento.
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o Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 775 aos arts. 150 e
159 que propõem as seguintes redações para as mesmas;

Art, 150. A ordem econÔmica deve ser estabelecida e
desenvolvida dentro dos princípios da economia política e
social, de sorte a fomentar e proteger as iniciativas indivi
duais, etc., etc.

Art. 159. Na legislação do trabalho, serão observados
os seguintes preceitos:

a) salário igual para igual rendimento de trabalho, sem
distinção de sêxos, idade, estado civil; ,

b) etc., etc.
Sala das Sessões, 19 de Maio de1934.. - Ma1'io de A.

Ramos.

Vou submeter a votos a matéria.

o Sr. Mário Ramos - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mários Ramos.

O Sr, Mário Ramos (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentei uma emenda
sob o n. 775, no capítulo TIl, aoc:; arts. 150 e Hi9.

A emenda ao artigo 159 continha os itens a, b. c. d, e,
f e g.

Comparando esta emenda com a matéria do Comité, já
aprovada, observo que os itens por mim propostos foram con
siderados na discussão e pmendado o substitutivo. Há, entre
tretanto, o item b, relativo 0.'0 salário mínimo, cuja redação
me parece deva ser modificada de forma a que a introdução
dês~e dado de sociologia econômica se faça dentro das con
dições técnicas mais perfeitas e mais compreen.c;íveis.

O SR. ACIR MEDEIROS - Mas Y. Ex. defende o princípio
das individualidades, e n6s o das coletividades.

O SR. MARIO RAMOS - Tenha a bondade de ouvir-me.
O SR. AmR MEDEIROS - A emenda diz isso.
O Sr. MARIO RAMOS - Diz o texto do Comité: "sa

lário mínimo capaz de satisfazer, conforme as n~cessidades

normais do trabalhador."
A emenda d.estaC'ada a meu pedido e para a qual so

licito a atenção da Casa, diz: "salário mínimo de subsistên
cia, estabelecido quatrienalm.pnte pela lei pstadual,· a qual
o fará atendendo aos índices de vida das regiões e dos mu
nicípios" .

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Permita V. Ex. um apar
te. V. Ex. está defendendo o mínimo salário e não o sa
lário mínimo. O que V. Ex. pleitêa é êsse salário mínimo
com o qual o operário apenas não morre.

O SR. MÁRIO RAMOS - O salário mínimo de subsis
tência é aquele que oompreende o alimento, a cobertura do
corpo e o repouso. A isso se chama, técnicamente, salário
mínimo, de subsistência. Apenas estou dizendo que si es
tipularmos o salário dos trabalhadores C'onforme as· 90as
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normas de vida de cada um, é. preciso considerar que todos
somos trabalhadores e cada um de nós adota as normas de
vida que lhe pareçam boas. Tomando-s~ vários trabalha
dores, cada qual pód~ ter uma norma dIferente. P.or con
sequência, qual o salário mínimo que lhes vamos dar?

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Permita o nobre amigo
um novo aparte. Tive oportunidade, em Ant.ônina, de es
tabelecer a base para o l'ialário mínimo, verificando serem
necessários 14$500 diários para que um trabalhador viva
modestamente.

O SR. MÁRIO RAMOS - Está bem. Podia seI até
20$000.

O SR. VALDEMAR REIKDAL - No entanto, aU existem
operários ganhando' 4$500 e 5$000 por dia!

O SR. MARIO RAMOS - Estou justamente pugnando,
técnicamente, pelo salário mínimo, fixado segundos às ín
dices de vida das regiões.

O SR . VALDEMAR REIKDAL - V. Ex. justifica o salário
mínimo necessário para viver. Acontece que êsses operá
rios, que trabalham no porto de Antônina, são pescadores,
de sorte que vão pescar durante a noite para comer no dia
seguinte, e se utilizann dos 4$500 ou 5$000 apenas para ca
fá e açúcar. Nessas condições, como irá V. Ex. justificar
o mínimo salário necessário para viver, em Antônina?

O SR. AGIR MEDEIROS - Assim pregam os capitalistas
em geral.

O SR. MARIO RAMOS - Aquí não se trata de capi
talismo, mas de questão técnica, e do interêsse dos que tra
balham para poder ser cumprida a lei, e não ficar letra
morta ...

O SR. AGIR MEDEIROS - A técnica de V. Ex:"ó'-â-dõ8
capitalistas.

O SR. MARIO RAMOS - '" um assunto de alta socio
logia econômica. P·erguntaria ao ilustre aparteante em que
consiste o salário mínimo e quais os países que o aplicam?
S. Ex. não me responderá. Trata-se de qnestão de técnica,
portanto, que desejo esclarecer, pois é matéria nova entre
nós e a redação deve ser precisa.

O SR. AmR MEDEIROS - Sociologia capitalista.
O SR. MARIO RAMOS - O salário mínimo de subsistên

cia, repito, compreende três parcelas -:- alimento, vestuário
e repouso - isto é, o této. Pode ser de 10$, como de 15$,
como de 20$, dependendo do índice econômico de vida de
cada município.

O SR. AcrR MEDEIROS - Não como V. Ex. colocou a
questão. .

. O SR. MARIO RAMOS - Meu desejo é apenas definir,
afIm de que se diga "salário de subsistência", estipulado
quatrienalmf\nte pelas Assembléias Legislativas, de acôrdo
com as condições de vida econômica dO'S Estados, das re
giões, dos municípios, porquê isso é assunto técnico. Do
contrário, os trabalhadores ficarão tendo uma bonita pala
vra na Constituição, mas sem utilidade prática. (Muito
bem.)

Todos os demais itens da minha emenda foram, repito,
atendidos, e por conseguinte, ela agora se resume sómente na
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correção de redação da letra b e é neste sentido e a êstes
têrmos que reduzo o destaque em debate. (Muito bem.)

O Sr. Fernando de Abreu - Sr. Presidente, peco a pa
lavra para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a pala\Ta o Sr. Deputado Fer
nando de Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu - (Para encaminhar a 'Vota
ção) - Sr. Presidente, se bem percebi a matéria anuncia
da para a deliberação da Assembléia, é chegada, agora, a
vez de se resolver o assunto que constitlÍe o art. 1° do pa
recer da Subcomissão, ou seja o art. 150 do substitutivo.

. Tive oportunidade de apresentar uma emenda a êste
artigo, porquê, a meu vêr, está redigido sem a clareza ne
cessária, talvez iludindo, não direi propositadamente, o ob
jetivo colimado, de forma a deixar de pé a questão .mais im
portante dos nossos dias, (muito bem). não s6 quanto ao
Brasil, como relativamente aos demais povos do globo.

SI' . Presidente, viemos do mundo individualista, em
que o direito do mais forte era semprp. o melhor, para che
garmos, emfim, a uma situação em que. se não firmarmos
um justo acôrdo, um equilíbrio necessário entre proletários
e capitalistas, as.si5tiremos, incontestavelmente, o naufrágio
da econõmia, arrastando a uns e a outroi'i á mesma miséria.

Srs. Deputados, não me deiXiD, absolutamente, levar
por qualquer sugestão de ordem sentimental, para acudir,
por um movimento de caridade, a essa cla;sse, a essa ava
lanche de trabalhadores; ...

O SR . VALDEMAR REIKDAL - Os trabalhadores não im
ploram a caridade; reclamam seus direitos.

O SR. FERNANDO DE ABREU - ... nem me deixo arras
tar pelo interêsse dos que dominam, presentemente, a nossa
economia, para tomar, a favÔr dêstes ou daqueles, qualquer
atitude, .porquê, agindo de uma forma ou de outra, estaria
querendo resolver o problema no sentido particularista, ca
paz de levar o mundo a um verdadeiro cataclisma.

l.'\ecessário é, Senhores, decid:ir-se a questão no sentido
panoramico, no sentido da unidade, no sentido da totalida
de, porquê, efetivamente, em consequência da transforma
~ão dos métodos de trabalho, é che~ado, agora, o momento
de admitir-se uma justiça de equilibrio entre os trabalha
dores e os capitalistas, entre aqueles que exercem o simples
esforco físico e os que têm o privilégio do dinheiro.

Se não· se estabelecer essa justa compensação, na porta
dos potentados há de bater a fome e a miséria que já atro
pelam e tiram a tranquilidade dos centros trabalhadores,
nessa inquietação, nêssenervosismo que Ilão é exclusivo do
Brasil, mas que constitue a face atual do mundo.

Srs. Deputados, sei que falo para uma Assembléia de
voluptuários, de cerebrais, na sua quasi totalidade, e, con
sequentemente, talvez me oiça apenas com a generosidade
de sua tolerancia (não apoiados), e~quecida de que êste
festim de Baltazar está para ter a sua hora derradeira•

.Sirvo-me,. Srs. Deputados - e peço a máxima atenção
- do conceito do nome.m mais autorizado do mundo. ne~te
momento: o Presidente da Nação super-industrialisada, os
ERtados tTnidos. Refiro-me a um revolucionário· legal,
Roosevelt, que declara que o problema, agora, não é mais
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o do- capitalismo, não é mais o probelma àas indústria.~,
corno foi a regra constante das leis protecionistas, tão do
nosso conhecimento. Agora, o que compp.te ao Estado é le
gislar no sentido de garantir a circulação da riqueza, de
assegurar o con"'umo das massas, sem o qual as próprias
indústrias submurgirão.

Srs. Deputados, cerebr'ais, intelp.ctuais, capitalistas, qU)
~ão quasi todos os que se encontram nesta Casa, atenrlam
á minha advertência: ou faremos obra de justiça social ou,
então, seremos envolvidos nêsse cáos irremediável. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Acir Medeiros - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Acir Medeiros.

O Sr. Acir Medeiros (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, é mais do cumprimentado de um dever, do
que na certeza de vêr desta Assembléia o voto defendido
por nós outros, trabalhadores. porquê, na sua maioria, ela
é constit.uida pela classe que não sofre, como os humildes,
as consequências da organização deficiente que defrontamos;
é mais do cumprimento de um dever que venho a esta trihuna,
para pedir a rejei()ão do destaque requerirlo pelo Sr. Deputado
Mário Ramos, do que por pretendendo que os meus argu-

. mentos sejam aceitos, já porquê venha eu da classe daque
les que nada têm, já porquê me falt~ capacidade intelectual
para, com brilhantismo, (,lama o fez o ilustre colega, ao de
fender seu requerimento. me bater em defesa dos princí
pios que aquí nos congregam.

O pedido de destaque do Sr. Mário Ramos refere-se á
alínea em que se têm as palavras: "salário .mínimo de sub
sistência". Atendei bem, Srs. Deputados - .salário mínimo
de subsistência - quer dizer salário de fome, salário para
os desgraçados, para os miseráveis e não para aqueles que
trabalham e que cumprem as obrigações, que a própria di
gnidade lhes impõe. Salário de subsistência é a esmola que
dão os potentados, que tudo têm, aos que estendem a mão
á caridade pública; mas não é o salário para aquele que
constroe, edifica, e faz alguma coisa em benefício da so
ciedade.

Eis por que condenamos a aceitação do requerimento,
atentatório da própria dignidade da classe que representa
mos. É a razão por que desejamos respeitada a redação da
alínea b do artigo assim ~oncebida:

"Salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as con
dições de cada região, ás necessidad'es normais de um tra
balhador chefe de família".

É essa a verdadeira doutrina, êsse o verdadeiro prin
cípio de justiça pelo qual nos batemos, e não pelo salário
de esmola, ou salário de fome para quem trabalha, tudo faz
e nada tem. (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitada o requerimento de
destaque do Sr. Mário Ramos.

O Sr. Presidente - Peço a atenção da Assembléia para
a consulta que vou fazer, no iníerêsse da maior rapidez
para os nossos trabalhos: sempre que se tratar do destaque
de àeterminada emenda, a Presidência ficará rigorosamente
nos têrmos do Regimento.
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Nêsse caso. só deverei dar a palavra ao Deputado que
fôr primeiro signatário. Quando nflO se tratar de emenda
destacada ou de artigo do projeto, serei forcado a agir com
mais liberalidade. Espero o apóio da Assembléia para essa
interpretação, no ~entido do não demorar os trabalhos de
votação, e consulLo-a quanto a o.plicá-Ia doravante.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Henrique Dodsworth.

O Sr. Henrique Dodsworth - (Pela ordem) - Senhor
Presidente, o critério que V. Ex. acaba de anunciar parece
que não tem sido aplicado com generalidade, dada a orien
taciio do processo de vot.ação seguido at<5 agora, inc.1usíve
pelo eminente leader da maioria, que, muitas "ezes, não é
signatário de emenda, e requer o destaque respectivo,
ocupando a tribuna.

O SR. PRESIDENTE - Realmente, até agora não tem sido
seguido, c declarei que o seria doravante, caso a Assembléia
aprovasse a minha deliberação. (Muito bem.) O leade1' da
maioria será incluido na deliberacão.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Doravante serã,
realmente, dificil a V. Ex. adotar um critério uniforme,
visto como, em muitos casos, haverá dispositivos do substi
tutivo ou mesmo do projeto enviado pela Comissão que
funcionou no Palácio do Itamarati, dos quais ninguem é
primeiro signatário, de tal forma qne a qualquer Deputado
bá t'le ser permitido nâo só requerer o destaque, como, igual
mente, se manifestar sôbre a matéria.

Não desejo, SI'. Presidente, de modo algum, que V. Ex.
modifique o critério que adotou. Apenas a êle não me
posso submeter sem as restrições que acabo de enunciar.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - A Assembléia fiscalizará a alteração
da Mesa. É dever dela, faz parte de suas atribuições.

Há sôbre a Mesa o

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 439.
Sala das Sessões, 23 de .Maio de 1'934.

Falcão.

Vou submeter· â. votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 439

Neg1'eí1'os .

Acrescente-se, onde convier:
Toda emprêsa industrial ou agrícola, fora dos centros

escolares, e onde trabalharem mais de cincoenta p~ssoa:s,
será obrigada a manter, pelo menos, uma escola prImárIa
para o ensino gratuito de seus empregados. trabalhadores in-
clusive os filhos dos mesmos. .
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o Sr. Negreiros Falcão - Peco a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Negreiros Falcão.

O Sr. Negreiros Falcão (Para enca.minhar a votação) 
Sr. Presidente, pela simples leitura da emenda n. 439 fica
evidenciado que ela não pode deixar de ser aprovada. 'l.'üo
certo é o que venho de dizer, que a ilustre comissão en
carregada de a estudar resolveu adotá-la fazendo apenas
ressalva quanto á redação, atendendo o respectivo artigo
aprovado. O objetivo está alcancudo.

A sugestão apresentada, que logrou parecer favorável.
da Comissão, é a seguinte:

"Toda emprêsa industrial ou agrícola, fora dos
centros escolares, e onde trabalhar2m mãis de cin
coenta pessoas, será obrigada a manter, pelo menos,
uma escola primária para o ensino gratuito de seus
empregados, tr.abalhadores, inclusive os filhos dos
mesmos. "

Ora, Srs. Constituintes, o simples enunciado da
emenda mostra, á evidência, que a providência neia
estabelecida é daquelas que MO admitem a mais li-
geira impugnação. .

País de grande extensão territorial, como é o
Brasil, oferecendo uma percentágem de 75 % de
analfabetos, e, neste momento, a braços com o gran
de problema da difusão do ensino primário e profis
sional, certo que se impõe como dever elementar das
empresas situadas fora dos centros escolares e em
que trabalham mais de 50 pessoas, proporcionar aos
seus empregados, e aos filhos destes, a devida instru
Cão primária, que, aliás, o Govêrno lhes forneceria
gratuitamente, não fosse a impassibilidade de fre
quentarem as escolas, por circunstancia do próprio
interêsse das empresas. .

É, pois, uma medida destinada a produzir gran
des benefícios ao proletário e á Nação. Contra ela
seria capciosa a alegação de que o cumprimento da
mesma acarretaria gastos ás empresas, dada a insigni
ficancia do custeio de uma escola primária, tanto
mais tratando-se de empresas que movimentam gran
des capitais e se instalam no seu interêsse f6ra dos
centros escolares.

Não se justifica que o substitutivo suprImIsse
essa providência constante do Ante-projeto, tanto
mais quando o próprio substitutivo, no art. 172, es
tabelece a obrigatoriedade do ensino primário e até
profissional extensivo aquele aos adultos e aos cégos.

O dispositivo constante da presente emenda está
restabelecido em benefício da própria Nacão. Entre
tanto, Sr. Presidente, como na redacão fÔsse inter
calada uma ligeira restricão que em nada altera a
essência, eu pediria fôsse a mesma sujeita á delibe
ração da Assembléia que decidindo, em qualquer hi
pótese, acautela os interêsses do proletariado.

~, como se vê, Sr. Presidente, com ligeiras modifica
ções de redação, a mesma, a emenda que foi aproveitada
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~ constante do art. 14, para a qual peco aos Srs. Constitl.l
lOtes a costumada atenQão. (Muito bem).

O Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Vasco de Toledo.

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, chamo a atenção da Assembléia par.a o ar
tigo 14 da matéria em votação que prevê - perdô8-me o
-Sr. Deputado Negreiros Falcão - mais sabiamente o prin
cípio que aquí se pretende consignar. porquê diz o seguinte:
"Toda emprêsa industrial ou agrícola, fora dos centros es
colares, e onde trabalharem mais de cincoenta pessoas, com a
existência, entre as mesmas e seus filhos, de, pelo menos,
dez analfabetos, será obrigada a proporcionàr ensino pri-
mário gratuito". .

Assim, Sr. Presidente, entendo que a matéria já apro
vada no artigo 14, prevê melhor o caso. Não colidindo ela
com a emenda do Sr. Deputado Negreiros Falcão, eu pediria
a S. Ex. desistisse de seu requerimento de de.staque, uma
vez que o a:ssunto já está perfeitamente bem decidido.

O SR. EUVALDo LODI - Faço minhas as palavras de
V. Ex.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Era o que tinha a dizer.
(Muito bem).

o Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, para en
caminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Henrique Dodsworth.

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a questãa suscitada nesta emenda se
cinge a méra caso de redação, - visto como eu havia pro
posto, na emenda de n. -1.369, fôsse restabelecida no prO
jeto elaborado pela Comissão Constitucional, a redação qo
texto que figurava no Ante-projeto enviado á AssembléIa
Nacional Constituinte~

Entendeu o eminente relator, Sr. Deputado Euvaldo
Lodi, necessário esclarecer que uma das condições indispen
sáveis á organização de escolas fôsse a existência de analfa
betos dentre o grupo de pessoas que' desenvolviam sua ati
vidade nos centros agrícolas ou industriais.

De fato, o acrescimo, proposto pelo eminente .rel.ator, á
emenda de que fui o único signa~rio não cuidava dessa par
te, nem- criava restrição de espécie alguma no tocante á mo
dificação da redação, sugerida pelo nobre Deputado relator
do projeto. .

Em tais condições, Sr. Presidente, congratulando-me
com a Comissão, pela aceitação de medida ju::.ta, cuja idéia
em verdade não me pertence, porquê estava incorporada aO
Projeto de Constituição enviado á Assembléi&., fico, real
mente satisfeito, por ver que a nOva Consti~uição vai fayo
recaI' aos necessitados sobretudo em matérIa de educacao.

Era o que eu tinha a dizer, sucintamente. (Muito
bem) •
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o Sr. Presidente - O caso ocorrente, permite nova in
terpretação do Regimento. Doravante s6, poderei dar a pa
lavra. p.ara encaminhar a votação, ao primeiro signatário
de emenda que, eUl consequência de destaque, seja subme
tida á consideração da Assembléia.

Quanto á emendas congêneres, uma vez que o autor
respectivo se desinteressa, tanto que não requer destaque,
não poderei conceder a palavra.

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Fernando Magalhães.

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente permita-me V. Ex. formule uma questão de ordem.
V. E~. está dando uma interpretação forçada da lei interna
da Casa, no sentido de evitar que vários Deput~dos se p~o
nunciem sôbre emendas destacadas. V. Ex. nao quer 10
fringir o Regimento, mas. desejo acentuar, pela observancia
rigorosa dêle, não podíamos estar discutindo 9urante tantos
dias de vez que, ao fim de quatro, V. Ex. t10ha que pro-
mulgar a Constituição Provisória. JMui~o bem). .

V. Ex., no entanto, abriu mao desse prazo e, aSSIm
sendo, deveria seguir interpretando, no caso vertente, o Re
gimento, com igual liberalidade. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia, sôbre o
assunto.

O Sr. Pinheiro Lima - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Pinlieiro Lima - (Pela ordem) - Sr. Presidente
lembraria a V. Ex. a conveniência de relegar para as ses~
sões subsequentes a decisão que acaba de tomar, com refe
rência ao fato de não mais ser dada a palavra aos signatá
rios de emendas correlatas com aquelas cujos destaques fo
ram solicitados para a presente sessão.

Estou exatamente envolvido num desses casos, porquê
sei, desde há alguns dias, que se encontra sôbre a mesa pe
dido de destaque par.a emenda perfeitamente. iguala uma
que tive a honra de oferecer á apreciação do plenário. E
P9rquê sabia da existência dêsse destaque. dispensei-me de
requerer medida identica para a emenda de minha autoria.

'0 SR. IREN~O JOFFILY - Ainda pode fazê-lo, agora.
O SR. PINHEIRO LIMA - Espero, então, diante do

esclarecimento do nobre Deputado, Sr. Irêneo Joffily, que
V. Ex. receba, ainda hoje, o pedido que farei nêsse sentido.
(Muito bem).

O Sr. Presidente - Estã, portanto, resolvida a questão
de ordem suscitada pelo nobre Deputado, que enviara á mesa
seu requerimento.

Q Sr. B:emique Dodsworth - Peço a palavra,' pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
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o Sr. Henrique Dodsworth - (Pela ordem) Faria
um llpêlo a V. Ex., Sr. Presidenle, no sentido de reconsi
derar sua deliberacão. A habilidade de V. Ex. se deve. em
grande parte, o êxito com que está sendo votada a Consti
tuição. (Muito bem).

Exatamente, dentro do critério liberal e inteligênle da
mesa. tem se estabelecido um debate amplo, que até agora
nüo fÔra permitido.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Gracas ao liberalismo
do Sr. Presidente, que conquistou os próprios adversários.

O SR. PRESIDENTE - Examinarei cada caso que s~

apresente.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex., realm~D

te. não tem necessidade da medida que propôs, porquanto
assim vai tolher a iniciativa inclusive do próprio leader da
maioria. a quem compete o trabalho de coordenação, que
não lhe seria possivel exercer, por não ser autor de todas
as emendas. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Conforme declarei, não farei dúvida
Eltn examinar cada caso de per si. (Pausa).

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. 439. .

o Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
um requerimento de destaque relativo á questão imigra
tória.

o Sr. Negreiros Falcão - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Negreiros
Falcão.

O Sr. Negreiros Falcão (Pela ordem) Sr. Presidente,
V. Ex. não acabou de submeter á. consideracão da Casa a
outra emenda, de n. 441.

O SR PRESIDENTE - Vou submetê-la pois há ligacão
entre uma· e outra.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO
Ao ser põsto em votação o § 4° do arte fi do substitu

tivo oferecido pelo subcomité relativo a Ordem Econômica
e Social, que se vê á pág. 6 do impresso respectivo, reque
remos que dêsse § 4° do art. 11 se. suprimam, por desta
que, as palavras "devendo a lei vedar as concentrações e po
dendo determinar percentagens ás correntes imigratórias",
- e isso para o efeito de serem. essas palavras substituí-·
das pelas seguintes, destacadas da emenda n. 1.619 de
nossa autorià: - "não podendo, porém, a corrente imigra
tória de cada país, exceder, anualmente, o limite de dois
por cento sôbre o número total de seus respectivos nacio
nais. aqui fixados durante os últimos cincoenta anos.

_Pprágrafo. "É vedada a concentração de imigrantes em
q'ILa],(fuer ponto do território da União, cabendo á lei regular
a matéria no que respeita á seleção. localiz!J.Ção e assimila
çã.o do alienígena. n
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Nota de esclarecimento: - Feitos êsses destaques, se
aprovados, o texto do § 4° do art. fi do Substitutivo ficará
assim redigido: ,

"A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá
as restrições necessárias á garantia da integração étnica e
capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém,
a corrente imigratória de cada país, exceder, anualmente, o
limite de dois por cento sÓbre o número total de seus res
pectivos nacionais aqui fixados durante os últimos cincoen
ta anos.

Parágrafo. É vedada a concentração de imigrantes em
qualquer ponto do território da União, cabendo á lei regu
lar a matéria no que respeita á seleção, localização e assi
milacão do alienígena."

Sala dae; Sessões, 23 de maio de 1934. - Miguel Couto.
- Th. Monteiro de Barros Filho. - A. C. Pacheco e Silva. 
Xavier de Oliveira. - Arthur Neiva. - E. Teixeira Leite.

O Sr. Miguel Couto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Miguel Couto.

O Sr. Miguel Couto (Para encaminhar a votação) 
SI' . Presidente, o Brasil tem esta questão importantíssima
a decidir, firmado no seu direito e obrigado por um dever
rigoroso - a da imigração. O direito que lhe assi,ste foi
confirmado - há cerca de seis anos - por deliberação da
VI Conferência Pan-Americana, reunida em Cuba e que
aprovou, unanimemente, a proposta ass;inada pela delega
ção brasileira, a qual alí foi, goba presidência do grande
patrício, insigne embaixador, .sr. Raul Fernandes, nosso sá
bio colega. Essa emenda, aclamada pela Assembléia, foi a
seguinte:

"Os Estados da América reservam o direito
de examinar as vantagens em receber quaisquer
correntes de imigração e agir como melhor lhes
parecer na defesa dos seus interêsses.

A América do Norte usa outra linguagem e proclama
que o contrôl-e da imigracão é matéria puramente da sua
domesticidade - "The controI of imigration is a matter of
domestic law". É assim como quem não quer perder tem
po, e despede o temerário, aponta-l:he a porta da rua. É p'U
ramente matéria doméstica.

Ü dever é o de defender e proteger o trabalhador na
cional, com todos 'os seus direitos, privilégios e' preferên
C'ias de nascimento contra os ádvenas, que abandonaram os
seus nas suas 'pátrias.

Ninguém pense, um só momento, que existe entre os
signatários da emenda aversão aos estrangeiros. ~stes são
amigos, são comensais da sua fortuna, são membros das
suas famílias. ~les a-quí vêm ganhar o 'Pão e aquí ficam
na terra da sua fortuna e de seus filhos.

O SR. NEREU RAMos - Nosso dever é olhar, em :pri
meiro lugar, para os naciona'is.

'Ü SR. MIGUEL eOUTO - O Brasil não sabe externar
bem o seu reconhecimento a toda essa gente que veio de seu
país fertilizar e arrotear o nosso solo, regá-lo com o seu
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suor e, afinal, engrandecer por essa forma a nossa pátria.
Nem' sempre, entretanto, êles correspondem na mesma moe
da a ·essa gr.atidão, que lhes tributamos sempre.

Por exemplo, no livro do conde Debané, "O comércio
do café paulista no Oriente", o autor transcreve do "'!'imes"
o seguinte conceito:

"Italianos, alemães, negros têm sido impGr
tados para fazer um trabalho duro que repugna
aos senhores do solo. Mas, o brasileiro, ou tem de
trabalhar por suas mãos, ou então largar a ríca
herança que é incompetente para adminístrar."

E mais adiante:

",se seu desfJino tivesse levado os brasileiros
a outro canto do continente, nem tão vasto, nem
tão belo, poder-se-ia permitir-lhes que passas
sem a existência numa grande sonolência. Mas ao
brasileiro está confiada a décima quinta parte
do globo, e é toda ela um tesouro de beleza, rique
zas e felicidades possíveis: e de tal responsável 
o Brasileiro tem de subir ou de ca:ir I

Quanto a nós, Sr. Presidente, queremos subir, e tudo
fazemos nesse sentido. (Muito bem.)

Depois da guerra, todas as nações do globo, sem exce
Cão de uma, acharam de seu dever encarar o problema da .
imigração de acôrdo com os seus interêsses. Os paízes de emi
gração fecharam a sete chaves- ú seu capital homem, que é
em toda parte do mundo o primeiro-. Mandaram-no para ,as
suas colônias, como o fizeram os italianos, os portugueses
e, até, os alemães, que, preocupados com os seus fulvos doli
cooéfalos, de sangue, enviam 'Para fóra do território êsses
que consideram indesejáveis, isto é, todos os que não têm
sangue ariano puro. -

As nações de imigração, ao contl'ário, desde a América
do Norte até a República Argentina, tomaram cautelas quan
tú ã entrada de imigrantes no ,seu território.

Nos Estados Unidos houve a res-peito uma campanha
formidável, que arrebatou o povo, determinando celeuma
popular, empolgou a imprensa e chegou, até aOs grandes
homens, os seus maiores pensadores - ·essa via-Iátea de
celebridades.

Dessa campanha, Sr. Presidente, foi que resultou a
chamada "quota law", ou "lei das quotas que impediu, em
absoluto, a entrada dos asiáticos em terras' americanas e es
cancarou as portas daquele país a toda a América do Sul,
reduzindo depois a imigração européia a· 2 % dos nasc'idos
nos respectivos paízes. .

O :SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre o.radGr que está
a findar o prazo de que dispõe.

O SR. MIGUEL COUTO - .Julgo, entretanto, que ainda
me resta algum tempo.

SR. PRESIDENTE - De facto, V. Ex. ainda tem algum
tempo. .

O SR. MIGUEL COUTO - Sou forçado a precipitar Q
que queria dizer.
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Há outros pontos que desejava abordar,e não toco nem
pela rama, como por exemplo, o nosso máximo dever de cui
àar da formação e conservação da raça. (Muitb bem.) O
vigor e o abatimento das raças são os fatores mais impor
tantes, ou os únicos, da grandeza e da decadência das na
ções. A formação da raça é, pois, a chave do predomínio
das civilizações futuras. T'odo povo que não tem amor a
sua raça está desHnado a falir, em absoluto. (Muito bem.)

Outro motivo - êsse é ainda maior - refere-,se á se
gurança nacional.

Temos um imenso e riquíssimo território aberto. Ora,
já Sá de Miranda dizia: - "onde há homens, há cubiça."
"E as nações são feitas d:e homens".

Não devemos esquecer do velho provérbio da sabedo
ria popular, de que a ocasião faz o ladrão ... (Riso)

Para cumprir a sua ordem, Sr. Presidente, e terminar,
direi: O Brasil tem três máximos deveres a cumprir, ver
dadeiros imperativos catégoricos: 1.0 - a proteção e orga
nização do trabalh<> nacional; 2.0

- a defesa da raça e 
mais do que tudo - a segurança nac'ionaI. Em verdade, o
nosso país está em perigo. (Muito bem. Pal,mas.)

O Sr. Deodato Maia - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação. '

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Deodato Maia (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, alguns jornais, nestes últimos dias, têm pu
blicado o parecer que emití sôbre uma emenda oferecida pelo
eminente Deputado Professor Miguel Couto. nome que ,le
cUno com o maior respeito, dados a sua cultura e o seu ca
ráter.

O SR. MIGUEL COUTO - Agradecido a V. Ex.
O SR. DEODATO MAIA - O Jornal do ComéTcio, em

uma de suas várias, e em têrmos que muito me honram e
me desvanecem, fez referências erúditas e oportunas a êsse
modesto trabalho. O parecer, entretanto, foi· formulado
quanto á .emenda aditiva oferecida por S. Ex., quando da
primeira discussão do Ante-projeto constitucional elaborado
no ItamaratL

Tal emenda, que no avulso que me foi distribuído, to
mou o n. 21-C, estava assim concebida:

"É proibida a imigração africana ou de origem
africana e só consentida a asiatica, na proporção de
5 %, anualmente, sÔbre a totalidade de imigrantes
dessa procedência. existentes no território nacional."

Ora, Sr. Presidente, pelos seus têrmos se vê, a todas
a3 luzes, que ela, ao passo que abria os nossos portos ás de
mais procedencia de imigração, fecha,va-os absolutamente,

.. á imigração de origem africana e s6 consentia na entrada
de asiáticos, na proporção que propunha.

Pelas razõea que aduzí no aludido parecer, constante do
fascículo sÔbre as Disp-osições Gerais e Transitórias, de que
fui relator, não achei de bom aviso que o imperativo pre
ceito, cuja introdução em nossa futura Lei Organica S. Ex.



- 31-

pleiteava, pudesse alf figurar, a-pesar-de brilhant.emente
justificado pelo seu eminente autor.

Não só, SI' . Presidente, as razões q:.Ie emiti no mencio
nado parecer, como outras - perdOe-se-me dizê-lo - foram'
ditadas pela simpatia e pela solidariedade, que não podem
ser relegadas para plano inferior, na confecção de preceitos
ou leis dessa natureza.

Três forças étnicas, três raças distintas se puseram em
contacto em nosso território e colaboraram em nossa. civili
zação.

'Não foi pequena, não foi de somenos importancia a
parte do africano na formação de nossa riqueza, arrancan
do-a da terra, desbravando as matas, regando até o nosso solo
com o seu sangue, nas lutas contra os invasores.

, Ora, Senhores, como iríamos nós, havendo-nos aprovei
tado do trahalho do africano, que não remuneravamos, por
quê estava aguilhoado pela escravidão, como iríamos, ho,fe
- grandes e fecundos, dentro de uma Pátria livre - fe
char-lhes, hermeticamente, os nossos portos por um rígido
dispositivo constitucional?!

A segunda emenda, Sr. Presidente, apresentada pelo
ilustre Deputado, Prof. Miguel Couto, e ora em apreço, se
bem ver-se também sôbre o problema de imigração, é com
pletamente diferente da anterior, e tomou o número 1.619.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Apoiado.
O SR. DEODATO MAIA - Ela visa a substituição do

art. 161 do substitutivo da Comissão Constitucional e foi as
sim presente, não ao comité de que sou relator, mas ao en
carregado de estudar a parte referente á Ordem Econômica
e Social, cujo relator já opinou.

Em discurso pronunciado em 1918, constante dos Anais
da Camara dos Deputados, quando a América do Sul, logo
após a Grande Guerra, era ameaçada pela maior, a mais for
midável corrente err..igratória que apareceu no mundo, plei
teei a restrição da imigração. E o fiz levado pelo surto. de
bem entendido nacionalismo - o tradicional espírito nacio
nalista que, há mais de 100 anos, nos incorporou ao mundo
civilizado. .

Tenho, pois, juízo formado sôbre o assunto e, assim, ve
nho declarar que não posso deixar de acompanhar o ilustre
Deputado na sua úlUma emenda, pela generalização da me
dida que propõe. (Muito be1n; muito bem.)

O Sr. Artur Neiva - Peco a pala"Ta, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votaçã{), o Sr. Deputado Artur Neiva.

O Sr. Arthur Neiva - (Pa:ra enca,minhar a votação)
Sr. Presidente, o tempo é escasso. Trazia umas notas escri
tas. Resolví, porém, alterar o que tinha a dizer.

Lembro~.e das palavras aqui proferidas pelo eminente
mestre, Professor Miguel Couto, a propósito do artigo do
Dl'. Debané; e apelo para o meu colega e amigo, Sr. Fer-

. nandes Távora, que pode testemunhar que uma leva de bar
badianos condnzidos para o Amazonas, afim de construir a
estrada de ferro Mamoré, não pÔde realizar o trabalho. Foi
ainda o desprezado, o humilhado jéca, que precisamos am
parar, neste momento (apoiados), O chamado para concluir os
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trabalhos. Recordo-me, bem que foram alemães que dirigi
ram grande parte dos serviços, e, a-pesar-do seu grande ti
rocínio e conhecimentos, tiveram de desistir.

Neste instante, sendo o tempo limitado e o assunto por
demais debatido e conhecido, queria apenas fazer. a apologia
do homem do sertão, que caãa vez mais esquecemos; dos hu
mildes conterraneos nossos que, com espírito de sacrifício
ináudito, que pode desafiar cotejo com o das raças mais ca
pazes ...

a SR. LUIZ SUCUPIRA - Conquistaram o Acre para o
Brasil.

O SR. ARTUR NEIVA - ... conquistaram o mundo de
opulência e de extensão que é o Amazonas. Há tempos, o
eminente Deputado paulista, Sr. Cincinato Braga, afirmava
que, em 1910, a Amazônia, com o trabalho dos obscuros tí
tans patrícios, produziu o que, hoje, em um ano todo o Brasil
produz e exporta.

Há, em tudo isto, muita coisa de comovedor. Diante da
quela civilização, realizada com prestígio, em uma região
em que três grandes nações colonizadoras por excelência 
a França, a Inglaterra e a Holanda - fracassaram; realiza
da pelo brasileiro humilde, pelo nordestino das terras calci
nadas, que conseguiu o assombro de, no solo encharcado e
desamparado do extremo Norte, levantar, a mais de dois mil
quilômetros da costa, a cidade de Manaus - até o próprio
Roosevelt se impressionou, êle, acostumado ao deslumbra
mento é a iniciativa uankees. Pois bem, conta-me o ex-in
terventor do Amazonas, o Sr. Alvaro Maia, que muitas da
quelas regiões, onde o nacional levou o progresso, como a
Cruzeiro, iluminando-o a luz el~tri{la, estão hoje em tal es
tado de desamparo que, nelas, por uma metamorfose regres
siva, se chega a fazer o fogo á maneira dos bugres, atri
tando paus. Isto deve comover-nos. Para onde iremos, com
esta gente tão desprezada e que está dobrando de 25 em 25
anos? se, hoje, no Brasil, somos 45 milhões de habitantes,
dentro de 25 anos seremos 100 milhões. Para onde iremos?!
As terras do Brasil não são tão ferazes - vivemos a ouvir.

a SR. LUIZ SUCUPIRA - A melhor parte está nas mãos
dos estrangeiros.

O SR. ARTUR NEIVA - Escutamos, desde a nossa in
fancia, êsses ditirambos que nos ensinam os livros escolares:
vivemos na terra mais fértil do mundo•

. Não é suficiente!
Com esta apologia aos humildes habitantes dos sertões,

81'. Presidente, que construiram esta grande Pátria e 3. fi
zeram ainda unida, peço a aprovação da emenda Miguel
Couto, já vitoriosa por isso que assinada por cento e trinta
Deputados. (Muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Artur Neiva, o
senhor Antônio Carlos, Presidente, deiX'l a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo se.choI'
Tomaz Lôbo, 1° Secretá,l'io.

O Sr. Teotônio Monteiro de :Barros - Peco a palavra.

O S.. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.
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O' Sr. Teotônio Monteiros de Barros - (Para encaminha,·
a votação) - Sr. Presidente, ao ser votada a matéria da
-emenda, importa, de certo modo, conhece~-lhe a gênese
completa. Quando, em primeira discussão, consideramos o
assunto, emergiram das cogitações de vários Srs. Depu
tados emendas, que sugeriram medidas, se não pe.rfp.ita
mente acordes, pelo menos, tendentes a um mesmo obje
tivo. Dessas emendas foram retirados conceitos vários
que se aproveitaram e que se cristalizaram já na elabora
cão do substitutivo que nos veiu ás mãos, para a segunda
discussão. Foi, então, Srs. Constituintes, que, tendo de
elaborar a emenda da segunda discussão, reunimo -nos to
dos quantos tínhamos versado o assunto em primeira, e
dessa reunião, com a colaboração de todos, nasceu a emen
da n. 1.619, cuja aprovação hoje estamos ple~teando,
emenda essa que, com o trazer a assinatura de 130 senho
res Deputados - e por isso mesmo já é uma emend~, co
ordenada de origem - encerra a m-édia do que se discute,
do que se debate, do que se pretende desta Assembléia.

Nasceu ela, repito, da colaboração de quantos tínhamos
trabalhado -e versado o assunto em primeira discussão.
Sendo emenda assim feita, ela representa natura~mente,

como disse, a média do pensamento dos que estudaraM e
trataram da matéria. E tanto é verdadeira esta afírmal,iva,
que, elaborado o texto da emenda, foi ela recebida de bra
ços abertos pela Casa. Tanto assim, que esta meBma As
sembléia já lhe consagrou a vitória, consignando .a êsse
texto a sua aprovação pela assinatura de 130 Deputadas.

Trata-se, Sr. Presidente, de providência de car'á:ler
geral, que se funda em cogitações do mais acendrado amôr
á nossa terra. Defendemos um direito incontrastável do
Brasil, direito que emerge do nosso próprio estado Ijp. Na
ção soberana. Por isso, Sr. Presidente, que a emenia não
encerra nenhuma exceção odiosa, por isso que nela E'e con
substancia medida de defesa interna de caráter g~ral. nós
nos sentimos com toda a autoridade para lhe pleitearmos a
aprovação, na certeza de que estamos pedindo á Casa pro
vidências que hão de assegurar, quer pelo lado etnico, quer
pelo econômico, um futuro grandioso á Terra de Santa
Cruz. ,

Se estamos trabalhando a lei estatutária, se E'stamos
fazendo uma constituição jurídica que vai ficar estática,
não devemos esquecer que será o homem que há de ir di
namizá-la, que terá de transformá-Ia, pô-la em execução.
E é assim que não se compreende que, nêste momento, se
esqueça a matéria prima para a qual estamos legislando
- o homem nacional. (Muito bem.) •

É fundado nêsses motivos, é pleiteando por essas ra
zões, que pedimos e esperamos a aprovacão da emenda
1.619 com o destaque já formulado, para que, saindo da
quí hoje, seja lícito a todos n6s, num movimento intros
pectivo, contemplar esta Pátria grandiosa que há de vir e
que, de 25 em 25 anos, está dobrando a sua massa de po
pulação, dobrando com o esfôrço do elemento nacion~I p('r'_
quê, nêsse anmento da massa da população, a contribuicão
estr_ngeira tem sido mínima, ao contrário do que S~ dá
com o nosso desenvolvimento.

O SR. ARRUDA F~cÃO - Menos em São Paulo.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Inclu

sive S. Paulo. V. Ex., nêste ponto, não está falando com
VOLUME XXII 3
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,conhecimento de causa. O elemento imigratório de São
Paulo, conquanto l;eja dos maiores, é ainda, sob êste p~rti

:cular do nosso índice demográfico de influência pt'qucna.
O SR. HOMERO PIRES - Si tal se dá em todos os E~

tados, não poderia haver excecão em rp1ação a S. Palllo.
O SR. 'l'EOTONIO MONTEIRO DE BARROS - 8ub

rnetendi> á consideràção da Assembléia esta nossa emenda,
truto de muito estudo, de muita ponderação, estamos cer
tos de que o pienário vai aprová-la, não só por medida de
segurança para o futuro, como, principalmente, por u:n
movimento altivamente patriótico, por força do qual se re
conhece que o nosso problema é mais de movlmenliloãu da
massa da população interna do que propriamen~e d... Impor
tação do braço. É com êsses fundamentos que pooimos a
aprovação da emenda em votação. '.Muito bem. Pa~ma.s..)

Durante o discurso do Sr. Teot,ônio l\'lon
teiro de Barros, o Sr. Tomaz Lobo, f o sem-etá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Antônio Carlos, Presidente.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra.

O SI' _ Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Morais Andrade.

O Sr. Morais Andrade - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero, preliminar
mente, dirigir as minhas congratulações mais cordiah e
mais sinceras - porquê adversário - ao eminente pro
fessor Miguel Couto e aos dignos companheiros seus, signa
tários da emenda ora em votação.

Quero fazê-lo, Sr. Presidente, porquê, ao confecciom~

rem a emenda cuja votação encaminho, tiveram os err::l
'Dentes colegas e mestres o cuidado de lhe tirar a feiçã,o
nimiamente antipática, odiosa - permitam-me a expres
.são - de singularizar a proibição ou limitação da imigra
çãa para estd ou aquela nacionalidade _ (Muito bem.)

SS. EEx., no alto espirito de compreensão da cordia
lidade internacional tiveram por bem estender a limitação
a todas as correntes imigratórias.

Mas, Sr. Presidente e prezados colegas: se, por um
lado, a emenda ficou internacionalmente mais simpá
tica, se assim podemos dizer ...

O SR. XAVIER. DE OLIVEIRA - A emenda ficou mais bra
-sileira.

tO SR. M:OR:A.I:S A!NiDItAlDE - .•• - Se ficou mais bra
sileira, na expressão do meu prezado colega, digno aparte
ante quero consignar que, por isso mesmo a ordem ficou
menos nacional, menos conforme ás necessidades econômi
cas de nossa terra, porquê, limitando a imigração estrangeira
a 2 % da atualmente existente, realizou - perdoai-me o
modo de falar - uma brecada violentíssima no desenvolvi
mento econômico nacional (apoiados e não apoiados.)

Ninguém que conheça as celebérrimas realidades bra
sileiras, poderia afirmar, como aliás teve a coragem de o
fazer '0 Sr. Deputado Xavier de Oliveira, que o Brasil é
um pafs que pr.escinde da imigração.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Jámais disse isto.
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O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. o asseverou
--daquela tribuna, e há de se lembrar de que na ocaSlao
~apa~teei a V. _~x. com tod() o çonhecimento que tenho das
reahdades paubstas, onde se VIVe a pagar, a mendigar, a

--estipendiar, a comprar o braço emigratório.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Responderei a V. Ex.

,dentro de alguns momentos.

O SR. MORAIS ANDRADE - A mesma coisa dis
seram o Sr. Deputado Luiz Sucupira, há dias, na reunião

--(ie coordenação, e por outras palavras ou discurso, que pro
nu;..ciou na mesma reunião, nosso eminente amigo, senhor
Deputado Artur Neiva.

Sr. Presidtmte, quem conhece {} que ocorre no sul e no
·centl'o do Brasil, quem está a par das im-ensas necessidades
de braços para a lavoura em ,São Paulo, em Goiaz, em Mato

-'Grosso, -em todo {} Sul. . . _
O SR. M.-iRIO 'CHERMONT - Em todos os EstadoS' do Brasil.
O SR. MOR.AIS ANDRADE - ". !bem como no Pará...
O SR. LUIZ SUCUPIRA - O braço nacional está conde-

nado Dlo Pará.
O SR. MORAIS ANDRADE - ... e em outros Esta

-dos não póde, de modo algum, afirmar que o Brasil pre-
scinde da imigração. .

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não é -o que -está na emeruda.
O SR. MORAIS ANDRADE - Precisamos da imigra

ção e de uma imigração que não seja c-onstítucionalmente
limitada porquê ninguem póde levar a sério esta percen
tagem de 2 %

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. fMa assim, con
-tra 130 de s-eus colegas que assinaram a emenda.

O SR. MORAIS ANDRADE - É possivel.
Tenho, porém, a coragem <1'e ir c-ontra esta corr-ente e

de dizer, alto e bom som desta tribuna, o que penso a toda
-.a minha nacionalidade. TeIllho a coragem de afirmar ao meu
preclaro mestre, professoI" Miguel Couto, que não posso
-acompanhá-lo na subscrição dé sua emenda, não obstante
reconhecer sua imensa autor-idade no assunto. Tenho a co
ragem de assim proclamaT, poIlquê é pre-e.is-o que os brasilei
ros saibam que não podemos limitar a imigração.

O SR. MIGUEL COUTO - V. "Ex. dá licença para um
:aparte?

Não ped-ia ninguem. para assinar a minha e~enda.

O SR. MüR.US ANDRADE - Faço justiça a V. E~.
quero, entretanto, dizer á Casa que não V. Ex., mas muitos

--dos nossOs digníssimos oolegas andaram de bancada em l)an
cada, oom a emenda á mão a -solicitar a assinatura doe COIl:'pa
nhei-roS! nossos.

(Trocam-se apartes. Ou.vem-se protestoS'. O S1'. Pre
..sixlente pede atenção.)

O SR. PACHECO E SILVA - Thmos o direit() de recorrer
-:ao patrioti-smo de todos os nossos companheiros.

O SR. MORAIS ANnRADE - Fui PI'ovocad'o a trazer
ao conhecim-ento do plenário êsse faio; fi-lo com a c>oragem
'Cívica que sempre ponho em tOlda:s as minhas atitudes.
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o SR. EDMAR. ,CARVALHO - Todos temos essa coragem •.
(Há novos apartes. O Sr. Presidente faz soar I.lertltfJra-

damente os tímpanos.)

O SR. MORAIS ANDRADE - O que afirmo, 51's. Cons-
tituintes, é Ique - vejam bem - a emenda Miguel Couto,.
que me mereee iodo respeito pelos nom&s da.queles que a
subscreveram, inova0 substitutivo da :Subcomissão apenas;
iIlum ponto, qual o de estabelecer, constitucionalmente, rigida
mente, fixamente, irremediavelmente, o aumento de perceu
tagem ...

O SR. FRANCISCO MOURA - É justamente a dosagem ..
O SR. MORAIS ANDRADE - ...de 2 % ,sôhre a imi-·

gração anterior.
Ora, Senhore·s, permitam-me continue a exposição cal

ma de meu pensamento: não se póde tomar a sério o c,ál
eulo de 2% feito sôbre a totalidade da imigração anteriQl1'.

O SR. MIGUEL COUTO -..:. Com essa per:centagem entrarã'Ú,.
por ano, mais p.ortugueses do que. até agora.

O SR. MORAIS ANDRADE - Não podem ignorar, se-
nhores Deputados, que a Itália de Mussolini proibIU a emi
gração dos lavradores ..•

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Por. enquanw.
O SR. MORAIS ANDRADE - .,. não podem ignorar'

que P,o'rtugal de Carmona proibiu, também a emigração de
agricultores; não podem ignorar que a Alemanha de Hitler
não admite a sai-da dos homens válidos e operosos. (Tro-
cam-se apartes.) -

Peco a V. :Ex., Sr. Presidente, que me garanta o uso
da palavra.

O SR. PRESIDENTE - RogoaJÜ's Srs. Deputad~s atendam
á reclamação do' oradoi!'.

O SR. MORAIS ANDR:ADE - Ouvi os discursos dos
nobres ·colegas no mais -evangélico ·d05 $ilêncios. SS. EEx.
não ·querem, 'entretanto, permitir que traga á Casa os meus
argumentos e minhas obs'ervações. Essa a tolerau'Cia dos
ilustres Deputados.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. não se p6de quei
xar da noss-a tolerancia, pois já falou 10 minutos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Reclame V. Ex. do se
nhor Presidente. (Há O1ltros apartes.)

, O SR. PRESIDENTE - Solicito aos Srs. Deputados que res
peitem o direito <.lo Sr. Morais Andrade.

O SR. MÁRIO 'CHERMONT - Queria que o -oradGr IDe in
formasse qual :a ,solu~ão que seria dada ao povoamento dos
·graudes Esta>dos, <>nde a derusidaJd,e de pO'pulaf;ão não satisfaz
aos interêsses regionai's. Pelo critério que se deseja adoptar,
em 20 anos não se teria resolvido o problema.

O SR. MORAI5 ANDRADE - Teremos que calcular a
percentagem de 2 % >sôbre as leva.s imigratórias anteriores
e ,estas seriam ridfculas, insignificante,s; não corresponde
riam, sequer, ás e:tigências de braços do meu :Estado - São'
Paulo - quanto rr.ais ás' dos 20 Estados da Federação.

Sr. Presidente, não podemos tomar a sério, consequen
temente, <O cálculofantasista e imaginoso dos d~fen,s()res da:
emenda Miguel Couto. .
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Fala-se na l}roteção ao trabal'ha'dol" na.eionai. ,Sou ab50
"lutamente insuspeito paxa. tratar do assunto, pwquê em meu
Estado, toda.sas levas de imigrantesua:cionais têm sido re

··cebidas ~ empregadas imediatamente em DJoss'as lavouras.
O SR. PRESIDENTE - Ohservo ao 'Orador que já se acha

·esgotado {) tempo de que dispõe.
. O SR. MOR..A.lS ANDRADE - Mais um: minuto, senhor

Presidente, para concluir. Entretanto, que ae·o<ntece?
Nós, que realizamos ,o 'milagre da integração de todas. as

l-evas imigratórias Bm n()ss'C~ ,solo, conseguimos fixar, das
levas de imi,grantes nacionais, parcela insignifi,cante. Essas
mesmas, contudo, nós as recebemos sempre de braços aber
tos e são irr.ooiatamente empregadas.

iSenhores, mudem a populaç.ão {f,o Brasil inteiro para
'São P,aulo -e essa 'Populaçã'o toda terá emprego, meio de vida,
subsistêIJIcia,e ,será acolhida também de braços abertos.

VÓZES - Oh!
O SR. MIGUEL COUTO - É fantasia do o'l'ador.
UM SR. DEPUTADO - V. Ex. p6d-e provar iss'o?

O SR. MORAIS ANDRADE - Não quero provar coi,~a
·alguma. .

O iSR. PRESIDENTE - V. Ex. j,â tem {) s·eu tempo esgo-
tado. .

O SR. MORAIS ANDRADE - Não me permitem falar.
eSr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - V. E.."'{.. tem: razâo;o discurso de
V. Ex. tem sido, muito interrompido. Peco aos 81's. cons'
tituintes permitam ao orador terminar as suas considerações.

O SR. MORAES ANDRADE - Os nobresoolega-;; inter
p.retaram IDa,l as minhas palavras. Quizape:n3!S a,centuar
que nos limites do Estado que conheço bem, nos limites do
meu rincão, toda a pouplação do Brasilpóde, perfeitamen
~e acomodar-se. Mas, se. isso não. ,é viavel se nem mesmo
podemos atender ás necessidades da -nossa lavoul"a com os

,colonos nar-ionais, ·como, sen.hores, se estabel,ecer um limi
te, uma impossibilidade pa.ra a nOssa gente, para oS bra-
sileiros dos outros Estados do BrasH trabalharem bem o
seu eampo? Como se fixar, na CO'IllStHuíção, e ·não na 1e

.gislação ordinária, essa limitação?
É -contra isso, 8r,s. Constituintes, que, sem a p]:etenção

,de.col1v,encer ninguém, ,subi á tribuna :para lavrar meu -pro
testo ,solene e desinteressado. (Muito bem.)

O Sr. Xavier de Oliveira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra ó Sr. Xavier de
"Oliveir.a, para en.caminhar a v{)taçã~.

O Sr. Xavier de Oliveira (Para encaminhar'a votação)
.- Sr. Preside~.'te, paJs.ad:a é jã a hora dos debates inflamados;
;passado é já o momento !d()S di.g.e·uI"SO-S ardtoro<sos, porquê ~go
ra precisamos apenas. 1:azer o D.OS60 -exame de eonciêuCla e
votar de acôroo com ela. Impõe-se-nos o dever de olohos fitos

'no Brasil, procurar resolver êsse problema, que é o :magno
pr.oblema da nacionalidade, a. imigração. .

Não venho senhores, responder apaixonadamente á in
'terpelação do nobre Deputado, o ilustre S. Morais de A!!-
'drade, porquê essa :resposta S. Ex. terá dentro ide algu~' ml-
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nutos e pel·o voto patriótico e sensato da baincada lusida do'
.grande Estado de São Paulo.

Venho, sim, Sr. President,e, dizer qu.e temos () direito de,.
soberanamente, a-rrurr·ar a nossa própria casa, impedi·ndo que
o pI'oblema da imigração continue seIl!do es'tudado e re801-·
vido, como o tem sido até agora, apenas por estrangeiros, isto
é, pelas navões estrangeiras que têm interês,ses migratórios
UI) Brasil.

Eis o ,que venho salientar. Eis o que, ,sobI'etudo, quero
deixar bemexplfcito perante esta Assembléia.

A Nação espera que êste <dia marque o térmi·no da incúria,
da desídia s,ee·ular,que .sempre tiv,eram, para com a vital
que'Stão, ,todos os governos do Império e da República.

É ,sabido ,e c'onfirmado peloo fatos que o problema da
imigração, no Bras-il, até hoje, antes do ato de soberania plena,
que a Assembléia vai pratitcar daquí a poucos momentos,.
eram estudados tão s6 pelos países emigrat6rios, que aqui
teem grandes interêsses territ()lriaJis.

Respondo ao Sr. Deputado Morais Andrade, declarando·
primeiro, ·que 'S. Ex. é que ,não tem razão qua·ndo diz que
vamos fecihaa,' os nossos portos ao estrangeiro e depois que a
emenda que limita sua entrada, anualmente, a 2 %, emenda.
não do Sr. Miguel Couto, mas da Assembléia Nacional, pela
maioria do,s seus representantes (muito bem), dá-nos o di-o
reito dle receber nada menos de cem mil imigrantes por ano.

Como se há de afirmaiI', pois, que um país que rece,oo
cem mil imigrantes', anualmente, trancou as suas portas á
imigração? .

Convem notar que os Esiad-o,g Unidos, com seus 12(} mi
lhões de habitantes, não chegam a receher ,sequer a déc·ima
parte da quota permitida pel() nosso 'País, se aprovada fór
a emenda ora em votação...

O SR. MÁRIO CHER1.lONT - As condições são ·outras. Não
se podem confrontar- as condições econÔmi.ra..,,' dos Estados."
Unidos GOm as do Brasil. Não há têrmo de colr.lparação.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA. - São as mesmas. Os
mstarlos Un.idos quando chegaram a ter um qU3JI'to da sua.
população constituida de estrangeiros fecharam <lJS' portas a
toda e qualquer 'imigração. O Brasil, atualmente, tem cerca
de :i 18 de sua população composta de estrangei'ros, e, apenas,.
regula, limitand,o, a sua entrada no país.

'O.uem há que nos possa n.egar êsse direito sagrado?
O que sobretudo, essa emenda defende, Sr. Presi.Cfente, ê

o maior patrimônio do Brasil, que é, incontestavelmente, à·
unidalde nacional.

Não nos eng-anelr.1()SI. Essa unroMe será fa.talmente que
brada, se não resolv-ermos, agora, com coragem e ~II>er.gia, o
pI'oblema da nossa imigração.

O SR. FRANC!SCO MoURA - O tipo étnico brasileiro.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, temos-.

da·do, de mão beijaJda, ás nações emigrat6rias do mundo cerca:
de duas terca.s partes das terras cultivadas da Amazônia. E
no Estado de Mato Grosso apeIJa5 nove companhias. tMnbém
estrangeiras, possuem nada menos de 70 mil quilômetros
quacn-ad.os de terras, ~6 no sul daquela unidade da Fede.ra.cão,.
para .cultivá-las por alienígenas, -sem a nossa intervenção.
mínín::'a que seja, e para aí formar quistos sociais· de nações
estrangeiras, que para cá, fatalmente, trarãl?- as disse~~ões"
mileniárias doo seus ;respectivos :povos.
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SI' . Presidente, a unidade nacional, iI"epito, que consti
tue a maior herança que nos l-egou Q Império, unidade que
deriva da própria Ul1!ião ,espiritual do POVQ bl"a~ileiro, é um
patrimônio sagrado, que nos cumpre zelar com áIIlor e que
não p(jde ,deixar de ser- defendido por um ato e·xpresso des:ta
Assembléia.

Essa unidade, obra grandIosa realizada ipela espada glo
riosa de 'Caxias, é, também, o legado maior 'que temos de
herdar- aos no'S·SiOS filhos para 'o Brasil de amanhã.

Interr()mpê~la, permitir a desagregação ,da Pátri'a ;ruo
Norte, no <Centro e no 'Sul ,do país, ,é um crime de lesa-patrio
tismo que esta A5s'embléia não praticará, até pOI'!quê se o
fizesse nã'O representaril1 os próprioS'anseios da nac-ãe nesta
hora grandiosa 'qu~ yivemos.

'Ess'a ·emenda, pois,: protege, por conseguinte, a unidade.
da P·átria, do Brasil brasileiro, do Brasil ,capaz de guiar-s·e
por si próprio, do Brasil ,capaz de gove:r:n3Jr-se a si mesmo.

Trata-se de um ato da soberania nacional. A nação está
com os olhos fitos na sua Assembléia, que, certamente, vai
dar a solução natural e lógica ao seu maior problema, á sua
questão primacial. .

E a Assembléia, certamente, pronunciará sõbre ela o seu
veredictum, sem dor de conciência e com os olhos fitos no
futuro· grandioso do Brasil. (Muito bem.' Palmas prolon
gadas. )

o Sr. Arruda Falcão - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Arruda Falcão (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. ~e alguma vêz subi á
tribuna a debater-me entre dois impulsos contrários foi
nesta ocasião.

O SR. MÁRIO CHERMONT - Admit.a V. Ex. um aparte.
Só há um sentimento: é o da brasilidade.Por êle todos pro
pugnamos.

O SR. ARRUDA FALCÃO - O motivo da minha hesi
tação, neste momento, entre os dois seDtimentos opostos, em
qu~ oscila meu espfrito, provém apenas do fato de opõr
minha pala'vra á dêsse homem eminente, cuja presença nes
ta Casa torna para mim uma grande glória o fazer parte da
Assembléia Constituinte Brasileira, como seu contempo
l'aneo. Refiro-me, Sr. Presidente, ao Sr. Professor 'Miguel .
Couto.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - É uma gl6ria do Brasil.
(Muito bem).

O SR. ARRUDA FALc..~O- Também o Sr. Professor Ar
tur Neiva e demais oradores que vieram, há pouco, á tri
buna merecem a homenagem, que não regateio, do meu
aprêço ao seu valôr, ao seu saber e ao seu patriotismo.

De outro lado, Senhores, impulsiona-me, domina-me,
dita-me as palavras êsse amõr intenso ao Brasil, que todos
nós queremos grande, próspero, progressista, como é São
Paulo, como é o Rio Grande do Sul, como o são êsses Es~
dos que, com o fator imigração, se distanciaram dos demaIS
e para onde, agora, se deslocam, venturosamente, as ca
madas de populações de outros pontos do País a busca d~
facilidades da vida e de riqueza .••
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. O SR. ASCANIO TUBINO - V. Ex. está encarando muit()
bem a questão.

O SR. ARRUDA FALCÃO - •.• a busca. do conforto, da
civilização, da riqueza, que se tornaram fáceis pelo des
bravamento do território, com o concurso que não se pode
esqu.ecer sem grande ingratidão, sobretudo inicialmente, do
colono, do imigrante, do braço estrangeiro.

Já aí se sente, meus Senhores, clara e logicamente, já
aí se verifica que essa própria grandeza dos Estados, que
6&tão em seguimento de prosperidade e de progresso, con
tribue a que outras regiões nacionais tenham de ficar ao
abandono, a reclamar a colonização.

Examinemos qual a causa central, qual a causa efi
ciente, a causa geradora das grandes crises que dominam,
endemicamente, todas as organizações do trabalho da ri
queza, do comércio, da economia, da vida brasileira. Nin
guém negará que éa falta de densiàade, que é a falta de
homens, que é a falta de população..•

O SR.. MARTINS VERAS - Não é nada disso que V. Ex.
está dizendo: é a falta de organização do trabalho.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Todo o atraso resulta
da falta de movimento e de habitantes: nas regiões insalú
bres, para ajudar a desbravar o sólo e saneá-lo, a culti
var; a bordo dos navios, para animar e desenvolver os trans
portes marítimos; nos vagões das estradas de ferro, para
manter e custear o tráfego terrestre; na própria entrada das
casas de diversões, para opulência das cidades.

É de densidade que carece o País.
O SR.. MARTINS VERAS - V. Ex. quer um exemplo de

densidade? Poderia citar a China.
O SR. ARRUDA FALCÃO - O Lloyd Brasileiro encon

tra-se a bater ás portas do Tesouro, em situação de miséria,
porquê não tem passageiro nem carga para o seu movimen
to, e as regiões do Norte ficam em consequência a sofrer
falta de comunicações. Nos Estados é onde mais se sofre 11
falta de densidade de população, para o comércio, a indús
tria, a lavoura, a cultura, ° engrandecimento.

O SR. MIGUEL COUTO - Se a sorte não nos tivesse sido
favorãvel, no oaso da guerra da Alemz.nha, não sei se ainda
teriamos as províncias de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. conhece que os im
ponderáveis, os imprevistos da história, modificam muitas
vezes essas previsões receiosas .

Senhores, o País todo está por povoar-se. Do Pará a
Cuiabá existe uma região feracíssima, maior do que a parte
povoada do Brasil, á espera do colono. O Nordeste se des
povôa, quando castigado pela sêca, e precisa de b_raços,.~e
lhe adaptem o território, estabeleçam as emprêsas de irri
gação, incrementem a indústria, etc. Governar a Nação, em
geral, será colonizá-la.

No Brasil não há ninguém, absolatamente, que o consi
dere o resultado da proliferação das tribus indígenas. Todo
o Brasil é filho da colonização e, portanto, da imigração.
Assim os grandes povos vieram da mesma origem.

O SR. MIGUEL COUTO - Absolutamente não. Em vinte
;anos a população duplicou.
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O SR. ARRUDA FALCÃO - Agradeço a honra do aparo
te de V. Ex., ma~ como fechar~os a porta :lO português,
que nos deu a umdade da PátrIa; ao alemão, que tornou
próspero o Rio G-rande do Sul; ao italiano, qu~ fez Siío
Paulo grande, cu.to, soberbo, rico; ao negro, senhores que
foi quem primeiro realizou todo o trabalho materiàl dA
desbravação do território?

Será um chauvinismo, nesta hora, querer-so consagrar
na Constituição, como medida definitiva, eS311 quota tão
baixa de 2 % para a imigração.

O dispositivo que se encontra no projeto atenderã, per
feitamente, ás exigências do patriotismo nacional.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - A Assembléia vai decidir.
O SR. ARRUDA FALCÁO - Ficará melhor deixar ao

·Congresso, em sua legislatura ordinária, poderes de regu
larizar a imigração e localizar os col'lnos.

Marcar a quota em definitivo, na Carta Constitucio
nal, será não atender, Senhores, a que o Brasil se ..{!ivide em
três bacias geográficas: a do Amazonas, a do São Francisco
·e a do Paraná. Só a bacia do Paraná, pode dizer-se, não
precisa tanto de imigrantes. .

Reflitam os brasileiros sÔbre o Brasil de amanhã, no
Brasil povoado, que não será uma grande Nação pelo seu
·continente geográfico, mas pelo seu conteúdo de humani
dade. A Nação não é a terra, mas (\ homem que a ocupa,
numeroso, adiantado, próspero, feliz, formando uma densa
população. Isto só o coluno nos poderá permitir. A terel
do café, do algodão, do açucar, da borracha etc., é fera
císsima. A terra é fertil e generosa.

~ste, Senhores, seja êste o pensamento de patriotismo
·e de brasilidade, a que peço a esta Assembléia que atenda,
na hora da votação. (Muito bem) •

O Sr. Abelardo Marinho - Peco a palavra, Sr. Presi
·dente.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
·votação, o Sr. Deputado Abelardo Marinho.

O Sr. Abelardo Marinho (Para encaminhar a vota
·ção) - Sr. Presidente, depois do que se tem dito, desta
tribuna, a favor da emenda subscrita, em primeiro lugar,
pelo ilustre professor Miguel Couto, seria, talvez, fora de
propósito a minha intervenção, se não houvesse, neste sen
tido, ordem especial dos que me mandaram a esta. As

·sembléia.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. fala com grande

autoridade.
O SR. ABELARDO MARINHO - Nós, que sempre nos

,batemos pela representação profissional, contrapusemos
protesto formal aos nossos antagonistas, que alegavam viría
mos aquí defender tão s6 interêsses de classe, superpondÇ)-os
caos da coletividade. Creio haver toda a bancada claSSIsta,
nesta Casa, mostrado que sÔbre os referidos interêsses C!e

.classe tem predominado, sempre, o zêlo pelo bem da coletl-
vidade. (Apoiados. ) .

Ainda neste momento, Sr. Presidente, quel'~ ch,amar. a
"·-atenção da Assembléia sôbre um fato: já na ~rI~eIra dIS
'-Cussão, autorizado pelo Sindicato Médico BrasIleIro e pe~o
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Sabem aqueles que se entregam ao estudo da história.
natural e OS que se dedicam meramente ás indústrias pa.s
toris, que se não podem infringir. impunemente certas leis,.
porquê o híbrido ou mestiço será sempre um condenado
á morte. Se não atendermos na defesa dêsse patrimônio, há.
de submergir conôsco, evidentemente, aquilo que é a. justa
razão e o orgulho da nossa nacionalidade.

De modo algum quero, Sr. Presidente, considerar o as
sunto do ponto de vista político. Não sou contra qualquer
raca, não tenho preconceitos nem prevenções contra quais
quer nacionalidades. Considero, porém, necessária, justa
essa legítima defesa do nosso patrimônio etnico, pois, do
contrário, os erros, os males que estão impressos na face da
nossa gente serão agravados pelo concurso de oulros .grupos
de imigrantes, de outros grupos raciais, que viriam, pelo
menos, perturbar, trazer êsse resultado de acentuar os pre
juízos já existentes.

O 8R. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que está.
findo o prazo de que dispõe.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Vou concluir.
Se por ventura procurasse o Brasil imigrantes de certo

grupo etnico diferente do de nossa formação, ou sucederia
que êsse grupo etnico divergente do nosso se misturava, se·
caldeava, se fundia, na massa popular, e, neste caso, teria-o
mos agravado o fenômeno a que acabei de aludir, ou o con
trário, i;;f.o é, que os recenchegados colocar-se-iam em 5itua
Cão de legítima defesa biol6gica, constituindo um quisto
dentro de nossa nacionalidade. E como teriam, para manter
êsse isolamento, o espírito de sua nacionalidade originária,
a nossa condenacão estaria por nós escrita á face de nossa
lei, se não cuidassemos de impedir que tal fato viesse a se·
verificar.

A questão não é, portanto, política, mas bi.ológica e
cumpr~ tomá-la em consideração, porquê a natureza não·
pel'dõa os pec.ados que se cometem contra as suas leis.
(Muito bem.)

O Sr. Adolfo Konder - Peco a palavra, Sr. Presidente.
Vozes - Votos I Votosl
O Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpanos) -Aten-·

cão! Não posso deixar de dar a palavra aos 81'S. Deputados'
que a solicitam.

O Sr. Vasco de Tolado - Peco a palavra, como um dos.
relalores da matéria.

O 51'. Presidente - Vou dar a palavra ao Sr. Adolfo·
Konder que a havia solicitado antes de V. Ex.

Tem a palavra o Sr. Adolfo Konder, para encaminhar
a votação.

O Sr. Adolfo Konder (Para encaminhar a votação) _.
Sr. Presidente, a emenda Miguel Couto, cujo destaque foi
requerido, não passa da reincarnacão desfigurada de outra
que S. Ex. e diversos constituintes anteriormente apresen
taram, visando fechar os portos do Brasil á imigraçã<l
asiática.

Falh.3ndo essa tentativa .odiosa, rumou-se no sentido.
de uma· restrição igual, aplicável a todas as correntes, de
qualque't" procedência.
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Sindicato de Técnicos em Higiene e Saúde Pública, ofereci:
a emenda registrada sob n. 1.485, nos seguintes têrmos:

"A entrada de imigrantes no País deve ser re
gulada no sentido dos interêsses nacionais e orien
tada pelas convenifluClas etnológIcas, lHgiênica~ e
psicológicas, de modo que a triagem e a dislribuit;ão
do material humano se faca por quotas étnicas, de
acôrdo com o volume das massas demográficas e a
ficar perfeitamente assegurada a sua assimilação ao
plasma nacional."

Como assinalei, esta emenda foi apresentada em nome
dos órgãos intelectuais e profissionais que representamos, na
Assembléia.

Assim, embora tivéssemos notado a preferência de vá
rios dos nossos colegas para a emenda do Professor Miguel
Couto, devemos manifestar a nossa satisfação, porquê o
princípio por nós defendido se acha perfeitamente corpori
ficado na sugestão do egrégio mestre da medicina.

Sr. Presidente, não subí a esta tribuna com o intuito
pequenino de fazer uma reivindical}ão, mas, apenas, para,
em nome do Sindicato de Técnicos de Higiene e Saúde PÚ
blica, associacão meramente cultural e técnica, e em nome.
do Sindicato Médico, associação também cultural e profis
sional, declarar nosso inteiro apÓio á emenda Miguel Couto.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Abel Chermont, para encaminhar a votac,:.ão, pro
nuncia um discurso que não foi publicado.

O Sr. Fernando de Abreu - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Fernando de Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu - (Para encaminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, encontramo-nos em face de um dos
problemas graves, mais importantes, da formacão nacional,
problema que, pode-se dizer, comecou com a descoberta do
Brasil e vem se arrastando até nossos dia!;, numa como que
inconciência dos responsáveis pela. vída política do País.

Infelizmente, homens da estatura de Rui Barbosa, não o·
conhecendo nas suas linhas fundamentais, constituíram-se
fatores para que protelada fÓsse a sua solução racional,
deixando-o alcancar a hora presente, em que esta Constitu
inte, cuidando das leis, dos dispositivos atinentes á imi
gração, se encontra, em verdade, na obrigacão de resolvê-lo.

Não é absolutamente o aspecto político que, no caso,.
tem importancia; é, antes, o aspecto biológico, de um pro
blema que se integra naquela lei iniludfvel que a natureza.
tem inscrita na ordem dos seus fenÔmenos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, talvez eu traga, bem
claras e bem definidas na minha face, as características dl)
mestiço nacional. E, como tal, falo com toda isenção de
animo, com inteiro desassombro. Se os representantes da.
Nação querem salvar o Brasil, se não desejam, enfi!?, ~e
aquilo que constitue .real~ente o nosso patrImÕU1().
etnico se subverta, é tempo de se deterem e tomar em CiJn
.sideração essa lei biológica a que aludi há pouco.
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o SR. XAVIER DE OLIVEIRA - A emenda primitiva do
'Professor Miguel Couto, ao invés de dois por cento, dava
cinco por cenlo. A que proibia a imigração de asiáticos e
africanos era minha e da bancada baiana.

O SR. ADOLFO KONDER - Registro o aparte de
V. Ex. e faco a necessária retificação, mas prossigo nas con
sideracões que vinha fazendo.

Sonelo do Sr. Xavier de Oliveira e emenda do Sr. Mi
guel Coulo, na minha opinião, são igualmente imprestáveis.

Se odiosa era a primeira iniciativa, absurda é a se
gunda. porquê visa recusar a cooperação do trabalhador
estrangeiro que se dispõe auxiliar-nos no desbravamento do
sertão e no aproveitamento da terra farta e inculta.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Pela emenda do Sr. MI
guel Couto, poderão entrar, anualmente, 100 mil imi
grantes.

O SR. ADOLFO KONDER - A emenda importa numa
restrição que se quer estabelecer, e eu chamaria a atenção
.dos nobres Srs. Constituintes para o contingente imigra
tório germanico, que é por ela o mais prejudicado.

Tenho estatísticas fornecidas pelo Ministério das Rela
ções Exteriores a êsse respeito.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - As estatísticas fornecidas
. ao Sr. Miguel Couto são em sentido diverso.

O SR. ADOLFO KONDER - Não posso admitir que o
Ministério das Relações Exteriores forneça estatísticas
falsas.

O SR. PRESIDENTE -- Atenção! Está a findar o tempo de
.que dispõe o orador.

O SR. ADOLFO KONDER - Permita-me, Sr. Presi
dente, descontar o tempo perdido em atender aos apartes.

De nada valem exemplos de outros povos que não têm
a resolver problemas idênticos aos nossos.

Além das nossas fronteiras, Sr. Constituintes, há bra
,ços em demasia e terra de menos; entre nós, há terras de
sobra e escasseiam os braços.

O SR. NEREU RAMOS - A Alemanha não proibiu a imi
.gração para o Brasil?

O SR. ADOLFO KONDER - A Alemanha restringiu a
imigração, mas não a prohibiu, tanto que estão aparecendo
·conlingentes de imigrantes alemães, no sul do Brasil e eu
quero, agora, evitar que se vede a entrada no Brasil dêsses
-excelentes agricultores que se propõem auxiliar-nos no des
bravamento do sertão e no aproveitamento da terra.

O deserto é o nosso mal e o remédio para combatê-lo
não consiste, por certo, em recusar aqueles que se desti
.nam enchê-lo com a alegria do seu trabalho honesto.

Demais, Sr. Presidente, os autores da emenda atiraram
no que viram e acertaram no que não viram. Quiseram
atingir a imigração de origem asiática e, de fato, atingiram.
·de frente e em cheio. a corrente germanica, uma das mais
cantigas do Brasil•••

O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL .-...:. Não existe mais a
.eOl'rente imigratória germanica.

O SR. ADOLFO KONDER - .•. que, nos últimos tem
1)OS apresenta reduzido contingente.
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Não creio, fosse êsse o objetivo visado, pois seria grave.
injustiça que não posso atribuir aos subscritores da
emenda.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nem é o objetivo colimado
pela emenda.

O SR. ADOLFO KONDER - Mas,se assim é, 60 há um
recur~o: negar a restrição pleiteada.

Pelos motivos expostos, como brasileiro e como patrio
ta, votarei contra a emenda apresentada, certo de que, dêsse
modo, prestarei assinalado serviço ao meu Pais. (Muito.
bem. Palmas.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, para encaminhar·
a votação.

') Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Envaldo Lodi (Para encaminhar a votação)
Desejo proferir algumas palavras, como Relator, que fUl,.
da matéria.

Coloquei-me sempre, durante os trabalhos da Consti
tuinte, fora e ausente das discussões que se travaram a res
peito do assunto em aprêço para, na tranquilidade do ga
binete, lêr, meditar e opinar, inteiramente livre· de qual
quer paixão.

A emenda do eminente Deputado e grande brasileiro,
professor Miguel Couto, estabelece um ponto de vista que,
parece, arrasta grande parte da Assembléia. Outra corren
te, a meu ver, segue a orientação de uma emenda apre
sentada pelo não menos ilustre e distinto colega, Sr. Depu
tado Cristóvão Barcelos, no sentido de suprimir o dispOSI
tivo que trata, na "'Ordem Econômica", da imigração, sob o
fundamento de que, no art. 4°, item XX, letra g, está de
terminado que cabe privativamente á União legislar sôbre
"imigração, a qual deverá ser regulada e orientada, poden
do ser proibida no todo ou quanto á procedência".

Outras· emendas estabelecem vários preconceitos ou
privilégios, quer proibindo determinadas raças, quer exce
tuando a raça portuguesa de qualquer restrição.

A Subcomissão Constitucional ficou equidistante de
todas essas tendências, diligenciando por encontrar aquela
que, a seu ver, fosse a opinião dominante do plenário. Pes
soalmente, entendo desde logo, Sr. Presidente, que uma
percentagem fixada na Constituição poderia ser um incon
veniente; a de 2 % parece-me pequena atualmente, mas
poderá ser excessiva dentro de 10 anos. Encontrará o Go
vêrno, por essa ocasião, sérias dificuldades para conseguir.
uma vez consignada a percentagem na Constituição, arredar
dela êsse número de 2 o/Ó, tal virá a ser, e muito justamen
te, o empenho de países amigos interessados.

O destaque requerido, que é objeto de votação,procura
conciliar o texto, que tive a honra de apresentar, com o fi
nal da emenda do eminente Deputado Miguel Couto, acei
tando as condições e restrições que propús e aconselhei,
terminando, porém, com a exigência da fixação da percen
tagem em 2 %.

Sr. Presidente, nenhum encaminhamento de votação,
nesta altura dos debates, parece-me, conseguirá firmar no~a
convicção dentro desta Assembléia. O plenário está SUfI
cientemente esclarecido. Não assumo a responsabilidade de
fixar qualquer número no texto constitucional; fico com a
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'Conclusão do meu parecer. Estou certo, qualquer que seja.
.a deliberação da Assembléia, terá interpretado, em sua sobe
rania, os sentimentos da Nação. (Muito bem.)

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Vasco de Toledo.

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, como um dos Relatores da matéria, esto~

.de pleno aCÔrdo com os requerimentos feitos pelo Sr. leader
da maioria por motivos que entendo, sobejamente, justifi
cam o meu ponto de vista, o qual 101 sempre o que se in:;el'~

na emenda n. L619.
No decorrer dos debates sÔbre o assunto, Sr. Presiden

te, se têm afirmado conclusões que considero heresias, desde
que sabemos - e aquí foi dito pela palavra autorizada do
eminente Sr. Artur Neiva e pela não menos esclarecida do
Sr. Theotônio Monteiro de Barros - que as estatísticas demo
gráficas brasileiras provam, de maneira insofismável, que
a população do Brasil, num período máximo de 50 anos.
atingirá a cifra de cento e muitos milhões de habitantes.

Ora, Sr. Presidente, não ignoramos que países de ex
tensã I territorial mais ou menos aproximada da do nosso,
que está no número das maiores do globo, já encaram com
·particular carinho o problema da imigração. Pressentem,
de maneira sábia, a densidade dia a dia crescente e as di
ficuldades disso resultantes.

Por que não adotarmos a sensata medida contida na
,emenda n. 1.619, tanto mais quanto ela não pratica injus
tiça, porquê não estamos, em absoluto, trancando as portas
·á imigração estrangeira, de vez que a percentagem que se
·consigna na emenda em aprêço, permite a entrada, no Bra
sil, de nunca menos de 100 mil estrangeiros por ano?

Isso é, Sr. Presidente, o bastante para que, conciente
mente, aprovemos os destaques requeridos.

Corno relator da matéria, não poderia eu, conforme
-afirmai de início, sempre inclinado a aceitar quaisquer
emendas, que assim, tão bem, encarasse o assunto, de tanta
relevancia para o país, negar meu apôio formal aos referi
dos destaques.

Espero, portanto, que a Assembléia, mais uma vez agin
do na plenitude da sua soberania, tenha. consoante afir
mou uma grande personalidade revolucionária, há bem pou
co, coragem' de estabelecer o quantum da entrada de estran
geiros no Brasil, quer isso agrade ou desagrade a quem quer
-que seja, pois, acima de tudo, precisamos provar que somos
uma nação independente. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á votação, em pri
meiro lugar, do destaque requerido para a eliminação das
.seguintes palavras, do § 4°, do art. 8°:

"devendo a lei vedar as concentrações e podendo
determinar percentagens ás correntes imigratórias".

Rejeitado êsse destaque, terei de submeter ao voto da
Assembléia as palavras em substituição, isto é:

• .• não podendo, porém, a corrente imigrat6ria.
de cada país exceder, anualmente, o limite de 2 0/0
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sôbre o nú1mero tOtal dos seus respectivos nacionais
aquí fixados durante os últimos 50 anos".

Parágrafo: "é vedada a concentração de 1m1
grantes em qualquer ponto do território da União, ca
bendo á lei regular a matéria no que respeita á sele
ção, localização e assimilação do alienígena."

Se porventura forem mantidas no artigo as palavras pri
meiras, cuja eliminação se pede, terei de considerar preju-.
-dicada a segunda parte.

Os Srs. Deputados que aprovam o destaque das pah
vras que se lêm no § 4° do art. fi queiram levantar-se.
;(Pausa.) .

Foi aprovado.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) requer verificação
'<ia votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reco
nhece-se terem votado a favor 171 81'S. Depu
tados e contra 26; total, 197.

O Sr. Presidente - O destaque requerido foi aprovado.
Vai-se passar, agora, á parte que deve substituir as

,palavras suprimidas, cujos dizeres já anunciei.
Os Srs. Deputados que votam a favor dêsse dispositivo,

..que passará a compor o § 4° do art. H, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Foi aprovado.

O Sr. Xavier de Oliveira (Pela ordem) requer verifica
~ão da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 1.45 81'S. Depu
tados e contra, 41; total, 187.

O Sr. Presidente - A Assembléia aprovou a substitui
.ção. (Palmas.)

Vou submeter á consideração da Assembléia o requeri
mento do Sr. Deputado Negreiros Falcão para o destaque da
·emenda n. 441.

Vem á Mesa a seguinte

DEC~~ÇÃO DE VOTO

Votamos contra a emenda n. 1.0619 por já esllir o as
-sunto satisfatoriamente atendido no art. 4, n. XX, letra "g".

tSala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Adroaldo Mes
-quita da Costa. - J. Mauricio Cardoso. - Sampaio Corrêa.
- Min'U(lno de Moura. - Adolpho Konder.

O Sr. Presiàente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMEN'l'O

Requeiro· destaque da emenda n. 441 do C3ipítulo: 01'
<dem Econômica e Social.

Sala das Sessões, 23 ode !Maio de 1934. - Negreiros
Falcão.
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Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte
EMENDA

N. 441

Substitua-se a letra - c - do art. 159, pelo seguinte:
jornada de trabalho diário não excedente de oito horaa~

salvo nas indústrias insalubres que será de seis, podendo, em
casos extraordinários, ser prorrogado até por quatro horas
vencendo o trabalhador, em cada hora, o duplo do salário
normal.

,sala das ,sessões. -.TVegreiros Falcão.

O Sr. Negreiros Falcão - Peço a palavra, Sr. Presidente,_
para encaminhar a votação

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o ,sr. ~egreiros Falcão

O Sr. Negreiros Falcão (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente; diante da interpretação que já foi dada aqui
.'Pelo ilustre relator da Comissão, de que a substituiCão de
uma ou duas palavras é considerada como materia de re-
dação, depolis do destaque requerido por isso que, no pa
recer ga Comissão, a minha emenda, com essa ressalva, está
aproveitada e, submetida a votos, foi aprovada. (Muito
bem.)

O Sr. Presidente - De acÔrdo com o autor, fica preju
cada a emenda.

Há sôbre a mesa, do mesmo ,sr. Deputado, o seguinte

REQUERI:M:ENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 442 do Capítulo Or
dem Econômica e Social.

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. Negreíro8-
Falcão.

Vou submeter a votos a matéria.
Votação da seguinte

EMENDA

N. 442

Acrescente-se, onde convier:
A lei estabelecerá ascondicões de tra.balho nas c-idades

e nos campos e intervire nas relações entre o capital e o
trabalho para colocar no mesmo pé de igualdade, tendo em.
vista a proteção social do trabalhador e os interêsses eco
nômicos do país. - Negreiros Falcão.

O Sr. Negreiros Falcão (PaTa encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, no parecer da douta Comissão, se estabele
ceu, na letra c, do art. ti,·o seguinte.

" ... trabalho diário não excedente de oito horas
redutiveis e só prorrogáveis nos casos previstos em:
lei. .. "
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.ora, Sr. Presidente, se se estabeleceu o prazo de 8
horas de trabalho, sem se entrar em outra explicação era
natural que fôsse aprovada a minha emenda nessa parte
9ue , 1JL"~Vd e eólabtolece v prél.ZO maXH1l0 ae >:S /t1/ri,L' plLlu G.$

tndust1'las salubres. De acórdo com uma emenda de minha
autoria e outra da minha bancada, e,xige-se também que se
marque o prazo de ô horas para o trabalho nas indú..,trirzs
insalubres, o que é evidentemente indispensável.

O SR. ACl~"RCIO TÔRRES - Parece que V. Ex está jus
tificando outra emenda que não a em votação.,

O SR. NEGR,EIROS FALCÃO - Não senhor, meu pre
zado colega e amigo; estDu tratando da emenda n. 441-

O SR. ACÚRGIO TÔRRES - Dessa V. Ex. já desistiu:
está prejudicada.

O SR. NEGREIROS FALCÃO - V. Ex. compreende,
Sr. Presidente, que num país como o nosso é preciso, ate;).
der-se ás necessidades de certas indústrias e serviços outros
em que poderá haver a hipótese da prorr(lg~lção em casos or
dinários do número de hOras de trabalho.

A prorrogação poderá ser feita por 4 horas; estas cer
tamente, com os salários dobrados.

A emenda, Sr. Presidente, visa. evidentemente, a defe.,.
sa da saúde do trabalhador, evitando que seja o mesmo ex
plorado, como, infelizmente, entre nós acontece. Por isso
que se trata de uma medida de grande alcance social, deve
ela figurar no texto da Constituição, afim de que não venha
a tornar-se letra morta. como seria de prevêrse fôsse con
fiada á Legislação Ordinária.

Num clima t6rrido como o nosso, 8 horas de serviço
ativo enervam as energias de um homem, prejudicando-lhe
a saúde.

Ninguem ignora os aspectos realmente dolorosos das
condições do trabalhador brasileiro, principalmente nas lon
ginqua:; regiões do Brasil. Legislando· para o Brasil é pre
ciso não ver apenas os trabalhadores das capitais, mas es
tender o úlhar para o trabalhador sertanejo perdIdo nas
caatingas do Nordeste e na selva selvagem do Amazon?s,
desamparado das leis. Pr'ecisamos atender ás condições
dêsses expatriados. na pr6pria terra. que lutam sem descanso
e, ás vezes, sem pão e s'em agazalho.

Se assim não procedermos, teremos a revolta natural
da:;" maiorias.

Tratando-se de trabalho nas indústrias 'insalubres,
aconselha a higiene, aconselham as leis de humanidade que
êsse limite deve ser fixado em seis horas, no máximo.

Por isto, Sr. Presidente, e por consid1erações outras
que esta Casa perfeitamente compreende, confio em que os
doutos congressistas farão justiça ao proletariado brasileiro,
que bem a merece. (Muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - 'rem a pala"vra. para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Loili (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emenda n. 442 pretende restabelecer a re
dação do projeto que veiu do ltamaratí.

'VOLUME XXII 4
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A Comissão propÔs, no art. H. a manutenclio do texto
do projeto aprovado em primeiro turno, QU13 tem redação
mais ampla. .

O SR. NEGREIROS FALCÃO - Perdão, há um engnno. Não
se trata dessa emenda.

O SR. EUVALDO LODI - V. Ex.., Sr. Pro~idente.
havia anunciado a rlesistência do autor do roquorlmenta
sÔbl'e a emenda n. 441. Stl houve engano. êstc nl10 ó meu.
O que propunha a emenda n. 441, substituindo B lelrn c.
não tem razão de s~r, a meu ver.

O assunto está perfeitamente enquadrado DIl mnlérla
votada, nas letras c e d do art. 11, do parecer.

O SR. NEGREIROS FALcÃO - V. Ex. está equivocado.
O SR. EUVALDO LODI - Sr. Presidente, manlenho

meu parecer contrário á emenda, que vai ser objoto de vo
tação.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peco o. palavra.
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Acúrcio 'l'ôrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Prmolidcn
te, apenas para pedir um esclarecimento. V. Ex., há
pouco, anunciou a votação da emenda n. 441. O nobre
Deputado, Sr. Negreiros Falcão, par equivoco. teve oportu
nidade dE' t1éclar"ar a V. Ex. quP de:::istia rio pedido de des
taquE'. o (Jlh: levou V. Ex. a suhme-ter á Casa n emenda
n. 442. O nobre- autor da E'menda veiu á tribuna e, nos
minguados cineo minutos que o Regimento lhe concede,
justificou, não a emenda n. 442, que V. Ex. nnl1ncillra,
mas a n. 441, da qual desistira. O relator respondendo á
justificaç-ão da emenda n. 441, fez consideracõcs em tOrno
da n. 442.

EsCamos. então. diante de um caso com ~slo 3SPOOtO:
a Mesa anur:cia a yotacão de uma emenda. o llutor .Jnstifica
uma outra e o relator combate uma terceira.

Desejava saber se a emenda que estã em volncno é a
de n. 441, Ou se é a n. 442, porquê de uma delas houve de
sistência, por parte do Sr. Negreiros Falcão.

Torna-se necessário que o nobre Deput.ado. agora. tnlvez
ajudando a Mesa, precise o número da emenda Que deseja
ver aprovada e o daquela cuja desistência requereu.
(!fuito bem).

O Sr. Negreiros Falcão - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Negreiros Falcão.

O Sr. Negreiros Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente.
desisti da emenda, cujo destaque requeri, uma vez que já
estava contemplada no projeto da Comissão. A quo desejo,
agora, ver submetida á votação da Casa é a de n. 441, qne
trata das horas de trabalho, estabelecendo oito horas l)~ra
as indústrias salubres e seis para as insalubres. (Mu.ito
bem.)

O Sr. Presidente - A Mesa anunciou, de modo peren
tório, em primeiro lugar a votação da emenda n. 441.
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O SR. NEGREIROS FALCÃO - Esta é a que se acha
em votação.

O SR. PRESIDENTE - Não se dá tal. A Mesa a anunciou,
lendo sido ela votada.

O SR. ACÚRmO TÔRRES - Perdão, Sr. Presidente: há
um equívoco. V. Ex. não subl.Jeteu ao voto da Casa a emen
da n. 441. O Sr. Negreiros Falcão desistiu do destaque.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. tem razão. Accedf na de
sistência do Sr. Negreiros Falcão e anunciei a de n. 442.

O SR. NEGREIROS FALCÃO - Mas, minha desist~ncia
é referente á emenda n. 44.2.

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Deputados que aprovam
a emenda n. 441, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada.
Á Mesa foi presente o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos destaque da alínea i do § 1° do art. 11
da emenda da subcomissão relatora da "Ordem Econõmic;1
e Social", e, igualmente. destaque, para ser votado preferen
cialmente, da letra k, do parágrafo único do art. 159 do prc.>
jeto de Constitui~ão.

Sala das Sessões. - Abelardo Marinho. -Prado /{ellv.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra, para enca
minhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a' palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Dp.putado Abelardo Marinho.

O Sr. Abelardo Marinho - (Para encaminhar a vota
ção) - SI'. Presidente, no parecer da Subcomissão Consti
tucional, referente ao capítulo "Da Ordem Econômica e So
cial", diz-se, na letra i, do § 1°, do art. H: "regulamentação
dos deveres profissionais".

Parece que esta redação se inspirou no fato de se terem
estioulado nas outras alíneas dêsse mesmo art. 11 os direitos
dos - operários. Parece-nos pouco acertada essa reda~ão, ou
êsse modo de emitir o pensamento de emendas apres.entudas
- "regulamentação dos deveres profissionais" - pouco ex
pressivo. Pedimos. então, o destaque, para ser aprovada, em
substituição a essa letra g, a letra k, do art. 159, pará.grafo
único, do substitutivo da Comissão Constitucional. A letra k
diz: "regulamentação das profissões, no seu exerllÍcio".

Evidentemente. não é a me!'ma r.oi;;a regulamentar de
veres profissionais e profissões. S6 o~ deveres profis;;ion~js

seria uma medida incompleta. porquanto a~ esfp.ras de ati
vidade de cada profissão e sua capaeidade de exp.rdeio fica
riam excluídas.

Por isso, preferimos - e nesse sentido I'E'corr."mos 1
Assembléia - que se aprove o destaque e. em c:pguida. ~e

arlotE' a letra k, que se refere a "regulamentaçãc àas profis
sões no seu exercír.io", ficando naturalml'mte á Comiss~" rll'!
Redaeãl) a incumbência de cuidar da estp.tica rio di;;pos~tivn.

dando-lhe forma mais compatível com o texto cllnstitucional.
Neste sentido faço o meu apêlo á Assembléia.
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Não se trata de medida que interesse apenas ás profis
sões liberais, de que tenho a honra de ser L'epresentante
nesta Casa•..

O 8R, LEMORUBER F.'ILHO - Aliás, com muito brilho.
O SR. ABELARDO MARINHO - Obrigado a V. Ex.
. .. interessa a todas as profissões e quero erer que a

douta Subcomissão não terá dúvida em prestigiar o nosso
apêlo, com seu apôio decisivo.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Pa.lmas.)

Em seguida, é rejeitado o des~aque re
querido.

Os Srs. Abelardo Marinho e Fernando Magalhães (Pela
ordem) requerem verificação da votação.

Procedendo-se â verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 94 Srs. Depu
tados e contra 62; total 156.

O Sr. Presidente - O destaque requerido, foi aprovado.
fazendo a substituição pedida.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 645, quando fôr subs
tituida a votação do Capítulo UI, Título VI - da ordem
econômica e social, - por não ter sido apreciada nêsse
mesmo Titulo.

Sala das Sessões, 15 de Maio de 1934. - Nero Ma.cedo.

Vou sumeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 645

Título VI

Capítulo m - Da ordem econômica e social
Art. 151 - Acrescente-se mais um parágrafo, sob o n. 5,

assim redigido: "A lei regulará a aplicação das fOrças ar
madas na exploração das minas e demais riquezas do sub
solo". - Nero Macedo.'

O Sr. Nero de Macedo - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr. 'Nero de Ma
cedo, para encaminhar. a. votacâo.

O Sr. Nero de Macedo - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, pedi o destaque dessa emenda porquê ela
não logrou parecer em nenhuma das subcomissões e manda
da para outra Comissão, não chegou a tempo de ser devida
ment~ apreciada.
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Do Diário da Assembléia de hoje consta a emenda com
os necessários esclarecimentos. E êstes parecem-me sufi
cientes para que a Assembléia adote a emenda, que importa
na concatenação de todos os serviços destinados ao aprovei
tamento do subsolo, das jazidas e das minas.

Assim, Sr. Presidente, estou certo de que, depois de
examinado convenientemente o assunto e em vista dos dados
hoje pul:llicados a Assembléia não negará seu apóio á emen
da ora em votação. (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitada a emenda n. 645, do
Sr. Nero Macedo.

O Sr. Presidente - Há sÓbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 1.894.
Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - J. Ferreira de

Souza.

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.894

Ao capo IH, do tiL V, onde couber:
Art. .. A 1f~i providenciará por que todas as empresas

particulares, uma vez remunerados os seus capitais. formem
com parte àos lucros liquidos distribuíveis, um Fundo de Ga
rantía de Operários e Empregados, capaz de, no caso de fe
chamento ou falência, pagar a cada um, pelo menos, o salá
rio correspondente a seis meS85 de trabalho. - Ferreira de
Souza. - Alberto Roselli.

o Sr. Ferreira de Sousa - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Ferreira de Sousa.

o Sr. Ferreira de Sousa - (Para encaminhar a votaçã.o)
ção) - Sr. Presidente, representante de um partido político
que Inscreveu em seu programa a. defesa dos direitos dos
operários, dos empregados, de todos os salariados, sem que
tal defesa vá áe encontro ás exigências do capital, numa so
ciedade como a nossa, apresentei á consideraCão da Casa a
emenda n. 1.894. Essa emenda, que se encontra a páginas
174, do avulso, estabelece, para todas as empresas particu
lares, a obrigação de uma vez remunerados os capitais nelas
invertidos formarem, anualmente, em seus balanços, co~

os lucros líquidos distribuíveis, um fundo de garantIa
para operários e empregados, afim de que, em caso de fa
lência ou fechamp-nto, possam pagar aos seus servidores os
salários correspondentes a, pelo menos, 6 meses de trabalho.

Tal emenda, Sr. Presidente, nada tem de subversiva da
ordem social entre nós dominante.
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o SR. EOWALD POSSOLO - Antes pelo contrário.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Ela consagra, sobre

tudo, um imperativo de justiça social e correspondente aos
ideais que eu, pessoalmente, afago, ideais que vejo defendi
dos por todos aqueles que se enLregam aos estudos socioló
gicos, aceitando os dogmas e os princípios da chamada dou
trina do catolIcismo social.

Com ela, Sr. Presidente, deseja-se evitar a cena depri
mente e dolorosa de todos os tempos, db Loda~ a~ h(,ras, que
nos oferecem empresas poderosas que, cerrando, de mo
mento, as portas, pela falência ou pelo livre alvédrio dos
donos, dos seus proprietários, jogam á rua. ao léo da sorte,
uma multidão de operários e empregados, aos quais no dia
seguinte faltam os elementos primários da própria subsis
tência. (Muito bem).

Não é difícil, apontar exemplos. Ainda há cerca de dois
ou três anos. uma das maiores casas comerciais do Rio'de J<1.
neiro, estabelecimento de grande nome e de vida longa em
nossa praça resolveu, pela vontade ou pelas conveniêncIas
pessoais dos seus proprietários, cerrar as portas e vender
todo o seu stock a outros negociantes, a outras casas igual
mente importantes.

E, então, enquanto o capitalista, que juntou fortuna con
siderável, baseado não somente na sua inteligência e na sua
capacidade, mas também, na inteligência, na capacidade ti na
dedicação dos seus funcionários continuava milionário, com a
mesma vida fácil que tinha dantes, ou, melhor, com vida
ainda mais fácil porquê sem os onus e as preocupações do
estabelecimento que dirigia, enquanto êsse comerciante pas
sava a viver assim folgadamente, recebendo as rendas de
trabalho que não fôra propriamente seu, mas dos seus ope~

rários e empregados, êstes, que durante anos e anos, dedi
caram á formação dessa fortuna todo o seu labor, todo a SUes
atividade, toda a sua inteligência, estavam, no dia imediato,
sem pão, sem této, sem os elementos primordiais da vida.

Ora, Sr. Presidente, a legislação moderna não p6de dei
xar d~ atender a essas chagas sociais. Não estamos mais no
tempo do "laisser faire, laisser aller et laisser passer" da
economia individualista. Estamos numa época em que é
preciso equilibrar as diversas atividades sociais, remune
rando os capitais na medida do justo, mas também garantin
do a subsistência dos que trabalham e se esforçam para o
progresso e a. grandeza desses mesmos capitais.

Não é, Sr. Presidente, com medidas policiais, ou negan
do assistência aos que padecem e pedem pão que consegui
remos atingir o aneio da paz social. Não é defendendo arraf
gadamente os preconceitos de uma sociedade capitalista em
excesso que chegaremos a evitar as manifestações de fôrça
das classes que sofrem e têm fome.

Sr. Presidente, o grande economista italiano Aquiles Lo
ria dizia, com muita procedência. que a primeira idéia de
comunismo brotou no mundo com a primeira lágrima que a
fome arrancou aos olhos de um mortal.

Pois bem; se não quizermos que as doutrinas subversi
vas da ordem social ganhem terreno e consigam mais tarde
ameaçar poderosamente nossa organização e nossos ideais;
se não quizermos que aqueles que lêem fome e não têm této
se revolt.em contra os princípios que pregamos, precisamos.
antes de tudo, prover, por meios legislativos, á sua assistên:'"
cia perf~ita, completa, de modo a evitar os males que fazem
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desmoronar, como grandes cataclismas, as sociedades huma
nas: (Muito bem).

O SR. CARLOS GOMES - De acOrdo. É pena, porém, que
não tivessem sido incluídos também os patrões, que, â8
"ezes, pela falência dos seus negócios, ficam ao completo
desamparo.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está
findo o tempo de que dispunha.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sr. Presidente, em face
da observação que V. Ex. gentilmente me faz, de acOrdo com
o Regimento, resta-me apenas apelar para a Casa, no senti
do de aprovar os dispositivos da emenda n. 1.894, que, não
colidindo com os ideias capitalistas, de vez que prevê justa
remuneração do capital, vem em auxílio dos que trabalham,
dos que, anonimamente. concorrem conforme já acentue~,

para a formação, o engrandecimento e a segurança do pró
prio capital. (Muito bem).

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, peço a palavra.
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, p:.ra encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, a emenda dispõe que a lei providenciará no
sentido de que as empresas particulares, uma vez remune
rados os seus capitais, formem, com parte dos lucros distri
buíveis, um fundo capaz, no caso de fechamento ou falência,
de pagar a cada um àe seus operários um salário correspon
dente a seis meses de trabalho.

A emenda, aM certo ponto, é contraditória, porquê os
lucros líquidos distribuíveis de uma empresa são justamente
os que remuneram o capital.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Perdão; os lucros líquidos
distribuíveis são todos aqueles que corresponderem ao lu
cro bruto, menos a despesa da casa. É um princípio de con
tabilidade que V. Ex. não pode contestar.

O SR.EUVALDO LODI - V. Ex. parte do falso pres
suposto de que as empresas sempre dão lucros. É injusta
e iníqua a emenda, porquê cuida de distribuir lucros inde
vidamente, uma vez que silencia na hipótese de' haver pre
juízo.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Isso a lei regulará.
O SR. EUVALDO LODI - Nem sempre õ capital é re

munerado. Há empresas que passam cinco e seis anos sem
lucros e vão, mesmo, á falência. Como seria possível aplicar
semelhante dispositivo?

O SR. FERREIRA DE SOUSA ~ O artigo prevê essa hipó-
tese. .

O SR. EUVALDO LODI - A emenda, no caso em que
fosse aprovada, viria criar uma situação de consequêncías
imprevisíveis em relação á produção nacional, além de, tam
bém, promover a falta de solidariedade do empregado para
com o patrão. O empregado seria premiado, com seis me
ses de salário, no dia em que conseguisse levar o patrão á
falência. A emenda é dissolutiva e deve, pois, ser rejeitada.
(Muito bem.)
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o Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Vasco de Toledo.

o Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, discordo profundamente da justificação que,
a propósito do requerimento sôbre a emenda 1.894, formu
lado pelo nobre Deputado Sr. Ferreira de Sousa, acaba de
fazer o meu nobre colega de Comissão, Sr. Deputado Eu
valdo Lodi.

8. ~x. encarou a quesLão sob um aspecto inteiramente
diferente daqllele pplo qual deveria ser examinado.

A emenda é sábia, ê justíssima na sua finalidade.
Com o Instituto de Previdência que se vai adotar, con-'

forme foi há poucos momentos votado nesta Casa, excluíu-~

elo l!J"l1paro o trabalhador que ficar desempregado. A emenda
1 .894 vem, mais ou menos, corrig~r essa injustiça que a As
serr>bltsia acaba de praticar, porquê ela prevê um fundo es
pecial de garantia, que cada emprêsa organizará com um::t
pe:rnena porcentagem, depois de satisfeita a contribuicâD
justa do seu capital, isto é, depois do lucro líquido verifi
cado. para que, assim, elas possam, dada a hipótese de fa
lência, ou de dissolução espontanea, assegurar aos seu:;; hrm
rados e dignos servidores a garantia do pagamento de s€'is
me;::!'''' pE'lo menos. dE' sal:hios.

Ora, isso é justíssimo, é profundamente humano.
Devo. aliás, lembrar á. Casa, que esse prmC1lJ10 já toi

prev'isto no Ante-projeto e no projeto aprovada em 1""
discussão.

Assim, a Assembléia nada mais terá a fazer de qU6~ con
cientemente e de maneira justa, aprovar, mais uma vez, um
dispos it ivo que ela prôpria já aceitou. \ltluito bem.)

Em seguida, é dada como regaítada a
emenda n. 1.894.

O SI'. Vasco de Toledo (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-seterem votado a favor 57 S1's. Depu
tados e contra 85; total 142.

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.894 foi rejeitada.
Vou levantar a sessão •••

O Sr. EuvaldD Lodi - Peço a palavra. Sr. Presidente,
para suscitar uma questão de ordem.

. O Sr. Presidente ~ Ia levantar a sessão. Pode, entre-
tanto, o nôbre Deputado formular a questão de ordem.

O Sr. EuvaldoLodi (Pela ordem) - Sr. Presidente, não
é possível que a Assembléia fique sujeita ã surpresa com
que vem recebendo a matéria em votacão, durante os tra
balhos.

Penso que, no momento em que a Mesa vai submeter á
. votação àa Casa um Capitulo qualquer do projeto constitu-
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ciona1. ressalvados os destaques, nec.essário será que os re
querimentos de destaque já estejam sObre a mesa, ou, que,
pelo menos, tenham um prazo limitado para serem apresen
tados, por exemplo dentro de 24 horas da aprovação do
mesmo capítulo?

Não se pode admitir que, votado um capítulo, comecem
a surgir os requerimentos de destaque, durante vários dias
seguidos, até o momento em que V. Ex. vai anunciar o ca
pftulo seguinte. Se, por exemplo, nesta altura dos traba
lhos, a :Mesa já receben 30 requerimentos. êste número,
amanhã, poderá estar elevado, in~speradamente, para 100.

Acho, pois, que tais requerimentos devem ser feitos
com a devida antecedência ou, pelo menos, dentro de um
prazo, curto e determinado, a contar do momento da votação
do capítulo respectivo.

Aí está a questão de ordem.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Acúrci o Tôrres.

O Sr. Acúrcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não sou da(;neles que deixam de reconhecer que os pedidos
de destaque mandados á Mesa, enquanto estamos votando
dc~:;·minado capítulo, atrapalhem de fato a votaçflo; pelo
menos, a tumultuam. Assim é que temos de procurar as
emendas que não estão no mesmo avulso onde figura o pa
recer da Comissão.

Mas, Sr. Presidente, há também outro fato que tem
surpreendido a Assembléia. Ainda não entrou aqui um ('3.
pílula em votação sôbre o qual se formulasse logo um pe
dido de preferência para emendas coordenadas. Trata-se,
portanto, de imprevistos para aqueles que não entraram na
coordenação . (Não apoiados.)

O SR. NEREU RA1IifOS - O trabalho de coordenação tem
sido publicado.

O ·SR. ACúRCIO TORRES - A emenda n. 1.945 quasi
que deu para tudo.

O SR. ALCAl'óTARA MACHADO - Foi a única.

O SR. ACúRCIO TC:RRES - Era uma veraudl'i!'u Ilar
môniéa.

O SR. ADROALDO COSTA - E bem afinada.•• (RiM).)
O SR. ALC:"''''TARA MAl"':Ho\no - Di""ntirei isso com Vossa

Ex., em qualquer associação de advogado; não aquf, por
quê ~ questão vencidn. DUVIdo Que V.. M. sustent~ qU«:l ,-8
trata de uma harmônica.

O SR. ACÚRCro TóRRES - Uma verdadeira b~::roÔ
nica, no bom sentido.

Não quero discutir com V. Ex. em lugar algum. De
sejo cumprir o meu dever tão bem quanto parece a Vossa
Ex. que cumpre o seu.

O SR. MEDEIROS NETO - É preciso demonstrar as afir
mativas •

. O SR. ALCA:\'TAR.A MACHADO - Quanto a mim, tenho a
conciência de que estou cumprindo o meu dever.
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o SR. ACúRCIO 'l'OFUtES - Também creio que cumpro
perfeitamente o meu •••

O SR.. ALCANTARA MACHADO - Não estou dizendo o con
trário.

O SR. ACúRCIO TORRES - ••• e não acredito <lue
V. Ex. ponha isso em dúvida.

O SR. PRESIDEl'<TE - Atenção I O Sr. Deputado Odilon
Braga acaba de requerer prorrogação da sessão por cinco
1"..'inutos. Os Senhores que aprovam o requerimento, quei
ram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pro.çse(/1Iinilo) - Preciso a::;sina
lar, afim de que não sejamos surpreendidos com algum pe
dido de destaque, depois de iniciada a votação de um capI
tulo ...

O SR. EuvALDO LOD! - Depois de votado, até.
O SR. ACíTRCTO TORRES - ... que necessário se torna

que V. Ex., de vespera. informe á Assembléia sÔbrl\ o capí
tulo que ::;erá, na sessão seguinte, encaminhado e votado, por
quê, depois que V. Ex. anuncia, por exemplo, que vai ser
votado o capítulo de "Ordem EconÔmica e Social" é que nos
cumpre enviar á Mesa os respectivos requerimentos de des
taque.

Se o Regimento é mãu, foi a maioria, a que pertence o
nobre relator, que o votou. Se o Regimento é draconiano, foi
a maioria que assim o quís; se o Re~imento importa em uma
rolha, foi a maioria que o elaborou. Por conseguinte, não podia
ela querê-lo para si e, sim. para a minoria. E a minoria não
pode consentir em restrições ainda maiores do seu direito.
como se pretende fazer, impedindo-se a apresentação á Mesa
de pedidos de destaque depois de anunciado o capitulo que
deve ser votado. Sáio, por exemplo. hoje da Assembléia certo
de que vamos votar amanhã o capítulo sObre a família. Pos
so, pois, trazer de casa, fruto dos meus estudos, os pedidos de
destaque.

O SR. EUYALDO LODr - É o que queremos.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não podemos, pois, ser sur

preendidos com requerimentos de preferência para votar
mos, exemplificando, o capítulo de "Educação", antes do de
"Família". Caso isso ocorresse, em que situação ficaríamos?

Terfamos de formular requerimentos de destaque no mo
mento. Se há êrro, é do Regimento.

O SR. MEDEIROS NETO - Não apoiados; todos têm falado
com a maior liberdade.

O Sr. ACÚRClO TORRES - O Regimento não está sendo
cumprido com rigor, mas o será quando entrarmos na vota
ção das "Disposições Transitórias".

O SR. MEDElR.OS NETO - É uma acusação por antecipação
e, portanto, injusta.

O SR. ACúRCIO TORRES - É para isso que se anuncia
que s6 poderão falar os primeiros signatários de emenda.

O SR. NEREU RAMOS - A interpr~tacão dada ao Regi
mento pela Mesa só tem contribuído para prestigiar a Assem-
bléia. (Apoiados. ) .
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o SR. ACOitam TORRES - Acho, pois, Sr. Presidente,
sem a autoridade de quem possa discutirem institutos de
advogados, mas com a autoridade de quem é aqui dentro tão
bom deputado como os que melhores o sejam - que não tem
razão o nobre Deputado Sr. Euvaldo Lodi na questão de or
dem que acaba de suscitar. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Diante das observações dos nobres
Deputados, a Mesa tomando-as em consideração, fará publicar
no órgão oficial da Casa os requerimentos de destaque.

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE QUE SE ACHAM SÔBRE Á MESA
Emenda n. 1.719

Requeremos o destaque da emenda n. 1.719 (pág. 85)
que deve ser votada com exclusão das palavras seguintes
"ficando proibida qualquer promessa de pagamento em ouro".

Sala das Sessões, 24 de maio de 1934. - Soares Filho .
...;,. Teixeira Leite.

Requeremos o destaque da emenda. n. 1.718 que se
encontra a fls. 85 do voI.: Ordem Social e EconÔmica 
(E. n. 1. 718) •

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Soares Filho.
- J. C. de Macedo Soares. - E. Teixeira Leite.

Requeiro destaque para a emenda n. i. 614 estampada
ás fls. n. 84 do avulso referente ao Título VI - Capitulo [lI
- Da Ordem Económica e Social.

Sala das Sessões. - Acyr Medeiros.
Requeiro o destaque da emenda n. f. 075, relativa ao

art. 157, do substitutivo (projeto i-A - 1934), capítulo TIl,
do tftulo VI - "Da Ordem Social e Econ6mica".

Sala das Sessões, 22 de Mai(} de 1934. - O. Weins
chenck.

Requeiro o destaque da emenda n. 1.735 constante do
avulso n. 1-B - 1934 da Ordem EconÔmica e Social, a pá
gina 62 para o fim de ser posta em votação.

Sala das Sessões, 23 de Maio de 19;34. - Luiz Cedro.
Requeiro o destaque do art. 70 do substitutivo sObre a

Ordem Social e Econômica, bem como da emenda n. 1.238,
que não foi presente á respectiva comissão.

:Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fabio Sodré.
Requeiro o destaque das palavras "de menos de trinta.

hectares" na emenda n. 1.238, cujo destaque foi deferido.
Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934 .- Fabio Sodré.
Requeiro destaque e preferência para as emendas nú

meros 1.938 a pág. 258; 1.878 a pág. 197; 1.939 a pá-
gina 84 (Ordem EconÔmica e Social). . .

Sala das Sessões, Maio de 19$4. - Cesar Tinoco.
Exmo. Sr. Presidente da Constituinte:
Requeiro seja destacado G § 1°, arf.. 9° do parecer do

Comité sôbre: Ordem EconÔmica e Social, para em lugar
dêle ser submetida a votação a emenda n~ 773 com destaque
da parte "assegurando-lhe a autonomia em relação aos par
tidos e governos".

Sala das Sessões, 22 de Maio de :1934. - lrenêo Joffilll.
Requeiro o destaque das palavras:
"A lei de organização sindical ássegurará a nluralidade

sindical" .
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Da emenda n. f .390 (página 146 do folheto "Da Defe5l!
Nacional") afim de ficarem incorporadas no texto Constitu
cional da "Ordem Econômica e Social" em seguida ao ar
tigo 162.

Sala das Sessões. 24 de Maio de 1934. - RanuLpho
Pinheiro Lima.

Peco o destaque da emenda n. 1.842, que se encontra á
página 1GO elo 'Vol. da Ordem Econômica e Social, feita a
rcl.ificn~~iio da pala'Vra capacitada para habilitada e rest.a
beleeida. depois dn palavra "entregues", a expressão de pre
ferência. que lHt'Via sido omitida por um êrro de impressão.

Feitas as devidas correc;.ões é esta a emenda n. 1.842:

"Os serviços de amparo á maternidade e á infancia, bem
como os referentes ao lar, ao trabalho feminino, assim como
á fiscalização e orientação das leis a êles concernentes. serão
entregues de preferência á mulher habilitad.a".

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Generoso
Ponce Filho.

Ordem Econômica:
Pelo destaque das minhas emendas:

981.
982, § 2°.
984, arts. 1°, 2° e 3°.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1934. - Leví Carneiro.
Requeiro destaque doart. 159, letra b, das palavras

"chefe de familia 'I, afim de ser votada e mcluída no final da
letra "b" páragrafo 1°, do art. 10 do Parecer.

Sala das Sessões, 23 de Maio 23 de 1934. - Amaral
Peixoto.

Requeiro o destaque da emenda n. f .639, no capítulo da
Ordem Social e Econômica e constante da parágrafo 64 do
avulso para o fim de ser submetido á votação.

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Luiz Cedro.
Requeiro o destaque da emenda n. 1.806 na parte re

ferente ao art. 165.
Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Carlos Gomes

de Oliveira. .

Requeiro destaque para a emenda n. 120, relativa ao
art. 154 do Substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu. .

Requeiro destaque para a emenda n. 122, relativa ao
art. 151, parágrafo 2°, do Substitutivo da Comissão Consti
tucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - F.ernando de
Abreu.

Requeremos o destaque, para votação, da emenda nú
mero 1.494 (fase. "Ordem Econômica", pag. 168) •.

'Sala das Sessões, em 24 de Maio de 1934. - Abefurdo
Marinko. - PraiI.o Kelly.

Requeiro destaque da palavra "efetivamente", constan
te. do art. 3° do capítulo referente á. Ordem Econômica e
Social", que 6e lê á página 4 do impresso.

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - José Alkimim.
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Requeiro destaque .da emenda n. 1.:1.82 de minha au
toria.

$ala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - F. Magalhães
Netto.

Requeiro destaque da emenda n. 1.662 de minha au
toria.

Sala das Sessões, 23 de Maio de :1.934.. - F. Magalhães
Netto.

Requeiro o destaque das palavras - dotando-as da in
dispensável assisMncia social - da emenda n. 1.698 para
serem incluídas no parágrafo 3° do art. 11 do parecer da
Comissão sôbre Ordem Econômica e Social, depois das pa
lavras: locais apropriados.

Sala das Sessões, 23 de Maio, 1934. - Leão Sampaio.
Requeiro destaque:
Emenda n. 1.370.
Emenda n. 1.371.
Sala das Sessões, Maio de 1934. - Henrique Dodsworth.

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE CONSIDERADOS PREJUDICADOS
PE""lJA MESA

Requeiro destaque para a emenda n. L6H, estampada
ás fôlhas 132 do avulso do Título VI - Capítulo m - Da
Ordem Econômica e Social e que depois da palavra reunião,
se acrescente mais o seguinte: e de associacão.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1934. - Acyr Medeiros.
Requeremos o destaque. para ser votada, da emenda

n. 1.804, assinada por 165 Deputados e inserta á página 148
do fascículo.
. Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Xavier de Oli
veira. - Miguel Couto. - A. C. Pacheco e Silva. - Car
lota de Queiroz.

Da Ordem Econômica e Social

Requeiro destaque para a emenda n. 121, relativa ao ar
tigo 150 do Substitutivo da Comissão Constitucional.

'Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Da Ordem Econômica e Social

Requeiro destaque para as emendas ns. 1.32 e 133, rela
tivas ao art. 166 do Substitutivo da Comissão Constitu-
cional. .

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

SI'. Presidente.
Requeiro o destaque da emenda n. 432, ao capítulo VI,

pág. 170 do avulso, na seguinte parte:
Acrescente-se onde convier:
Art. A lei ordinária determinará que todas as entida

des ou ·agências estrangeiras que operem em quaisquu!' mo
dalidades de seguros, devem se constituir em sociedades a~O
nimas nacionais, de acÔrdo com a lei brasiIeir~ com. capital

. e respectivas reservas técnicas no País e na dIretorIa sem-
pre pelo menos um diretor brasileiro nato. .

Sala das Sessões, 19 de .Maio de 1934. - Mano de A.
Ramos.•
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,Requeiro destaque do art. :164 do projeto da Comissão
Constitucional.

Sala das ISessões, 23 de Maio de 1934. - Alde Sampaio.
'Requeremos destaque para a emenda n. 1.496 (fase.

"Ordem Economica", pág. 130) .
,Sala das 'Sessões. - Abelardo Marinho. - Prado Kelly.

'Ordem Econômica e Social

Art. 162 do substitutivo.
Requeiro preferência de votação para emenda nú..

mero 1.265, publicada no Diário da Assembléia, de H de
Abril.

'Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Vieira Marques.
,Requeiro destaque para a emenda n. 1.608, estampada

no avulso referente ao titulo VI, capítulo lI! - Da Ordem
Econômica e Social, a folhas n. 165.

Sala das iSessges, 22 de Maio de 1934. - Acyr Medeiros.
Requeiro destaque 'Para emenda n. 1.615, estampa

da ás fls. ns. 100 do avulso referente ao titulo VI, capitulo III
Da Ordem Econômica e Social.

Sala das 'Sessões, M de Maio de 1934. - Acyr Medeiros.
Exmo. Sr. Dr. Antônio Carlos, M. D. Presidente da

Assembléia Nacional 'Constituinte.
Peço a V. Ex. determinar o destaque da emenda nu

mero 1.61'9, atinente ao problema da imigração, feita a ne
cessária consulta ao plenário.

ISala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Renato Bar
bosa.

REQUERIMlENTO

'Capítulo Ordem Econômica e Social
Requeiro o destaque do art. 13 para que seja redigido

de acÔrdo com a emenda n. 573, pág. 142, menos a J.)ala
vra obrigatoriedade para o particular.

Letra (J) do mesmo artigo, acrescentando, no seu final.
as palavras dispensários e preventórios.

Letra h) acrescentando - sobretudo alcoolismo.
Letra I) acrescentar em todos os Estados.
Sala das Sessões, 23 de Maio de H134. Freire de

Andrade.
Peco preferência para o parágrafo unico do art. 166

do projeto n. i-A, de 1934 .
. 'Sala das Sessões, 7 de Maio de 1934. - Abel Chermont.

- Clementino LisMa.

o Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando
'Para a de amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do llrojeto n. i-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (20 turno).

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e iO mi
nutos.
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Presidência dos Srs. Antõnio Carlos, Presidente e Fernandes
Tâvora, 2° secretário

.Ás 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christóvão Barce
los, Tamaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Val
demar Mata, Alves Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz
Tirelli, 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, Freire de An
drade, Luiz Sucupira, Valdemar- Falcão, José Borba, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pantes Vieira, Jeová. Mota,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Ca
valcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges,
Odon Bezerra, Irenêú Joffily, Herectiano Zenaide, Perreira
Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Agamemnon de Maga
lhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da
Cunha, Mário Domingues, Arruda Caroara, Arnaldo Bastos,
Augusto Cavalcanti, José de Sá, Alde Sampaio, Simões Barbo
sa, Osório Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de
Lima, Isidro Vasconc'elos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira,
Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues
D6ria, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco
Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni.
Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Masca
renhas, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Homero Pires, Ma
nuel Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloisio Filho,
Franscisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos,
Fernando de Abreu, Carlos Lindemberg, Godofreda Mene
zes, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago~ Ama
ral Peixoto, Miguel, Couto, Sampaio Correia, Pereira Car
neiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvaren
ga, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, César·
Tinoco, Alipio Costallat, Acurcio Torres, Fernando Maga
lhães, Oscar Weinschenk, José Eduardo, Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Naza
reth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira,
José Braz, Adélio Maciel,' Martins Soares, Pedro Aleixo,
Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Maia
Machado, Delphim· Moreira, José Alkmim, Odilon Braga,
Vieira Marques, Clemente Medrado. Raul Sá, Simão da Cunha,
João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano
Machado, Policarpo Viotti, Daniel de 'Carvalho, Aleixo Para
guassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Li'Curgo
Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão,
Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, Antero Botelho,
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João Alves, Plínio 'Correia de Oliveira, Alcantara (Machado,
Teotônio Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves,
Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Ver
gueiro César, Guarací Silveira, Hipólito do Rêgo, Zoroastro
Gouvea, José Ulpiano, Cincinato Braga, Carlota Queiroz,
Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covello, Cardoso
de Melo Neto Morais Leme, Henrique Bayma, José Honora
to, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João
Vilasboas, Alfredo Paoheco, Francisco Vilanova, Plínio Tou
rinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio 8ardemberg, Ne
reu Ramos, Adolp'ho Konder, Arão Rebêlo, Carlos Gomes.
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes
Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Bar
DÇlsa, Demétrio Xavier Vitor Russomano, AscaT'io Tubino,
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Adroaldo
Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Alberto Diniz,
Cunha Vasconcellos, Acir Medeiros, Ferreira Neto, Gilbert
Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues,' Valdemar Rei
kdal, Martins e Silva, Francisco Moura Antônio Pennafort,
Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Armando
Laidner, Edward Possolo, Eugênio Monteiro de Barros, Ed
mar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Válter Gos
ling , Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro
Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos,
Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeir:1
Leite, Oliveira Passos, Daví Meinicke, Pinheiro Lima,
Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira
Penido. (247).

Deixaram de comparecer os Srs,:

. Pires Gaioso, Lauro Santos, Melo Franco, Mário Whately,
Gmlherme Plaster, Mílton Carvalho, Rocha Faria. (7).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 247 81's. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2°),·
procede á leitura da Ata da sessão antecedente.

Comparece o Sr. Ministro Washington Pires.

O Sr. Presidente - Se algum dos 81'S. Deputados tem
qualquer retificação a fazer sôbre a Ata que acaba de ser
lida, queira enviá-la á Mesa, por escrito.

Vêm á Mesa as seguintes

RETIFICAÇÕES

No avulso mimeografado do Cap, Direitos e Deveres, há
uma omissão, que cumpre sanar,

Conso:mte o destaque requerido pelo Sr. Deputado Me
deiros Neto (Diário de 22 deste, fls. 3.9.:36), deve ser aôres
centado ao número 11. (dir. de reunião) o seguinte período
da emenda n. 144, de minha autoria:

"Com este fim, poderá designar o local onde a
reunião deva realizar-se, contanto que isto não im
'Porte em impossibilitá-la ou frustrá-la".

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Nereu Ramos.
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Na impossibilidade, que houve, em pronunciar o discurso
a respeito do destaque do artigo 13, seus incisos e parágrafo
único do parecer da Comissão, no Capitulo da Ordem Econô
mica e Social, para. ser substituido pelo artigo i i, da emenda
n. 1.951, r~queiro a V. Ex. para que seja o mesmo publicado
no Diário da Assembléia.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. Waldema1'
Motta.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A emenda 543, subordinada á rubrica de Assistência So

cial, constitue um magnífico roteiro da marcha triunfal do
Brasil para o seu destino glorioso.

A defesa desta emenda é própria do Brasil, que não porte
continuar a viver como um vasto hospi tal, na frase candente
de Miguel Pereira. A sua aceitação imediata por 150 De
putados subscritores é o melhor elo.,gio do seu prog-rama.

Tal emenda logrou parecer favorável da infatigável e
douta comissão d'os 26, e nela são incorporadas varias outras
emendas que representam o apôio previa de cerca de 230
subscritores.

A matéria nela contida representa sem dúvida alguma
a nova Carta de ordenação do Brasil, ditada pel~ consc.iên
cia nacional e calcada na generosidade do povo brasileiro.

Formaram na nossa falange os vultos mais respeitã
veis do Brasil atual; temos a palavra de aplausos do PrA
sidente desta casa, o magnífico Andrada, em uma entrevista
por S. Ex. concedida ao "Jornal do Brasil", o pioneiro d~~

ta gloriosa campanha; temos a figura inconfundivel de
Seabra, glória da Baía e orgulho do Brasil, temos Miguel
Couto, o pai da medicina brasileira, temos ainda o vêrbo
eloquênte de Fernando Magalhães, de Acúrcio TÔrres, te
mos ainda o conforto do patriotismo que uniu, em um s6 laco
de f.raternal amizade e comunhão de vistas, a unanimidade
de várias bancadas, temos ainda a registrar o apóio decidido
e inequívoco dos 22 Interventores dos Estados, os quais aca~

bam de designar os seus delegados junto ao Conselho Fe
deral, do Instituto de Amparo Sodal; temos a palavra do
Chefe do Govêrno Provisório empenhado e~ redimir o
Brasil, o que se verifica na circular dirigida aos Srs. In
terventores a 25 de dezembro de 19;j2; temos o prestflrio
dos Cliefes Supremo da Justica do País, varão ilustre por
todos os titulas, preclaro juiz Edmundo Lins, presidente do
Supremo Tribunal Federai o qual aceitou a Presidência ào
Conselho Federal do Instituto do Amparo Social.

Dentro de cinco minutos, prazo fatal e restrito, o que
mais porleria dizer?

O programa é vasto e fecundo e enfeixa a mais per
feita rflalizacão da solidliT'ipnlltip humana.

Realizá-lo é obra do Instituto, que conjugará de um
modo feliz e proveitoso. Ol': esforços da União do Estado.
do Município e do particular. .

Os incisos da nossa pmenna de salvação pública cons
tituiriam letra morta, senão hotlVesse o disposto no ~ único.
que entrep:a a. mag;,a taréfa ao Tnstituto de AmTlllT'O f:1ociaI.

Prevendo a natural curiosirlalie de meus ilustres pares
de conhecerem· de perto o funcionamento do Instituto de

. Amparo Social, providenciei para q"ole fôsse entrelrue a cada
um o esbÔCo do regulamento do Instituto de Amparo So
cial que rasgará novos horizôntes ao Brasil e á própria
humanidade.
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Permita-me Sr. Presidente, que ao votar a favor elo
parecer eu faca de pé em honra do Brasil, mas conservan
do nesse momento magnífico da história a alma de joe
lhos e os olhos voltados para a grande legião dos desafer
tunados e sofredores que ansiosamente aguardam a a.po
te6se dos nossos trabalhos com a aprovação do parecer, o
qual tornará eficazes e duradouros os magníficos princí
pios da grande solidariedade humana.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) envia á Mesa o do
. cumento -que se segue, o qual lhe foi entregue pelo Sr. Mi
nistro da Educação, Dl'. Washington Pires.

INDICAÇÃO

O Conselho Nacional de Educacão, tendo conhecimento
da emenda a ser votada na Assembléia Constituinte pela
qual se pretende que passe á competência privativa dos Es
tados, do Distrito Federal e municipalidades, a matéria
concernente á organização, administração e orientação do
ensino secundário da República; e, considerando que a
aprovação dessa emenda constituirá uma restrição injusti
ficável á esfera de competência do poder público federa!,
privando-o de uma das suas mais elevadas e nobres fu.n
ções sociais .e políticas, que é instituir, animar, oriental" e
tornar eficiente o ensino no País;

Considerando que a diversidade na orientação e na
prática do ensino secundário, resultante da competência
atribuída aos Estados pela referida emenda, será causa de
perturbações, desinteligências e desordens quanto á or
ganização e á eficiência do ensino;

Considerando que o ensino secundário, por compreen
der os estudos chamados de humanidades, é a base fun
damental da educação da juventude pela qual tem grande
responsabilidade o poder pú1:llico federal, que não tem o di
reito de desprezá-la;

Considerando que o rumoroso éco dos justos clamores
da mocidade e dos doutos professores do Colégio Pedro II
contra a adoção da perigosa emenda, não pode deixar de ser
ouvido pelo Conselho Nacional de Educação, a quem com
pete "firmar as diretrizes gerais do ensino primário, se
cundário, técnico e superior, atendendo, acima de tudo.
os interêsses da civilização e da cultura do País" (decreto·
n. 19.850, de 11 de abril de 1.931);

Considerando que a competência cumulativa da União
e dos Estados para legislar sôbre o ensino, como existe na
legislação vigente, não impede que os Estados possam im
primir o maior desenvolvimento ao ensino secundário, ele
vando-o e enobrecendo-o;

Considerando que essa acumulação de competência,
reservadas as linhas fundamentais para a União, será um
fator de uniformidade salutar mantendo a conveniente
harmonia no traçado das bases essenciais do ensino de
humanidades em toda a República;

Considerando que a A.ssembléia Constituinte, ao ela
borar a Constituição, não pode deixar de atender com soli
cito cuidado, ao ambiente social e político, intelectual e
moral SÔbre o qual está legislando;

O Conselho Nacional de Educação, com toda a reverência
dirige-se á notável Assembléia, por intermédio do seu di-



- 67 -

gno Presidente, para solicitar-lhe que, olhando o presente
e o futuro da Pátria, não aprove a emenda pela qual B8
pretende que passe privativamente para os Estados e Mu
nicipalidades a competência concernente ao ensino se
cundário.

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 1934. Reynaldo
Porchat. - Cesario de Andrade. - Samuet Libanio. 
Carlos Delgado de Carvatho. - Luiz Francisco Guerra
Blessmam. - Américo Brazílio Sítvado. - José Cam,eiro
Felippe. - P. Leonel Francá S. 1. - Isaías Alves de
Almeida. - Joaquim Marques da Cunha. - A.lmeida
Horta. - Candido de Oliveira Filho.

Em seguida é aprovada a Ata -da sessão ante
cedente.

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

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°),
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Ofícios:
Do Centro Carioca, de 16 do corrente, apelando para

que a Assembléia vote medida atinente á aut(}nomia do Dis
trito Federal.

Inteirada.
Lima-Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Presidente de

la Asamblea Nacional Constituyente Palácio Tiradentes Rio,
Oon profunda satisfaccion patriótica be recibido el

mensaje de vuestra. excelência trascripto Rio de la Mocion
aprobada por ese alto cuerpo legislativo que me congratula
por el admirable acto de fraternidad americana concluído eo
Rio de Janeiro felicitacion honrosa.

Para mi y que revela el gran espiritu americanista que ha
inspirado siempre Ia accion política de la gran Nacion brasí
lena ,en cuyas gloriosas tradiciones diplomáticas há brillado
en todo momento el mas elevado propósito de recípl'{)ca com
prencion mútua ayuda y efectíva solidaridad continental.
Sirvase vuestra excelência aceptar en união de todos los
distinguidos miembros de esa ilustre assamblea roi mas sin
cera gratitud y. mi intima conformidad por ese notable
becho internacional que marca una nueva epoca auspiciosa
en los anales de la paz de América. - Presidente Gene1'al
Benavides.

Inteirada.
Bogotá - A su excelência AntÔnio Carlos Ribeiro de An

drada, Presidente de Asamblea Nacional Constituyenf.€ Rio 
A nombre deI Gobierno y deI pueblo de Colombia agradezco
sinceramente vuestro mensaje que me trasmite la Mocion
de congratulacion aprobada por esa honol'able A.samblea
ConsHtuyente eon motivo deI acuerdo de paz y entendi
miento a que han llegado las Repúblicas de Colombia y Peru
ba.jo los auspícios de la hospitalidad brasilera y en la
cooperacion deI eminente Rijo de esa Nacion excelentisimo
senor Afranio de Mello Franco cordial y atento saIudo.

E Olaya Herrera Presidente de la República de Colom
bia.

Inteirada.
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Telegramas:
Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte.
Diretório Acadêmico Faculdade Medicina Universidade

Rio lídimo representante 2.000 estudantes Medicina, congra
tula-se Vossência aprovação plenário dispositivo conced~
direito voto universitários maiores 18 anos. - Floriano Sil
veira.. Presidente. - Inteirada.

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte.
Diretório Central Estudantes, Universidade Rio, congra

tula-se Vossência aprovação plenário dispositivo concede
direito voto Universitários maiores 18 anos. O universitá.
rio representa fôrça viva no concêrto das atividades nacio
nais. Tem sObre seus ombros, no momento que passa, res
ponsabilidades muito grandes, e é do seu labor desinte~es
sado e eficiente, de sua inteligência e das capacidades pro
missoras que amanhã recorrerá a Nação para presidir-lhe
os destinos. - Floriano Silveira, Presidente Diretório Cen
tral Estudantes. - Inteirada.

Urbano L Presidente Assembléia Nacional Constituinte.
Funcionários Imprensa Nacional, crentes alta Adminis

tracão Pública, não será Mãe e Madrasta de uma classe, con
fiante mais vosso grande patriotismo, e de vossos compa
nheiros Assembléia, aguardarão sejam extensivos todos fun
cionários, benefícios das gratificações adlClOoais. - Abe
lardo Silva. - Inteil.'ãda.

De Campanha. - Minas Gerais - Presidente Assem
bléia Nacional Constituinte - Rio.

Representando quarenta freguesias mineiras bispado
Campanha congratulo-me honrosa vitória povo brasileiro
conseguindo primar nome Deus princípio Constituição.
Povo católico aguarda ansioso iguais resultados demais
emendas católicas principalmente ensino religioso. Sauda
ções, Dom Inocêncio, Bispo Coadjutor. - Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

O Sr. João Vitaca - Peço a palavra, pela ordem..

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

() Sr. João Vitaca (Pela ordem) - Sr. Presidente, on
tem, ás primeiras horas da sessão, enviei á Mesa um re
querimento de destaque para o artigo 11 das "Disposições
Transitórias" do Substitutivo da Comissão dos Vinte e Seis.
destaque êsse que preferiria figurasse no Capítulo "Da Or
dem Econômica e Social". Entretanto, o Diário da Assem
bléia Nacional não publicou o destaque que requeri.

Não tendo a Mesa tomado em consideração pedidos de
destaques que fiz anteriormente, consulto a V. Ex. se foi
prejudicado ou não o meu requerimento. (Muito bem.)

i
. : O Sr. Presidente - Não posso decidir. de pronto, a
questão de ordem formulada pelo nobre Deputado, senhor
João Vitaca. Vou examinar o caso e resolvê-Io-ei no curso da
sessão •.

O SR. JOÃO VITACA - Assim sendo, enviarei á Mesa
requerimento de preferência para votacão do destaque pOI"
mim pedido.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Generoso Ponce (Pela ordem) - Sr. Presidente,
nomeado na sessão de ontem, com meus ilustres colegas,·
Srs. Deputados Cunha Melo e Vitor Russomano, afim de re
presentar a Assembléia na solenidade de assinatura do Tra
tado Colombo-Peruano, venho trazer ao conhecimento de
V. Ex. e da Casa que a Comisão se desincumbiu de sua
missão.

O Sr. Presidente - A Casa. fica inteirada.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) ~ Sr. Presi
dente, pedi a palavra para enviar a V. Ex. o llrtigo que, sô
bre a questão das gratificações adicionais, fOI" publicado no
Jornal do Comércio e cuja insercão peço seja feita nos Anais
da Asembléia. (Muito bem.)

o CASO DAS GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS, POR TEMPO DF.: SERVIÇO

Para demonstrar que a emenda relativa ás gratificacões
adicionais, por tempo de serviço, aprovada pela Assemblé~a

Nacional Constituinte, na sessão de 15 de maio corrente, as
segura o direito á percepção das já vencidas e não pagas,
basta colocar a questão em seus verdadeiros termos.

Dizia a emenda primitiva:
"Art. . .. São mantidas as gratificacões adicionais, por

tempo de serviço, de que estavam em gôzo os funcionários
públicos nas datas dos decretos do Govêrno Provisório nú
meros 19.665, de 6 de janeiro de 1931 (art. 2°) e 19.682,
de 12 dêsse mesmo mez e ano (art. 6°), sem direito á perce
pção dos que deixaram de receber, enquanto suspensas."

A requerimento, porém, do Sr. Acúrcio Tôrres, estas
últimas palavras foram eliminadas do texto do dispositivo,
por 97 votos, contra 65.

E não se diga que essa eliminação foi votada sem pleno·
conhecimento do efeito que determinaria, porquanto, ao sub
meter a votos aquele requerimento, o Presidente Antônio
Carlos declarou textualmente:

"A Assembléia acaba de aprovar a emenda que mantém
as gratificações adicionais aos funcionários e em cujo final
se diz que os m~mos não têm direito a perceber os atraza
dos. O Sr. Deputado Acúrcio Tôrres pede a eliminação das pa
lavras finais para o fim de assegurar aos funcionários pú
blicos o direito á percepção das gratificações adicionais atra
sadas. Vou ouvir a Assembléia sôbre o caso. (Diário da As
sembléia Nacional Constituinte, de 16 de Maio de 1934, pa
gina 3.776).

Não há, pois, como negar qu.e o voto, conciente, mercê
do qual a Assembléia Nacional Constituinte exprimiu o seu
iniludível pensamento, e manifestou a sua soberana vontade
acerca das gratificações adicionais, foi !lO inequívoco senti-
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do de que tais gratificações continuem em vigor, tal como se
jamais houvessem sido suprimidas ou suspensas.

Mau grado o que fica dito, há quem entenda que a acei
tação do artigo aprovando todos os atos do Govêrno Provi
sório, importará na derrogação do concernente ás gratifica-'
cões adicionais. Argumenta-se:

Dada a coexistência de dois artigos - um aprovando
explicitamente todos os atos do govêrno provisório; outro
mantendo as gratificações adicionais suprimidas, ou suspen
sas, por dois atos dêsse mesmo Govêrno Provisório - o di
reito á percepção das atrasa'Clas, só seria líquido e certo, caso
o artigo que as mantém ° assegurasse, também explicita
mente, dizendo, verbi gratia: São mantidas as gratificações
adicionais, etc. .... com direito á percepção do que deixa
ram de receber, enquanto suspensas.

Passemos, pois, a encarar a questão sob êste aspecto.
Primeiramente, se uma das atribuições da Constituinte

é precisamente a de conhecer dos atos do Govêrno Provisó
rio; e se as gratificações adicionais foram suprimidas, ou
suspensas, por dois decretos dêsse mesmo govêrno provisó..
rio - manifesta é a competência dessa Assembléia para
desaprovar êsses dois atos.

Ora, mantendo semelhantes gratificações com o inequí
voco intuito de que elas continuem em vigor, tal como se
jamais houvessem sido suprimidas, ou suspensas, a Consti
tuinte, não só revogou os dois decretos que delas tratam,
como invalidou todos os efeitos que êsses mesmos atos pro
duziram.

Isto posto, uma de duas:
Ou não podemos deixar de convir em que a Constituin.

te, usando de um direito que ninguém lhe contesta, nem pode
contestar, desaprovou, in totum, os dois atos do Govêrno
Provisório, relativos ás gratificações adicionais; ou teremos
de admitir o absurdo da possibilidade dessa Assembléia ha
ver revogado, para todos os efeitos, atos que não desaprova.

E desde que, apreciando-os em espécie, os desaprovou
ao ponto de incluir na futura Constituição um dispositivo
declal'ando que as gratificações adicionais continuam a sub
sistir:, sem solução de continuidade - não sabemos em vir
tude de que espécie de lógica se poderá pretender que os atos
as suprimindo ou suspendendo o seu pagamento, estão com
preendidos no número daqueles que um outro dispositivo.
igualmente constitucional, declara aprovados.

Segundamente, é de todo em todo improcedente a ale
gação de que o direito á percepção das gratificações adicio
nais atrasadas não está explicitamente assegurado no dispo
sitivo que delas trata.

De fato:
uma vez que declarar mantidas as gratificações adicio

nais sem que, ipso facto, fique assegurado o direito á per
cepção das atrasadas, não é declará-las mantidas, mas ape
nas restabelecidas;

uma vez que a emenda não restabelece, mantém essas
mesmas gratificações;

uma vez que manter, na hipotese vertente, equiyale a
conservar no mesmo estado, ou seja sem solução de conti
nuidade;
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e uma vez que não é racionalmente possível conservar
no mesmo estado o que, de fato ou de direito, deixou de
subsistir:

está bem de vêr que s6 o elemento hist6rico nos pode
ria levar á convicção de que a emenda declara mantidas as
gratificações adicionais, quando o verdadeiro pensamento do
legislador era apenas o de restabelecê-las. .

Ora, como já acima vimos, longe de demonstrar que o
verdadeiro pensamento do legislador era o de restabelecer
as gratificações adicionais, o elemento histórico plenamente
confirma que êsse pensamento é o de mantê-las.

E dêsde que a emenda declara, explicitamente, que c:.s
gratificações adicionais continuam a subsistir tal como se
jamais houvessem sido suprimidas, ou suspensas, é claro,
lógico, e concludente que ela, ipso facto, assegura o direito á
percepção das vencidas e não pagas, pela simples razão de
que s6 êsses dois motivos impediram o seu embolso, no de
vido tempo.

Finalmente, se, para atender que a emenda, a-pesar-de
declarar mantidas as gratificações adicionais, não assegura
o direito á percepção das atrasadas, é de todo indispensável
entender que ela mantém essas mesmas gratificações, "sem
direito á percepção do que deixaram de perceber, enquanto
suspensas"; e se as expressões eliminadas do texto da emen
da primitiva foram justamente estas - claro está que para
sustentar aquela doutrina é de mister partir de não menor
contrassenso do que o de que a inequívoca e expressiva su
pressão de tais expressões, não modificou a inteligência do
dispositivo em que figuravam.

Em outros termos: é de mister partir do absur
do de que, não obstante eliminadas, "para o fim de as
segurar aos funcionários públicos o direito á percepção das
gratificações adicionais atrasadas", as expressões acima
transcritas continuam a produzir o mesmissimo efeito que
deveriam produzir caso constassem literalmente do corpo da
em~nda!

Estas as razões pelas quais estamos inabalavelmente
convencidos de que o direito dos funcionários públicos ao
pagamento das gratificações adicionais vencidas, não pode
ser objeto de dúvida. .

O Sr. Presidente - Passa-se, na forma do Regimento, á

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto de Consti
tuição, com emendas (20 turno) .

O Sr. Presidente - Vou submeter á consideracãoda As
sembléia os destaques que se acham sôbre a mesa.

Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos o destaque da emenda n. 1.719 (pág. 85)
que deve ser votada com exclusão das palavras seg-uintes:
"ficando proibida qualquer promessa de pagamento em ouro.

Sala das Sessões, 2~ de Maio de 1934. - Soares Fü.hfJ·
- Tei:J:eira Leite.
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Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.719

Onde convier:

Art. Nenhuma obrigação pode ser estipulada no Bra
sil senão em moeda corrente naciona~, ficando proibida qual
quer promessa de pagamento em ouro. Essa disposição apli
ca-se a contratos celebrados anteriormente. - Edflard Tei
xeira Leite. - José de Sá. - Ferr:tandes Tavora. - Ru,1/
Santiago. - Lemgruber Filho. - Xavier de Oliveira. 
Gilhprt Gabeira. - Alberto Diniz. - V. de Toledo. - Luiz
Tirelli. - Cardoso de Mello. - Acurcio Torres - Abe
lardo Marinho. - IdlJ.lio Sardemberg. - Co.~ta Fe1'nandes.
~ Zoroa,~tro Gouvêa. - João Pinheiro Filho. - Ferreira.
Netto. - Humberto F. Moura. - Soares Filho. - Fernan
do de Abreu. - Amm'al Peixoto Junior. - Antonio Pen
nafort. - Pedro Rache. - Guedes Nogueira. - F. Mar
tins Veras. - João da Silva Leal. - José de Borba.·
Ponte.~ Vieira. - Mario Domingues. - Osorio Borba. 
Bias Fortes. - Francisco Moura. - Mario Manhães.
Barreto Campello. - Campos do Amm·al. - J. E. Macedt!l
Soares. - Cunha Vasconcellos. - Edwald Possolo.

O Sr. Soares Filho - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Soares Filho (Pela o:rdem) - Sr. Presidente, na
sessão de ontem foi votado um destaque requerido pelo se
nhor Deputado Medeiros Neto, do parágrafo 2° do artigo 11
-do substitutivo apresentado pelos relatores do capítulo refe
rente á Ordem Econômica e Social, ressalvadas as palavras
"e sua educação rural".

t:sse artigo provinha da emenda n. i .481, por mim
apresentada e que se encontra á página 117 ,io impresso re
lativo á "Ordem Econômica e Social" .

.Pediu mais o autor do destaque que êsse dispositivo
fosse substituído por um de natureza idêntica ou semelhante.
mas de outra redação, da emenda n. 1.951, p3.r--ágrafo único
do artigo 9°.

Num ou noutro texto está compI"eendida a.- minha emen
da aprovada, desde que na redação não escape o acréscime
das palavras "e sua educação rural".

Para que não passe, 8r. Presidente, despercebida a ne
cessidade dêsse acréscimo na redação, faço estas ponderações,
que servirão de orientação á Comissão de Redacão.

A propósito do destaque requerido das emendas 1.719
e 1...,718, devo dizer que, quanto á segunda, tende a dar um
cunbo nacional ás administrações de companhias que aquí
exploram serviços públicos por contrato; sÔbre essa emenda
e êsse destaque muito teria a dizer se me permitisse o Regi
mento, mas o seu simples enunciado conduzirá a Assembléia
ao voto favorável, tal a relevancia das vantagens, :.lO ponto
de vista do interêsse público de sua adoção e por outros e
muitos motivos que serão expostos pelo seu primeiro signa
tário. Quanto ao destaque referente á proibição de ser -es
tipulado no Brasil qualquer pagamento em ouro, devo sa-
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lientar que, infelizmente, a redação dessa emenda que não
foi ~inl!a, não condiz com o pensamento de todos os seus
partIdárIos que procuravam criar essa norma proibitiva.
apenas para OS serviços públicos, nas relações entre os con- .
cessionários e os consumidores, no mesmo sentido do bene
mérito ato do Govêrno Provisório referente ao assunto. .Não
me é possível infelizmente, repito, modificar o texto em fa-
ce do Regimento. •

Assim sendo, penso que melhor será, ao invés de um
tex~o d~feituoso na 9onstituição, deixarmos que a legislação
ordmárIa melhor orIente ° assunto, e nesse .:5entido Pt'CO a
retirada do aludido destaque. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Defiro o pedido do nobre Deputado,
no sentido da retirada de seu requerimt:mto.

Há sõbre a mesa o seguinte

. REQUER.IMENTO

Requeremos o destaque da emenda n. 1.718, que se en
contra a fls. 85 do volume "Ordem Econômica e Social" _
(E. 1.718).

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Soares Filho.
- J. E. de Macedo Soares . .~- E. Teixeira '~eite.

Vou submeter a votos a matéria.

É dada como rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 1.718

Onde convier
Art. As emprêsas concessionárias ou contratantes a

qualquer título, de serviços públicos, federais, estaduais ou
municipais serão obrigadas:

a) a constituir suas administrações com maioria de di
retores brasileiros residentes no Brasil ou os poderes de
gerência exercidos exclusivamente por brasileiros;

b) quando sejam estrangeiros, a ter a maioria dos seu!
representantes legais no Brasil, de nacionalidade brasileira,
com poderes de subestabelecimento também exclusivamente
nacionais.

Parágrafo único. As disposições dêste artigo aplicam-se
aos contratantes e concessionários vigentes, ficândo impedi
dos de funcionar no Brasil as emprêsas ou companhias nacio
nais ou estrangeiras que dentro de 90 dias após a promul
gação desta Constituição, não cumprirem as ubrigacões aci
ma prescritas. - Edgard Teixeira Leite. - Fernandes Ta
vora. - Lemg'l'uber Filho. - Domingos Velasco. - Xa
vier de Oliveira. - Luiz Tireni. - Augusto Corsino. 
Ruy Sflntiago. - Barreto Campello. - Mauricio Cardoso.
Francisco Moura. - Alberto Sureck. - Cardoso de Mello.
- Augusto Leite. - Abelardo Marinho. - Idalio Sarrj.e1n
berg. - João Pinheiro Junior. - Augusto Ca1Jalcq.nt1..
Ferreira Neto. - Humberto Moura. - Soares F1.lho. -:
Frederico de Abreu. - Amaral Peixoto Junior. - Antr.mo
Pennafort. - Luiz Cedro. - Martins Veras. - José ~e
Borba. - Pontes Vieira. - João da Silva Leal. ~ Man.o
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])omingues. - Magalhães Neto. - Guedes NO(Jueira.
Costa Fernandes. - Bias Fortes. - José de Sá. - Mario
Manhães. - João Velasco. - Campos do Amaral. - J. E.
de Macedo Soares. - José Carlos de Macedo Soares.
Aloysio Filho. - Eduardo Possolo.

O Sr. José Eduardo (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Prooodendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 104 Srs. Depu
tados e contra 40; total 144.

O Sr. Presidente - A emenda ll. 1..718 foi aprovada.

Há sÓbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o desta.que da emenda n. 1.075, relativa ao
artigo 157, do substitutivo, (projeto n. 1-A, de 1934), ca
pítulo IH, do titulo VI - "Da ardem social e econ6mica".

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1934. - Oscar Wein-
schenck. .

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.075

Art. 157:
Substitua-se o art. 157 do projeto, pelo seguinte:
..Art. As tarifas ou taxas que se estipularem para o

fornecimento de serviços públicos explorados por concessão
ou delegação serão justas e razoáveis, de forma a protege
rem o interêsse coletivo e proporcionarem aos respectivos
concessionários ou delegados a equitativa retribuição do ca
pital, evitando lucros execessivos, mas, permitindo-lhes
atrair novos recursos para atender as necessidades públicas
de expansão e melhoramentos dêsses serviços". - Oscar
Weinschenck.

O Sr. Oscar Weinschenk - Peço a palavra, para enca
minhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Oscar Weinschenk.

O Sr. Oscar Weinschenck (Para encaminhar a votaçãQ.)
- Sr. Presidente, na reunião de coordenação do dia 21 do
corrente, foi tomada em consideração e discutida, aemen
da, ao art. 157, do projeto n. f-A., de 1934, que recebeu o
n. 1.075. Os ilustres colegas presentes áquela reunião, ma
nifestaram-se contra essa disposição, optando pela ado
cão da que foi proposta pela ilustre Subcomissão e que se
encontra no substitutivo por ela oferecido á apreciação da
Assembléia.
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:tsse resultado colhido na reunião de coordenação, a.
que compareci e em cujos debates tive a honra de tomar
parte, devia levar-me a não insistir sÔbre o assunto, e eu
assim procederia, Sr. Presidente, se não fosse a relevancia,
que enxergo na matéria em aprêeo e a segurança de que,
em futuro, talvês não muito distante, eu seria acusado de
"displicência no desempenho do mandato, se não .como pa
recesse ao plenário, procurando definir meu ponto de vista
justificando a prollosta que fiz, pondo em evidência o in
terêsse público que procuro defender.

O SR. VALTER GOSLING - O passado de V. Ex. impe
deria tal conceito.

O SR. OSCAR WEINSHENCK - Nos 32 anos de vida
profissional que já vi passar, 29 foram aplicados em duas
emprêsas de serviços públicos e os últimos três, em cargo
oficial, de direção e fiscalização de serviços dessa natureza.
Essa tarimba de 32 anos, faz-me sentir minha responsa
biliàade e dita-me o dever de aproveitar os cinco minutos
que o Regimento me concede, para trazer á Assembléia,
esclarecimentos que me parecem oportunos, antes de seu
pronunciamento dfinitivo, sôbre a questão em f6co.

Justifico assim, Sr. Presidente, o haver trazido ao ple
nário matéria vencida em reunião de ooordenação, ato que
o ilustre leader poderia classificar de rebeldia se eu não
me apressasse. com as explicações que acabo de dar.

Sr. Presidente, tratando-se da matéria e aprêço, na
reunião a que me tenho referido, eu disse que há uma pre
liminar que deve ser resolvida, antes de mais nada, preli
minar que expressa nos seguintE's quesitos: devem os Go
vernos confiar á iniciativa particular a realização de ser
viços públicos, ou mais convém ao Brasil, retroceder no ca
minho que tem trilhado até agora, e realizar o Govêrno.
êle pr6prio, todos os serviços dessa natureza. deixando que
o particular restrinja a aplicação de sua atividade á indús
tria manufatureira, á lavoura e ao cOIll>ércio, ou leve seu ca
pital para o repouso, que lhe oferecem os títulos públicos?

Se a Assembléia respondesse pela negativa ao primeiro
dos dois quesitos e. consequentemente, pela afirmativa ao
l':egnndo. eu me calaria respeitando essa orientac.ão, lhni
tanon-rne a lamentar, intimamente, essa ocurrência.

:Mas, estou certo de que. p~lo menos uma consideráv€'l
maioria dos membros dest.a casa, se pronunciaria. com acêr
to, no l':E'ntido contrário. De fato, não seria possível ao Go
vêrno. tomar a si a realização direta de todos os servicos
públicos de que o País necessita para seu desenvolvime~to
e riqueza. l!;sse desenvolvimento seria ret.aràado porquê o
vulto do capital que exige é muito grande e creio não er
rar, baseando-me na experiência brasileira e de outras na
ções, se disser que o público, em seu conjunto, nada lucra
ria com o afastamento da iniciativa particular.

Sendo assim. temos de admitir que o interêsse plíblico
está em se provocar a colaboração do particular na realiza
ção e desenvolvimento dos serviços públicos. (Muito bem.)
É necessário, portant.o, que se dê atrativos para a iniciativa
particular, "atrativos que se resumem na segurança que o
colaborador deve sentir de que contará com a cooperação do
Govêrno, para que possa realizar e desenvolver os serviços
que lhe forem confiados. É preciso que o concessionário
encontre dentro da mais severa fi.scalização, o apóio do Go
vêrno, que comPensará a natural .malquerença do público,



- 76

que se vê compelido a pagar qualquer coisa, a quem des
fruta de um monopólio, monopólio que, no entanto, é ine
rent~ ao serviço público, monopólio do Estado.

Essas considerações, Sr. Presidente, levaram-me a ofe
recer á apreciação da Assembléia, a emenda n. 1.075. Com
isso procurei evitar que em nossa Constituioão figurasse o
princípio, contra o qual ninguém se póde opór, da limita
ção do máximo proveito, que os delegados do poder público
podem pretender, na realização de serviços públicos, sem
que ali aparecesse, também, e pelo menos, o reconheci
mento, por esta Assembléia, de que, além de legítima, aque
la justa retribuição do capital do concessionário, a que o
dispositivo da Subcomissão se refere, é reclamada pelo in
terêsse públi1lO. :iJ:sse reconhecimento, em nada obrigará o
Govêrno, materialmente, mas justificará o apóio e a coope
ração que êle dê aos concessionários, para que êsses seus
colaboradores possam bem servir e atender aos interêsses
e ás necessidades públicas. (Apoiados.) .

Estamos· legislando para o Brasil inteiro e, no caso, vi
samos todos os serviços públicos de que nosso País nece:s
sita. Não devemos, portanto, ao abordar, na Constituição,
assunto dessa magnitude, encarar, apenas, o inwrêsse cole
tivo imediato, sem uma referência, siquer. ás exigências do
interêsse público geral. Aquele interêsse póde ser atendido
sem que êste seja despresado, e é isso o que, a meu vêr, se
conseguiria, com a adoção da emenda já referida.

Parecetil-me oportunas, Sr. Presidente, antes de prosse
guir nas considerações que venho fazendo, algumas pala
vras estabelecendo o confronto entre o concessionário de
serviç.os públicos e os industriais manufatureiros. Em
ambos vemos o particular aplicando sua atividade e capi
tal, mas, são muito diversas as condições em que essas
duas entidades agem.

O industrial manufatureiro ajusta o preço de venda
de seus produtos, ao respectivo preço de custo, transferin
do ao consumidor quaisquer onus novos, que lhe sejam im
postos pela legislação nacional ou que. decorram de outras
coisas. Livre, instala-se como quer, escolhe o produto que
melhor remunere sua atividade e na politica protecionista,
que eu não condeno, encontra o meio de assegurar a remu
neração de seu capital, remuneração que pode ser apenas
justa, mas que pode ser, e em muitos casos é, legitimamente,
compensadora da inteligência, da habilidade e do poder
creador do industrial.

O concessionário de serviços públicos não pode, livre
mente, ajustar o preço de venda de seu produto, (o serviço
que presta), ao do custo respect.ivo, porquê, o preço de ven
da só pode ser modificado com autorização do Govêrno e
êste, muitas vezes, ainda que reconhecendo a legitimidade
do ajustamento, que lhe é solicitado, encontra sua liberda
de de ação tolhida por causas extranhas, que o levam a ne
gar o que reconhece ser justo conceder. O concessionário
não se instala, livremente, como quer, pois, suas instalaQões
dependem de aprovação do Govêrno e, na maioria dos ca...~,
a ação controladora do poder concedente alcança o preço
de custo dessas instalações e, mesmo, a organização dos ser
viços dando a êsse poder aquela responsabilidade moraJi,
tão bem definida pelo Sr. Ministro da Ao01'icultura, em nos
sa reunião de coordenação, quando nos explicou, com a cla
reza e lealdade, que são dotes seus, a razão de se ter distin
guido a concessão para a prospeção,da cencessão da lavra
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de nossas minas. Os onus decorrente!'l de novas leis e de
outras causas, o concessionário nüo os pode transferir aos
que se servem dos serviços públicos que executa, e entre êsses
onus figuram os que provC!m da diminuição, cada vez mais
acentuaria, da vantagem da reduçüo ou isenção de di ~itos.

pelo cresciJn(>lIio do número de artigos manufat.urados no
pnf~, 'limilnr'cs aos de import.ação do ec;trnngeiro. Conv~m

obsPr'vnr qne sendo ns eonceslolionários riA serviços públieos
os melhores fregneses de um ~rnnde número de indústrias
nacionais, as vantagens que fi estas a nossa política prote
cionisl.u ns~e...:·t1I'a constituem, para (lles, onus que não po
dem passar a outrem e que, portanto, lhes reduzem os
lucros.

:t:sse confronto põe em evidf\nr.ia a diversidade que
existe entre as situações rp.spectivas das duas entidades in
dustriais, diversidade que, nem sempre, é tomada em con
I"ideração, quando se encara a atividade particular apli
cada.

A emenda n. 1.075, redigida com o critério acima ex
posto, poderia substituir, integralmente, o dispositivo do
art. 157, proposto peia Subcomissão, mas, diante do que
observei nos debates na reunião de coordenação, parece-me
bem caracterizada a corrente de opinião que prefere seja,
explieitampnte estahelp-cida na lei federal a revisão perió
dica das tarifas. Kessas condi\:.ões e atendendo a essa res
peitável olPinião, ouso sugerir e propor á Assembléia, a
conservação daquele dispositivo, bem como o da emenda,
n. 1. 075, e que se solicite da Comissão de Redação o ajus
tamento dos dois textos, em um só artigo.

Minha ação neste assunto, Sr. Presidente, é em satis
fação do desejo que nutro, de contribuir para que, em re
lação á concessão de serviços públicos nossa Constituição
não seja uma grande bandeira, onde se leia: - "afasta-te
iniciativa particular, pois, dispensamos o tf!U concurso".

Agindo assim, Sr. Presidf!nte, estou convicto de que
defendo, eom patriotismo e lealdade, o legítimo interêsse
nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

Em seguiâa, é dada como rejeitada a emenda.

O Sr. Oscar Weinschenck (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, 1'e
conheca-se terem votado a favor 97 Srs. Depu
tados e contra 63; total, 160.

O Sr. Presidente - A emenda n. f.ü75 foi aprovada.

Há sôbre a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS

Requeiro o destaque do art. 70 do substitutivo sôb1'e a
Ordem Social e Eeonômica, bem como da emenda n. 1.238,
que não foi presente á respectiva comissão.

13ala das Sessões, 21 de Mai::; de 1934. - Fábio Sodr#.

Requeiro o destaque das palavras "de menos de trinta
hectares" na emenda n. 1.238, cujo destaque foi deferido.

iSala das Sess'ões, 23 de Maio de 1934. - Fábio Sodré.
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Há também sóbre o mesmo assunto o se
guinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque- da emenda n. 1.735 constante do
avulso n. :l-E - 1934 da Ordem EconÔmica e Social, a pág.
62, para o fim de ser posta em votação.

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Luiz Cedro.

O Sr. Fállio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o Sr. Deputado Fábio 8odré.

O Sr. Fáhio Sodré (Pa1'a encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, no Substitutivo da Comissão dos 26, art. 156,
se dispunha que ficavam isentas de penhora a casa urbana
de reduzido valor e as pequenas propriedades rurais, "res
salvados apenas os casos de garantia real prestada pai'a. a
construção da casa, ou para aquisição do imóvel, ou em data
anterior a esta Constituição".

Era uma inovação que se introduzia na Carta Constitu
cional, restrll1gmdo a liberdade do pequeno proprietário
urbano ou rural de dispor da sua propriedade, fazendo dela
o uso que lhe conviesse.

Entenderam os autores do substitutivo - se me não
engano seguindo o mesmo princípio dos autores do Ante
projeto - que o pequeno prop!ietário rural necessitava de
'proteção especial nesse caso particular, porquanto o que
assistimos em todo o interior do País é a falência da pequena
propriedade, absorvida, toda vez que se constitue, pelos
grandes proprietários, os quais usam do crédito, conceden
do-o de propósito, afim de poderem se apropriar das peque
nas propriedades.

Pareceu-me, Sr. Presidente, que o princípio era de todo
louvável, embora viesE'e restringir a liberdade individual e,
~obretudo, até certO ponto, limitar a capacidade de crédito
dos pequenos proprietários.

Alegava-se, entretanto, contra essas duas ordens de ar
gumentos, que a medida impediria o· desenvolvimpnto das
caixas rurais, as quais só podem trabalhar sob o regime de
hipotécas, e ficariam impedidas de prestar aos pequenos
proprietários rurais os auxílios que têm em vista oferecer.

Realmente, a pequena propriedade rural pode necessi
tar de crédito para se desenvolver, para se valorizar, para
capitalizar o empréstimo.

Em tais condições, iríamos restringir a capacidade do
desenvolvimento das pequenas propriedades rurais, impe
dindo o crédito hipotecário.

Por outro lado, Sr. Presidente, havia êste argumento:
a diminuição geral do crédito ao pequeno proprietário, não
nos casos especiais de empréstimos destinados á valorização
da propriedade, mas no caso geral da vida, do crédito comum.

Ora, Sr. Presidente, acredito que foi atendendo a êsses
argumentos que a Subcomissão Constitucional resolveu abo
lir a medida, tirando a ressalva Ilara as hipotecas e astabele
.cendo a liberdade relativa aos pequenos proprietários de as
constituírem.

Julgo que a solução não foi a mais hábil, porquanto, se,
de um 'lado, permitirá o desenv·olvimento das caixas rurais
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e a valorização, pela capitalização, da pequena propriedade
rural, por outro não evitará aquilo que justamente se que- .
l'ia impedir: a ação absorvente dos grandes proprietários

. rurais obstando ao estabelecimento da pequena propriedade.
'rive ensejo de sugerir solução que me parece a melhor

possível: seria a permissão da hipoteca das pequenas pro
priedades apenas em insti.tutos de crédito fiscalizados pelo
Estado, porquanto sabemos que êles nunca visam a execuçã'o
da hipotéca.

O SR. TEIXEIRA LEITE - E onde não há instituto~ de
credito?

O SR. FABIO SODRÉ - Onde não exista instituto de
crédito ficamos na situação em que estavamos e que que
remos evitar agora.

O SR. LUIZ CEDRO - Seria uma capitis diminutio para
o lavrador, que não poderia fazer essas operações.

O SR. FABIO SODRÉ - Atualmente, o que o Ante
projeto e o substitutivo visam impedir é a absorção da pe
quena propriedade pelos grandes proprietários visinhos. É
o que se verifica em todo o Brasil. Toda vez que se criam
pequenas pr-opriedades, têm elas duração precária.

Nestas condições, Sr. Presidente, a proibição que esta
belecí na minha emenda, permitindo, apenas, a hipoteca em
instituto de crédito fiscalizado pelo Estado, procurava não
restringir o crédito das pequenas propriedades, senão aquele
crédito mau que as destina, fatalmente, á absorção.

O SR. TEIXEIRA LEITE - É o único que existe em toda
parte do Brasil.

O SR. FABro SODRÉ - Mas, em cem por cento dos ca
sos, deteI'mina a absorção da pequena propriedade. Logo,
deve ser impedido.

A solução dada pela Subcomissão é má, porquanto res
tringe á penhora, á hipoteca, ao executivo hipotecário, pre
cisamente - repito - o único caso em que é mau, porquê
se trata de executivo de absorção. Restringe, assim, o cré
dito da pequena propriedade, dificultando a sua vida comum,
a sua vida comercial. Ela s6 terá liberdade, precisamente,
;naquela parte em que é mau: o crédito hipotecário livre.

É uma provocação, uma exigência á hipotéca. Todo cré
dito que existir, de agora em diante, adotado o substitutivo
.daGomissão, será crédit-o hipotecário, crédito mau, qU9
dará, inevitave1mente, na absorção da pequena propriedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, pedindo prefe
rência para minha emenda. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Teixeira Leite - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Teixeira Leite.

O Sr. Teixeira Leite (Para encaminhar a votação) 
Si'. Presidente, foi assunto largamente debatido nesta Casa
a questão da impenhorabilidade da pequena pI"oprjeda~e,
estabelecida no Ante-projeto do Itamaratí, e que a ComIS
são, posteriormente, encampou, sendo, porém, anulada, ago
ra, pelo substitutivo em votação.

Esta medida iria impedir o crédito a cerca de 800. ~OO
agricultores, número a que atingem as pequenas proprIe-'
dades existentes no país.
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Não tem razão o ilustre orador que me antecedeu, por
quê, se a existência de institutos de crédito s6 se verifica
em dois ou três Estados, a maior parte dessas pequenas
propriedades é encontrada, exatamente, nas regiões do nor
te do País, onde não há crédito oficial. Só êste argumento
tornaria inoperante a medida proposta pelo nobre Depu
tado.

Assim, peco á Assembléia que atenda bem no proble
ma, porquê a questão é vital para grande parte da popu
lação rural do Brasil, tendo-se em vista, principalmente, O
crescente movimento no sentido do parcelamento das pro
priedades. Estatísticas aquí apresentadas mostraram ser
êste um mOvimento acentuado em todas as zonas do País.
Lembrarei que só em Pernambuco, no ano de 1920, exis
tiam apenas 20.000 propriedades, enquanto que estatísti
cas rigorosas levantadas no ano passado provaram que. na.
vido ao movimento no sentido do parcelamento das gran
des propriedades, era de 50.000 o número de pequenas
propriedades.

Movimento semelhante, conforme foi aqui demonstra
do pelo Sr. Deputado Horácio Lafér, também está se veri
ficando em São Paulo.

Estatísticas "indas de Minas Gerais, feitas nas mais
rigorosas normas patenteiam, igualmente, que naquele Es
tado está se intensificando o retalhamento de latifúndios,
para a constituição de pequenas propriedades.

A adoção da medida proposta pelo nobre colega, se
nhor Fábio Sodré, irá impedir o desenvolvimento, a expan
são de uma vasta zona do País, e, sobretudo - o que é mais
importante - reprimir o parcelamento dos latifúndios,
uma medida de interêsse social e de necessidade econômica
incontestável. .

Assim, peço que se mantenha o que está disposto no
parecer da Comissão. (Muito bem.)

O Sr. Luiz Cedro (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente. o dispositivo em questão, inegavelmente, assIm
na letra como em teoria, á primeira vista, envolve um al
to princípio humanitário. Os seus autores talvez pensassem
que seria o remédio de amparo aos pequenos lavradores,
contra as surpresas iníquas de uma penhora imp:'evista.
Mas, Sr. Presidente, em circunstancias como esta, lemoro
me sempre das palavras de um grande Ministro português,
o Sr. Oliveira Salazar, quando dizia qUe nessas ocasiões
tinha mais receio dos remédios do que dos males.

O nosso colega, o operoso Deputado Sr. Teixeira Lei
te, publicou um judicioso e interessante artigo, demons
trando que, residindo o crédito do pequeno propritário pre
cisamente na terra, iríamos com êsse dispositivo criar uma
grave restrição a êsse mesmo crédito. Precisamos não es
quecer que num país como êste, onde os capitais destina
dos á lavoura são tão escassos; onde ainda não há organi
zação de crédito agrícola definitiva; onde os estabeleci
mentos bancários fogem dessa clientela, pois os bancos en
tre nós não foram feitos para os pequenos propI'ietários,
têm êles de procurar nêsse caso o crédito para o custeio de
suas lavouras, justamente, nos recursos particulares.

Efetivamente, com a aprovação dêsse dispositi-vo, te
remos cortado definitivamente o crédito quirografirio dos
pequenos lavradores. Desde que se estabeleça que. só para
o efeito hipotecário, é válida a penhora, teremos de levar



- 81

êsses pequenos proprietários a fazerem sempre a hipoteca
dos seus prédios.

O SR. LEvl CARNEInO - Que começa por ser carís
sima.

O SR. LUIZ CEDRO - Ora', Sr. Presidente, o peque
no proprietário só pude realmente ter direito a uma pe
quena imporLancia. Como vamos, assim, deixá-lo na con
tingência de ter de submeter-se ás inúmeras forrnJlirJa,ies
e ás despesas extraordinárias das operações hipotecárias?

Esplêndido meio êsse de amparar os pequenos proprie
tários I O benefício não é êssp- o que perIe e o que np.vf'mos
conceder ao pequeno proprietário. "êste, sem crp~jto, sem
í'linheiro necessário para fazer cultivar sua pr,)priedade,
terá fatalmentp. de perdê-la, pela sua alienacão, mais tardá.

Para evit.ar isso, só há um recurso: impedir quP o pe
queno proprietário venda a sua propriedade. F.~hheleça

mos-lhe antes uma capitis diminutio, para sermos lógicos
- r.omo ocorre com as pessôas de menorirIade - ne~l';e caso.
Recorramos ao institut.o do bem de família, facilitando-lhes
a sua constituição. Aí sim.

O Sn. LEvl CARNEIRO - Tenho emenda, . favorecendo
êsse instituto.

O SR. LUIZ CEDRO - Só assim o pequeno proprietá
rio poderá procurar, dentro do Código Civil. o nl:l,essário
privilégio. O nosso brilhante colega Sr. Teixeira Leite.
tem, também, emenda justamente, facilitando o instituto do
Bem de Família. Eu insistiria pelo destaque, SI. Presi
dente, da minha emenda n. 1.735, que se acha a pags. 62
do avulso.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito h?m.)

O Sr. Presidente - O SI' Deputado Fábio Sodrr. está de
acôrdo em que eu submeta á Casa a emenda do Sr. Luiz
Cedro, ficando a sua prejudicada?

O SR. FÁBIO SODRÉ - Se a emenda do Sr. Luiz Cedro
for aprovada, evidentemente ficará prejudicada a minha.
Caso contrário, não; e então, V. Ex. submeteria a de mi
nha autoria á aI>reciacão do plenário.

O SR. PRESIDENTE - Vou, pois, submeter a votos, em
primeiro lugar, a emenda do Sr. Luiz Cedro.

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, pela ordem.

. O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) ~ O requerimento do
nobre Deputado, Sr. Luiz Cedro, está evidentemente pre
judicado porquê a emenda n. 153 já foi, objeto de vof.ac·ão,
ontem, com o destaque requerido pelo Deputado Medeiros
Neto, sôbre o art. 50 do meu parecer. o qual foi v·~tado e
aprovado com a substituição da palavra "aquele" por
"todo brasileiro".

O SR. NEREU RAMOS - Fica faltando apenas o art. 156.
O SR. PRESIDENTE - A emenda, cuja votação acaba de

ser solicitada pelo Sr. Deputado Luiz Cedro, está eviden
temente prejudicada, ao ver do relator da Comissão.

VOLUME ;XXII 6
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Á vista disso, vou submeter á votação a emenda des
tacada, a requerimento do Sr. Fábio Sodré.

O SR. LUIZ CEDR.O - V. Ex. declara a minha emenda
prejudicada?

O SR. NEREU RAMOS - Estará, apenas, quanto a uma
parte.

O SR. LUIZ CEDRO - Não pode estar prejudicada. É
uma emenda radical, supressiva. (Muito bem.~

O SR. EUVALDO LODI - Era o que tinha a dizer.
(Muito bem.)

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.735

Arts. 153 e 156 - Suprimam-se.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1934. - I.wz Cedro.

Augusto Cavalcanti. - Mario Domingues.
Rejeitada.

O Sr. Luiz Cedro {Pela o,rrdem} - Requeiro verificação
de votação.

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
relator Euvaldo Lodi.

O Sr. E:uva1do Lodi {Pela ()(l'dem) - Sr. Presidente,
chamei a atenção da Mesa, apenas para o seguinte fato:o requerimento do nobre Deputado, Sr. Lui!: C~dro, para
votação da emenda, refere-se á supressão de dois artigoliO
- os de· ns. 153 e 156.

Ora, o art. 153 já foi ontem objeto de requeriman"to·
de destaque do nobre Deputado, Sr. Medeiro:" Neto, qU&
pediu fosse separada a palavra "aquele", e substituída pOI'
'"todo brasileiro".

Assim a. Assembléia já se manifestou, em definitivo,
sõbre êsse artigo.

O requerimento do Sr. Luiz Cedro, a meu vêr, s6 deve
ser objeto de deliberação relativamente ao art. 156.
(Muito bem.)

O Sr. Luiz Cedro - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Luiz Cedro.

O Sr. Luís Cedro (Pela ordem) - Sr. Presidente, real
mente minha emenda envolve a supressãt de dois disposi
tivos, os de números 153 e 156. Do que se trata, agora,
se está prejudicado o primeiro, é da votação do de número
156, para o qual pedi destaque.

Mas, quanto á primeira parte, não sei porquê se julga.
prejudicada, uma vez que se trata de emenda supr~siv'l.

(Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Atenção! Vou ouvir a Assembléia
sôbre o destaque relativo ao n. 156, a requerimento do
Sr. Deputado Luiz Cedro.

Trata-se já de verificação de votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 92 Srs. Depu
tados e contra 71; total 163.

O Sr. Presidente - O requerimento de destaque do se
nhor Luiz Cedro foi aprovado, no tocante ao art. 156, que
está, assim, eliminado, ficando prejudicados os seguintes do
Sr. Deputado Fábio Sodré.

o Sr. Pacheco de Oliveira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Pacheco de Oliveira.

O Sr. Pacheco de Oliveira (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, a-pesar-da verificação que V. Ex. acaba de anun
ciar, estou na conviccão de que houve engano na Assembléia
ao votar êsse artigo.

Não posso crer que esta Assembléia vote contra o pobre
(Apoiados e protestos); não posso acreditar que a Casa de
libere no sentido de permitir seja penhorada a pequena pro
priedade, residência do pobre com sua família.

Apelo para V. Ex., Sr. Presidente. Há aqui vários se
nhores Deputados que, na confusão do momento, votaram
sem saber bem do que se tratava. (Apoiados e protestos.)

Acima de tudo está a verdade e é necessário que a As
sembléia s6 vote com ·plena conciência. (Protestos e
aplausos. )

Requeiro a V. Ex., se possível, se proceda á votação
ltominal. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vai-se prosseguir na votação.

O Sr. Leôncio Galrão - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leôncio Galrão (Pela ardem) - Sr. Presidente, a
votação que acaba de ser feita ...

O SR. JOSÉ CARLOS - E verificada.
O SR. LEONCIO GALMO - .. ,é relativa a um artigo

que não mais subsistia, porqu.anto já havia sidoaprovadQ·
aquele que constava do parecer do pequeno comité, que ,
e art. 5°.

É êste, pois, o artigo vigorante e não o de n. 156, que
já não existia. (Muito bem.)

O Sr. Luiz Cedro (Pela ordem) - Sr. Presidente, a ~i
nha emenda visa suprimir dois artigos e para tal efeIto,
evidentemente, deveria ser destacada.

O SR. EuvALDO LODI - O art. 153 foi votado.
O SR. LUIZ CEDRO - A minha emenda visa suprimir

não só êsse artigo como o de n. i 56.
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o SR. PRESIDENTE - V. Ex. não acabou de concordar
com o Sr. Deputado Euvaldo Lodi que afirmou estar pre
judicado o destaque relativo á emenda 153?

O SR. LUIZ CEDRO - Não pode estar. A emenda do
Sr. Medeiros Neto visava apenas, corrigir o dispositivo do
art. 153. A minha é mais radical. tem por objeto a sua eli
minação . (Muito bem.)

O Sr. Pacheco de Oliveira - Sr. Presidente, peço a pa
lavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
.Pacheco de Oliveira.

C Sr. Pacheco de Oliveira (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, coerente com a reclamação, que há pouco formulei,
desejo suscitar uma questão de ordem para solução certa-
mente sábia de V. Ex. .

Foi submetida a votos a supressão do art. 156. Itsse
art. 156 consigna, mais ou menos, o assunto de disposição
já votada pela Assembléia. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Qual é essa disposição?
O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - É a do art. 7° n. lI,

da emenda n. 1.951.
Em primeiro lugar, insisto na afirmação de que a vota

ção não foi regular, (Apoiados e não apoiados) porquê
vários Srs. Deputados não conheciam a matéria que estava
em votação. (Não apoiados e apoiados.)

O SR. NEREU RAMOS - Certa ou erradamente, foi regu
lar. (Sussurro no recinto.)

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Não foi regular, por
quê, repito, vários dos Srs. Deputados ignoravam a matéria
do destaque e em confusão se fez a votação. (Protestos. Au
menta a agitação no recinto. O Sr. Presidente reclama
atenção. )

O SR. LUIZ CEDRO - Vamos cair no caso dos sargentos.
O SR . PACHECO DE OLIVEIRA - Êste caso não se

deve temer, mas deixemos OS casos passados.
O SR. NEREU RAMOS - Isso não; vamos então a todos

que estiverem em igualdade de condições. (Há novos
apartes. )

. O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o Sr.
Pacheco de Oliveira.

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Ademais, como já
disse, Sr. Presidente, o art. 7°, n. lI, da emenda 1.951, já
aprovado pela Assembléia, contém mais ou menos, a mesma
matéria do art. 156.

O SR. LEVf CARNEIRO - Foi aprovado sem prejuízo dos
destaques.

O SR. NEREU RAMOS - Agora, o destaque o fulminou.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Não fulminou tal.
O SR. LEVf CARNEmo - O art. 7° foi excluído em vir

tude do destaque.
O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Êsse dest&que, por

tanto, não tinha, a meu ver, nenhuma razão de ser. Tra
tava-se de matéria prejudicada (Não apoiados), de maté
ria sObre a qual a Assembléia já se tinha pronunciado.
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Levanto, pois, esta questão de ordem, isto é, se os seus
têrmos são exatos, consignando a mesma deliberacão, para
saber de V. Ex., Sr. Presidente, a situação em que ficamos,
se subsiste, no todo ou em parte, o ar1. 7°, n. II, já apro
vado pela Assembléia, ou a matéria constante da emenda
1.951, cujo destaque provocou êste debate. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Em face da dúvida que acaba de ser
suscitada pelo Sr. Deputado Pacheco de Oliveira, eu pedi
ria á Assembléia que me não pusesse na contingência de re
solver questão de tal maneira complicada, como esta parece
ser, na presente oportunic~de. Vou examinar o assunto, que
se acha bem exposto, e amanhã darei a solução. Agora, não
é possível.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra, pela ordem,
ao Sr. Deputado Leví Carneiro, pergunto ao Sr. Pacheco de
Oliveira, se tem alguma coisa a acrescentar ás observações
por S. Ex já feitas.

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Já terminei, Sr. Presi
dente, a questão que desejava formular, e aguardo a solução
que V. Ex. lhe vai dar oportunamente, para voltar á ques
tão, se houver necessidade.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Leví Carneiro.

O Sr~ Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejava ponderar a V. Ex. que a solução do caso não póde
ser retardada.

O SR. PRESIDENTE - Não posso dá-la imediatamente.

O SR. LEVÍ CARNEIRO - V. Ex. vai ter que defrontar
de novo a questão, ao vo~armos o primeiro requerimento
subsequente.

O SP.. PRESIDENTE - Não me é possível dar solução
imediata ao assunto. Prefiro, então, deixar a "presidencia.
(Palmas. Muito bem).

O SR. LEVt CARNEIRO - Se prevalecer, Sr. Presidente,
a doutrina do nobre Deputado Pacheco de Oliveira, estarão
mortas todas as emendas. Não haverá mais destaque a votar,
pois todos serão considerados prejudicados.

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - É mais questão de con
fusão.

O SR. LEVl CARNEIRO - O fato indiscutível é que a
Assembléia votou, reiteradamente, a matéria.

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Votou o que não devia
votar.

O SR. CLEMENTE MARIANI - Não apoiado. Votou o que
devia votar.

O SR. LEVt CARNEIRO - Não é possível admitir, Se
nhor Presidente, porquê seria o maior desprestígio para
esta Casa (muito bem), que a maioria dos Srs. I?eputados
bouvesse votado inconcient~mente ou inadvertIdamente.
(Apoiados) .

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Também importa em
desprestígio votarmos agora uma cousa para logo depois
a alterarmos.



- 86 -

o Sn. NEREU RAMos - Quando o assunto foi debatido
aqui, tr~s Srs. Deputados o esclareceram perfeitamente.
(Trocaram-se numerosos apartes. O Sr. Presidente faz soar
insistentemente os tímpanos, reclamando atenção).

O 51\. Pl\ESlDENTE - Oportunamente darei solução ao
caso, levundo enLão em conta o subsídio que acaba de pres
tar o SI'. DepuLado Leví Carneiro.

O SR. LE'V I CARNEIRO - Confio, Sr. Presidente, na
decisão do V. Ex. (Muito bem).

O Sr. Ciomonte Mariani - Peco a palavra, pela ordem,

O Sr. Prosidente - Não posso conceder a palavra, pela
ordem sÓUt'tl o mesmo assunto.

O Sr. FAbio Sodré - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Prosidente - Não posso, repito, dar mais a pala
vra, polll ol'dom, sóbre esta matéria.

O ElIl. FABIO SODRÉ - V. Ex, não sabe qual a questão
de ordom QUO vou levantar.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, então, o nobre Depu
tado, PUl'll uma. nova questão de ordem.

O Sr. Fáhio Sodré (Pela ordem) Sr. Presidente.
V. Ex. vai resolver a questão, oportunamente. Tendo eu sido
part.e no cuso em aprêço, quero prestar alguns esclareci
mentos.

O Sn. PI\F,SlDENTE - Convido o nobre Deputado a C011
ferencinr comigo. não porém, nêste momento. Precisamos
prosseguir nns votações.

O SR. FABIO SODRÉ - Perfeitamente. Aceito o convite
de V. Ex. (Muito bem).

O Sr. Vnsoo ds Toledo - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ol'd('m.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
sóbro uma nova questão.

O Sr, Vasoo de Toledo (Pela ordem) - Pergunto a V. Ex:.
se o quo estã em votacão é o substitutivo apresentado pelas
Subc.omissUN\ ou o projeto i-A. Se é o substitutivo, o reque
rimento do Deputado Luiz Cedro não tem razão de ser. por
quanto S. Ex. pediu a supressão do art. i56 do projeto.

O Sn. PRESIDENTE - A questão de ordem levantada
pelo Dobre Deputado é a mesma suscitada pelo Sr. Pacheco
de O1i,\'Qirn. A Mesa vai resolvê-la, oportunamente.

Atencãol

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Constituinte:
Requeiro seja destacado o § i O• art. 9° do

Comité sôbl'c ordem EconÔmica e Social, para
parecer d.
em lugar
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dêle Ser submetida á votação a emenda n. 773 com destaque
da parte "assegurando-lhe a autonomia em relação aos par
tidos e governos".

Sala das Sessões, 22 de Maio de f934. - Irenêu Joffily.

O Sr. Pinheiro Lima - Sr. Presidente, peço a palavra.
vI -~ ,1

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

O Sr. Pinheiro Lima (Pela ordem) - Sr. Presidente.
peço a V. Ex. ponha em votação, ao mesmo tempo, o desta
que que solicitei.

O Sr. Presidente - Era o que ia fazer.

Há também sôbre a mesa e pertinente ao
mesmo assunto o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque das palavras, "A lei de organiza
ção sindical assegurará a pluralidade sindical", da emenda
n. 1.390 (pág. 146 do folheto "Da Defesa Nacional"), afim
de ficarem incorporadas no texto constitucional da ""Ordem
EconÔmica e Social", em seguida ao art. 162.

Sala das 13essões, 24 de Maio de :I. 934. - Ranulpho Pi
nheiro Lima.

O Sr. Pinheiro Lima - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, paraencaminbar a
votação, o Sr. Deputado Pinheiro Lima.

O Sr. Pinheiro Lima (Para encaminhar a votaçáQ) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em discurso que tive a
honra de pronunciar perante esta Assembléia, em oi de Abril
passado, permiti-me criticar uma disposição encartada á
última hora no projeto substitutivo apresentado pela Co
missão dos 26 e referente á unidade sindical.

Considerei e considero ainda a fixacão dessa norma na
Constituição como verdadeiramente aberrante dos princípios
de liberdade de associação, de liberdade de pensamento, de
igualdade poIftica, igualdade social, que, felizmente, têm
norteado toda nossa existência de povo civilizadO".

O SR. EDWALD POSSOLO - Permita V. Ex. um aparte.
Se os sindicatos têm caráter profissional e defendem -inte
rêsses, ali se podem congregar todas as ideologias.·

O SR. PINHEIRO LIMA - Permito-me lembrar ao no
lIre colega que disponho apenas de cinco· minutos. Acredito
que o Sr. Presidente conceda a palavra a quantos queiram,·
depois, elucidar o assunto contraditando o meu modo de ver.

Desde já agradecerei a tolerancia dos Srs. Constituintes
em me ouvirem nesse escasso período de tempo.

Não posso crer que a Assembléia Nacional Constituinte
de 1934 queira tomar a si a responsabilidade gravíssima de,
pela inscrição de um texto de tal natureza, dar o maior golpe
que se poderia imaginar contra a tradição liberaI(fu nosso
j)OVO.
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o SR. FRANCISCO DE MOURA - V. Ex. está equivocado.
Estamos tomando por base o parecer da Comissão, que não
se refere á unidade sindical.

O SR. PINHEIRO LIMA - Estou defendendo a plura
lidade sindical, que foi objeto do meu pedido de destaque.

E a êsse respeito eu me permito tecer algumas consi
derações sôbre a unidade sindical.

Essa unidade sindical que se pretendeu estabelecer no
art. 11 das "Disposições Transitórias", nada mais é que o
"sindicato único", ensaiado pelo Govêrno Provisório através
do decreto n. 19.770 e que tão vivos protestos tem provoca
do em todo País, por parte de inúmeras e prestigiosas as
sociações.

Faço justiça aos nobres propósitos do ilustre Sr. Lin
dolfo Colar, de pretender, com o citado decreto, encaminhar
a ordem social e econümica em nosso País para a coorde
nação harmônica dos interesses patronais e profissionais e
para tornar ativa e eficIente a ação do Estado no est,udo e
soluçüo dos conflitos entre o trabalho e o capital.

Mas, é inegável que S. Ex. não foi feliz estabelecendo
como fundamento da sua organização o "sindicato único",
pois êste firmando <laracteristicamente um monopólio pro
voca efeitos diametralmente opostos áqueles pretendidos
pela lei.

Na verdade, o espírito associativo que temos necessi
dade de estimular, é precisamente amortecido e quasi anu
lado pela falta de emulação decorrente do privilégio que se
pretende dar, em cada localidade a uma só associação. Aliás,
esse fenômeno se verifica na própria Itália, que modelou o
sindicato único. Dizem as estatísticas que nesse País a sindi
calização diminue dia a dia pela falta de interêsse que pro
voca a intervenção direta e draconiana do Estado na sua
existência. Por efeito do sindicato único na Itália, as as
sociações profissionais tornaram-se ali meros instrumentos
da política ditatorial do Duca.

Estudando o corporativismo do regime fascista disse Ví
tar Viana: "'O escõpo primordial da organização é colocar
as corporações dos operários, queÍl'am ou não, sob a fisca
lização do Estado e a serviço da política do Govêrno. No
sindicalismo liberal, democrático, cristão ou socialista, há
o desejo de conquistar os pod~res públicos para espalhar
por todos os homens as garantias da civilisação. No sindi
calismo fascista, há, apenas, a preocupação de impedir que
os sindicalizados façam novas conquistas e a preocupação
de conter todas as suas reivindicações dentro de fórmulas
oficiais. No sindicalismo liberal ou socialista ou cristão, os
operários agr.emiados procuram aperfeiçoar a si próprios e
se educam livremente para defender os seus próprios di
reitos. No corporativismo fascista, os trabalhadores são ar
regimentados para obedecer ás determinações do govêrno."

É oportuno lembrar, Sr. Presidente, que esta questão de
"unidade sindical" já foi estudada para o caso brasileiro
por uma <lomissão incumbida da revisão da nossa l~i sindica.l.
Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para as seguintes
considerações que fez essa comissão:

"Vivemos num país que tem por norma assegu
rar a todos a mesma liberdade e as mesmas garantias,
e a manutenção daquelas injustificáveis restrições,
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pareceu-nos radicalmente contrária ás tradições li
berais da nossa llacfonalidade.

Organizar as classes não quer dizer impor a di-.
tad ura sindical.

Um exame mais demorado dêsse importante as
sunto imediatamente indicará que não será justo nem
equitativo privar-se uma minoria importante de de
terminada profissão dos seus legitimas direitos sindi
cais, todas as vezes que a orientaç.ão da organiza(}ão
existente não se harmonizar com o modo de pensar
de grande número de profissionais.

Vejamos, por exemplo, um sindicato composto de
mil associados. Quatrocentos e cincoenta não concor
dam com a orientação ou com determinadas delibe
rações da maioria. Se prevalecer a exclusividade sin
dical, êsses quatrocentos e cincoenta associados se
rão obrigados a permanecer em uma organização
que contraria fundamentalmente o seu modo de pen
sar ou a se conformar com a perda de seus direitos
sindicais.

A lei não deve estimular a dualidade sindical, po
rém não deve igualmente coibi-la, sob pena de preju
dicar sagrados e irrecusáveis direitos.

Além disso, dentro da própria profissão pode ha- .
ver, em uma mesma localidade, interêsses diferentes,
quer sob o ponto de vista profissional, propriamente
dito, quer quanto á localização dos seus componentes.

No Distrito Federal, por exemplo, vemos tecelões
que trabalham em Deodoro, em Bangú, que teriam
que se ligar a colegas que labutam na Gavea ou em
Botafogo, embora o transporte entre essas localidades
da mesma cidade só se possa efetuar, economica
mente, com uma demora de mais de duas horas!

Alega-se, em apôio dessa exclusividade, a maior
facilidade de representação da profissão perante o
Govêrno.

Essa alegação, porém, não é procedente. Os sin
dicatos existentes poderão reunir-se em associacões,
conforme é facultado, e além disso todos êles poderão,
em conjunto, ou separadamente, conforme fÓr neces
sário, fazer, perante o Govêrno, a defesa dos inte
rêsses dos seus associados. É, pois, uma dificuldade
inexistente e que por isso mesmo em nada deverá in
fluir na permanência de um sistema eminentemente
iníquo e antiliberal."

Sabemos bem, Sr. Presidente, que a unidade sindical
está hoje, entre nós, sendo pleiteada pelos adeptos da ex
trema direita e da extrema esquerda - quer dizer, pelos
fascistas e pelos comunistas ~ como sendo o mais precioso
Instrumento que se lhes deparo. no momento para vit6!"ia
das respectivas ideologias.

Mas, o será realmente? Não o creio.
O SR. FRANCISCO DE MOURA - Não estamos pleiteando

unidade nenhuma, e sim manutenção do parecer da Comissão.
O SR. PINHEIRO LIMA - O que se me afigura e a

quantos sem paixão apreciam êste assunto, é que ° "'.sindi
cato único" representa fundamentalmente a subordm~caQ
das classes e das profissões á ação do Estado e dos partIdos
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políticos. De onde resulta que, tanto a ·fascistas como a 00
munistas, o sindicato único interessa apenas como um bi
lhete de lot.eria, que amanhã tanto dará a "sorte grande" á
própria ideologia como á ideologia contrária. Nesta circune
tancia, não parecerá mais inteligente, tanto a fascistas como
a comunistas, que ambos se utilizem, livremente, com iguais
vantagens, do fato sindical, para a propaganda de seus ideais,
ao invés de servirem de "coringa" no jogO social e alta
mente emocionante que hoje vemos travado entre o capital
e o trabalho?

Faço esta advertência, Sr. Presidente, aos que comun
gam os credos fascistas e comunista. com a sinceridade de
um espírito liberal que, para descobrir onde está a ve~dade,

jámais consentiu em qualquer restrição á liberdade de pen
samento, á liberdade de opinião, á liberdade de reunião - .
e que por isso mesmo pede á Assembléia que aprove a in
clusão na Carta Constitucional do destaque requerido pelo
nobre e ilustre "leader" da bancada da Paraíba, Sr. Depu
tado Irenêo Joffily. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Abelardo Marinho.

O Sr. Abelardo Marinho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou verdadeira
mente supreendido com as palavras proferidas pelo orador
que acaba de deixar esta tribuna. Delas, de cert '\ teve a As
sembléia a impressão de que no parecer da Comissão se
preconiza a unidade sindical. Absolutamente. No parecer da
Comissão, ora em apreço, não se estabelece essa unidade.
(Apoiados) .

O SR. PINREIRO LIMA. - Não afirmei isso.
O SR. ABELARDO MARINHO - S. Ex. fez a apologia

da pluralidade sindical.
Somos pela manutenção do parecer da Comissão, em

seu § 1° do art. 9°, que não fala nem em unidade, nem em
pluralidade.

Não há, repito, no parecer, uma única linha que se re
fira á unidade sindical.

O SR. PINREIRO LIMA - Não me referi ao parecer da
Comissão.

O SR. ABELARDO MARINHO - As palavras de S. Ex.
autorizam a ilação que afirma, - permita-me a franqueza
ào que disse S. Ex. - é possivel se entender que o trabalho
da Comissão aconselhava a unidade sindical, o que não é
exato.

É preciso que a Assembléia não vote enganada, nova
mente; é preciso que se exponha a realidade: nem unidade,
nem pluralidade.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Afinal, o que é?
O SR. ABELARDO MARINHO - Assim, devemos man

ter o § :1 0 do art. 9. Deixemos que a experiência indique
a modalidade mais conveniente ao nosso Pais. de aspéctos
e condições tão diversas e racionais. Qu~ndo o Sr. I?epu
tado Pinheiro Lima, há meses, pronuncIOU, desta tribuna
o discurso a que acaba de aludir, mostrei que não convinha
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ao Brasil nem uma forma, nem outra. O exemplo que
S. Ex. citou, dos tecelões, foi dado por mim, em aparte jus
tamente ·para mostrar que não nos devíamos amarrar a qual
quer dessas formas.

Mantenhamos o que está no proje''). Nêste sentido faço
um apêlo, em nome da bancada trabalhista e no meu aos
revolucionários e a todos que são pelo amparo aos traba
lhadores e que desejam uma Pátria justa, humana e corn-

·patfvel c,om a nossa dignidade de homens livres. (Muito
bem. Palmas).

Os Srs. Prado Kel1y, João Vítaca e Antônio Covell0 
Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Prado Kel1y.

O Sr. Prado RelIy (Para encaminhar a votação) - 131'.
Presidente, V. Ex. é testemunha de que a Assembléia se
divide em dois campos irreconciliáveis: há os crue plei
teiam o critério da unidade de sindicalização e os que pro
pugnam a pluralidade.

A matéria, entretanto, é de extrema delicadeza, joga
uma sôma enorme de considerações tecnicas, e não poderia
ser resolvida no atropêlo desta votação.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Deve ser resolvida. Aliás,
todas as matérias aqui debatidas são ponderáveis e sérias.

O SR. PRADO KELLY - Nestas condições, Sr. Pre
sidente, não seria inoportuno deixar que a lei ordinária
regulasse a matéria, porquanto o processo legislativo co
mum permite maior amplitude de discussão, maior possi
bilidade de revisão e, até, melhor votação, que se não pode
obter na confusão, no atropêlo dos nossos trabalhos.

Que a matéria não é essencialmente constitucional. sa
bem-no todos.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. PRADO KELLY - Que o assunto não é estri
tamente ligado á organização dos poderes do Estado e das
liberdades públicas, também não há dúvida. Não se com
preende, portanto, a insistência com que se defende em
plenário a situação de qualquer dos critérios, qnando o
art. 9° da emenda substitutiva da Subcomissão relatora re
solveria. satisfatoriamente o incidente.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. alega a incapaci
dade da Assembléia para resolver o assunto?

O SR. PRADO KELLY - A Assembléia Nacional Cons
tituinte só é obrigada a resolver matéria de natureza estri
tamente constitucional. O que não podemos é estar nl?s
sobrepondo á faculdade deliberati va do congresso ordI
nário.

O SR. FERREIRA. DE SOUSA - Essa pode seI' considerada
constitucional.

O SR. PRADO KELLY - Matéria consti~ucional
aprendi em todos os compendias, ~m todos o:, l1~os sObre
o assunto - é aquela que diz respeIto á orgaUlzacao dos po
deres e direito e as liberdades públicas. Se. êste . ass~t.o.
que é delicado, que é importante, ?ã~ tem atm~ncla dIretll
com a organização dos poderes públlcos, se nao está em
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causa nenhuma dos principios do direito individUal, evi
dentemente, a matéria não é obrigatoriamente constitu":
cional.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Também não o seria então
a matéria de instrução que aqui se tem votado.

O SR. PRADO KELLY - Poderia sê-lo, mas não é do
número daquelas sôbre as quais, obrigatoriamente tenha
mos de nos pronunciar.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - Estou de aCÔrdo com V. Ex.
em que não é matéria constitucional, mas o art. 11 das
"Disposições Transitórias" colocou a questão no projeto de
constituição; de maneIra que pergunto, apenas. se se puser
abaixo esse dispositivo, fica prejudicado o problema?

O SR. PRADO KELLY - Que ponhamos abaixo o dis
positivo agora e futuramente as disposições transitórias
I'egulem a matéria, mas que a Assembléia não decida, no
momento nem pela unidade, nem pela pluridade dos sin
dicatos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Penso que a Assembléia
deve decidir agora.

O SR. PRADO KELLY - Que o decida, mas não com
o critério único.

O que estou procurando impedir é que a Assembléia
açodada, precipitadamente, decida sôbre assunto desta na
tureza, quando deve fazê-lo estudando as suas várias faces,
os seus diversos aspectos.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Permita um aparte; eu
desejava esclarecer que esta já é medida que o Ministério
do Trabalho vem adotando há muito.

O SR. PRADO KELLY - Exatamente. O Ministério
do Trabalho a defende •. Quer dizer, para vit6da dela tudo
contribue.

De modo que, Sr. Presidente, resumindo: sou contra
os requerimentos de destaque. Manterei o art. 9° da emen
da substitutiva da Subcomissão relatora e com isso acre
dito que presto um serviço ao Brasil e ás classes traba
lhadoras. (Muito bem. Palmas).

O Sr. João Vitaca - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. João Vitaca (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, autor da emenda que institue o princí
pio da autonomia e unidade sindical, ora em debate, pre
ciso esclarecer a Assembléia sôbre os motivos que deter
minaram a apresentação desta emenda.

Em Abril de 1933, reuniu-se nesta mesma casa o Con
gresso Sindicalista Nacional, a que compareceram repre
sentantes de sindicatos reconhecidos de todos os recantos
do País. Nele ficou firmada a resolução de se pleitear
dali por diante pela autonomia dos sindicatos relativa
mente a governos e partidos e ao mesmo tempo pela uni
dade do movimento sindical. Essa resolução foi tomada
em consequência da rea\}ão que se manifestou e ainda se
manifesta entre os trabalhadores em consequência da lei
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que regula a sindicalização no que concerne á vida interna
dos sindicatos. A obrigação em que ficam êles de colocar
seu patrimunio financeiro em det.erminado banco que, no
caso, é o banco oficial; a obl'igacão ainda do envio de re
latórios periódicos ao Ministério do Trabalho; a faculda.de
dêste intervir na vida interna dos sindicatos quando bem
entender e lhe aprouver, e, sobretudo, a fiscalização per
manente e até acintosa da própria polícia, - tudo isso
contribuiu e contribue para que os sindicatos reconhecidos
pelo próprio Ministério do Trabalho tomassem nesse
grande conclave de Abei! a resolução que procuramos con
substanciar na emenda que submetemos á aprovação dêste
augusto plenário.

Srs. ConstituÍlltes - Precisamos vos esclarecer ainda
que a emenda que pleiteia a autonomia e unidade sindical
já havia sido consagrada no substitutivo da Comissão dos
26, figurando como um dos artigos das Disposicões Transi
tórias. A Subcomissão deu-lhe parecer favorável para que
figurasse no capítulo da Ordem Econômica e Social. Nestas
condições, consagrando uma reivindicação dos trabalhado
res de todo o Brasil, que aspiram á liberdade sindical que
ela encerra, e tendo o apóio da Comissão dos 26 e o parecer
favorável da já referida Subcomissão, é de se esperar que
o plenário não lhe negue o seu apóio. Ademais, Sr. Presi
dente, é preciso que atentemos no seguinte: das duas
emendas que existem sôbre a matéria, ambas se manifes
tam pela autonomia sin{lical relativamente a governos e
partidos, de modo a assegurar o princípio da liberdade sin
dical. Uma, entretanto, quer a pluralidade sindical dentro
de uma mesma profissão ou ramo de -indústria, o que nos
parece um absurdo; e a outra, a que pleiteamos, estabelece
o princípio da unidade sindical. Pleiteando a autonomia.
fazemô-Io por julgar que os sindicatos proletários não pre
cisam da tutela de quem quer que seja para o exercício
das atribuições que lhes são conferidas p.ela lei e pelos seus
respectivos estatutos; nem podemos compreender essa tu
teIa quando se lhes assegura na lei personalidade jurídica.
Sabemos muito bem que os sindicatos devem ser órgãos
legais de relacão entre as classes e com os poderes públicos.
Mas, por isso mesmo, não podemos admitir a sua suoordi
nacão a êste ou áquele govêrno, nem a êste nem áquele
partido, sob pena de ser anulada a sua própria personali
dade jurídica.

Por outro lado, não podemos admitir a pluralidade
sindical senão como simples propósito de dividir os traba
lhadores para que o patronato possa mais livremente ex-·
pIorá-los e oprimí-los. A unidade sindical é necessária
não s6 para a defesa dos interêsses econômicos dos traba
lhadores de uma determinada profissão ou ramo de in
dústria, mas ainda para o exercício dos direitos polfticos
de representação profissional que acabam de ser 3ssega
rados pela Assembléia Nacional Constituinte. Mas, precisa
mos atentar bem neste particular; a unidade sindical sem.
a- autonomia dos sindicatos outra coisa não significa do
que transformá-los, no caso da representação profis~ion~l,
principalmente, não só em simples instrumentos eleItoraIS
do govêrno, mas, o que é peior, caminhar para o corpo
1'ativismo fascista.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Muito bem.
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o SR. JOÃO VITACA - Por todos êsses motivos, es
peramos que a Assembléia Nacional Constituinte, já que
negcu ao proletariado o elementar direito de greve, sáiba,
pelo menos, se manter fiel aos princípios democráticos, as
segurando a liberdade sindical que, a nossa. emenda pro
cura consubs lanciar. (lIfuito bem.)

O Sr. Antônio CoveUo - Peço n palavra.

O Sr. Presidente - Tem n. palavra, para encaminhar a.
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Antônio GovelIo (Para encaminhar a. votação) 
Sr. Presidente, pela primeira vez se institue 13m nosso
regime político, como elemento de equilíbrio das fôrças eco
nómicas, o sindicato profissionaL Ao lado dêsLe, é também
instituida, com uma das máximas conquistas alcançadas pelo
proleLáriado brasileiro, a Justiça do Trabalho.

Incuntestavelmente, a organização 15lOdicalista é uma
ousada experiAIlcia que se vai tentar em nosso País, á som
bra do exemplo e dos resultados animadores colhidos da
aplicação da lei que organizou e instituiu os sindicatos em
outros países.

Precisamente porquê se trata de uma experiência, não
deve o homem de responsabilidade pública atirar a organi
zaçã.o sindical aos azares de uma diretriz predeterminada,
que póde importar no naufrágio, no fracasso da tentativa
de aplicaçção do novo instituto polftico que logramos tornar
reconhecido pela futura Carta Constitucional. (Muito bem).

A unidade sindical absoluta s6 se compreende em pais
unitário, porquê é resultado de uma evoluoão que, partindo
do sindicato, chegou á corporação, para culminar no regime
corporativo - base da organização polftica do Estado fas
cista.

Admito o principio da unidade sindical, desde que não
iacilite nem permita a subordinação das massas trabalha
doras á vontade dos governos para a execucão de suas impo
sições. Não nos esquecamos de que vivemos em um rp,gime
republicano e presidencialista. Enquanto permanacermos
dentro do sistema político que tem por bases o principio
federativo e representativo, completado pelo sufrágio uni
versal, a unidade sindical p6de ser um degrau da escada
que nos conduzirá a surpresas imprevisíveis, desde a escra
vizacãocompleta das classes trabalhadoras até a modifica
ção substancial da organização política. (Muito bem).

O SR. FERNANDO DE ABREU - Isso é fatai; há-de dar-~e.

O SR. ANTôNIO COVELLO - Nestas condicões, penso
que deveríamos deixar a questão tal corno consta do substi
tutivo elaborado pela comissão autora do parecer, reservan
do o estudo amplo do problema para a legislatura ordinária
a menos que se adotasse de chôfre, precipitadamente, e sem
elementos seguros, uma orientação radical, unitarista ou
pluralista.

Pessoalmente, afigura-se-me que, no momento, mais
liberal e menos perigoso é o principio do pluralismo com
pletado pela autonomia dos sindicatos (Muito bem). Repito,
porém, que melhor será aguardarmos a oportunidade para
o perfeito estudo do problema.

O que reputo inadmissível, nêste instante, e antes mes
mo de um detido exame das reais condições dos sindicatos
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existentes e de sua respectiva legislação, é a implantação
de um sistema rigidamente unitário, prenhe. de aventu
ras desconcertantes, pela intervenJ.ência do poder público,
e capaz de converter o primeiro ensaio sérlo de emancipa
ção dos trabalhadores nacionais em um meio de compressão
econômica, da qual serão as primeiras vítimas, amanhã,
quando despertados do seu sonho, os próprios proletários
que pleitearam a medida constitucional.

A incorrermos nêste êrro de consequência funesta, pela
vertigem do momento, antes asegurarmos o rumo liberal
(Apoiados e não apoiados), que permita o jogo livre e fran
co das atividades profIssionais organizadas e autônomas, o
que importa no afastamento dos graves perigos que amea
çam de destruição as liberdades e os direitos conquistados
pelas massas operárias e incorporados á futura Carta Cons
titucional.

Não nos deixemos perturbar nem por miragens seduto
ras, nem por preconceitos reprováveis. Guardemos o bom
senso e tenhamos a coragem serena de sondar o futuro. Uma
vez que temos em nossas mãos o poder de realizar uma re
forma interessantIssima, como a que se vai implantar no
nosso País, procuremos não sacrificá-la, pela preocupação
de uma solução imediata e radical, o que poderia importar
em um grande e irreparável desastre, de ordem econômica,
para a Nação e, de ordem política, para o proletariado.
(Muito bem).

Atravessamos um grande momento histórico. Consegui
mos fazer da organização sindical um princípio constitucio
nal. É uma notável e arrojada reivindicação proletária. A
unidade sindical não deve depender dos governos, mas dos
próprio trabalhadores organizados. O que cumpre, daqui
por diante, é encaminhar a obra da organização profissional,
de modo que os trabalhadores passem a :ler elementos con
cientes do seu dir'eito, Oa sua torça, das suas LIl'enúgatlvas,
libertando-se das influências subalternas que os exploram.
para que se não convertam em instrumentos cegos das fa
ções políticas, das ambições, dos caprichos, dos arbítrios dos'
aventureiros e usurpadores, capazes de arremessá-las á irre
mediabilidade das situações extremas e fatais ás classes
proletárias e ao País. (Muito bem; muito bem. Palmas).

O Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Vasco de Toledo (Pela ordem) - Sr. Presidente,
há um ponto importante no assunto em debate e que con
sidero matéria pacífica, porquê, tanto as emendas que pe
dem a pluralidade sindical, como as .que desejam a sua
unidade, reconhecem a necessidade da autonomia sindical.

Não reconhecer a autonomia sindical implica em anu
lar completamente a lei de sindicalização.

Pediria, pois, a V. Ex. considerasse o destaque que
peço no seguinte requerimento:

"A lei de organização sindical assegurará a
completa aútonomia dos sindicatos."

:t!:sse destaque refere-se ao artigo 11 do projeto n. i-A,
de 1934, no Capítulo "Das Disposições Transitórias".
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o SR. PRESIDENTE - Na forma do Regimento. V. Ex.
deve mandar á Mesa, por escrito, o seu requerimento.·

O SR . VASCO DE TOLEDO - Encaminha-Io-ei á
Mesa, afim de que V. Ex. se digne submetê-lo, posterior
mente, a votos. (Muito betn.)

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a emenda, cujo destaque foi requerido, versa sÓbre o ar
tigo 11 das "Disposições Transitórias" . Evidentemente,
a matéria está ma.l colocada aí; deveria figurar no Capí
tulo que estamos votando.

Dêste modo, pediria licença a V. Ex. para sugerir
uma das segumtes soluções: ou - já que a matéria está
destacada - yotarmos, desde logo, o artigo 11 das "Dispo
sições Transitórias" e, em seguida, a emenda defendida, ou
adiarmos o assunto para a oportunidade da votação do
Capítulo das "Disposições Transitórias".

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não é matéria de dispo
sições transitórias.

O SR. MEDEIROS NETO - Não estou dizendo o con
trário. O que afirmo, no entanto, é uma verdade que res
salta á evidência (muito bem; apoiados.) Então, estamos
todos de acô~do.

Pediria, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, que pre
ferisse o primeiro alvitre, dada a manifestação da Assem
bléia, que se julga esclarecida a respeito.

Diz o artigo 11:
"A lei àe organização sindical assegurará a

completa autonomia dos sindicatos, relativamente a
partidos e governos, e garantirá a unidade sindical
e liberdade política de !:'':!us associados."

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, não se trata de dis
posição de caráter transitório, mas de caráter permanente
e que deve estar no texto da Constituição (muito bem.)
Por isso. com certeza. os honrados autores das duas emen
das existentes a respeito e contrárias á unidade sindical
abordaram a discussão neste momento.

V. Ex. resolverá o assunto, no seu alto entendimento,
como melhor lhe parecer. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Sou pela solução imediata do as
sunto, e assim submeterei a votos, em primeiro lugar, o ar
tigo 11. Uma vez aprovado êsse dispositivo ficará preju
dicada a emenda. Nesse caso. ouvirei a Assembléia precisa
mente sàbre o requerimento do Sr. Deputado Pinheiro Lima.

O Sr. João Vitaca - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela o~dem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . .João Vitaca.

O Sr. João Vitaca (Pela ordem) - Sr. Presidente, tenho
um requerimentc no sentido de que o art. 11 das "Disposi-
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ções Transitórias", após a sua aprovacão, seja incorporado á
"Ordem Econômica e Social".

O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado a gentileza
de vir até á Mesa, afim de esclarecer o seu pedIdo.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
estou satisfeito com a solução que V. Ex. deu ao assunto;
e. se acaso V. Ex. anunciar a votação do art. 11 ..•

O SR. PnESIflENTF. - Votado o art. 11, terei inevitavel
mente de submeter á Casa, também, a emenda do Sr. Depu...
tado Pinheiro Lima.

O SR. MEDEIROS NETO - Perfeitamente.
O SR. PRESIDBNTE - A emenda cogita da pluralidade

sindical, e o art. 11 refere-se á unidade.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, pe!'/o a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex. vai submeter á consideração da Casa o assunto.
Quando anunciar a votal)ão, pedirei a palavra para enca
minhá-la. (Muito bem.)

Em seguida, é dado como aprovado o desta
que requerido pelo Sr. Pinheiro Lima.

O Sr. Prado KeIly e outros (Pela ordem) requerem ve
veri ficação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a. favor 113 Srs. Depu
tados e contra, 83; total, 196.

O Sr. Presidente - O destaque requerido pelo Sr. Pi
nheiro Lima foi aprovado.

Vem á Mesa a seguinte

DECLAR......Ç.~o DE VOTO

Declaro que votei contra o destaque da emenda, reqne
rido pelo Sr. Irenêo Joffily, sôbre pluralidade da organiza
ção sindical, p.or considerá-la profundamente nociva aos le-
gítimos interêsses da classe proletária. .

Sala das Sessões, 25 de· Maio de 1934. - F. Martins
Veras.

O Sr. Presidente - Vou submeter á Assembléia o desta
que requerido pelo Sr. Pinheiro Lima.

O Sr. M~deiros 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 encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, como vêem V. Ex. e a Casa, o assunto não
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foi por mim meditado, porquê estava relegado para a opor
tunidade da votação do título referente ás "Disposioões Tran
sitórias" .

Não tive, por isso, ensejo de auscultar a opinião da Casa,
afim de ver para que lado ela se dil'igia, e não será neste
ambiente de entllsiasmo - quando os partidú.rios de uma e
de outra corrente defendem com tanta convicção as suas
doutl'inas - que eu poderei orientar-me.

Rescrvo-mê, pois, para dar o meu voto pessoal, sem
estar, neste insl.ar:[e, interpretando os sentimentos da maio
ria da Casa.

~ra o que tinha a dizer. (Muito bem.)
(Estabelece-se tumulto no recinto. O Sr. Presidente faz

soar os tímpanos demoradamente.)

o Sr. Presidente - Atenção! Peço aos Srs. Deputatlos
que ocupem seus lugares. Vamos continuar a votação.

O Sr. Armando Laydner - Sr. Presidente, peço a pa
lavra p.ela ordem.

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

O Sr. Armando Laydner (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, há sôbre a mesa, formulado pelo Sr. Deputado Vasco
de Toledo. a propôsito da autonomia dos sindicatos, pedido
de destaque do arí. 11, que está relegado ás Disposições
Transitórias.

Como esta parte não se enquadra na resolução tomada
pela Assembléia, pediria a V. Ex. que a submetesse a votos.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque das seguintes palavr3.S do art. ii do
projeto i-A -- "Disposições Transitórias":

"A lei de organização sindical assegurará a completa au
tonomia dos sindicatos."

Sala das 13essões, 25 de Maio de 1934. - V. de To~edo.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
para encamülhar a votação.

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o reqnerimento que mandei á Mesa e que va~·

ser submetido ao voto da Assembléia encerra princípio sábio
e que, em absoluto, não colide com a matéria votada há
poucos instantes, por esta Assembléia.

Precisamos, Sr. Presidente, para perf('ita orA"aniz3.cão
sindicai, reconhecer, em parte, a autonomia dos sindicatos.
sob pena de, amanhã. êste ou aquele sindicato. desta ou da
quela corrente, se defront.ar com o tufão da anarquia.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Apelo pat'a a dilmidade de
V. Ex.: peça a retirada dêsse requerimento.
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o SR. JOÃO V!T_'-CA - Era melhor que lancasse veemen
te protesto contra o que se está fazendo aos trabalhadores
do nrasil. contra o que se pretende consumDr em nome da
Nação I

O SR. VASCO DE TOLEDü - Chegarei lã. Iniciei o
meu discurso agora.

E como tal, Sr. Presidente, se impõe, para que se possa
ter, dentro do Brasil, nrna organização perfeita das classos
que trabalham, que se lhes conceda o que pede o dispositivo
ora em votaç,ão.

A Assembléia Nacionnl Constituinte, concir~nle ou incoIl
cientemente, na sua deliberação de há momentos, praticou
grave injustiça, que não pode ficar sem .1 veemência do
nos;:;o protesto, daqueles que a todo clu;Lo. daqlle]rs que pllr
todos os moàos procuram enquadrar o Brnsil entri~ as g-ran
ries nações do mundo. integrado na 8ua verdad(~ir.1 finalidade
de país independente.

A deliberação da maioria desta Casa não me Sl1rnrenr~
deu em absoluto, como não me surpreendermn Lon:<s aqu',,
las outras deliberações já votadas, que tudo as justificam,
nunca, porém, uma Revolução.

A Assembléia Nacional Constituinte vai, com essa deli
beração que t.omou e com outras que irá tomar de amanhli
em diante ou hoje ainda, entregar ao Brasil alg-uma coisa
que não pode, em absoluto, ser considerado comü Carta Cons
titucional de um povo livre, de um povo independente.
(Protestos e aplausos.)

Farei com veemência, desta tribuna. men TJrotesto. sem
pre que se faça mister.

(Trocam-se veementes apartes. Estabelece-s.? tumulto.)
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímnano8) - Aten

ção! Peço ordem I
Convirlo o nohre Deputado a se referir á Assembléia e

aos seus colegas em têrmos cortezes. como manda o Re~i

mento. O ilustre oraàor pediu a palavra pq,ra encaminhar
a votação de uma emenda. Deve-se limitar a encaminhar
essa votação e não a criticar o que a Casa já decidiu.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Desde já, Sr. Presi
dente - digo-o a V. Ex. - em absoluto darei. minha assi
natura a esta Constituição que se está organJzando.

O SR. PRESIDENTE - Mais uma vez lemi1ro ao orador
que deve encaminhar a votação da emenda sôbre autonomia
dos sindicatos.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Voltando ao assunto do
requerimento de destaque, s6 tenho a dizer ~ Assembléia Na
cional Constituinte que, ou ela aprova o dispusitivo dê~e

constante, ou, pensada ou impensadamente, legaliza no Bra-·
sil a anarquia. (Muito bem.)

O Sr. Valdemar Reikdal - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Valdemar Reikdal (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente. pedinrlo a palavra para encaminhar a vo
tação da matéria referente á autono:rr.ia sindical. (lU á li
beI'dade dos sindicatos, devo declarar que a manifestação da
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Assembléia imp1ica no esfacelamento dos sindicatos no Bra
síl, na desorganizaeão das classes trabalhadoras, afim de que
ela6 sejam melhor exploradas pelos capitalistas.

Diante disso, nilo posso fazer mais do que lançar o rr.eu
veemente Dr'otesto, em nome dessa classe miserável, espo
liada, que só por si se poderá Hbertar das injusliça", ele que
é vitima.

o Sr. Presidente - Atenção! V. Ex. mandará por es
criLo a sua declaraçilo de valo. Nos têrmos do Hegimento
V. Ex. deve cingir-se á n:atéria, cuja votação foi anunciada.

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Sr. Presidente, pedí a
palavra para encaminhar a votação e é o que estou fazendo.

O último .golpe desfechadoc-ontra a ,organização ,das
class·c<3 tirou todo o valor dos· sindicatos no Brasil, porquê a
divisão é a morle.

Fica, pois, aquí o protesto dos trabalhadores, na defe·sa
de cujas classes só terão um caminho: a revolução. (Apoia
dos e não apoiados.)

o Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra,

O Sr. Presidente - Tem a palavra, paar encaminhar a
votação, o nobre D€putad'Ü.

O Sr. Abelardo Marinho (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a A",sembléia ·está em face da justa indIgna
ção da bancada trabalhi,sta que, nas suas manifestacões, tal
vez tenha s'e excedi,do. Mas é preciso que a Casa tenha tam
bém presente que êstes homens do trabalho não estão acostu
mado", ás soluções tramada·s noS subterraneos da política e
que apare·c-em apenas na superficie, á luz do sol, pelo fumo
que significa o s,eu efeIto final.

Sr. Presidente, V. Ex. anuncia a votação de um pedido
de destaque que implica em assegurar- a autonomia dos sin
dicatos.

Ora, Sr. Presidente, é fóra de duvid.a que tod·os nós, qu~

nos temos norteado peb alevantado ideal sindicalista, s6
poder-íamos trazer .aplausos á medida que consagra·sse a in
dependência sindical.

Entretanto, S1', P,residente, ·eu, antigo idealista do sin~

dicalismo, por unia ironia da ·s.orte, sou obrigado a subir á
tribuna 'para pedir á A50Scrnbléia que, mais· uma vez, não
inscreva na Constituição do nosso País c'ois,as inúteis.

O ,que a Assembléia acaba de v·otar é possível que não
atinja 'o", efeitos visados, mas significa apenas urna arr.'eaçl1
de morte contra o sindicalismo.

Ora, S. Presidente, ser:á supinamente irrisório que. na
Constituição da República se insira um dispositivo que as
segure a autonomia a uma coisa ·que nem vida terá.

Por is·so, meus Srs., venho pedir á Assembléia que, coe
rente com 'os intuitos que dete·rminaram o seu voto de há
pouco, .desaprove a medida. que consagra. a autonomia dos
s'iD'diC'ato·s. SeI"á uma prova d~ coerência. Não quero, entre
tanto, deixar a tribuna, s'em dirigir uma palavra aos meus
companh~iros de rel>l"esentaçã:o, aos Deputados trabalhistas:
não vos enganeis sôbre ü verdadeiro motivo que inspirem o
voto da Assembléia; a an:~aça que nos fizeram de nos cor
tar a representação d~ classe não poude ser levada a efeito;
quiseram vos ferir de morte e não puderam; agora sois cas-
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tigados pela vossa atitude de independência, defendendo os
vos,sos ideais. Não faz maíl que percamos tudo, mas fique
mos firrr.es c'Om o nosso ideal, pelo noSi5O grande amor ao
Brasil. Per-demos pelo Brasil. Meus amigos: ('·alma e para
diante! (Muito bem.)

O Sr. Fernand.o de Abrou - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Fernando de Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, 81'S. C(\TIsLituintes, apenas um apêlo ve
'nho faze.r áqueles que há POU00 votaram, sob o cal'Or do am
biente, a emenda do iln&tre Deputado Pinheiro Lima, apêlo
para que mantenham êss'e voto em re,lação á emenda onde
a autonorr.ia dos sindicatos está combinada da maneira a
mais conveniente e neces~ária, para que não surja êste con
flito entre duas classes que ,se devem C'onjuga,r na solução
da obra que ora nos ocupa: a tranquilidade, a segurança e
a grandeza de noss'a Pátria. (.4.poiados.)

O SR. PRADO KELLY - Não pode haver sindicalismo
sem autonomia. É frase de SareI.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Fazendo êste apêlo,
espero que a Assembléia delibere sem qualquer paixão, ape
nas tendo em vista o nosso objetivo. (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Antônio Rodrigues - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Antônio Rodrigues.

O Sr. Antônio Rodrigues (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, S1's. Constituintes, foi votada, há pouco,
a emenda do illustre Deputado Pinheiro Lima, que tão bri
lhantemente tem defendido seus pontos de vista, procuran
do convencer a maioria.

Antes do mais, devo esclarecer ã Casa que a obra do
trabalhador só pode ser feita pelo próprio trabalhador.
(Apoiados.) No caso em aprêço, verifica-se o perigo de
uma deliberação tomada pela maioria, qlte desconhece a
verdaJdeira organização, as necessidades l'eais dos traba
lhadores.

Sr. Presidente, quanto ao pedido de destaque feito
pelo ilustre colega Vasco de Toledo. õeyo dizE>r que o ope
rário conciente - como o orador e muitos outros que aqui
se encontram - não pode acp-itar, em absoluto, uma auto
nomia sindical com essa pluralidade que foi votaJCla hã
pouco. O que verificamos, neste momento, é a completa
anarquia dentro do Estado brasileiro, anarquia que o pro
letariado nacional Quer evitar, a todo custo.

O SR. VALDEM:.ffi REIKD.U. - O companheiro permite
um aparte?

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Perfeitamente.
O SR. VALDEM_"\R REIKDAL - Para nós, o que se faz

aqui perdeu o valor; não desejamos, .lá, nem liberdade.
nem repressão de liberdade. Tudo nos é indiferente.
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O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Sr. Presidente, subi
a esta tribuna com o objetivo de protest.ar contra o voto que
foi dado ainda há pouco. Fa\io, agora, um apôlo á Assem
bléia para que seJa coerente com seu voto sôbre a emenda
do Rr. Deputado Pinheiro Lima, e ao meu c-olega Sr. Va~co

de Toledo. afim de que tire o seu pedido de destaque, uma
vez que de nada vale a autonomia sindical com a plurali
dade há pouco aprovada. (Mu.ito bem.)

Sr. Presidente, 81's. Constituintes, devo ainda esclare
cer esta Assembléia, que não c,onhece de perto a organiza
ção das associações em relação ás quais acaba de pronun
ciar-se.

O SR. VALDEMAL REIKDAL - Tanto conhece de sobejo
que pretende dividí-Ias para po(}er dominá-las.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Quero mostrar á Casa
que, com a pluralidade de sindicatos votada há p'ouco, está
se evidenciando a intenção daqueles que, em todos os tem
pos, impatrioticamente, procuram subdividir o Brasil. to.: o
que não querem os trabalhadores representados nesta Casa.

Assim sendo, SI' . Presidente, ao terminar as minhas
considerações, dirijo um apêl0 á Asembléia, afim de que
mantenha o seu voto, e apelo também, em meu nome pes
soal, para o Sr. Deputado Vasco de Toledo, no sentiào de
que retire o seu requerimento de destaque, porquê a apro
vação dele constituiria uma verdadeira utopia. (Mu.ito bem;
muito bem.)

O Sr. Martins e Silva - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votaçã·o, o nobre Deputado.

O Sr. Martins e Silva (Para encaminhar a votação) ~
Sr. Presidente, das vozes proletárias talvez seja a minha
uma. das mais ponderadas, aquela que tem o reto espíri
to da razão, o senso das coisas práticas e da realidade se
gura. E é com esta autoridade proletária de quem pensa,
e pensa maduramente, que venho dizer á Assembléia que
ela acaba de dar um golpe de morte no sindicalismo bra
sileiro.

É cheio de tristeza, com a mágua de quem se sente
ferid'Ü na organização que no Brasil se estava dando ao pro
letariado, que assisto á derrocada dessa obra, num minuto
apenas, dividind-o-se e fracionando-se o operariado, e pre
parando-se perigosa luta de classes no Brasil.

A pluralidade sindicalista, senhores Constituintes, po
deis crêr, trará para o Brasil proletário a anarquia comple
ta, incapaz de ser controlada, e marcará o impatriotismt>
daqueles que votaram a favor da emenda.

A bancada trabalhista. Sr. Presidente. sente-se atingida
na organização que se tinha realizado em nossa querida
Pátria. Não queremos nem a unidade np.m a pluralidade
sindicais. Desejámos que ficasse no parecer da 'Comissão,
que deixava á lei ordinária a atribuição de regular a orga
nização associativa entre nós.

Segundo a resolução da Casa, terflmos a pluralidade e,
portanto, a derrocada de todo (":;.<:e grande edifício que se
conSÍ!'uiu no Brasil revolucionário.

Pediria, pois, ao nobre colega V,)sco de Toledo que re
tirasse também a sua emenda, porque de nacia vale a au-
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tonomia dos sindicatos divididos, frafm)entarlos, fomentan
do-se ainda mais a ana.rquia dentro da nos!"a querida Pá
tria.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Armando Laydner - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Armando Laydner (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quem não partici
pou no Brasil de nenhuma das revoluções a partir de
i922, ...

O SR. Jo.~O VITACA - No que andou muito acertado.
O SR. ARMANDO LAYDNER - ... e ficou á margem

de todos os conflitos partidários que se têm processado su
cessivamente no Brasil, olha o espetáculo, como o que se
passou nesta Casa, com a mais absoluta isenção de animo,
mesmo porquê não trás consigo a ilusão de pretender que
uma Assembléia, como a que ora se reune no Brasil, de
fenda os interêsses dos trabalhadores. (Muito bem.)

SI' . Presidente, a mesma maioria da Assembléia, por
ocasião da votação que deu ganho de causa ao princípio
da representação de classes, á voz pequena - e êsse era o
seu principal argumento - dizia que a Constituinte brasi
leira ia empolgar o próprio mundo, porquê era a primeira
República que apresentava êsse sistema de representação.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A Europa está acostu
mada a curvar-se ante o Brasil ...

O SR. ARMANDO LAYDNER - Esta maioria a que
me refiro, capaz de empolgar o mundo, não soube, entre
tanto, empolgar sequer a própria população trabalhadora
do Brasil. E essa população, através da experiência que
lhe oferece a representação de classes, já não pode ter a
menor ilusão dentro desta Casa, (muito bem), mesmo por
quê, a quem presenciou o triste espetáculo dêstes. últimos
dias, vendo o degolamento,através do machado nazista da
maioria, das mais elementares reivindicações dos traba
lhadores, não é lícito esperar, num ambiente cercado pela
pressão clerical, que os interêsses dos proletários sejam
atendidos pela Assembléia Nacional. É por isto que, asso
mando á tribuna, para ter mais uma vez a oportunidade de
solicitar desta Casa o benefício da autonomia dos sindi
catos, - benefício cujo degolamento também espero 
quero deixar bem patente que o trabalhador consciente, a
que se proporciona o ambiente culto da Assembléia Consti
tuinte, não está iludido. Antes, pelo contrário, tem a con
vicção plena de que, aquí, através dêsses gestos conserva
dores, reprimindo-se a própria evolução natural das coi
sas, acaba de assinalar-se um marco decisivo na opinião
pública do Brasil, marco que deixa bem patente que o pe
ríodo revolucionário brasileiro ainda não acabou; antes,
dilata-se cada vez mais, devido a atitude reacionária
dos membros proeminentes desta Casa. (Muito bem.)

O Sr. Gilhert Galleira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
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o Sr; Gilbert Gabeira (Para encaminhar a votação) -'
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, já os meus compa
nheiros disseram .clara e positivamente a impressão que
nos deixou o requerimento reacionário há pouco aprovado
por esta Assembléia.

Tenho sido. senhores, elemento conciliador no meu Es
tado, procurando, dentro dos sindicatos, manter o espírito
de unidade, tendo sempre em vista a união da Pátria. Não
posso, entretanto, neste momento, deixar de declarar que,
de agora em diante, serei o elemento revolucionário, pro
movendo a mais intensa divisão dos sindicatos, afim de que.
possa a Asserr:bléia Nacional Coistituinte assistir ao resul
tad-o da atitude. que acaba de tomar.

Sr. Presidente, a Assembléia inutilizou os esforços dos
que vivem, no ambiente proletári'O, tentand'o deter os el~- .
ment·os anarquistas. F.o-i,.a própria As'sembléia que abriu as
po·rtas a essas ('-orrentes.

Serei, pois, repito, dentro do meu ,sindicato, um el~men

to revolllcionário, dividindo-o, para ·que se possa implantar
a anarquia, afim -de demonstrar aos 81'S. Constituintes {) êrr{)
que acabam de cometer.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Antônio Pennafort - Peço a palavra, para enca
minhar a votaçãG.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encq.minhar a
votacão, o Sr. DeputadG Antônio Pennafort.

O Sr. Antônio Pennafort (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, embora trabalhador pouco culto, tenho sa
bido respeitar a AS5·enmMia, todas as vezes em que lhe dirigí
a palavra.

Neste momento, porém, quando acabamos de saf!.'er um
golpe de morte, não poderia deixar de lavrar o meu prote·sto,
lastimando ·que êsse g-olpe, que agora nos feriu fund·amente,
tenha partido d·e um dos membros da Chapa Unica por São
Paulo Unido.

Se a medida tivesse partido dos Deputados genuinamen
te p.orlíticoo, não ·seria extranhável semelhante atitude. Ela
'O é, porém, e muito, quand10 parte doe um .~lassis·ta, que pro
move, por. ·essa. forma, a anulação da 'organização sindical
entre nós.

Falo com todo -o ard:ol', {'.oro too.:o -o desassombro, porquê
é preciso que os trabalhadores coooientes fiquem todos saben
do .o que fez um classista, um trabalhador, não manual, mas
intelectual, e que, por isso mesmo, deveria diar o bom exem-

. pIo, evitando que tivéssemGs de vir á tribuna, para protestar
eIliergicamente,n6s, os que não tivemos a feLicidade de per
lustrar os bancos das academias, mas .que apenas recebemos
os rudimentos da instrução primária.

Razoável seria que UID cidadão assim ilustrado enca
minhasseos trabalhadores para o bom ·caminho, ao invés de
preparar uma estrada de espinhos, para revolta dos pl'oletá
rios d.() Brasil.

Combatí sempre, 81'. Pres.idente, .() comunismo. Nun{'·a
ataquei aquí a questão religiosa. Estou, !porém, inteirarren-

.te convicto de qu~ foram elementos C11ericai5 que nos deram
êsse golpe, cujos efeitos êles próprios vã-o sentir, 'Porqu~, lu
tando contra o c()munismo, acabam de abrir a porta á sua in
fmra~ão. (Muito bem.)
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Quanto mais opressão, mais revolta. Se, em lugar da
opressão, houv'e6se a conciliação, trabalhando' todos de co
mum acôrdo, o Brasil seria grande e forte e. da ld,~ia de cer
tos .companheiros, desapareceriam o·s pensamentos marxistas.
Doravante, ent.retanto, tenho a certeza de que diversos· deles
irão para os braçolS do comunismo. que a religião católica
coTr.'ba(,e.

Desejo que conste. o meu protesto. como traibalhador con
ciente, contra {} fato de haverem os Constituintes de 34, que
na sua maioria se diziam revolucionários autênticos', adotado
semelhante atitude quanto ae trabalhador .do Brasil.

Peguei, Sr. Presidente,em armas ~m 1930, ·e :peço a Deus,
agora, que rr.'e dê animo para nelas pegar novamente, quando
assim o exigir a defesa das t'eivindicações dos trabalhadores
do Bra·sil. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á votação do des
taque requer-ido pelo Sr. Deputado Vas('·o de Toledo.

O :SR. MORAIS AJ:ol'DRADE - Pediria a V. Ex. expJi.car qual
o destaque pedido pelo Sr. Deputado Vasco de Toledo.

O Sr. Presidente - Trata-se do destaque do art. 1f das
Disposições Transit6rias. que diz: "A lei db orgamzaçãG sin.
di·cal assegurará a completa autonomia .dos sindicatos, rela
tivamente a partidos e gove,rnos, e garantirá a unidade siu
dicale a liberdade política de· eeus associados".

A emenda aprovada substituiu o art. 11 ·e o Sr. Depu
tado Vasco de Toledo, requereu o dest.aque da primeira par
te do artigo. Já havia anteriormente requerid'o que êsse ar
tigo fôsse assim redigido:

"A lei de organização sindical a:s,segurará completa au
tonomia dos sindicatos".

O Sr. Presidente - E' sôbre êste ponto que a Assem
bléia v.ai pronunciar-se.

O SR. MORAIS ANDRADE - Consulto, então, a Vossa
Ex. sôbre o seguinte: aprovado o destaque requerido pl'llo
Sr. Deputado Vasco de Toledo á emenda Pinh~iro Li~a ~e
acrescenÚlrá a garantia da "completa autonomIa dos smdI
catos"?

O Sr. Presidente - Exatamente.
O SR. MORAIS ANDRADE - Vote. a favôr: (Muito

bem) •

Em seguida, é aprovado o destaque requeri
do pelo Sr. Vasco de Toledo.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da palavra "efetivamente", con:;tan
te do art. 3° do capítulo referente á Ordem EconômIca e
Social, que se lê á página 4 do impresso. .

Sala das Sessões, 23 de maio de 1934. - José Alkmtm.

Vou submeter á votos a matéria.

O Sr. José Alkmim - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. José Alkmim (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, o destaque requerido não resultou da im
pressão de que a permanencia da palavra no dispositivo, tal
como está redigido, pudesse significar que o que se del.:;ro
mina no art. 3° das "Disposições Transitórias" viesse im
possibilitar a exploração de minas, quando estas, por cir
cunstancias alheias á vontade ou ás possibilidades do ex
plorador, tivessem a sua exploração interrompida ao ser
promulgada a Constituição. Penso dêsse modo, porquê co
nheço, em outros trabalhos, o pensamento da Subcomissão;
tal como está, porém, redigido o texto, poderia parecer ao
intérprete, mais tarde, que a palavra "efetivamente" signi
ficaria que toda a mineração, cuja exploração estivesse in
terrompida, deixasse o explorador na contingência de plai
tear do Govêrno Federal concessão para prosseguir nos
trabalhos.

O SR. EUVALDO LODr - Efetivamente - para empreg-ar
o têrmo -, a redação possibilitaria tal interpretação. Pro
meto a V. Ex., em seguida, esclarecer a Assembléia, suge
rindo ao rFllator uma redação que vai sanar completamer.:te
a dúvida.

O SR. JOSÉ ALKMIM - Que não fique, porém, como
está. ,

Requeri, portanto, .Sr. Presidente, insisto, a retirada
da palavra "efetivamente", para que não ficasse o explora
dor na contingência de recorrer ao Govêrno Federal, afim
de lhe autorizar este a continuação da exploração de minas
que, no momentoo tivessem seus trabalhos paralizados por
circunstancias alheias á vontade e possibilidade do mesmo
explorador. (Muito bem).

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, em relação ao requerimento do nobre Depu
tado e meu conterraneo, Sr. .José Maria Alkmim, tenho a
oportunidade de declarar que, realmente, poderia ser dada a
interpretação a que S. Ex. aludiu, vindo prejudic.ar, dêsse
modo, certas explorações de minas que, mesmo transitória
mente, estivessem em não atividade no momento da pro
mulgação da Constituição.

Não foi êsse o intuito da Subcomissão e congratulo-me
com S. Ex. pela oportunidade que me dá de retificar, ao
mesmo tempo, uma omissão, um lapso, não constante do
primeiro original escrito por mim, originado nas cópia·s do
meu trabalho.

O art. 3° do parecer da "Ordem Econômica", já apro
vado, que consta de páginas 4, ficará perfeitamente claro,
retificada a omissão em relação ás quedas dágua, se o mes
mo ficar assim redigido, para o que chamo a atenção do
ilustre relator geral: .

"Não se aplica ás min.as e quédas dágua que estejam
sendo regularmente lavradas ou exploradas, a exigência de
autorizacão pública !)ara o seu aproveitamentto industrial."

UM SR. DEPUTADO - Corrige uma injustiça grave.
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O SR. EUVALDO LODI - Nestes têrmos, Sr. Presiden
te, parece-me que o requerimento do meu nobre amigo,
Sr. Deputado José Maria Alkmim, poderia ser retirado, e
nêsse sentido faço um apêlo.

Ao mesmo tp.mpo, aproveito a ocasião para '~;"alientar quP-,
por equidade, deverão também ser incluídas as minas, as
concp.ssões sôbre exploração de minas, quando. em disposi
ção transitória, sôbre as quedas dágua. cuidar a Assembléia
de regular as condições mediante as quais deverão confor
mar-se com a nova legisl.açiio, as atuais explorações de
energia elétrica. (.L11u'ito bem).

o Sr. José Alkimim - Peço a pa~avra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Alkimim.

O Sr. José Alkimim (Pela ordem) - Sr. Presidente, á
vista do que acaba de informar á Assembléia, o nobre re
lator, Sr. Deputado Euvaldo Lodi, julgo efetivamente dis
pensável a votação do requerimento. tal como foi formulado,
de vez que o pensamento lia Comissão. que S. Ex. acaba
àe restabelecer, na retificação em que importa a leitura do
primeiro dispositivo redigido por S. Ex., ficou perfeita
mente esclarecido. (MUlto bem).

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de retirada,
do nobre Deputado.

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da emenda n. 1.?62, de minha au
toria.

13ala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - F. Magalhães
Neto.

Vou submeter á consideração da Casa a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.662

Á letra c, do parágrafo único do art. 159.

Redija-se assim:
"Trabalho diário não excedente de oito horas e nas in

dústrias insalubres de seis".
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - F. Magalhães

Netto. - João Marques dos Reis. - Arthur Neiva. - Leon
cio Galrão. - - Arnold Silva.

O Sr. Magalhães Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Magalhães Neto,
para encaminhar a votação.

O Sr. Magalhães Neto (PaTa e~caminha.T a votação) 
- Sr. Presidente, reclamo a especial atenção dos relatores
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do capítulo em debate, afim de que apreciem como mere
cem ser apreciadas as considerações que quero deixar feitas
sôbre a emenda cujo destaque requerí. .

Peço, mais uma vez, a atenção dos Srs. relatorés, e
muito especialmente do Sr. Deputado Euvaldo Lodi, para
que depois se não decida sem conhecimento perfeito de
causa o assunto relevante, para o qual solicito o interêsse
da Assembléia.

A emenda por que me bato, em nada se choca com os
dispositivos mantidos pelos relatores, como se não choca de
nenhum modo com a emenda de coordenação, justamente
preferida pelos mesmos relatores.

Estabelece o (~apítulo aprovado, na letra g do art. 11,
a obrigatoriedade !;ia assistência ao trabalhador enfermo.

Proponho se substitua a expressão "assistência ao tra
balhador enfermo" pela locução "assistência médica e sani
tária ao trabalhador".

Não se pense que se trata apenas de questão de pala
vras, muito embora farta vez as palavras imperfeitas con
duzam á imperfeição de juízo. Trata-se de assunto essen
cial, que diz muito de perto com os interêsses máximos do
trabalhador e da nacionalidade.

Quero reclamar a obrigatoriedade da defesa da saúde
ao trabalhador. (Muito bem).

A Constituição se não pode manter no ponto de vista
de amparar tão só o trabalhador na enfermidade. Precisa
sustentar ponto de vista mais amplo. Deve defender a saúde
do trabalhador.

O Sa. LEvf CARNEIRO - Prevenir a doença.
O SR. MAGALHÃES NETO - Pensar de outro modo é

nortear-se pela meia ciência, ...
O Sa . XAVIER DE OLIVEIRA - Fora do nosso tempo.
O SR. MAGALH.:rnS NETO - ... é orientar-se pela

semi-cultura, e dos nossos males, dos males do Brasil uma
das fontes principais, se não a capital, tem sido essa semi
ciência, tem sido essa meia cultura, mercê da qual toda
gente se julga com o direito de negar ouvidos ao falar dos
técnicos, e furtar os olhos ás diretrizes apontadas pelos es
pecialistas, para decidir de assuntos complexos, á custa tão
só, farta vez, da leitura em diagonal de uma que outra
brochura, apenas entreaberta.

Essa meia ciência, Sr. Preside:lte, não pode encontrar
ambiente propício na Assembléia, em que tão numerosos
são os espíritos de escól. Nem há, aqui, lugar para que
ecõem os clarins do bovarismo. E porquê tenho essa con
vicção estou seguro de que tanto a Comissão como a Assem
bléia darão apóio pleno á emenda de minha autoria.
(Muito bem) •

O SI'. Presidente - Defiro o pedido de retirada formu
lado pelo nobre Deputado.

Do mesmo Sr. Deputado Magalhães Neto, tenho sôbre
a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da emenda n. i. i82 de minha au
toria.

Sala das Sessões, 23 de Maio de i~34. - F. Maga
lhães Neto.
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Vou submeter a votos a emenda.

Votacão da seguinte

EMENDA

N. 1.182

Aleira f do parágrafo único do art. 159 - Redija-se
assim:

"Assistência Médica e Sanitária aos trabalhadores."
Sala das Sessões, 11 de abril de 1934. - F. Magalhães

Netto. - Pacheco de Oliveira. - Paulo Filho. - Manoel No
vaes. - Arthur Neiva. - Prisco Paraiso. - Gileno Amado.
- Leoncio Galrão. - Arlindo Leoni. - Negreiros Falcão.
- Abelardo Marinho. - Lauro Passos. - Arnold Silva. -
Francisco Rocha. - João Marques dos R8is. - Alfredo Mas
carelhas .

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Euvaldo Lodi .

. O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, a emenda do nobre Deputado manda modi
ficar a letra g do atual art. 11, de sorte que, ao invés de
"assistência ao trabalhador enfêrmo", etc. se diga "assistên
cia médica e sanitária".

Sr. Presidente, quando se declarou "assistência", de
modo geral, não houve o intuito de limitá-la á assistência.
médica e excetuar a sanitária, que é preventiva.

Estava no pensamento da Subcomissão a idéia de que,
não se fazendo, aquí, referência á assistência sanitária, ela
ficaria atribuída á emprêsa dentro de. cuja propriedade resi
dissem os respectivos operários.

A Subcomissão, pelo menos de minha parte, não opõe
qualquer dúvida a respeito, e, até, se manifesta a favor da
emenda, recomendando a sua aprovação. (Muito bem.)

O Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o Sr. Deputado Vasco de Toledo.

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, na minha maneira de entender, o texto como
está no Substitutivo atende melhor a essa assistêooia do que
o da ,emenda; de sorte que sou pelo substitutivo. (Muito
bem.)

Em seguida, é aprovada a referida emenda
n. 1.182.

o Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Peco o destaque da em~nda D. 1.842, .que se enoontra
á pág. 150 do voL Da Ordem Econ6mica e Social, feita are·
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tifica\ião da palavra "capacitada" para "habilitada" e resta
belecida, depois da palavra "entregues", a expressão "de pre·
ferência", que havia sido omitida por um êrro de impressão.

Feitas as devidas ,correções é esta a emenda n. 1.842;

"Os serviços de amparo á maternidade e á infan
cia, bem como os referentes ao lar, ao trabalho femi
nino, assim como a fiscalização e orientação a êles
concE:'rnentes, serão entregues de, preferência á. mu
lher habilitada."

Sala das Sessões. 24 de MaiG de 1934. - Generoso ponce
Filho.

Vou submeter a votos a emenda.

O Sr. Generoso Ponce - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Generoso Ponce (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, quel'O pedir a atenção da Constituinte para
a emenda n. 1.842, de minha autoria, publicada, Ciam in
correções, á página 1'50 do avulso referente á Ordem Eco
nômica e Social.

Vou lê-la, tal como será submetida á consideração desta
Assembléia.

"Os SE:',rviços de amparo á maternidade e á infancia,
bem como os referentes ao lar, a,o trabalho feminino, as
sim ·como a fise·alização e orientação das lei·s a êles C0n
cernentes, serão entregues de preferência á mulher habili
tada. "

A Subcomissão entendeu prejudicada a minha en:·enda,
prejudicada pela apl'ovação da de n. 573.

No entant-o, Sr. Presidente, da simples leitura ·da emen
da 573, cujo texto se confunde com a subemenda da Comis
são, aliás já aprov3Jda pela Casa...

O SR. HENRIQUE DonSWORTR - Nã<> estâ prejudicada
porquê regul:l a mat.eria por outra fórma.

O SR. GENEROSO PONCE - .•. -se evidencia que a
minha emenda não Se acha prejudicada.

O seu texto consagra NHtlü dever d:a UniâCl, dos Est.a
dose d.os MunIcipios prestar ~sistência ,social, e enumera
os ohjetiv.o·s essenciais dessa assi,stência.

Ora, minha emenda apenas consigna que· algumas des
sas obras de amparo social, tais como a maternidade, a in
fancia, a fiscalização do trabalho feminino, sejam, de pre
f-erên<lia, entregues á mulher habilitada.

Trata-se, Srs. Constituintes, de medida absolutamente
justa, lógica e de a.cõroo ('-ornas pr-eceitos da mod·erna p·o
lftica de aproveitament.o das pe'ScSôas mais habilitadas para
os cargos técnicos e da cooperação das cl,asses inter-essadas
na ,elaboração das medidas a elas atinente~.

-Creio, Sr. Presidente, que ate n;esmo 'Os mais ferrenha
mente anti-Jeministas não p.oderão negar que, nas ques
tões referentes á maternidade, UJO lar, aos desvelos para com
a infancia e á fiscalização do, trabalho feminino, a mulher
é realmente mais indicada que .0 homem, e, pois, .que, em
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igualdade de oondições de capae.idade técnica e de idonei
d·ade moral, deve ser assegurada a ela a preferência para os
cargos das instituicões que forem criadas para o seu am
paro.

Não .é, Senhores, não será uma inovação nossa, aliás,
oaprOv,eItamente da mulhe! nos .PQlSto~ de dIreção, t\ que
e'la faz JUS pelas demonstraçoes brIlhantes que tem dado' no
mundo inteiro, da sua aptidão intelectual, de sua capacidade
técniea, quando exercendo profissões. da sua dedicaçã.o acen
drada ao trabalho.

O Tratado de Versalhes, quando instituiu a Liga das
Navõe.seo Bureau Internacional d·Q Trabalho, expressa
mente determinou que em uma e em outra dessas notáveis
organizações tomasse parte a rnurher, em todos o::; assuntos
ligados de perto aos seus interêsses.

Nos Estados Unidos, nação modelar pelo seu adianta
mento e progresso, á rnulher é sempre dada preferência
para o exercício das funções concernentes aos assuntos de
proteção e assistência á infancia, higiene, rnateenidade, fis
calização do trabalho feminino e educação da Crl::lIlça.

Lá, como se sabe, o Ministério do Trabalho tem como
titular uma senhora. Lá, os Children Bureau e os Children
Hygiene Bureau são quasi sempre dirigidus pela mulher e
o mesmo se dá em adiantados países, como na Suécia e na
Argentina para instituições congeneres.

Por que, 81's, Constituintes, no Brasil, em que a mulher
tem dado também tão altas provas de capacidade e de ido
neidade moral, traçando com o seu devotamento ás causas
coletivas tão fulgurantes páginas em nossas história - por
que, Srs. Constituintes, lhe haveríamos de negar o direi
to á preferência ao exercício dos cargos das instituições re
ferentes a assuntos para os quais, pela sua própl'ia natu
reza, a mulher é inquestionavelmente superior aI) homem?

Peço, 81's. Constituintes, a aprovação da minha emen-
da, sob o n. 1.842. (Muito bem.) .

Durante o discurso do SI', Generoso Pon
ce o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pf'lo senhor
Fernandes Távora, 2° secretário.

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, .

. O Sr. PJ.Oesidente - Tem a palavra, para ,encaminhar a
v!D,tação, o Sr. Deputado Prado KeIly.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação) 
SI' . Presidente, é de ponto em ponto justa a aspiração do
feminí.smo nacional, que é traduzida na emenda apresenta
da a l\sta Assembléia pelo meu prezado colega, represen
tante do Estado de Mato Grosso.

ElA relação aos serviços de amparo á maternidade e á
infancia. bem como aos referentes ao lar e ao trabalho fe
minino, ',e, bem assim, á fiscalização e execução das leis
concernentes, justo é que se entregue, de prefer?ncia, essa
tarefa á mulher habilitada.

Devo lembrar á Casa que êste princípio está consigna
do entre os vários princíoios modernos do Tratado de Ver
salhes, no seu artigo 7°; segundo o qual todas as. funções
da sociedade têm serviços que se ligam entre si, aí com
preendido o secretariado, e são igualmente acessíveis aos
homens e ás mulheres, No art. 389 se lê a seguinte cláu-
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sula: "quando questões interessem especialmentp. ás mu
lheres e devam vir á discussão da Conferência, um ao me
nos dentre os membros designados para conselheiros técni
cos deverá ser uma mulher."

A conclusão, Sr. Presidente, também adotada na
ferência Internacional Americana, como leio, npste
ment'o, no respectivo "Diário" de 23 de dezembro de
é a seguinte:

"Resolve solicitar á 7a Conferência manifesle o
seu desejo e esperança de que na próxima Confe
rência sejam incluídas delegadas femininas em to
das as delegações."

É também uma conquista do pensamento brasileiro,
pois, áquele tempo, as nossas patrícias foram representadas
na Conferência pela Dra. Berta Lutz, e mais um. argumen
to para que se aceite e aprove, com os encômios que merece,
a sugestão trazida a plenário pelo Sr. Deputado Generoso
Ponce. (Muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peco 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, a Comissão considerou prejudicada esta
€menda, pela aceitação da de n. 573 justamente tendo em
vista os êrros de redação com que saiu publicada no facf
cuIa correspondente á "Ordem Econômica".

Em face da retificação publicada no Diário da Assem
bléia Nacional, de hoje, e dos esclarecimentos prestados pelo
autor, o nobre Deputado Sr. Generoso Ponce, tenho o prazer
de declarar que desaparecem os motivos pelos quais consi
deramos prejudicada a aludida emenda.

Assim, somos favoráveis e opinamos pela aprovação da
mesma. (Muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Euvaldo Lodi, o
Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tônio Carlos, Presidente.

Em seguida, é aprovado a emenda n. 1.842
com as modificações propostas.

O Sr. Presidente - Rá sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque das palavras - dotando-as .1~a in
dispensável assistência social - da emenda n. L6f:l8 par~
serem incluidas no parágrafo 3° do artigo 11 do paru'ecer da
Comissão .sôbre ürçJ.em Econômica e Social, depois d~..s pala-
vras loca~s aproprwdos. j"

'Sala das Sessões, 23 de Maio de 1934. - Leão ,c;,Jam'YIaio
~<: ~ •

Vou submeter a votos a propositura. I

O Sr." Leão Sampaio - Sr. Presidente, peplo a palavra
pela ordem. TV,

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela Q1f.dem, o nobre
Deputado. )
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o Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente. re
solví desistir da preferência requerida para a minha emenda.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre
Deputado.

Vou ouvir a Assembléia sobre o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque do artigo 159 letra b das palavras
"chefe de família", afim de ser votada e incluida no final da
letra b, pag. 1, do art. 10 do Parecer.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1934. - Amaral Peixoto.

O Sr. Amaral Peixoto (Pela ordem) - Peço a retirada
do requerimento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre
Deputado.

Há sôbre a Mesa o seguinte:
Requeiro destaque da emenda n. 1.806, na parte refe

rente ao artigo 166.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1934. - Carlos Gomes

O Sr. Carlos Gomes - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Carlos Gomes, para encaminhar a votação.

O Sr. Carlos Gomes (Para encaminhar a votação) -
Sr,. Presidente, a minha emenda diz o seguinte:

"Compete á União fixar um plano de seguro so
cial que, interessando a todos individuos, os pre
vina contra as contingências econômicas do de
semprego, da molestia, da" velhice, da materni
dade, .da viuvez, e da orfandade".

Parágrafo único. Os fundos da União, para êsso
fim, serão constituidos por uma quota do imposto sO
bre a renda."

Sr. Presidente, justifiquei fi. emenda do seguinte modo:
"Entre uo:: povo em que a impreyidência é um

traço muito acentuado, nada mais acertado do que
premuní-Io contra os riscos da molestia,' do desem
prego, da velhice, etc. A não ser o funcionalismo p'Õ.
blico (e ém parte ainda) e a gente remediada que
pode fazer o seu seguro de vida, a grande massa da
população, sobretudo os operários, os lavradores, os
empregados no comércio, os pequenos comerciantes,
os artifices, nada teem que os proteja nas situações
dificeis e inelutáveis da vida. .

"E o Estado que assim premuna o indivíduo
dessas situações, previne a tranquilidade pública e
provê o bem estar da coletividade. E não foi outra
cousa que a Alemanha e Dantzig fizeram quando, nas
suas constituições, artigos 161 e 114" respectivamente,
estabeleceram medida semelhante."

Sr. Presidente, notei que a expressão - seguro social
- trazia duvidas e, por isso, tomei a deliberação de retirar
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o meu destaque, mesmo porquê a emenda não se acha coor
denada ...

Não quero, porém, Sr. Presidonte, perder a oportuni
dade de me regosijar desta tribuna pelo fato da criação do
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, com
que o Govêrno Provisório beneficiou as classes comerciárias
e outras.

Esta instituição enquadra-se no plano que eu visava;
atende ao princípio de assistência que eu pretendia inserir
na Constituição. Vejo, assim, que pela forma de seguro ou
de caixas, o princípio humanitário da previdência está vi
torioso, de acôrdo com o meu ponto de vista. É uma idéia
que não padece mais contestação. A criação do instituto a
que me refiro é a prova do que acabo de afirmar. Nada mais
há que fazer em favor dela. Resta apenas que o Govêrno
continue na sua orientação, para beneficiar as demais clas
ses sociais.

Termino, Sr. Presidente, desistindo do destaque que
havia requerido. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre
Deputado.

Tenho sôbre á mesa o seguinte

REQUER~MENTO

Requeiro o destaque do § 5° do art. 166 da emenda
n. 651 (página 155), para ser aprovado, com exclusão das

. palavras - "especialmente á m.alária, á ancilostomose, á.
tuberculose, á tripanosomiase americana, á lepra, etc." e "a
orientação superior de tais serviços em todo o território
nacional" .

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Clemente:
Mariani.

Vou submeter á votos a matéria.

O Sr. Clemente Mariani - Sr. Presidente, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a paíavra, pela ordem, o senhor
Deputado Clemente ·Mariani.

O Sr. Clemente Mariani (Pela ordem) - Sr. Presidente.
a· emenda é da autoria do ilustre professor Anes Dias, de
modo que aS. Ex. que também tem um requerimento de
destaque, incumbe encaminhar a votação.

O SFt. PRESIDENTE - Realmente, tenho sÔbre a mesa e
seguinte

. Requeiro que seja destacado o § 5° da emenda n. 651,
á pagina n. 155.

:Esse inciso deverá assim ficar redigido:
A União organizará o serviço nacional de combate ás

grandes endêmias do país, cabendo-lhe o custeio, a direçã.o
técnica e administrativa nas zonas onde os mesmos não te
nham execução eficiente pelos governos estaduais.

Sala das 13essões, 21 de Maio de 1934. - H. Annes Dias.
Vou submeter á consideração da Assembléia a matéria.

O Sr. Anes Dias - Peço a palavra. Sr. Presidente.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a·
votação, o Sr. Deputado Anes Dias.

O Sr. Anes Dias (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, requeri a insercão, no art. 13 do inciso 50
da emenda 651, por encerrar matéria dn acenLuada relcvan
cia para os destinos do Brasil.

A nossa pátria apresenta dois grandes problemas: o
educacional e o sanitár-io.

Ao primeiro vamos dar o destaque que merece, confor
me se vê do dispositivo da Comissão. Pela emenda se plei
teia que também á questão sanitária se dispensem os ne
cessários cuidados.

O problema sanitário constitue, por certo, o mais im
portante de quantos existem entre nós. Todos sabemos que
Brasil tem o seu progresso detido pelas epidemi.as que aaso
Iam as suas mais ricas regiões. É necessário, pois, que em
vez de esforços dispersos, se promova uma organização na
cional capaz de atuar em todos os recantos do Pais, dando
ao trabalhador a saúde que o habilite, não s6 a desbravar
nossos sertões, mas a desencantar as nossas riquezas, de
que tanto se fala.

'frata-se, evidentemente, de assunto complexo, qU6
exige grande capacidade técnica, como recursos considerá
veis. A meu vêr, s6mente seria possivel resolvê-lo estabe
lecendo-se uma Il,orma concorrente, por parte da União, dos
Estados e Municípios; s6mente a unidade de orientação fa
cilitaria a solução de problema de tal magnitude.

Assim, peço á Assembléia Nacional Constituinte que.
como medida de verdadeira salvação nacional, aprove o m
ciso 5° da emenda 651, que virá atender a uma das mais
sérias questões nacionais. (Muito bem).

Em seguida é aprovada a emenda n. 651, com
a modificação proposta. .

O Sr. Presidente· - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque para a emenda n. 120, relativa ao
art. 154 do substitutivo da comissão constitucional.

:Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Vou submeter a votos a emenda.

Votação da seguinte

EMENDÀ

N. 120

CAPíTULO III

Da Ordem Econômica Social

Art. 154. Substitua-se:
A lei promoverá a organização do trabalho e .da. p~odu

ção, ]Jara racionalizá-los e subordiná-los á economIa umtárta.
nacional.

Sala das Sessões. - Fernando de Abreu.
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o Sr: Fernando de Abreu - Sr. Presidente, peço a. pa
la\Ta.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar 8
votação, o Sr. Deputado Fernando de Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, ao se me deparar o artigo sÔbre &. orga
nização da economia popular, fiquei verdadeiramente edi
ficado, por se nãc levar em consideração um dos aspectolf
mais perigosos que nos tem oferecido a especulação nos úi
limos tempos. E não é somente minha esta observaçã\l, ten
do-a visto declarada, de modo extraordinário e admirável,
pelo Presidente da União Norte-Americana, Sr. Roosevelt,
ao dizer que, á sombra da pequena economia, se t.êm come
tido os maiores atentados á propriedade, ao trabalho das
massas proletárias.

Sr. Presidente, dentro mesmo do nosso País, se obser
varmo~ o papel dos Bancos Luzzatti e das Caixas Raiffeisen,
haveremos de confessar que não têm sido mais do que uma
disfarçada exploração em torno daquela economia, a qual
se pretende agora tornar efetiva, mercê de um dispositivo
constitucional.

Pois, bem, senhores, quando já adquirimos o verdadeiro
conceito juridico da usura e a formalmente proibimos, é
que vamos lançar em nossa Carta Constitucional dispositivo
que é, afinal de contas, o caminho largo para a usura, feito
através dêsses estabelecimentos. Melhor fÔra, em rela~ão aOs
pequenos proprietários, que o dispositivo, em seu benefície,
estabelecesse a organização do trabalho racional, sob a di
reção da economia dirigida, nos moldes científicos, tal como
está sendo realizada nos países mais cultos.

Foi, tendo em vista êsse objetivo, que requerí preferên
cia para minha emenda, assim redigida:

«A lei promoverá a organização do trabalho e da
produçã{) para racionalizá-los ou subordiná-los á 4300
nomia nacional."

Esta, sim, seria a soluçãe verdadeira; êste é, realment&.
o caminho que haveremos de trilhar, mais hOJe, rna~s

amanhã.
Não sou eu, Sr. Presidente, mas a grande e incontestável

autoridade do Sr. Ministro da Fazenda quem o diz. Se não
cogitarmos de organizar essa economia, não teremos resta
belecido a tranquílídade em nosso País; porquê, enquanto
alimentaríamos dúvidas sÔbre a própria subsistpncia no dia de
amanhã, cada um de nós permanecerá sob êsse sentimento
que empolga e enche de ansiedade, dominado o espírito por
êsse nervosismo característico dos dias que correm. É que as
soluções não são mais políticas, mas de ordem econômica,
porquê dizem respeito á subsistência de um modo direto e
absolutamente declarado.

Sei que, dentro dos dispositivos propostos. se coEma o
amparo ás indústrias; mas êste é caminho tortuoso que nos
tem levado, apenas, a uma situação de favoritismo, em vá
rios círculos da nossa atividade. Assim; eom referência á in
dústria do açúcar; assim, relativamente ã indústria ca
féeira; assim, no que diz respeito á indústria do mate e de
outros produtos, sem que o problema seja resolvido nas
suas linhas gerais, tal como se faz mistér.
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Peço a V. Ex., Sr. Presidente, preferência para a m!
nha ernenda, embora tenha a certeza de que não obterá o
q!l0r~m necessário para que se resolva, desde já, o extraor
dmárlO, o magno problema dos nossos dias. (Muito bem;
muito bem. Palma&.) ,

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. 120.

o Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIl\1:ENTO

Da Ordem Econômica e Social

Requeiro destaque para a emenda n. 122, relativa ao
art. 151, § 2°, do substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1!}34. - Fernando de
Abreu.' .

Vou submeter a votos a matéria.

Rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 122

CAPíTULO UI

Da Ordem Econômica e Social

AiL 151, § 1° - Suprima-se:
Julgados básicos ou essenciais á defesa econômica ou

militar da Naçã.o.
Sala das Sessões. - Fernando de Abreu.

O Sr. Presidente - Há s~bre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos o destaque. para votação, da emenda nú
mero 1.494 (fase. "Ordem Econômica e Social". pá~. 168).

Sala das Sessões. - Abelardo Marinho. - Prado· KeLlu.

Vou submeter a votos a emenda.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.494

Onde convier:
"Além dos brasileiros natos, somente poderão exercer

profissões liberais os naturalizados que tenham prestado
serviço militar ao Brasil." .

Sala das Sessões, 21 de Abril de 1934. - Abelardo M~
rinho. -

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Abelardo Marinilo.
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o Sr. Abelardo Marinho (Para encaminhar a votação)
SI'. Presidente, a emenda cuja votação V·. Ex. Bcaba de

anunciar encontra-se á página 168 do fascículo relativo á
"Ordem Econômica e Social". V. Ex. já procedeu á leitura
da mesma, o que não impede que eu a repita:

..Além dos brasileiros natos, somente poderão
exercer as profissões liberais os naturalizados que
tenham prestado serviço militar ao país."

Parece-me, Sr. Presidente, que já não ~ o instante de
justificar a necessidade de se tornar privativo o exercício
das profissões liberdis aos brasileiros.

No momento em que, em nossa Constituicão. temos to
mado tantas medidas, visando defender o idioma pátrio, as
segurar a integridade nacional e uma série de outros direitos
aos brasileiros, seria profundamente injusto e aberrante das
tradições brasileiras, esquecêssemos de garantir aos nossos
c01ppatriotas o exercício das profissões liberais.

A emenda, porém, levando em conta uma situacão de
fato, cuida também dos naturalizado~ que adquirem quasi
todos os direitos dos brasileiros natos.

:É preciso, entretanto. SI' . Presidente, acautelarmos os
nae.ionais contra a man\)bra usualmente posta em prática
pela naturalização.

Se figurasse, nO dispositivo constitucional, aue os bra
sileiros teriam exercício exclusivo das profissões liberais, era
evidente que SE' faria uma "n::l.turalização pro-forma", uni
camente para efeito do exercício dessas profissões.

Ora, Sr. Presidente, é o que a emenda visa evitar. Exi
ge-se que os naturalizados, para gozarem do direito de exer
cer as profissões liberais, tenham prestado servicomilitar
ao Brasil. É um onus que se impõe áqueles que desejam
gozar do privil~gio atribuído aos nossos compatriotas.

Devo dizer, ainda, Sr. Presidente, que essa emenda. em
bora firmada apenas por mim, é amparada pelo Sindicato
Médico Brasileiro, que, no seu mister de defender a classe
médica, com a experiência diuturna e continuada de muitos
anos, julgou necessário fosse ela pleiteada dos conRtituintes
de 1934.

Creio, embora com a deficiência de minha habilitacão.
(Não apoiados) ter justificado a medida que o sindicato. pela
voz desautorizada de seu representante nesta Casa. deseja
para.a classe médica. (Muito bem.)

O Sr. Adroaldo Costa - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela· ordem, o senhor
Deputado Adroaldo Costa_

O Sr. Adroaldo Costa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a emenda em votaÇão está prejudicada pela decisão da As
sembléia que concedeu o direito de exercício das profis
sões lib~rais aos estrangeiros. Por consequência. como po
demos. nesta altura das votações, vir limitar o exercício das
profissões aos brasileiros naturalizados, que tenham pres
tado servicomilitar ao Brasil?
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Evidentemente, está pt'ejudicada a emenda, pela decisão
ontem tomada pela Assembléia .. (Muito bern.)

Em seguida, é dada como rejeitada a emenda.

O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) requer verifica
ção da votação.

Procedendo-se á verificação da votacão, reco
nhece-sp. terem votado a favor 112 Srs. Depu
tados e contra 61; talal, 173.

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.494 foi aprovada.

,O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, pela orden1.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, na
sessão, creio que de ante-ontem, a matéria havia sido con
siderada e o voto da Assembléia fôra em sentido contrá
rio ao que acaba de ser proferido.

O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex. tem razão.
O SR. LEvt CARNEIRO - Diante da deliberação que a

Assembléia acaba de tomar, julgo-me no direito de preten
der o destaque da emenda que eu havia oferecido ao artigo
146 b do projeto, emenda n-;- :l.976, que mandava ressalvar
os estrangeiros que já exercem legitimamente a profissão.
(muito bem) e os casos de reciprocidade internacional.

Devo dizer Que. ao regulamentar a Ordem dos Advoga
dos, o Govêrno Provisório adotou essa orientação, que me
parece liberal, acertada e suficientemente acautelatória dos
vitais interêsses dos profissionais brasileiros.

Quer dizer, pleiteio a proibição, em regra, do exercício
da profissão pelos estrangeiros, ressalvados, porém, aqueles
que já exercem legitimamente a profissão e os casos resul
tantes de tratados internacionais pelos quais se estabeleça a
reciprocidade.

Requeiro, por conseguinte, a V. Ex. o destaque da mi
nha emenda n. 976, afím de que se complete o dispositivo
com êste aditamento. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A Assembléia acaba de· ouvir o
requerimento do Sr. Deputado Leví Carneiro.

O SR. LEvt CARNEIRO - Pediria a V. Ex., Sr. Pre
sidente, como há duas questões e a Assembléia parece divi
dir-se, que fôsse votada, separadamente, a primeira parte, 
ressalvados os que já exercem legitimamente a pl'ofissão ~
e, depois, a questão da reciprocidade internacional. (Muito
bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presideute - Tem a palavra, o nobre Deputado.

O Sr. Buvaldo Lodi (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
assunto está tratado no Capítulo "Da Educação e Cultura",
que será objeto de deliberação da Assembléia na pr6xima
sessão. Dever-se-ia, pois, relegar a decisão da matéria para
a ocasião oportuna. (Muito bem.)
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o Sr Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre 6
destaque "da primeira parte da emenda do Sr. Levf Carneiro,
que diz:

"ressalvados os que já estiverem em exercí
cio da profissão."

Os Srs. Deputados que aprovam essa medida queiram
levantar-se. . (Pausa. )

Foi aprovado.
Os Srs. Deputados que aprovam a segunda parte. da

emenda do Sr. Leví Carneiro - os casos decorrentes de ts.-a
tados internacionais - queiram levantar-se. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) requer verificação da
votação.

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á verificação da vo
tação.

Os Srs. Deputados que entendem que os estrangeiros,
em consequência de tratados internacionais futuros, terão o
direito de exercer profissão no Brasil, queiram levantar-se.
(1!ausa.)

Acredito que se torna dispensável a contagem de votos,
tal a evidência de votos a favor. Está aprovado.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional ConstI~
tuinte:

Requeiro destaque da emenda n. 1.273 (pag. 1.67 do
avulso) .

Sala das Sessões, 24 de maio de 1934. - Morais Leme.

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.273

Acrescente-se, onde convier:

..Art. São reconhecidas as comunidades de indigeu.as
e a. lei declarará os direitos que lhes pertencem."

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Morais Lem~.

O Sr. Morais Leme (PaTa encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, apresentei a emenàa n. 1.273, que se e.
contra a pág. 167 do avulso.

Diz essa emenda:
u!São reconhecidas as comunidades de indígenas e a. lei

declarará os direitos que lhes pertencem."
O parecer da ilustre Subcomissão foi, em parte, favorá.

vel â emenda, reconhecendo que a mesma tinha intúito no-
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bres, mas entendendo que eJa estava parcialmente atendida
no dispositivo que diz competir á União estabelecer escolas
primárias nos aglomerados indígenas.

Mas, entende a ilustrada Subcomissão que essa emenda
não deve figurar na Gonstituição, porquê a matéria da mes~
ma deve ser afeta á legislação, ordinária.

Data vênia, não tem razão o parecer. Hoje se considera
ser do ambito constitucional tudo quanto se refira ao di
reito social. -Com fundamento nessa premissa, vemos que
regras de Direito Privado são encartadas na Constituição,
com o temor de que uma legislatura ordinária possa alte
rá-la ou não tenha a coragem precisa para estabelecê-la!

Mas o reconhecimento da comunidade de indígenas é
matéria eminentemente constituicional, pois diz de perto com
o direito de propriedade e com o princípio da humanidade.

Não se reconhecen.do essas comunidades, nós permitire
mos que grupos audaciosos vão recalcando, vão oprimindo
cada vez mais os indígenas, eliminando-os peio desbarato
quando a política deve ser a de chamá-los á civilização.

IConstituições há que consagram providências em favor
dos indígenas. Entre elas SObl'eHác a do Perú, que determina
serem impresentíveis os bens das comunidades de indígenas,
estabelece que o Estado protegerá a raça indígena e proverá
para seu desenvolvimento c cullura em harmonia com as
suas necessidades. Na Argentina igualmente concessões de
terras foram -feitas a algumas tribus.

Ainda há poucos dias a Assembléia aprovou uma emen
da, restringindo o prazo do usocapião em certos casos, pro
vidência essa que foi estigmatizada por um ilustre <Sr. Depu
tado, que classi,ficou a providência como a legalização do
"grillo" .

Depois dessa emenda, terá coragem a Assembléia de ne
gar o reconhecimento das ~omunidades de indígenas, medida
que se impõe não apenas pelo princípio de solidariedade,
nas igualmente pelo de humanidade? (Muito bem.)

o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o ISr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, parece-me que esta é uma das emendas
genuinamente prejudicadas, porquê a matéria já está regu
lada, aliás no sentido da emenda, na parte da discriminação
dos poderes privativos da União, quando lhe concedemos o
de regular o comércio.

ICumpre notar, entretanto, que neste particular não ino
vamos, porquê- Já faz parte da Constituição de 1891 essa
faculdade, concedida á União.

Era, SI' . Presidente, o que eu tinha a dizer a y. Ex.,
para que decida, no seu alto entendimento,. conSIderando
prejudicada a emenda, ou, se julgar convemente, consul
tando a Casa a respeito. (Muito bem.)



-122-

o Sr. Presidente - Em verdade, a situação dos indíge
nas já está, de modo claro; regulada em dispositivo anterior.
Á vista disso, considero prejudicada a emenda.

O Sr. Morais Leme - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Mo
rais Leme.

O Sr. Morais Leme (Pela ordem) - Sr. Presidente, não
tem razão o nobre leader da maioria. O dispositivo que
existe a respeito declara competir á União a fundação de
-escolas primárias nos aglomerados de indígenas, ao passo
que a emenda reconhece a comunidade de indígenas.

São assuntos inteiramente diversos. Nestas condições,
parece-me que a emenda não está prejudicada. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Em todo caso, vou ouvir a Assem
bléia a respeito.

[Em seguida, é rejeitada a propositura do
Sr. Morais Leme.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeri destaque da emenda n. 326.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1934. - M07"aes Leme.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 326

Acrescente-se, onde convier:
"Será assegurada á economia nacional a defega contra

as explorações agrícolas, industriais e comerciais de cará
ter parasitário ou incompatíveis com os interêsses superio
res da vida humana."

Gala das Sessões, 23 de Marco de 1934. - Lino de Mo
rais Leme.

O Sr. Morais Leme - Peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Morais Leme (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente! Srs. Deputados! A Assembléia resolveu
suprimir o parágrafo 10 do art. 40, que vedava os '"trusts"
e os monopólios de iniciativa privada. Estou de pleno acôr
do com a medida.

Mas, há uma providência que eu propugnei, apresentan
do a emenda n. 326 CP. 171 do avulso), que resa:

O monopólio se fez para suprimir ou dificultar a con
corrência. Os sindicatos industriais são as organizacões



-123 -

econômicas pelas quais êle se manifesta. Mormoes define
os como "as coligações espontaneas e duradouras dos em
presários da grande indústria, com o fim de elevar on man
ter a margem dos lucros, mediante o exercicio coletivo de
toda ou parte da sua atividade industrial".

Os sindicatos evolveram, segundo Bable.::l em duas
categorias: sendo de defesa industrial e de coligação ou ata
que. Os primeiros se propõem atenuar as crise~, impedIr
o excesso de produção e manter os preços em n{v.l remune
rador. Os segundos se destinam a obter lucros E'xagerados.

Pareto classifica os sindicatos industriais em: a) car
tels, união para levantar a producão, ou os precos, ou am
bos; b) pools, em que os lucros são lancados em uma cai
xa comum, e c) trusts, em que diversos produtores I;õem
em comum todos os seus meios de produção. Os últimos
estão hoje generalizados, havendo quem os defenda e quem
os ataque.

Não se p6de condenar a formacão de sindicatos indus
triais. Não se p6de, porém, deixar de condenar os sindi
catos de coligação ou ataque, para obtenção de lucros ile
gítimos. "Os sindicatos industriais, diz Mormoe3, unica
mente se podem tolerar quando se constituem par-a a de
fesa e proteção de interêsses legítimos. Ou, não se podp.m
considerar legitimos os interêsses que se traduzem na ele
vação constante e progressiva de uns e na ruina e supres
são de outros".

Como deve proceder o Estado?
Dois sistemas se apresentam: a) o repressivo, que con

sidera o monopólio ilegítimo, por ofender o princípio da
concorrência, que é uma condição da existência e desen
volvimento da vida econômica moderna; b) o preventivo,
que p6de consistir em favores ás cooperativas de consumo,
abaixamento da barreira alfandegária, regulamentação dos
trusts, tendo por base a publicidade, dar ao Estado meio de
defesa contra as explorações incompativeis com o interêsse
coletivo. .

O fim da emenda é dar êste último recurso ao p'.lder
público, para impedir que o interêsse particular sobrepuje
o interêsse coletivo.

Algumas Constituições consagram a proibição de trusls
ou monopólios. Não me parece aceitada, porém, fOssa fór
mula, visto que poderá haver colisão entre ela ~. o desenvol
vimento das assGciações comerciais e industrias, com fins
legítimos.

A medida alvitrada é a consignada na Constituição
portuguesa. Por ela se reprimirá o abuso e se assegurará
a preponderancia do interêsse social. (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. 326.

o Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Requeiro o destaque da emenda n. 324 (pag. 172 do
ayulso), com supressão das palavras "que não prejudicar a
salubridade pública e a defesa naciona1.."

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Morais Leme.
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Vou submeter a votos a matéria. Votacão
da seguinte

EMENDA

N. 324

Acrescente, onde convier:
"É garantida a liberdad ede indústria que não prejudi

car a salubridade pública e a defesa nacional, salvo ao po.
der público o direito de regulá-la, limitando-lhe a producão,
sem prejudicar o livre exercicio da atividade individual".

Sala das Sessões, 23 de Marçl) de 1'934. - Lino de Mo
rais Leme.

o Sr. Morais Leme - Sr. Presidente, peco a palavra.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

o Sr. Morais Leme (Para encaminhar a votação) 
SI' . Presidente, a liberdade de trabalho é direito funda
mental do homem. No conceito de trabalho se compreende
o de indústria. que é a transformação dos produtos d() tra
balho e da natureza.

Por isso, o homem se empenhou em uma luta formi
dável para conquistar a liberdade de indústria, que procla
mada em 1789, na França, se estendeu a todas nações ci
vilizadas.

No Brasil, o Partido Liberal 'Radical inscrevera, em seu
programa, a liberdade de culto, de associação, de voto, de
ensino e de indústria. Fez esta parte do programa do Par
tido Republicano, e, nas bases para a Constituição do Estado
de São Paulo, organizadas pela <Comissão Permanente do
Congresso Republicano, figurava - "Nenhum gênero de tra
balho, cultura, indústria ou comércio pode ser proibido, uma
vez que se não oponba aos bons costumes, segurança e saú
de pública". E a Constituição de 18{l1, assinalando a con
quista realizada, consignava o princípio do art. 72, § 24 
"É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral,
intelectual e industrial."

Essa conquista n6sestamos ameaçados de perder em a
nova Constituicão, sob o fundamento de que hoje é UI1la
idéia vitoriosa a economia dirig-ida, e que a liberdade de
indústria é incompatível com êsse regime.

Parece-me que laboram em equívoco os que assim
pensam.

A principio se entendia que a liberdade não podia ser
regulada, pois isso importaria em suprimí-Ia. E assim se
passava de um polo a outro: a liberdade suprimida, é o des
potismo; a liberdade sem regulamentação é a anarquia.

E assim conveio-se em que deve ser reg-ulado o exer
cicio de todas as liberdades para se conservar a equidis
tancia necessária. Verifica-se o que dizia Kant: toda idéa,
antes de se impor, passa de um excesso a outro.
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Mas entre nós não Se contentam em regular essa li~
herdade: querem snprimf-Ia!

Bastaria uma consideração, Sr. Presidente, para Se ver
o exagêro dos que pleiteiam a supressão da liberdade in
dustrial: é qUe as constituições modernas, mesmo as de
feição mais acentuadamente socialista, garantem a. liber
dade de indú!lLria: assim a Constituição alemü, art. 151 a
espanhola, art. 33, a do Mexico, art. 4°, as nações latino
americanas, entre as quais são mais recentes as de Hondu
ras (1~'24), Guatemala (19,24). Venezuela (1931).

Se o poder público frear com o direito de regular a
liberdade industrial, qual o óbice que pode haver em o
reconhecimento dela?

Dir-se-á que pode haver conveniência em proibir-se o
exercício de determinadas indústrias, para evitar as crises
que fatalmente se desencadeariam.

1l:sse argumento serviria de pretexto para os favores
governamentais em favor de certos industriais.

Demais, dois argumentos podem ser apresentados contra
essa proibição: 1°) o de que todos reconhecem a neces
sidade de deixar-se livre a ação individual; 2°) n de perigo
de crise encaminha o indivíduo para outras atividades.

Veja-se, por exemplo, como se faz naturalmenLeo
abastecimento das cidades, e considerem-se as dificuldades
que há para o aprovisionamento de um exercíto em cam
panha.

Humbold já dizia que uma excessiva. solicitude do Es
tado prejudica a energia e o caráter moral do indivíduo. E
Veber, que lhe transcreve as palavras, em obra recentíssi
ma, em que refere o fracasso da socializal}ão econômica, na
Alemanha. observa que a economia não precisa do aumento
do poder estatal e da tutela política, o que se deve é cogitar
da diminuição dos impostos.

Nessa ordem de idéia, que' o tempo exíguo não me per
mite desenvolver, apresentei a emenda n. 324 (pg. :1.72 do
avulso), para a qual peco a aprovação da Assembléia. Diz
essa emenda:

Ou estamos fazendo um regime liberal, e devemos con
signar o princípio, ou queremos voltar ao regime das cor
porações,' em que se tolhia a livre expansão da atividade
individual.

O que se deve é procurar conciliá-la com o interêsse
coletivo, e êsse fim se coliros dando ao Estado o pode~ de
regular a liberdade. (Muito bem. Palmas.)

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. 324. .

O Sr. Morais Leme (Pela ordem) - Requeiro verifica
ção da votação.

a Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que votam a favor
da emenda que acaba de ser fundamentada da tribuna pelo
SI' . Deputado Morais Leme, queiram levantar-se para os
fins da verificação.

O Sr. Morais Leme (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
sisto do pedido de verificação.
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o Sr. Presidente - Diante da desistência do requeri
mento do nobJ;e Deputado, fica de pé a declaração de quefot
rejeitado.

Antes de encerrada a sessão, por estar esgotada a hora,
contando com a bOa vontade dos Srs. Deputados para apres
sarmos os trabalhos, comunico á Casa a deliberação da Mesa,
de que somente amanhã serão recebidos requerimentos de
destaque quanto ao capítulo "Da Família e Educação".

Depois, não mais os admitirei.
Vou levantar a sessão, marcando para amanhã, a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. 1-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (2° turno) .

Levanta-se a sessão ás 18 horas e 10 mi
nutos.
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PRESID.f:NClA DOS SRS. ANTóNIO CARLOS, PRESIDENTE,
E FERNANDES TAVORA, 20 SECRETARIO

As 14 horas comparecem os 81's.;

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barl.'-elos,
Tomaz Lubo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar
Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luis Tirelli,
Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga Ca
bral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhã('s,
Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira,
Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Via
na, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pire5 Gaioso, Freire de
Andrade, Luis Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeová Mota,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Ca
valcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges,
Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira,
Barreto Campelo, Agamemnon de Magalhães, Souto Filho, Ar
ruda Falcão, Luiz Cedro, _Mário Domingues, Arruda Camara,
Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio,
Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto Moura, 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
Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni,
Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Masca
renhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires"
Manuel Novais, Gileno Amad(), Negreiros Falcão, Aloi
sio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Sil
va, Lauro Passos, -Fernando de Abreu, Carlos Linden
berg, Godofredo Menezes, J()nes Rocha, Ifenrique Dods
worth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sam
paio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário
Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly,
Raul Fernandes, César Tinooo, Alípio CostaIlat, Ac-úrcio Tôr
res, Fernando Magalhães, Osca'r Weinschenck, Gwyer de Aze
vedo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque
Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira,
José Braz, Adélio Maciel, Martins Soare.s, Pedro Aleixo, Negrão
de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, :Mata Machado, Del
fim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Cle
mente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Penido, João
Beraido. Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo
Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo. Paragua~
sú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Ll-Curgo LeI
te, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno BI'a~dão. CaE
neiro de Rezende, Jaques Miontandon, Antero Botelho, .Jo~o
Alves, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara M,achado, Teoto-

r
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nio Monteiro de Barros, Jooé Carlos; Rodrigues Alves, Barros
Penteado, MOI'ais Andrade, Almeida Camargo, Vergueiro César,
Guaraci Silveira, Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouveia, José.
Ulpiano, Carlota de Queiroz, Cincinato Braga, Abreu Sodré,
Lacerda Werneck, AntÔnio Covelo, Cardoso de Melo Neto,
Morais Leme, Henrique Bayma, José Honorato, Domingos
Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas,
Alfr·edo Pacheco, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacer
da Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Nerêu Ramos,
Adolfo Konder, Arão Rebêlo, Carlos Gomes, Simõp.s LO(Jes,
Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Arres Dias, Fr~del'ic~

\Volfenbuttel, João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xa
vier, Vit.or Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa
Ribas, Raul Bittencourt, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha,
Minuano de Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Aeir
Medeiros, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo.
AntÔnio Rodrigues, Valdemar Reikdai, Martins e Silva, Fran
cisco Moura, Antônio Pennafort. Sebastiã(} de Oliveira, João
Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Posf;olo,
Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mãrio Manhães,
Ricardo Machado, Valter Gosling, Augusto Corsino, Pedro
Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos. Pa
checo e Silva, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Oliveira Pas
sos, Daví Menicke, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo
Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido (241).

Deixam de comparecer os Srs. :

João Alberto, Solano da Cunha, G6i" Monteiro, Lauro
Santos. José Eduardo, M~lo Franco, Mário \Vhately, Guilher
me PlasteI', Milton Carvalho, João Pinheiro, Horacio Lafer,
Rocha Faria e Roberto Simonsen (19).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 241 81's. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da Ata da sessão antecedente, a qual é
sem retificacões, aprovada.

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

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°),
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Oficio
Do Sr. Deputado Milton Carvalho, de 23 do corrente,

pedindo licença para ausentar-se do país por mais de dois
meses, para tratamento de saúde. - Á Comissão de Polícla.

O Sr. Presidente - Vou resolver a questão de ordem,
cuja solução deixei para hoje, suscitada a prop6sito ,do dis
positivo que estabelece a isenção de penhora em determi
nados casos.

Os fundamentos dessa questão de ordem foram: pri
meiro, que a Assembléia não se encontrava conveniente
mente esclarecida ao votar o assunto; segundo. que a emen
da supressiva foi apresentada ao art. f56 do projeto, pre-
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judicado em face do art. 7° do substitutivo da Comissão.
Quanto ao primeiro fundamento, considero que, uma

vez apurado o voto da Assembléia Constituinte, esclarecida
ou não - a segunda hip6tese não admito jamais - êsse
voto deve sempre prevalecer.

Quanto ao segundo, á consideração da Assembléia - e
isso poderá ser visto no "Diário da Assembléia" - foram
submetidas conjuntamente a emenda patr<lcinada pelo Sr.
Deputado Luiz Cedro, supressiva do art. 156 do pro
jeto, e a emenda da autoria do Sr. Deputado Fábio Sodré,
pedindo destaque do art. 7° tio projeto.

O assunto foi bastante debatido e, num determinado mo
mento, inclinado eu a submeter ao voto da Assembléia a
emenda do Sr. Deputado Fábio Sodré quanto ao art. 7°,
o Sr. Deputado Luiz Cedro pediu prefer~ncia para a sua
emenda, supressiva do art. 156.

Interpelado por mim, o Sr. Deputado Fábio Sodré disse
que, se porventura a Assembléia aprovasse a emenda do
Sr. Deputado Luiz Cedro, o destaque por êle requerido es
taria prejudicado.

A Assembléia, portanto, votou a emenda apresentada
pelo Sr. Luiz Cedro sob a evocação da emenda oferecida
pelo Sr. Deputado Fábio Sodré, conhecendo, assim, da es
sência da matéria.

Improcede, pois, a alegação de que a votação da As
sembléia estacionou no art. 156 do projeto. Não. A vota
ção abrangeu também o art. 7° do Substitutivo, em conse
quência da emenda do Sr. Deputado Fábio Sodré, posta em
votação juntamente COm a outra.

Tenho, pois, de resolver o incidente dando como defi
nitiva a votação que então se realizou.

Era o que tinha a dizer. (Palmas. )

O Sr. Martins Veras - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Martins Veras (Pela ordem) Sr. Presidente,
faço um apêlo a V. Ex. para qne os destaques requeridos
e as matérias votadas no plenário sejam, devidamente, es
clarecidos, afim de evitar a confusão que, por vezes, tem
surgido neste recinto.

Não é possivel que a Assembléia prescinda de conhecer
as questões sôbre as quais delibera, sem o ([ue não poderão
manifestar-se, concientemente, aqueles que pensam e an
seiam pela grandeza do ·Brasil e querem e·ump:r:ir digna
mente o seu mandato. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Estou convencido de que a Assem
bléia vota sempre devidamente esclarecida., porquê não há
reclamação alguma que tenha chegado êlv meu conheci
mento.

Estou ouvindo, agora, o nobre Deputado e, a propó
sito, cabe-me dizer o seguinte: o esclarecimento dos Srs.
Deputados depende menos da Mesa e mais dos 51's. Depu~dos.

Todos os assuntos têm ·'lido extremamente debatIdos.
Não passou ainda uma s6 providência que não haja sido
examinada no encaminhamento de votação.

Cabe a cada Deputado acompanhar os discursos por
ocasião dêsses encaminhamentos.
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o Sr. Acúrcio TOrres - Peço a palavra.

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

O Sr. Ac-n-rcio TOrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
solicitei n palavra, pela ordem, apenas no intuito de res
ponder aos reparos do nobre Deputado, Sr. Martins Veras.
Eu, por exemplo, votei pela supressão do art. 1.56, justa
mente por querer amparar o pobre .••

O SR. NEREU RAMOS - Foi também o meu intuito.
O SR. ACÚRCIO TORRES - ••. não deixando a impe

nhorabilidade da pequena propriedade inserta na Constitui
ção, o que seria concorrer para o extermínio do crédito do
pobre.

O SR. NEREU R.~Mos - Ésta foi o pensamento da .As
sembléia.

O SR. ACÚRCIO TORRES - A Assembléia tem votado
sempre, nesta ou naquela conformidade, concientemente.
'Cumpre ao Deputado, quando não inteirado do assunto em
votação, fazer o que tenho feito, e igualmente muitos do
ID€US colegas: pedir ao Sr. Presidente que nos esclareça
antes das votações, maximé em se tratando de matéria cuja
votação é verificada e que, assim, se repete.

Ninguém pode estar aqui inconcientemente, como pa
rece entenderem alguns, a votar reiteradamente a mesma
-questão.

V. Ex., Sr. Presidente, não precisa, neste particular,
dos aplausos meus, porquê V. Ex. os tem da unanimidade
da Assembléia (Muito bem) e creio até, sinceramente. da
'Queles que vótaram contra a supressão. Queremos que a
Assembléia paire acima da desmoralização que alguns de
sejam, por isso que seria desmoralizar a Assembléirt vol
tarmos atrás em qualquer votação. (Muito bem; muir:o
-bern. )

O Sr. Presidente - Passa-se, na forma do Regimento, á

ORDEM DO DIA

Contin1Lação da votação do projeto n. 1-B,
de 1934, de Constituição, com t]m,mdllS (2°
turno).

Há, ainda, por terem sido apresentadas em sessões an
teriores. quatro emendas destacadas do capítulo da "Ordem
Econômica e Social'".

Vou ouvir a Assembléia a respeito.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Pedimos preferência para o parágrafo único do art. 166
-do projeto i-A, de 1.934.

Sala das Sessões, 7 de Maio de Hl34. - Abel Chermont.
- Clemp.ntino Lisb6a.

O Sr. Abel Chermont - Sr. Presidente, peço a palavra.
-para encaminhar a votação.
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o~ Sr. Presidente - Tem a palavra. para enca.minhar ~
""otacao, o nobre Deputado.

O Sr. ~el Chermont (Para encaminha,. a votação)
Sr. PresIdente, creio que não é necessá.:ío j11stificaI'

porquê por si se justifica, o dispositivo cuja BProvaCaó
pleIteamos, atribuindo A Unlüo a obríglll.Ot'wljarle do com
bate á lepra.

Diz-se, Sr. Presidente, qUe o destaque )'('qllnrillo está
prejudicado pela llceitacão de outras emendas. Tal não S6
'dá, porém. a meu ver, porquanto. nenhum dos dispositivos.
;até aquí aprovados, obriga á União, expressamente, a com
bater a l~pl'a.

Assim, pois. requeiro a V. Ex. o dE'l'ltaqtle para nprova
~ão do parágrafo único do artigo 166 do :substitutivo, que
incumbe, obrigatoriamente, á DnHio a profilaxia da lepra.
"Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) -

O 81'. 1'4ãrio Chermont - Peco a palavra. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Mário Chermont.

O Sr. Mãrio Ghermont (Para encaminhar a v<ftação)
- Sr. Presidente, é pela segunda vez que trato desta ques
tão relevante, que representa um grave perigo para a na
cionalidade e para as gerações futuras do Bra:;il.

Ainda há pouco, quando se debateu o problema da imi
gração, vários oradores tiveram oportunidade de salientar
que a nossa população duplica de vinte em vinte anos.

A lepra apresenta uma evolução endêmica que consti
tue. presentemente. uma ameaça ás nos!';as populações,
ameaça que se torna alarmante, pois os censos fornecidos
pelos mais Uustres ~ientistas e técnicos lepr61ogos que taem
tido oportunidade de estudar o assunto, no Bra::;ii. acusam
um total de 40 a 50.000 leprosos. O censo, que é uma
conclusúo dos recenseamentos multivlicudo~ por cinco. es
tabelece, portanto, uma possibilidade de termos, daqui a vin-

- te anos. em nosso país. eêrca de 150.000 doentes dêsse mal.
O SR. PACHECO E SILVA - V. Ex. permite um aparte?

A Assembléia já votou uma emenda da bancada paulista. por
mim justificada, que torna obrigatório á União, aO Estado
e ao Município velar pela saúde pública e combater todas
as doenças transmissíveis. A lepra está incluída no número
-dessas doencas. Não há. pois. razão p.ara qne a Âssembléia
vote um dispositivo especial a respeito dela. Deyemos e pre
cisamos combater a Lepra, mas nada .iustifíca à inclusão
dessa emenda na nossa Magna Carta. Isso daria ao estl'Ullgei
1'0 a impre~são de qUe a lepra está por tal forma dissemi
nada. entre nós, que para combatê-In se tornou necessário
-um dispositivo constitucional.

O SR. LACEfIDA PINTO - A emenda está prejudicada.
O SR. MARIO CHERMONT - Aparentemente. o nobre

Deputado, Sr. Pacheco e Silva, tem razão, mas vou mostrar
'0 contrário.

A Conferência de Leprologia, realizada o ano Dassado.
-estabeleceu numa de suas cláusulas, que para se resolver
tão importánte problema torna-se indispen~ável a naciona
1ização da campanha, bem como a unificação dos pll\nos a
'3dotar-se, e isto só se pode conseguir desde que fique ao
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encargo da União intervir em todas as regiões, de acôrdo
com as necessidades da camp-anha.

O SR. PACHECO E SILVA - A ação deve ser concorrente.
Em São Paulo não há um 56 leproso que não esteja isolado,
e os serviços de assistência estão entregues ao Servico Sani
tário do Estado, que recebe contribuição de todos os muni-o
cípios.

O SR. MÁRIO CHERMONT - São Paulo constitue um
padrão de gloria, neste assunto. Dou áquele Estado o relevo
que realmente merece.

Outros Estados, entretanto, não se encontram em con
dições de enfrentar o problema, de modo que São Paulo
será, fatalmente, sacrificado no custeio e financiamento do
combate.

Ora, se o mal não fôr enfrentado, em todo o Brasil ..•
O SR. LUIZ CEDRO - :tJ:ste combate por parte da União

não exclúe a intervenção dos Estados.
O SR. LACERDA PINTO - Isso já consta da emenda apro

vada.
O SR. MARIO CHERMONT - .,. como a emenda es

tabelece, o Govêrno Federal não poderá intervir, obrigato
riamente, para -nacionalizar e coordenar a campanha de
combate á lepra. É preciso que isto esteja preceituado em
lei. Aliás, é o que declara a Conferência de Leprologia,
numa das suas últimas conclusões, tratando da forma de
encarar-se o assunto.

O SR. LACERDA PINTO - É conclusão muito respeitável,
de um congresso científico, mas a votação dessa emenda.
vem contrariar um dispositivo aprovado pela Assembléia .

.o SR. MÁRIO CHERMONT - Quem conhece a lepra,
a sua etiologia, sua propagação, a evolução, e as dificuldades
de sua profilaxia, verá que seus problemas são múltiplos
e complexos, seus aspectos são os mais variados e a sua
campanha a mais onerosa. -

O SR. PACHECO E SILVA - Mais uma razão para que
os municípios e os Estados concorram com o seu auxilio para
a assistência aos leprosos, não deixando recair tal respon
sabilidade somentesôbre a União.-

00 SR. MARIO GHERMONT - Assim, Sr. Presidente,
em nome do sentimento de brasilidade e de humanidade,
apelo para a -Assembléia, afim de que, em benefício do nosso
país, do futuro do nosso povo, aprove esta emenda. (Muito
bem) .

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, 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 encaminhar a votação) 
Sr .. Presidente. parece-me que a matéria deve ser consi
derada prejuàicada porquê, ao votarmos a emenda da Co
missão, que foi substitutiva do projeto de onde ~e destaca
êsse dispositivo para nova votação - e s6 essa clrcunstan
cia bastaria para êsse julgamento - ao tempo em que vo
támos a emenda da Comissão, destacámos o art. 13, rejei-·
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tando-o com todos os seus incisos, entre êstes o da letra g,
«ue diz: "adotar medidas, de higiente social, visando impe~

di!.' a propagação de moléstias, especialmente fundando le
prosários e sanatórios".

Ora, o requerimento visa declarar da competência da
União o combate á lépra.

O SR. ABEL CHERMONT - De modo muito geral.
'Ü SR. MEDEIROS NETO - Em substituição a êsse

dispositivo, votamos o art. H da emenda 1.951, em cuja
letra g diz: "adotar medidas de higiene social, visando
impedir a propagação de doenças transmissíveis".

Entre as doenças. transmissíveis está a lepra. Não se
compreende como, diante dêsse preceito genérico, se fosse
considerar matéria nova um preceito particularista. Além

.disso, presidiu sempre ao trabalho de coordenação dêsse9
dispositivos o desejo de poupar ao Brasil declarar na sua
Constituição a existência da lepra, como se realmente la
vrasse essa molestia ameaçadoramente entre nós.

Tal não acontece, graças a Deus.
Peço a V. Ex., Sr. Presidente, considere a matéria

assente e, se por acaso achar que não está prejudicada, es
pero da inteligência desta Assembléia a rejeição do desta
que solicitado. (Muito bem.)

O Sr. Joaquim Magalhães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Joaqu~m Magalhães.

O Sr. Joaquim Magalhães (Para encaminhar a vota
rão) - SI'. Presidente, alega-se, no momento, que não se
deve fazer mais destaque de numeros do substitutivo uma
vez aprovado o da Subcomissão.

Não me parece razoável i:;so. Outros artigos têm sido
aprovados em destaque, apesar de aprovado por completo o
trabalho da Subcomissão. V. Ex. mesmo tem dito que a
aprovação do substitutivo da Subcomissão não anula, por
completo, os destaques que se façam.

O SR. NEREU RAMOS - Quando a. matéria é nova.
O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Não penso que, pelo

fato de ser introduzida na Constituição a palavra "lepra",
nos devemos sentir humilhaãos. Humilhante para nós se
ria continuar o abandono em que deixamos a nossa popu
lação dizimada pelo mal de Hansen, que aniquila todas as
energias.

O SR. AcuaCIO TOR..t\Es - Já aprovámos dispositivo com
preendido na emenda do Sr. Deputado Anes Dias, traçando
o plano nacional de combate ás moléstias endêmicas. O que
não podemos é estabelecer o combate á lepra na 'Constituição.

O SR. JOAQUIM ·MAGALHÃES - V. Ex. tl"m COmO
moléstias sociais a tuberculose, a lépra, as moléstias vené
reas, o alcoolismo e a degradação moral.

O SR. ACURCIO TORRES - Não há necessidade de espe
--eificar.

O Sa. NEREU RAMos - Não devemos constitucionali·
::zar a lépra.
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(Trocam-se numerosos e veementes apartes. O Sr. Presi
dente faz soar insistentemente os tfmpanos, reclamando aten-·
ção.)

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Todo Est~'lo atri
bue aos vizinhos os seus males. Ninguem quer tomar para
si a responsabilidade direta de possuir leprosos,. como se
todos os Estados não os tivessem.

O Brasil, infelizmente, possue em sua população cêrca
(je 50 mil leprosos. Infelizmente é esta a verdade. ~Muito·
bem.)

O SR. PBESlDENTE - Declarei que esta matéria esta-o
va prejudi·cada, não apenas pelo que acaba de dizer o Sr.
Deputado Medeiros Neto, mas em consequência da aprova
cão, ontem, da emenda proposta pelo Sr. Deputado Anes
Dias. Diante, porém, das ponderações que faz a bancada
paraense, não tenho dúvida em submeter o assunto á deli-·
beracão da Casa.

Os Srs. Deputados que aprovam o destaque requerido
pelo Sr. Abel Chermont, queiram levantar-se. (Pausa. )

Foi rejeitado.

Em seguida, é dado como rejeitado o desta
que requerido pelo Sr. Abel Cbermont.

O Sr. Abel Chermont (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re,..
conhece-se terem votado a favor 77 Srs. Depu
tados e contra, 98; total, i75.

O Sr. Presidente - A propositura do Sr. Abel Chermont.
foi rejeitada.

Há sÔbr·a a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Ordem Econ~mica

Peço destaque das minhas emendas ns. 98f, 982. § 2-~..
984, arts. 1·, 2° e 3°.

Sala das Sessõe!, 2'{ de Maio de i934. - Le-oi Carneiro.

Vou submeter a votos a matérIa.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 981

202. Art.i56. Substitua: Serão reduzidos de 50 .% os·
im1>,0stos que recaiam sôbre imóvel rural, de área não su-·
perIor a 50 hectares, e de valor até 10 :000$000, instituído
em bem de família. - Levi Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deptitado~
para encaminhar a votação.

O Sr. Levi. Carneiro (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, a emenda n. 981, á página 72 do folheto,
visa conceder ao proprietário rural o mais justificado dos
favores.

A Assembléia recusou hontem - e a meu ver mui fun
dadamente - a regra da impenhorabilidade da pequena pro
priedade rural, que vinha do Ante-projeto.

~sse benefício seria, de fato, contraproducente, na gran
de maioria dos casos.

O favor, que a minha emenda encerra é, no entanto, de
todo justificável, a êle não se ligando qualquer inconve
niente.

Todos sabem que a instituição do bem de família, além
de ter alto significado moral e grande alcance educativo,
representa um fator de progresso na organização econÔmica.
O Brasil deverá ser, de acOrdo com a lição de Alberto TOrres,
um país de pequenos proprietários agrícolas. A nossa or
ganização social precisa refazer-se com tal orientação.

Todos sabemos, no entanto, que a instituição do bem
de família tem sido raríssima e, pode-se dizer mesmo, que s6
é praticada nos centros urbanos pelos comerciantes caute
losos, que se arreceiam da falência iminente.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - No Estado da Baía, s6
conheco três casos e, no entanto, tem dado os melhores re
sultados nos Estados Unidos.

O SR. LEVt CARNEIRO - Em relação á propriedade
rural, onde seria mais benéfica, pode-se dizer que de todo
em todo é desconhecida.

Não propús a completa isenção de imposto!, pelo receio
de que daí pudesse resultar, em certos municípios, grandes
dificuldades de ordem financeira. Aventei, no entanto, a re
dução dos impostos á metad-e, porquê, dêste modo, o muni
cípio poderá sempre assegurar a sua renda, dosando conve
nientemente a tributação.

O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Justa era a isenção
completa.

O SR. LEVt CARNEIRO - A isenção completa, porém,
acarretaria inconveniente de ordem 1inanceira, criando di-
ficuldades para alguns municípios.· .

Assim, os proprietários que instituírem o bem de famf
lia gozarão dêsse favor; haverá essa recomendação, êsse
estimulo, para tal instituição, altamente benéfica e de todo
pont.o de vista recomendável.

O SR. NEREU RAMos - A percentagem 1ixada não im
pede que os municípios facam isenção completa.

O SR. LEVt CARNEIRO - Evidentemente.
Assim, a Assembléia terá feito, em favor da pequena

propriedade rural, a melhor e a mais justa das inovações.
(Muito .bem.)

Em seguida, é aprovada a emenda n. 981.

Comparec-em os Srs. Ministros Washington
Pires e Juarez Távora.
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Votacão do § 20 da seguinte

EMENDA

N. 982

203. Art. 159. Substitua-se o parágrafo único pelo
seguinte:

§ 1.0 A duração do trabalho será limitada tendo em
vIsta sua natureza, a regiáo e as condições de salubridade
em que é exercido, e a idade do trabalhador. Em regra, náo
deverá exceder de 8 horas diárias, assegurado o repouso
hebdomadário, de preferência aos domingos. .

§ 2.0 O salário deverá satisfazer, conforme as condições
de cada região, ás necessidades normais do trabalhador, ca
bendo, em identidade de condições, igual salário a trabalho
igual, sem distinção de sêxo, ressalvados os adicionais, ou
prêmios... por antiguidade no serviço ou. prole numerosa.

§ 3.0 Será proibido o trabalho de menores de 18 anos,
á noite ou em indústrias insalubres.

§ 4." A lei instituirá o seguro preventivo, com o con
curso de contribuição dos segurados para os casos de morte,
velhice, invalidez, acidentes e desemprêgo do trabalhador.

§ 5.° Será garantida, ao trabalhador, estabilidade no
emprêgo, e assistência, especialmente em caso de doença,
assim como á mulher operária durante a gravidez e o puer
pério.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, .para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Leví Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a votaçãO) 
Sr. Presidente, há um engano; eu me refiro ao § 10

, in-fine.
Trata-se nada menos do que do repouso hebdomadário.

Em meio a todas as determinações do trabalho, a Assembléia
está omitindo a mais significativa e indiscutível de todas
.elas, que o projeto da Comissão exarava nos seguintes têr
mos: "o repouso hebdomadário, de preferência aos do
mingos".

Não preciso dizer á Assembléia tudo o que significa, do
ponto de vista moral, educativo, higiênico e até político, esta
determinacão.

Sabem todos que as nossas leis eleitorais costumavam
determinar a realização dos pleitos nos domingos, porquê
êsse era. o dia de folga geral e todos os cidadãos podiam cum

. prir o seu primordial dever cívico, sem perturbação de sua
vida funcional.

Mas, acima disso, as razões de ordem moral, que leva
ram os constituintes de Weimar a consignar disposição do
mesmo teor na sua célebre lei, bastam para mostrar que a
Assembléia deve acolher minha sugestão, fazendo incluir
entril as determinações fundamentais da legislação do tra
balho esta que me parece das mais recomendáveis. (Muito
bem.)

O Sr. Guarací Silveíra - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
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o Sr. Guaraci Silveira (Pela ordem) - Sr. Presidente
.queria perguntar a V. Ex. se o meu apôio incondicional â
medida implicaria em apoiar, também, a parte do discurao
do nobre Deputado, Sr. Lev! Carneiro,. em que S. Ex. re
serva os domingos para as eleições - coisa que vem pre
judicar a vida espiritual daqueles que aproveitam êsses
dias para o descanso e os deveres religiosos. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Basta a ressalva que V. Ex. acaba
de fazer para não implicar.

O Sr. Presidente - De acOrdo com o espendido da tri
buna pelo Sr. Leví Carneiro, autor da emenda e do reque
rimento, vou submeter a votos o § fO in-fine.

Em seguida, é aprovado o requerimento do
Sr. Lev! Carneiro.

o Sr, Presidente - Vou submeter a votos a emenda
·n. 984 também do 81'. Leví Carneiro.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 984

205. Arts. Acrescente-se - depois do art. 166 os se
guint.es artigos:

Art. L° A lei fixará a percentagem numérica. de emprê
gados brasileiros, que serão obrigados a ter os concessioná
rios de serviços públicos e os comerciantes e industriais de
certas cat~gorias.

Art. 2,· A União procederá ao aproveitamento das quê
das dágua existentes no território nacional, afim de Jacili
tal' o forneciment.o de luz e energia elétricas, por preço mí
nimo, ás populações de todo o País.

Art. 3.° Será respeitada a posse de terras por indígenas
que nelas se achem permanentemente localizados, sendo
lhes, no entanto, vedado aliená-Ias.

Sala das Sessões. - Levi Carneiro.

O SI', Levi Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encamiphar a
votaç.ão, o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação)
'Sr. Presidente, creio que V. Ex. vai considerar, destaca
damente, os artigos, por se tratar de matérias diferentes.

O art. fa determina a fixação, por lei, da porcenta
gem de empregados brasiieiros que serão obrigados a ter
,os concessionári'Üs de serviços públicos, assim como os co
merciantes e industriais de certa categoria.

Ainda, -ontem, a ~sembléia votou o dispositivo asse
-gorando a porcentagem de administradores de emprêsas de
serviços públicos; no entanto, relativamente aos emprega
dos, nenhum preceito se contém, e nenhuma detel"minação
poderá conter a lei ordinária, desde que a Constituição não

'Ü autorize.
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A minha emenda visa permitir que a lei faça essa de
terminação, a qual. aliás. já existe e vigora, atualmente, em.
virtude de leis do Govêrno Provisório. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda, ar-o
tigo por artigo, conforme pediu o Sr. Leví Carneiro.

Em seguida. ti dado como rejeitado o artigo·
1° da emenda.

O Sr. Lemgruber Filho (Pela ordem) requer verifica
Cão da votação.

Procedendo-se á verificacão de votaç~o, re
conhece-se terem votado a favor 122 Srs. Depu
tados e contra 41; total 163.

O Sr. Presidente - O art. 1° da emenda n. 984, do Sr ..
Leví Carneiro, foi aprovado.

Vou submeter a votos o art. 2° da emenda n. 984.

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra. 81'. Presidente.

O 81'. Presidente - Tem a palavra o 81'. Leví Carneiro,
para encaminhar a votação.

O Sr. Levi Carneiro - (Para ei\caminha'l' Q votação) _.
81'. Presidente, reza a minha emenda:

COA União procederá ao aproveitamento das que
das dágua existentes no território nacional, afim de
facilitar o fornecimento de luz e energia elétrica,
por preço mínimo, ás populações de todo o País,"

:e uma idéia de Alberto Tôrres, contra a qual o pare
cer da douta Comissão se manifestou, declarando tratar-se
de matéria que deveria caber á legislação ordinária e não
á Constituição. A mesma Comissão, entretanto, recomen
dou e a Assembléia já aprovou, dispositivos como o do.
§. 60 do art. 2°, no qual se diz:

..A União' auxiliará os Estados, tendo em vista,
o interêsse da coletividade, no sentido do conveni-·
ente estudo e aparelhamento das estancias minero
medicinais e termais, nos casos previstos em lei."

Aprovou-se, igualmente, outro dispositivo - o § go.
do art. H - no qual se estabelece:

"A União promoverá, em cooperação com os Es
tados, a organização de colônias agrícolas em locais.
apropriados, liara onde serão encaminhados os sem
trabalho ou habitantes de zonas precárias que o de
sejarem. "

Dessarte, rejeitada a minha emenda, a Assembléia terá.
decidido que o aproveitamento das águas minero-medici
nais, ou a instalação das colônias agrícolas interessa. mais.
ao Pafs, e á União, que o aproveitamento da energia hidro
elétrica.

Tive ensejo de afirmar, desta tribuna, que o Brasil é,.
seguramente, um dos países do mundo de maior potenciaL
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de energia hidro-elétrica desapra,.veitada. O eminente
representante do Distrito Federal, Sr. Sampaio Correia,
ponderou, então, que éramos, de fato, a segunda Nação,
neste ponto de vista.

É, por consequência, um problema que desafia a
nossa solução.

Sabe toda a Assembléia que a Rússia bolchevista ins
talou talvez a maior usina elétrica do mundo, fato a pro
pósito do qual dizia Bernard Shaw aos americanos, em no
tável conferência num dos principais teatros de Nova
York: "Fostes vós que fizestes a revolucão russa, porquê
fostes v6s que fornecestea aos Soviets os técnicos que rea
lizaram a maior de todas as emprêsas bolchevistasl"

A Franca, unitária e agrícola, da mesma forma, se
empenhou no aproveitamento e no baratea.mento da ener
gia elétrica. Mediante esta obra, não s6 toda a vida social,
toda a vida econômica, todos os empreendimentos indus-·
triais e agrícolas do País assumem nova feição e compor
tam novas realizações imprevisíveis, corno ainda porquê
daí decorre um levantamento do padrão de existência, das
condições da vida domiciliária e da vida coletiva.

Entre n6s, incalculáveis seriam os resultados da ini
ciativa do Govêrno Federal, se êste cumprisse o dever que
as nossas circunstancias naturais lhe estão impondo.

Creio que a Assembléia, consignando no Estatuto Fun
damental o dever, para a União, de auxiliar o aproveita
mento das fontes minero-medicinais e termais e a criacão
de colÔnias agrícolas, não poderia calar sÔbre o aproveita
mento da energia elétrica, que representa um dos maiores
fatores do Ilrogresso nacional. (Muito bem.)

O Sr. Daniel de Carvalho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a. palavra, para encaminhar a,
votacão, o nobl'e Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pa,.a encaminhar a vota..·
ção) - Sr. Presidente, estou de inteiro acOrdo com as con
!5ideracões do ilustre Deputado.... Sr. Leví Carneiro, sôbre a
conveniência e, mesmo, a necessidade que tam a União de
promover o aproveitamento das quedas à.água.

O que, entretanto, consta da emenda de S. Ex. é o se
guinte:

"A União procederá ao aproveitamento das que
das dágua, existentes no território nacional, afim de
facilitar o fornecimento de luz e energia eletricas,
por preco mínimo, ás populações de todo o País."

Ora, o dispositivo em votação colide com o que a As
sembléia já I;esolveu acerca da distribuição do patrimônio
hídrico do País, ficando uma parte para a União e outra
para o Estado.

Pelo que já votamos aqui, a. União não está impedida 
e, ao contrário, tem mesmo o dever - de fazer o aproveita
mento das quedas dágua de sua propriedade; e, natural
mente, terá também o de auxiliar os Estados no aproveita
mento daquelas que lhe pertencem, segundo a distribuicão
decidida pela Assembléia. Se, porém, aprovarmos o disposi-.
tivo proposto pelo nobre colega, Sr. Levi Carneiro, teremos:
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que á União cabe o privilégio, de modo que aos Estados não
é facultado ...

O SR. NEREU RAMOS - Seria retirar aos Estados aquilo
.que já lhe demos.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Seria uma forma de,
per obliquum, retirar aos Estados a;quilo que já foi conce~
-dido na distribuição das águas públIcas.

Embora de acôrdo iCom a idéia do eminente Deputado,
Sr. Leví Carneiro, com o princípio pOF S. Ex. sustentado
_ o da necessidade de serem aproveitadas nossas quédas
dágua -acho, todavia, que merece ser rejeitada a emenda,
porquanto o que S. Ex. deseja é perfeitamente possível
dentro das atribuições conferidas á União. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros I,eto - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, desejava eu expender as mesmas considera
'cões, que acabam de ser proferidas pelo Sr. Deputado Daniel
de Carvalho, acrescentando que, a meu vêr, a emenda do·
Sr. Deputado Leví Carneiro e onde se contém idéia simpá
tica - qual a da defesa da economia nacional - infeliz
mente, envolve questão de discriminação de competência,
atribuindo á União serviços da alçada municipal.

O SR. LEVí CARNEIRO - Desejo esclarecer que, absolu
tamente, não pretendi restringir a competência dos Estados,
nem dos municípios, na matéria. Quís, apenas, que a União
se incumbisse de r~alizar serviço que os Estados não podem
levar a têrmo nas proporções em que é preciso fazê-lo. Como
V. Ex. há de se recordar, referí-me aos dispositivos já
aprovados quanto ás fontes minerais e coloniais agrícolas,.
·que, também, não se excluem da competência dos Estados,
muito embora tivéssemos estabelecido, para elas, a da União.

O SR. MEDEIROS NETO - É de grande valia, Sr. Pre
sidente, o esclarecimento prestado ·pelo. ilustre colega, Sr.
Leví .carneiro. O dispositivo, tal qual se acha, pode
ria prestar-se a interpretac.ões no sentido da conclusão a que
-eu vinha aludindo, porquê diz a emenda: "facilitar o forne
cimento de luz" energia eletricas", - serviços de competên
cia evid&ntemente municipal.

Estou certo de que S. Ex., pela explicação que acaba
-de dar, quer reservar a posse das quedas dágua, nas proxi
midades dos centros de populacão, afim de serem aplicadas
a êsses serviços.

Conquanto louvável a idéia, Sr. Presidente, julgo, toda
via, que se choca com o vencido, de acôrdo com a declara
cão feita pelo Sr. Deputado Daniel de Carvalho. -(Muito
·bem.)

O Sr. Arruda Falcão - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - V. Ex. é signatário de emenda?
O SR. ARRUDA FALCÃO - Fui o signátario individual

. ·-da primeira emenda sôbI;'e o assunto.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,.
para encaminhar a votação.

O Sr. Arruda Falcão - Sr. Presidente, experimento
certo constrangimento em impugnar uma emenda apresen
tada pelo Sr. Leví Carneiro. cuja atitude abnegada n.o seio
da Comissão dos 26, e afinal dissidente para melhor servir
ao país, na vigilante atuação que aquf hã desenvolvido, tan
tas vezes tenho tido a honra de acompanhar.

O SR. LEVf CARNEIRO - Muito obrigàdo a V. Ex.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Na matéria, que se acha

em <lis'c-ussão, se encerra um dos pontos básicos do problema.
econÔmico de todas as nações.

As quedas dágua foram aproveitadas, na Itália e na
França, para suprir a deficiência das indústrias extrativas
de outras reservas minerais que faltam àquelas nações,
como também ao nosso paf~,

No Brasil, até hoje, 6ssa riqueza, a da energia elétrica
das nossas quedas dágua, corre para o mar, abandonada no
leito dos rios, levando uma fortuna imensa, criminosamente.

O que se impunha, entretanto, fôra seguir o exemplo
da providência prudente e gara.ntidora dos direitos priva
dos que a França adotou, financiando os possuidores de
quedas dágua na exploração destas, como verdadeiras pro
priedades e grandes fatores de progresso das regiões.

Conforme está redigido, Sr. Presidente, o texto vai si
gnificar, principalmente, que o serviço de eletrificação das
cachoeiras seja privativo da União.

O SR. LEVí CARNEIRO - Não é êsse, absolutamente, o
meu intuito; viEio as quedas dágua não aproveitadas.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vê V. Ex., Sr. Presidente,
a interpretação <lo texto dada pelo nobre e douto jurista,
que tenho a meu lado, nãocorresponde ao seu pensamento
e á finalidade visada no preceito constitucional.

O SR. LEVf CARNEIRO - Meu objetivo é,principalmente,
o aproveitamento das quedas do Iguassú e de Paulo Afonso,
que nenhum município ou Estado do Brasil póde fazer.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. generalizou, pas
sando a ferir o direito de domfnio dos proprietários e, so
bretudo, deu a entender que êsses serviços fiquem naciona
lizados, quando já são do patrimônio privado .

O SR. LEVí CARNEIRO - Não está generalizado.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Não ficará mais a cargo

dos particulares. Se não estava na idéia de V. Ex., essa in
terpretação se acha, entretanto, na letra da emenda, que·
deve, por êsse motivo, com grande pesar meu, ser recusada
pela Casa. (Muito bem.)

Em seguida, é dado como rejeitado o art. 2°
da emenda n. 984. .

o Sr. Acír Medeiros (Pela ordem) requer verific.ação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 55 Srs. Depu
tados e contra 128; total 183.
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o Sr. Presidente - O art. 20 da emenda n. 984, foi re
jeitado.

Vou submeter a votos o art. 30
•

Aprovado o art. 30 da emenda n. 984, do
Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Presidente - Hã sÔbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Solicito de V. Ex. destaque para a seguinte emenda,
-de minha autoria:

EMENDA

N. 189

Capítulo m
Da Ordem Econômica e Social

Inclua-se onde convier:
Art. Ficam nacionalizados os latifúndios que, pela

'sua falta de cultura e produção, hã mais de 10 anos, entra
vam a vida ecoz:tômica da Nação.

Parágrafo. Essas terras, divididas' em lotes, serão ce
didas, pela forma que a lei indicar, entre pequenos agrI
cultores e trabalhadores rurais que as requererem.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Martins e
Silva. - Edmar da Silva Carvalho. - Abel Chermont. 
Ruy Santiago. - Mario Manháes. - Antônio Pennafort.
- Francisco Moura. - Guilherme Plaster.

O Sr. Martins e Silva - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Martins e Silva.

O Sr. Martins e Silva (Para encaminhar a . votação;)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes: não quero crer que
'esta emenda seja rejeitada, tal a sua essência no que in
teressa sobremodo aos principias da nossa nacionalidade.

Toda a nossa estrutura econÔmica é profundamente
agrícola e, não obstante, registramos um fenÔmeno interes
sante, que é a verificação de como fogem as nossas popula
ções rurais. Os homens ficam na cidade; não querem vol
tar aos campos.

E por que, senhores? Hã bem pouco tempo, ouvi, desta
tribuna, o ilustre Sr. Arthur Neiva dize.r que o trabalhador
nacional devia ser aproveitado. Mas, como o poderá ser
sem que tratemos da sua localização, garantindo-lhe a pro
priedade, num país como o nosso, em que milhões de hec

'tares estão entregues a quatro ou cinco pessoas somente?
Basta citar que, no Estado do Pará - ao qual me refiro
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ilorquê não conheço os demais - 15.29i.738 hectares ha
'Viam sido dados, de mão beijada, pelos governos 118ssados.
sem que, até hoje, produzissem causa alguma. Dessas con
,cessões estavam: um milhão, na posse do Sr . Joaquim Fa
,ria Coelho; 750.000 hectares, em mãos do Sr. Ildefonso
.Albano, ex-Governador do Ceará, que nunca passou pelo
·meu Estado; e 500.000 hectares com o Sr. Jorge Dumont
Vilares, também ilustre desconhecido, além de outros, nas
mesmas condições. E, assim como o Pará. devem estar
'tõdos os outros do Brasil.

Ê preciso que do patriotismo da Assembléia surja uma
providência; tenhamos em vista que êsses grandes lati
fúndios, abandonados há iO anos, entravando a expansão
econômica, sejam expropriados pelo Govêrno como terre
nos nacionais que são, e divididos pelos trabalhadores que
·0 requererem •

.Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra, Sr. Presi
-dente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
Sr. Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho - As considerações, que
'acabam de ser feitas pelo nobre Deputado, merec·em toda a
simpatia. E5ia questão de latifúndios, porém, é por S.
Ex. encarada sob o mesmo aspecto pelo qual já encarei,
·,antes de haver estudado mais profundamente o problema.
A existência de latifúndios não é, muitas vezes, devida á
",antade individual e, sim, ás circunstancias.

Se legislarmos no sentido de serem entregues ao Poder
Público os terrenos hoje incultos, incultos c.ontinuarão êles.
como sucede com os terrenos de propriedade efetiva da
União e dos Estados - as terras devolutas.

O que o nobre Deputado deseja evitar é o fenômeno
da desruralização, da vinda dos proletários rurais para as
cidades, e tal fenômeno s6 podemos combater facilitando a
divisão das terras, criando o imposto territorial e cuidando
o Govêrno do aproveitamento dos seus terrenos.

Como poderemos fazer passar os terrenos das mãos de
particulares para as do Govêrno, se êste é o primeiro a man
ter incultas as terras de sua propriedade em grandes ex
tensões?

Ademais, não me parece proce-da a arg1.lição do nobre
Deputado quando supõe que haja dificuldades relativamen
te á obtenção de terrenos para quem Os queira cultivar.
Pelo menos no Estado de Minas, como V. Ex. sabe, o Go
vêrno oferece as terras devolutas a quem as queira povoai"
·e cultivar.

Sei tambem que o Estado do Rio Grande do Sul pro
cede da mesma forma, e apresenta um formoso exemplo de
colonização nacional, uma organização perfeita, como tive
ensêjo de examinar in loco. Creio que também o Estado de
S. Paulo - não sei se na situação atual - em temp!ls
passados, oferecia as suas terras, punha-as á disposição da
queles que as quisessem povoar ou cultivar.

O problema, assim, é muito mais complexo. Não se ()
resolve transferindo tais terras das mãos dos particulares,
que hoje pagam impostos, para as mãos da União e àos Es
tados, que daí não aufeririam n~nhum provento e, não po-.
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derIam tomar aquelas medidas complementares: estradas..
higiene, escolas, et~., para resolver assim o problema do la-o
tifúndio. (Muito õem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda
n. 189, anunciada no requerimento do Sr. Martins e Silva.

Em seguida, é rejeitada a emenda n. 189.
O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente· da Assembléia Nacional Constituinte.
Peco destaque, para ser votada, da emenda de minha

autoria, n. 1804, publicada á págs. 146-148 do fascículo
Ordem Econômica e Social.

Sala das Sessões, 2·6 de Maio de 1934. - Xavier de·
Oliveira.

Vou submeter a votos a matéria.

Aprovada a seguinte

EMENDA

N. 1.804

Onde convier:
Art. :E obrigatório, em todo o territ6rio nacional,

o amparo á Maternidade e á Infancia, para o que, a União,
os Estados e os Municípios destinarão um (1 %) por cento
de suas respectivas rendas tributárias.

Sala das Sessões, 21 de Março de 1934. - Xavier de Oli
veira. - Carlota P. de Queiroz. - Miguel Couto. - Alcan
tara Machado. - Acurcio Torres. - Clemente Mariani. 
Alde Sampaio. - Luiz Tirelli. - Alfredo da Matta. 
G6es Monteiro. - Almeida Camargo. - lzodro de Vascon
cellos. - Martins Veras. - Valente de Lima. - Antonio·
Machado. - V. de Toledo. - Cunha Mello. - João Villas
Bôas. - Arruda Falcão. - José Hon01·ato. - Leandro Ma
ciel. Asdrubal Gwyer de Azevedo. - Idalio Sardenber(J.
- Antonio Jorge. - Franc'isco de Moura. - Augusto Lei
te. - Mario Manhães. '- Gilbert Gabeira. - Antônio
Pennafort. - João Vitaca.. - José de Sá. - Abelardo Ma
rinho. - Abelardo Vergueiro Cesar. - Hyppolito do Rego.
- Ma(Jalhães de Almeida. - Costa Fernandes. - Jehovalt
Motta. _ Leão Sampaio. - João da Silva LeaL. - José
Borba. - Pedro Rache. - Augusto Corsino. - Leandro
Pinheiro. - Mario Chermont. - Rodrigues Doria. - P.i
res Gayoso. - Rodrigues Moreira. - Freire de Andrade.
- Adolpho Soares. - Alvaro Maia. - Lino Machado. 
Mario de A. Ramo's. - Deodato Maia. - Polycarpo Viotti.
- Furtado de Menezes. - Levindo Coelho. - Jão Pinhei
ro Filho. - Gabriel de B. Passos. - Delfim Moreira. 
Martins Soares. - Simões Barbosa. - Humberto Moura.
:- Augusto Cavalcanti. - Mario Domingues. - Arruda'
Camara. - Generoso Ponce Filho. - Nereu Ramos. 
Edmar da Silva Carvalho. - João Beraldo. - Augusto Vie
{Jas. - Clemente Medrado. -Moraes Paiva. - Raul Sá.-
Celso Machado. - Alfredo Pacheco. - Belmiro de Me
deiros. - Bueno Bra'lll1.ã.o Filho. - Augusto de Lima• ...--



Ascanio Tubino. - Thomaz Lobo. - Aarão Rebello. - Ama
ral Peixoto. - Carlos Reis. - Souto Filho. - Adolpho
Konder. - Soares Filho. - Minuano de Moura. - Carlos
Gomes de Oliveira. - Lacerda Pinto. - Wardemar Falcão.
- Ferreira de Souza. - Lacerda Werneck - Mario Caiado.
- Edgard Sanches. - Jones Rocha. - J. I. Seaara. -
Nero de Macedo. - Barreto Campello. - Cesa'/' Tinoco; 
Ruy Santiago. - Antonio Rodrigues. - Alberto Surek. 
Olegario Marianno. - Odon Bezerra Cavalcanti. - Vitor
RUssomano. - Aloysio Filho. - Ricardo !fachado. - Alberto
Diniz. - Luiz Cedro. - Vieira Marques. - P. Matta Ma
chado. - Francisco Villanova. - Christovão Barcellos . ......,..
Pedro Aleixo. - Guedes Nogueira. - Hugo Napoleão.
- Alipio Costallat. - Nogueira Penido. - Herectiano
Zenaide. - Negreiros Falcão. - Agenor Monte. - Arnold
Silva. - Luiz SUCll,pira. - Barros Penteado. - Moraes
Andrade. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Abreu So
d?·é. - Henrique Bayma. - Ranulpho Lima. - .A. C.
Pacheco e Silva. - Lengruber Filho. - Rias Fortes. 
Mello Franco. - Pontes Vieira. - Sampaio Costa. - José
Braz. - Lycurgo Leite. - João Marques dos Reis. 
Leoncio Galrão. - Prisco Paraiso. - Arthur Neiva. 
Francisco Rocha. - PHnio Tourinho. - Valdemar Reikdal.
- Paulo Filho. - Mauricio Cardoso. - Kerginaldo Caval
canti. - Lino Machado. - Pedro Vergara. - Renato Bar
bosa. - Osori(l Borba. - Rocha Faria. - Horacio Later.
- José Carlos de Macedo Soares. - Fernandes Tavora.·
- David Meinicke. - Corrêa de Oliveira. - Raul Bitten-
court. - Demetrio Mercio Xavier. - Milton Ca?'valho. 
A. Siciliano. - Lauro Passos. - Figueiredo Rodrigues.
- Fanfa Ribas.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte:

Requeiro destaque do parágrafo 3°, á página 94 do
fascículo - Da Ordmn Econômica e Social, emenda núme
ro 1.676, que diz:

"A União, os Estados e os Municípios não poderão der
garantias de juros ás emprêsas concessionárias de serviços
públicos" .

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. Vasco de To-
ledo.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr, Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, requeri destaque da matéria, que V. Ex.
acaba de lêr, porquê entendo que ela se enquadra, como 1U1l
complemento, em um dispositivo já aprovado por esta As
sembléia, o qual, no parágrafo 2°, do art. 4° da Ordem
Econômica e Social, diz:

"A lei federal regulará a fiscalização e rev1c;ão
periódica dos direitos dos concessionários de servi-
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cos públicos, para que os lucros, por êstes obtidos.
não excedam á Justa retribuição do capital."

A matéria cujo destaque requerí, diz:
"A União, os Estados e os Municípios não pndC

rão dar garantias de juros a emprêsas concessinna.
rias de serviços públicos".

Sr. Presidente, sabemos que se tem feito muitas vezes,
no Brasil - e acredito mesmo com a bôa intenção de bem
servir á população local - concessões de serviços jom ga-
rantias de juros, quasi sempre absurdas. .

Uma vez que a Assembléia, .na sua sabedoria, já con
signou o preceito' a que me referí, entendo que só assim,
aproveitando-se êste outro dispositivo, poder-se-á atender
ao verdadeiro pensamento do parágrafo 2° do art. 4°. .

Dest'arte, Sr. Presidente, espero que a Casa aprov~ o
dispositivo em questão. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque reque
rido pelo Sr. Vasco de Toledo.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque da emenda n. 1.747 da parte "Or
dem Econômica e Social", título VI capítulo lU, constante
da publicação, á pago 109.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - /renêo Joffily.

Vou submeter a votos a matéria.
Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.747

Art. 1'59. Acrescente-se um pa"ágrafo assim: "Nos aci
dentes de trabalho em obras. públicas da União, drs Fsta
dos e dos Municípios a indenização será feita pela fôllla de
pagamento, dentro de 15 dias depois da sentença, não se ad-
mitindo recurso "ex-oflicio". '

Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - lrenêo Jof
fily. - Herectiano Zenaide. - Odon Bezerra.

O Sr. Irenêo Joffily - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Irinêo Joffily.

O Sr. Irenêo Joffily (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a matéria cOlltida na
emenda n. 1.747 é d~ necessidade imperiosa. Será consti
tucional? É a interrogação. Dirá, porém, a Assembléia se deve
ou não aprová-la.

Entendo, Sr. Presidente, que sim, uma vez que a União
já legislou sôbre acidentes no trabalho, para os patrõ~s,

para os particulares. Nenhnma providência, entretanto, foi
tomada, no sentido de se amparar os que se ocupa n em
{)bras públicas. Podemos mesmo afirmar que o Govêrno
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Federal jámais pagou a qualquer de seus servidores atin
gidos por acidente no trabalho, ou á respectiva íamilia. E
por que assim procede? Porquê há a apelação "\'x-officio",
que faz o processo demorar dezenas de anos no Supremo
r!'ribunal Federal c, ainda, a enorme dificuldade da aher
tura do crédit.o.

Para sanar êstes inconvenienies, para evitar que a
União fique isenta daquilo que ela própria obrigou ao<: par
ticulares, apresentei a emenda em apreço que, espero, bá
de ser aprovada pela Assembléia. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovada a emenda n. 1.747.

O Sr. Presidente - Vai-se passar ao Capítulo "Da Fa
mflia" .

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assem
bléia o capítulo relativo á "Família" sem pre.iuízo dos
destaques requeridos.

O SR. AL\)E SAMPAIO - Sr. Presidente, há um reque
rimento meu de destaque para o art. 164 do pro.ieto da
Comissão Const,jtucional.

O SR. PRESIDENTE - Da "Família"?
O SR. ALI)E SAMPAIO - Sôbre a "Ordem econômica e

social". Em se tratando, embora, de matéria tributária, f'stá
no capítulo da "Ordem econômica e social.

O SR. PRESIDENTE - É matéria prejudic-ada, em con-'
sequência de já haver sido legislada por o!:<i;;ião da vo
tação do capítulo da "Discriminação de Rendas".

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas a matéria consta do capí
tulo "Ordem Econômica e Social".

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. em todo o caso poderá
encaminhar a votação do art. 164.

Dou-lhe a palavra.

O Sr. Alde Sampaio (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, pugnando por êste artigo 1M, creio de-

fender uma reivindicação - palavra tão em moda - do
contribuinte.

De fato, êste dispositivo estabelece as bases da taxa
Cão tributária que penso competir ao Poder Públ ico.

Não é possível que nos conservemos, ou retrogrademos
ao perfodo dos primórdios da civilização, em que ° senhor
podia taxar o plebeu pelo simples fato de ser êst.e plebeu_:
não havia cerceamento algum.

O art. 164 dá os fundamentos ou as bases para o di
reito de taxar.

Creio, Sr. Presidente, que o dispositivo, em bôa l-azão,
já estaria incluído no projeto, dada a aprovação em globo,
aquí realizada sôbre o assunto, e por não haver sido subs
tituído pelo "Comité dos Três", que o aprovou em essên
cia, conforme declaração do próprio relator, remef,endo-o
para a parte da secção tributária, que o não aproveitou na
redação.

Creio, assim, Sr. Presidente, que o artigo, ('uja de
fesa estou fazendo, por si mesmo estava aprovado, não pr~

cisando ser submetido á Casa. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.
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o Sr. Presidente - Tem a palav.ra, põ1ra encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros N'3to.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
Eu faria, Sr. Presidente, um apêlo ao nobre Deputado, Sr.
Alde Sampaio, que acaba de declarar, no final de suas
palavras, julgar dispensável a votação dêste arttgo, por já
estar atendida a matéria, no sentido de que retlra"se o seu
requerimento de destaque, tanto mais quanto ele vlr19., se
at,~ndido. chocar-se com o vencido, visto como ~,~% di!'po
si tivo pretende fixar nOrmas gOl'ais sõbre o sistema tJ'ibu
tário, deter'minando todo êle incida sObre a renda do con
tribuinte, ao contrário do que se estabeleceu, quando, no
lug-ar competente, mantivemos o imposto de exportação,
que não tem por base a renda ou o lucro do cuntribuinte,
o imposto de consumo, o de indústrias e profissões, o rural
e tantos outros. Sr. Presidr.nte, a votação d~ss~ d ispa;,:i~.i

vo, nos colocaria na situação de: ou termos de eliminá-lo
mais tarde, como incongruência, de acOrdo com (J vencido,
ou de mantê-lo, por ser o último votado, e, eonsequente
mente, fazer ruir todo aquele regime que instit.uinJOs pre
cedentemente.

Tais são, Sr. Presidente, as razões por que E'5perO que
o nobre Deputado retire o seu requerimento. (Muito bem.)

O Sr. AIde Sampaio - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Alde Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente,
eu retiraria com a maior boa vontade o meu requerimento
se achasse procedentes os esclarecimentos do ilustre leader
da maioria. .

Procurei S. Ex., aqui, pessoalmente, para informá-lo
sôhre o pedido de destaque, mas, infelizmente, não fui aten
dido. Fiz, por isso, diretamente o meu requerimento.

S. Ex. está em equivoco quando supõe que êsse ar
tigo se choca com os precedentes aprovados. Evidentemen
te, não há tal choque. O que proponho são bases para ta
xação nova, para tributação que tenha de ser criada ou
imaginada, arbitrariamente, pelo poder público.

O SR. EUVALDO LODI - Mas não é o que aquí está es
crito.

O SR. ALDE SAMPAIO ~ Não se refere o artigo áque
les tributos já consignados na ConstitUição; ao contrário:
é áqueles que hajam de vir e que ficarão sujeitos a eBsas
bases ..

O SR.. EUVALDO LODI - Já há urna parte atendida quan
to á valorização dos imóveis.

O SR. ALDE SAMPAIO - Desejo combater, Sr. Presi
dente, os impostos arbitrários, os impostos ditos de sujeição.

O SR. LEvf CARNEIRO - A jurisprudência americana,
em matéria de tributos, adota amplitude similar a que
V. Ex. pleiteia.

O SR. ALDE SAMPAIO - Registro o aparte do Sr.
Depu~ado Leví Carneiro, lembrando que a jurisprudência
amerIcana adota princípio similar.

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Não pude ouvir bem o que disse o
nobre Depuí.:tdo. Parece-me que S. Ex. desiste de que seja
ouvida a Assembléia sôbre, a sua emenda.

O SR. ALDE SAMPAIO - Ao contrário. Procurei e,~cla

recer a Assembléia sObre a intenção do dispositivo. Se não
o fiz com clareza, peco desculpas a V. Ex., mas êsse o meu
pensamento: é que seja êle submetido á Casa.

O Sr. Luiz Cedro - Peço a palavra, pela ordem. '

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

O Sr. Luiz Cedro (Pela ordem) - Sr. Presidente, pare
ce-me que V. Ex. se esqueceu do meu requerimento de
destaque, relativo ã emenda n. 1.639, sôbre o capftulo da
"Ordem Econômica". Êsse requerimento deve estar sóbre
a mesa.

o Sr. Presidente - Vou submeter á consideração da As
sembléia a emenda n. 1.639, que me pareceu prejudicada,
porquê O assunto ressalta dos dispositivos da Constituição.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.639

Emenda ao substitutivo

Art. 154: - Ao invés de como está, deve ser assim re
digido: "A lei promoverá, por medidas adequadas, o fo
mento da economia popular, a disspminação da média e
pequena propriedade e o desenvolvimento do crédito".

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Luiz Cedro. 
.4,rruda Falcão. - Alde Sampaio. - Humberto Moura. 
A1"'ltaldo Bastos. - E. Teixpira. Leite. - Agamenon Ma
galhães. - José de Sá. - Barreto Campello.

O Sr. Luiz Cedro - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Luiz Cedro (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, no capítulo de "Direitos e Deveres" estabe-'
leceu-se a declaração de que a propriedade não seria ent.en
dida contra o interêsse coletivo ou social.

Até aí, muito bem. Dávamos novos rumos ao conceito
da propriedade, fugindo assim, ás linhas romanas, ás li
nhas clássicas. ás linhas da escola individualista.

Não obstante, porém, esta declaracão um tanto pom
posa no capítulo de "Direitos e Deveres", verifiquei, com
a resolucão, que o plenário havia rejeitado a 'emenda. do no
bre Deputado Sr. Ferreira de Sousa, quando estabelecIa a de
sapropriação, não sómente por utilidade pública, como ain
da por interêsse social.

Ora, &. minha emenda é muito simples. Não se refere
absolutamente á. desapropriação forçada dos grandes lati-
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fúIidios, ao retalhamento das grandes propriedades, enfim,
a tudo isso que parece tanto alarmar as índoles conservado
ras, que se -observam no plenário desta Casa. A minha
emenda, I"epito, é muito simples, tem quasi caráter norma
tivo. É apenas advertência salutar ao legi~larlor ordinário,
afim de que também nos dóte com legislação aA'rária no
sentido de desenvolver a .pequena e a média propriedade.

O nrt. 6° da emenda. já aprovada diz o seguinte:

.,A lei promoverá o fomento da eeonomia popu
lar, o desenvolvim~nto do crédito, a nacionalização
progressiva dos bancos de depósito".

Apenas 3,erescentei isto:

"e também a disseminação da média e da peque
na propriedade e o desenvolvimento do crédito."

Nestas condições, Sr. Presidente, nós que vivemos a
clamar aquí á mocidade, aos homens cta cidàde: rumo ao
campo! - e que vivemos também a fundar institutos pro
fissionais de agronomia, devemos facilitar a todos êsses in
divíduos, que querem profissão independente, um trecho de
terra de valor compatível com suas possibilidades e com
seus recursos. Com a orientação atual, que acontece? Os
agrônomos, que se formam, vão engrossar a legião dos fun
cionários públicos e procurar alento á sombra do Ministé
rio da Agricultura, justamente por falta da pequena e da
média propriedades. (Muito bem.)

Em seguida é rejeitada a emenda n. 1.639.

O Sr. Acir Medeiros - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Acir Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidente, en
viei á mesa diversos requerimentos de destaque sôbre o
Capítulo da Ordem Econômica e Social, a respeito dos quais
V. Ex. ainda não se pronunciou.

O SR. PRESIDENTE - Considerei prejudicados os pedi
dos de destaque apresentados pelo nobre Deputado.

O SR. ACIR MEDEIROS - Requerí destaque para a
emenda n. 1.614, que se encontra á página 84 do avulso,

_bem como para a de n. 1.611, â página 132.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. pediu realmente destaque

da emenda n. 1.605, que considerei prejudicada depois de
ouvir o relator do Capítulo, conforme está publicado nO
Diário da Assembléia, de hoje. .

Como. porém, não tenho interêsse em dar a última pa
lavra sôbre o assunto. poderei ouvir a Assembléia sôbre o
requerImenlo do nobre Deputado.

O SR. ACIR MEDEIROS - Desejaria que V. Ex •• com
sua proverbial liberalidade, submetesse á consideração da
Casa a emenda n. 1.611, cujo destaque fOI por mim re
querido.

Emenda a que se refere o Sr. Deputado Acir
Medeiros.



-:l5:l

N.1.6:l1

Ao art. 162 deverá ser dada a seguinte redação:
É garantida a cada indivíduo a liberdade de reunião

para defesa dns condições do trabalhe. da vida econômit'a.
política e cultural. - ACllr Medeiros.

O Sr. Carlos Reis - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Carlos Reis (Pela ordem) - Sr. Presidente, se
gundo me parece o engano em que está laborando o ilustre
colega provém do fato de existirem duas edições do avulso
contendo a matéria da "Ordem EconÔmica e Social" (Capí
tulo IV), do que resultou paginação diferente.

O Sn. PnESlDE~TE - A Mesa v.ai averiguar a procedên
cia do engano.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o Capítulo
"Da Família", salvo os destaques requeridos.

Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Venho requerer a V. Ex. que, quando se tiver de vo
tar a parte "Da Família", do Cap. 4° do TiL 6° do projeto
n. f-A, dê preferência ao <substitutivo da Subcomissão re
lativo ao mesmo assunto.

Sala das Sessões, 26 de Maio de f934. - Adolfo Soa
res, Relator.

O Sr. Adolfo Soares - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Adolfo Soares, Relator do parecer.

O S1': Adolfo Soares (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, vai a Casa tratar, agora, de assunto de de
licada magnitude, de imensa importancia - o instituto da
família.

O tempo é exíguo; mas, apesar disso, vou dizer algu
mas palavras e bordar considerações em tôrno á matéria,
considerações elucidativas da razão de ser do parecer.

Sr. Presidente, a subcomissão, da qual faco parte como
um dos seus relatores, incumbida de .dar parecer sÔbre as
emendas apresentadas ao cap'tulo: "Da Fa'mília e Educação",
do pro.ieto de Constituicão, que ora vai ser votado, depois
de detida leitura e demorada meditação, á vista do grande
acêrvo de emendas, algumas homogêneas, muitas profunda
mente divergentes, e outras radicais e intoler.antes, resolveu
selecioná-las e coordenar as que melhores lhe pareceu, ela
borando, por fim, um substitutivo ao projeto, substitutivo
êsse que reflete, que corresponde á atualidade brasileira, ás
aspirações do Povo.

Dividimos o capítulo referido em dois outros, com· as
epígrafes, um da família, e o outro da educação, por não
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serem os seus assuntos tão intimamente ligados que não
podessem ou não possam existir separadamente.

O SR. EuvALDO LODI - O outro é sôbre Educação e Cul
tura.

O SR. ADOLFO SOARES - Quanto ao casamento fi
cou assentado seja o civil, e unicamente o civil, indissolú
vel e monogamico. Indissolúvel, assim entendemos porquê a
familia sendo a celula mater àa sociedade não deve ela ficar
á mercê de eventualidades, de abalos, e sim apoiar-se em
condições asseguradoras da sua efetividade, a'poiar-se em
base segura e imutável, que lhe garanta a estabilidade, e
essa base, essa garantia da sua estrutura, s6 se pode encon
trar na sua indissolubilida{!e. (Muito bem.) Vê-se, portanto,
do exposto, que foi abolida a idéia do divórcio.

Desprezamos as emendas, de número insignificante,
quanto ao divórcio, porquê êle ainda não constitue uma as
piração nacional, do Povo Brasileiro, sendo, por enquanto,
apenas o desejo de uma pequenina corrente de idealistas.
A seu favor há tão somente um pequenino número de es
píritos, isolados, com o seu parti-pris, mas que, em verdade,
apesar dos seus esforços, da ginástica da sua dialética, ain-

da não conseguiram impressionar, ainda não conseguiram for
mar um grande núcleo de agremiados, uma opinião nacional
contra a indissolubilidade do casamento. Quando, porven
tura, as suas opiniões formarem uma corrente volumosa, re
fletindo nitidamente a vontade da maioria do Povo, capaz
de frutificar, então impor-se-á a êsse respeito, a reforma
da Constituição.

Não incluímos, no substitutivo, disposição alguma per
mitindo os efeitos civis para os casamentos religiosos, de
que tratam algumas emendas porquê, sendo a famma um
instituto de direito civil, coerentemente, logicamente, o ca
samento válido para o Estado, perante o Estado, s6 pode
ser o civil, celebrado por autoridades cl.vís, representantes
do Estado, delegados da lei, e não por pessoas estranhas
ao Estado, á sua administração, sem ligações oficiais. (Muito
bem.) O Estado deve ser cioso das suas atribuições e não
delegá-las porquê, mesmo càmo é da Constituição que es
tamos a elaborar, não lhe é permitido delegar atribuições, só
êle terá de exercê-las por si próprio.

Os casamentos religiosos com efeitos civis são aber
rantes da Constituição, porquê essa c.onsideração importará
numa disfarçada aliança ou concordata religiosa do Esta
do com igrejas ou seitas. Estado que proclama bem alto em
sua carta constitucional, a liberdade de culto, a sua sepa
ração das igrejas ou seitas, não pode, não deve fazer conces
sões dessa natureza, o que não sÓ será ilógico, mas muito
principalmente um contrasenso. Estado leigo não pode criar
poderes temporais ás igrejas, e se o fizer praticará um ato
revoltante.

O Estado precinde perfeitamente dêsse auxílio oficioso
tia igreja romanista ou outra qualquer, porquê se trata de .
uma instituição civil, já bem aceita e firmada na opinião
pública, já com 44 anos de existência, de boa prática, de
bons resultados, de completa eficiência, de belos efeitos,
desde 24 de Maio de 1890, e também porque, pelo lado juri
dico, ,os impedimentos do direito canônico não são inteira
niente iguais aos de direito (',ivil, o que não impedirá aos
ministros religiosos de continuarem celebrando uniões clan-
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destinas que não são permitidas pela lei civil. (Apoiados.)
As igrejas que fiquem onde estão, na sua intolerancia, e o
Estado que evolua I

Isto é o que deve ser!
. A prop6sito, vou lêr algumas palavras do Sr. João

GuimarãBs, nosso ilustre colega, leader da bancada radical
fluminense, quando ouvido por um orgão da imprensa:

"'Via nêsse hibridismo uma fonte de futuros In
cidentes entre as aut.oridades civis e a própria igre
ja romana, que certamente se iria prevalecer da re
galia. Ponderava:

- Antes do mais, é preciso saber que o padre
da aldeia age com extraordinária soma d~ arbítrio,
"6, muitas vezes, demonstrando uma ausência alar':
mante de escrúpulos, mórmente, no que toca á maté
ria de respeito á autoridade civil. Basta considerar
que a Igreja tudo vai conseguindo, e em nada tt'ans
sige com relação ás suas prerrogativas. Admitindo
se a hipótese de que possam os padres celebrar va
lidamen'te o ato do casamento, para ser averbad" no
Registro Civil, como procederá, primeiramente, o
Estado, naquele ato, já assim averbado, e sÔbre o
qual o Vat.icano futuramente se manifeste pela anu
lação? Um outro aspecto não menos delicado. No caso
de um sac,erdote, menos escrupuloso, que celebrar
um determinado casamento, com a omissão 011 simu
lação de certas formalidades, como poderá agir a
autoridade civil, tendo que apurar responsabilid3.des?
Sabe-se que o padre sómente deve obediências á
Igr.eja.

O Sr. João Guimarães, fazendo estas considera
ções, acentuava bem que era católico, embala fosse
um dos poucos partidários do divórcio, regulado em
lei. E a propósito lembrava, ainda, em tôrno da ne
cessidade prudências, quanto a essas inovações hí
bridas, que só o ano passado a Igreja encaminhou
para o Vaticano 74 anulações de casamento, inclusi
ve uma do Pará. E dessas anulações, 40 for"am cnn-

firmadas. E vê nêste fato um índice, reclamando
na prática, que se quer introduzir.

Também, o Sr. João Guimarães apreCIava a
questão do ensino religioso, nas escolas. E lemhrava
como surgiu a nova investida para introduzir o en
sino religioso dentro do limite do horário das aulas.

O caso é que, introduzindo-se a prática do ensi
no religioso facultativo, nas escolas, uma corporação
católica quís aplicá-la, se não nos enganamos, em
S. Gonçalo. E requereu alí, com o apOio dos pai:>.
Como, então, s6 se podia dar a concessão fóra do ho
rário, a corporação pediu para as 9 horas da manhã,
quando as aulas começavam ás 10. Mas logo suce
deu que, se os pais aplaudiam, já os meninos ~ão
estavam por aquela hora "prefaciaI" de esfÔl'co In
telectual. E saindo de casa para essa aula de cate
cismo, ás 9 horas, de ordinário chegavam á aula ás
10 horas, aplicando aquela hora de ensino religio
so em meros instantes de "gazeta". Procurando cor
rigir essa falha, a instituição requereu que essa
hora de aula de catecismo fosse ás .4 horas. da ~ar-
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de, após o horário escolar. E logo se regisL'ou a
mesma coisa: terminadas as aulas, os ppquenos não
ficavam de modo algum na escola, para ac(;mpanhar
a aula de catecismo.

Com essa demonstração, é que as ins~itU:icões
r,atólicas passaram a pleitear o ensino religio;,o den
tro do horário escolar, embora em prejuízo do pro
grama de ensino. E, assim, no propósito de enó'inar
acima de tudo o catecismo, não admira, segundo pen
sa o Sr. João Guimarães, que, de futuro, seja sa
crificado o ensino das escolas, nas suas modernas
cogitações pedagógicas, e dentro dos seus propósitos
higiênico, para os obsêcados de um ensino abstrato
empurrem nas pobres cabeças infantis as suas esti
radas de catecismo."

Sr. Presidente, semelhante concessão importaria em
legislarmos pelo Vaticano e para o Vaticano, em zelar pelos
seus interêsses financeiros. Nós, Srs. Constit'.lÍntes, não
somos seus representantes. Somos representantes do povo
brasileiro que não quer retroceder á decadência, ao atraso
de quarenta e quatro anos passados.

Nessa pretensão, do casamento religioso com efeitos ci
vis, manda a verdade dizer que não há espirito religioso,
moral e social, e sim unicamente o espírito politiqueiro e
sobretudo o interêsse monetário. (Muito bem), porquanto
a Igreja católica apavonadamente vê as SUáS rendas pro
venientes da celebração de casamento muito diminuída, vê
a sua clientela fugindo, abandonando-a.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - E argumento que se
explica a todo mundo.

. O SR. ADOLFO SOARES - Se o Estado fizer tão ab
surda concessão, jungirá impiedosamente o povo ao carro
dos interêsses de toda ordem da Igreja Católica.

Ela quer auferir melhores proventos da celebração dos
casamentos e para isto quer que o Estado a prestigie.

O particular póde prestigiá-la mas o Estado leigo nun
ca, embora não a hostilizando.

O projeto diz que a habilitação do casamento será gra
túita. Nós, no substitutivo, entendemos que não deve ser
gratuita a habilitação,_ pois, dessa forma, iremos tirar dos
escrivães o seu meio licito e honrado de vida, obrigando
os, assim, a trabalhar de graça para a Igreja.

O SR. ADROALDO COSTA - Não apoiado. V. Ex. vai
ver. que a emenda não diz isso.

O SR. ADOLFO SOARES - Quanto ao ensino religioso
nas escolas, no primeiro parecer que apresentei á Conüs
são dos 26, disse que nem facultativa. Mas, já nêsse pare
cer, a Comissão, por maioria, resolveu que o Estado ce
desse os prédios e com eSsa medida concordei, porque a
julgava inócua. De fato, a cessão é unicamente dos prédios.
Não se trata do ensino religioso no horário das aulas, per
turbando o das outras disciplinas, que está em causa.

O SR. PRESIDENTE - Está esgotado o prazo de que dis
punha o orador.

O SR. ADOLFO SOARES - Espero, portanto, Sr. Pre
sidente, que a Assembléia vote a favor do substit.uLivo.
(Muito bem. Palmas. )
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o Sr. Presidente - Tenho também, sôbre a mesa, um re
querimentodo Sr. Medeiros Neto, pedindo os destaques do
parágrafo único do art. 2° e do art. 3° da subemendn. da
Comissão. .

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 encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, requerí o destaque do art. 20 e seu pará
grafo, e do art. 3° da emenda da Comissão, afim de serem
aprovados e, assim, completado o pro,jeto aquí adotado em
primeira discussão, com o subsídio da emenda àas banca
das coordenadas, ao parágrafo único do art. ·168, em rela.,.
ção á exigência da habilitação civil do casamenLo <>, tam
bém, da obrigatoriedade do seu registro quando celebrado
perante os sacerdotes.

Do parágrafo único pedí a eliminação das palavras
finais: "das sentenças anulatórias do casamento", porquê,
sem essa eliminação, haveria somente recurso ex-officio
das sentenças anulatórias do casamento. Fic:.>..riam ~em êsse
recurso obrigatório, ex-aflicia, as que decretassem o des
quite.

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, quão necessária é essa
revisão, pela instancia superior, das sentenças que julgam
os desquites amigáveis, onde nem sempre fi lei é respeitada,
resolvidas quasi sempre todas as relações de direito, não s6
entre os cônjuges, como no tocante aos filhoa, ao calor do
dissídio, sob ameaças e a inspiração de evitar ° escandalo.

Muita vez, ou as mais das vezes, sacrificam-se precei
tos jurídicos, instituídos em defesa do interêsse público,
integrado com a defesa da prole.

Ésse, o meu pensamento. ~sse o pensamento) que prp.
sidiu ao pedido de destaque. Aprovando-o, a Assembléia
terá mantido o projeto, apenas com as alterações constantes
do art. 2°, parágrafo único, e do art. 3°, da emenda da Co
missão e, mais, da emenda apresentada pelas bancadas
coordenadas, de referência ao art. 168, par;lgrafo únic"o,
completando providênoias sôbre o registro rio casamento re
ligioso. afim de que possa ter efeitos civis, e mantendo á
autoridade civil a competência para o preparo dos papeis
de habilitação do mesmo casamento. (Jluito bem.)

O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Nereu Ramos (Pe~a ordem) - Sr. Presidente, de
sejava que V. Ex. me esclarecesse qual a parte aprovada
pela Assembléia, porquê me parece que V. Ex. snbmete.u
á votação o substitutivo da Comissão e não, co.mo se afI
gurou ao Deputado Medeiros Neto, o substItutIvo da Co- ~
missão dos 26.

O SR. PRESIDENTE - Vou esclarecer o Sr ~ Deputado
Nereu Ramos.
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Quando se mICIOu a votação da parte relativa á Ordem
Econômica e Social, foi apresentado reqnerimcnto de pre
ferência para todo o trahalho da Subcomissão.

ltsse requerimento de preferência foi aprovado; assim
sendo, o capitulo "Da Familia", que deveria ser submetido
á votação, de acôrdo com a decisão da Assembléia, é o do
substitutivo da Subcomissão.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
diante da questão de ordem levantada e da solução dada por
V. Ex. - acertadamente, aliás - retiro o meu requerimento
de destaque, para, como vou fazer, repeti-lo por escrito, de
referência aos demais artigos não mencionados para serem·
rejeitados.

O Sr. Presidente - O Sr. Medeiros Neto retira o seu re
querimento de destaque. Há outro requerimento de desta
que apresentado por S. Ex.

"Requeiro destaque, para ser aprovado, do parágrafo
único do art. 168 da emenda n. i.952."

Êsse requerimento fica para ser resolvido quando tra
tarmos do capítulo "Da Educação".

O Sr. Arruda Camara - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Arruda Camara (Pela ordem) - Peço preferência
para o requerimento apresentado pelo Sr. Adroaldo Mesqui
ta, e outros 81'S. Deputados, sôbre o mesmo assunto.

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,
estou de a:côrdo com o requerimento formulado pelo ilustre
Sr. Deputado Arruda Camara; e, de conformidade com êle,
retiro o meu requerimento, por ser o seu mais lato, mais
amplo, compreendendo melhor a matéria. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
fiz os requerimentos de destaque, tendo em vista que a As
sembléia aprovou o projeto, aqui, em. segunda discussão ...

O SR.. PR.ESIDENTE - O projeto da Comissão dos 26?

O SR. MEDEIROS NETO - O projeto da Comissão
dos 26.

. " e tendo em vista, ainda, que não houve requerimento
de preferência para quaisquer outras emendas acaso subs
titutivas .•.
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o SR. MÃRIO RAMOS ~ As emendas são só sôbre o subs
tituLivo, nada mais. Ninguém póde emendar o que nG.o
conhece.

O SR. MEDEIROS NETO - Póde haver preferêncin
para uma emenda substitutiva.

Pediria uma informação á V. Ex., Sr. Presidente, paJ'n
me esclarecer: houve requerimento de preferência para al
guma emenda?

O SR. PRESIDENTE - Houve requerimento de preferOn
da para todo o substitutivo da Comissão, mas isso não im
porta. V. Ex. poderá apresentar um novo pedido de prcl't'
rência em favor do Capítulo "Da Família".

O SR. MEDEIROS NETO - Já houve votação ào requo
rimento de preferência?

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. poderá apresentar requerI
mento de preferência em favor do Capítulo "Da Famflin".

O SR. MEDEIROS NETO - Mas, desde que V. Ex. mo
anunciou que houve um pedido de preferência em favor
dn emenda substitutiva da Comissão, pergunto á V. Ex. so
já foi votado êste requerimento.

O Sn. PRESIDENTE - Já foi votado na sessão de 23 do
corrente. V. Ex. requereu preferência para todo o substitu
tivo da Comissão.

O SR. MEDEIROS NETO - De todo o Título? Creio QUO
há. um engano, Sr. Presidente. Requerí preferência para o
CupLulo, "Da .ordem Econômica e Social". sem envolver o
Capítulo da família.

O SR. PRESIDENTE - Vou resolver a questão de ordem.
O SR. MEDEIROS NETO - Se V. Ex., por acaso, já sub

meteu á Assembléia o requerimento de preferência para a
emenda da Comissão, e se proclamou um resultado favorável,
pediria a verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE - Houve, no dia 23, requerimento de
preferência para todo o substitutivo, tendo sido aprovado.

Esta questão de ordem é, como a de ontem, um pouco
complicada, e desejaria não a resolver imediatamente. Vou
ouvir a Assembléia sôbre as emendas para as quais forllm
pedidos destaques.

O SR. JOÃO VlLASBOAS - Peco a palavra, Sr. Presidunto
(Apartes) •

O SR. PRESIDENTE - Há equívoco dos nobres . Depu
tados. Vou ler a emenda para a qual foi requerido destaquo,
sendo indiferente que a solução final venha a ser pelo pro
jeto ou pelo substitutivo.

Hofiro-me á emenda do Sr. Deputado Edgard Sanch(!!l ,
(emenda substitutiva n. 1.887, do avulso- n. 1-B). É assunto
de que n Assembléia póde cogitar, sem prejuízo da solução
que se der lÍ. questão de ordem. .

Há outra emenda, cujo destaque deferi, a requerimento
do Sr. Acúrcio TÔrres, A emenda é esta.:

"A família constituída pelo casamento está sob a prote
ção especial do Estado".

O Sr. João Vilashoas (Pela ordem) - Sr. Presidente;
êste requerimento de preferência, ora apresentado ...
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o SR. PRESIDENTE - Não há requerimento de prefel'(~n
cia sôbre a mesa.

O SR. JOÁO VILASBOAS - Foi oferecido pelo Sr ..De
putado Arruda Camara.

O SR. PRESIDENTE - Não anunciei a votação dêsse re
querimento.

O SR. JOÃO VILASBOAS - Estou falando pela ordem
e não sÓbre o requerimento. Digo apenas que, se os reque
rimentos de preferência .presentados á Mesa não forem es
"clarecidos convenientemente, vão determinar, uma vez apro
vados, a mesma confusão de ontem, ao se tratar da Ordem
Social. I1:ste requerimento, por exemplo,' do :::;1'. Deputado
Adroaldo Costa, é modificativo do :parágrafo único do art. 168
do projeto. SÔbre êste parágrafo único há emendas supressi
vas, de forma que, dada a preferência ao mesmo requeri
mento, tais emendas não poderão ser votadas, e os deputados ..
que quizerem votar a emenda substitiva ou modificativa,
depois de se haverem pronunciado sôbre a suspensão do arti-
go, não poderão fazê-lo. , "

Nestas condições, proporia a V. Ex. que fizesse, pela
ordem, a votação das emendas, começando por aquelas que
fôssem supreilsivas, e, depois, passando-se áquelas que fÔs
sem substitutivas, ampliativas, restritivas ou aditivas.

·0 Sn. PRESIDENTE - V. Ex. quer dar á Mesa um gran
de trabalho, que não pode ser praticado no momento das vo
tações.

O SR. JOÃO VILASBOAS - Estou propondo apenas ã
Mesa uma questão de ordem, afim de que não 1o1e reproduza
a confusão de ontem, em que, depois de aprovada uma emen
da substitutiva, foi votada uma supressiva. Por ser mais
ampla, a emenda supressiva deve ter preferência para a vo
tação na ordem, seguindo-se a votação das emendas na ordem
dos artigos.

O SR. PRESIDENTE - Vou considerar o caso.

O Sr. Neren Ramos - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nereu Ramos.

O Sr. Nereu Ramos (Pela ordem) Sr. Presidente,
quero alvitrar uma solução que, creio, conciliará todas as
dificuldades que, no momento, estão surgindo. O capítulo
"da famflia" é muito pequeno e consta de quatro ou cinco
artigos. Assim, requeiro a V. Ex. que o capítulo "da famí
lia., não o da "educação", seja votado artigo por artigo.
Parece que, dessa f6rma, se conciliariam todas as tendên
cia do momento. (Muito bem.)

O Sr. Martins Veras - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Martins Veras.

O Sr. Martins Veras (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex. mais uma vêz que esclareça qual o capítulo...

O SR. PRESIDENTE - Primeiro, estou tratando de me
esclarecer.

O SR. MARTINS VERAS - V. Ex. está me apar
teando? .
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e SR. PRESIDENTE - V. Ex. não me pediu esclarecesse á
Assembléia?

e SR. MARTINS VERAS - Nem cheguei a dizer qual
era o esclarecimento.

e SR. PRESIDENTE - V. EX'. pediu-me que esclareces
se a Assembléia, e informei que, antes, estava me esclare
cendo.

e SR. MARTINS VERAS - Mas, não cheguei a dizer
qual era o esclarecimento que julgava necessário.

O SR. PRESIDENTE - Nesse caso, faca V. Ex. o obséquio
de dizer.

e SR. MARTINS VERAS - Sr. Presidente, peço a
V. Ex. esclarecer qual o capítulo que vamos votar, - se ó
o do substitutivo ou o da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE - Eu ia fazer isso, justamente; mas,
antes, precisava' esclarecer-me sôbre o assunto, em face de
requerimentos contraditórios que tenho sôbre a mesa. Den
tro de dois minutos, darei a V. Ex:. a informação pedida.

O SR. MARTINS VERAS - Agradeço a V. Ex. e ouvirei
o esclarecimento em tempo oportuno. (Muito bem.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
levantando esta questão de ordem, faço-o no i.ntuito de es
clarecer o ponto ora em votação.

Aceito em primeira discussão o substitutivo da Comis
são dos 26, ao Ante-projeto governamental, foram apresen
tadas as .emendas do primeiro tur:!lo.

Reformámos o Regimento, numa ses~ão noturna-
V. Ex. deve estar lembrado - mandando que a Comissão
dos ~6, transformada em comttés, Ue:>se lJal'(~cer sÔbre as
emendas em segunda discussão.

Ora, se a Comissão especial foi incumbida de opinar
sôbre emendas, ela não podia fazê-lo e aliás não O faz, 
e só atribuo isso a êrro tipográfico - apresentoa sub>;titu
tivo, porquê poderia haver substitutivo de substitutivo.
(Muito bem.)

Que fez a Comissão? Apresentou sen parecer. E estâ
aqui á mão o trabalho do nobre relator, Sr. 'Euvaldo Lodi,
em que S. Ex. ~lassifica as emendas de quatro modos:
10) emendas totalmente rejeitadas; 2°) emendas aceitas:
3°) emendas por assim dizer conjugadas, dando em resul
tado uma terceira, e 4°) emendas que S. E:t. julgou pre
judicadas pela aceitação de outras referentes á mesma ma
téria.

Cbegado o projeto aqui, tivemos oportunidade de apro
vá-lo em segundo turno. Então, com que matéria ficamos
para votar, na forma ào Regimento a que V .Ex. tanto se
atém?

Primeiro: o substitutivo jâ aprovado em segundo tur
no pela Assembléia: sel<undo: l'mendas da Comissão; ter
ceiro: emendas destacadas a nedido dos 81's. Deputados.

Há dias, votámos aqui ô capítulo l, e o uobr:e leader
da maioria, Sr. Deputado Medeiros Neto. requereu prefe-
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rência para a emenda n. 1. 945, sóbre o capitulo respectiv<J
do substitutivo já votado, salvo emendas e destaques.

N~ sessão de 23, voltou o nobre lead.::r a IJédir prefe
rência, não para o substitutivo, porquê não existe substItu

.tivo, a nua ser aquele já votado, e que hoje é o projeto de
ConstituiCão.

Que fez o nobre le;lder da maioria? Pediu novamente
preferência para a em"lnda da Comissão, no- capflulo da
Ordem Económ ira e Social - da Família e da Educação,
sôbre essa mesma matéria referente á Ordem EconÔmica e
Social - Família e Educação, que havfamo3 votado no
substitutivo, salvo os destaques e emendas.

Ora, o que temos que fazer, Sr. Presidente - parece
me, embora não tenha a autoridade de regimentalisLt .j,~

V. Ex. - é o seguinte: temos o substitutivo aprovado, te
mos a preferência para a emenda da Comiss5,o - s6 pode
remos votar agora a emenda da Comissão e as demais eme~

das destacadas, destaques êsses que tanto podem SUl' .Pedi
dos para suprimir palavras da própria emenàa da Comis
são como do snbsiiintivo que já votámos.

De duas, uma: ou a emenda colide com o substitutivo
e tem de prevalecer a matéria contida na emenda, ou não
colide e pode ser votada concomitantemente, ou melhor 
V. Ex. não gosta do "concomitantemente" - log.o a seguir
a outras matérias ...

O SR. RAUL FERNANDES - Sucessivamente.
O SR. ACúRCIO TóRRES - ... sucessivamente, como

diz o nobre Deputado Sr. Raul Fernandes.
Podemos votar a matéria da emenda e, não colidindo

com a matéria do projeto, podemos ainda pedir destaque do
projeto. .

Parece, Sr. Presidente, que esta é a norma que V. Ex.
vem seguindo e também a norma consagrada pelo Regi
mente.

Temos que votar a emenda da ComissãJ, oatizada aqui
por alguns de "substitutIvo", e votar também O~ d'=lstaques
que podemos pedir, quer com referência UI) substitutivo,
quer com referência á propria emenda da Comissão. (Muito
bem.)

O Sr. Presidente - A interpretação dada pela Mesa é
exatamente a sugerida pe10 Sr. Deputado Acúrcio Tórres.

Tendo sido 3.11rOvada uma preferência para a emenda
apresentada pela Subcomissão, emenda que é do substi
tutivo, o que me competia fazer era ouvir a Assembléia
sôbre o Capítulo da Família, que se encontra. ã página 7
do n. i-R, de 1934.

Já puz êsse Capítulo em votacão e, até, já o declarei
aprovado.

Em seguida, passei a considerar os destaques requeri4

dos a propósito dêsse capítulo da "Família."
Vamos, portanto, continuar a. examinar os destaques

solicitados. .
Se, porventura, houver algum destaque formulado, ten

do em vista o projeto, os seus autores farão as modifica
ções necessárias para que se refiram ao capítulo da Famí
lia, que se encontra á página 7, no substitutivo apresentado
pela Subcomissão.

Dêsse modo, parece, não haverá dificuldade.
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Temos agora que considerar o seguinte requerimento
do Sr. Medeiros Neto:

"Requeiro destaque do art. 1° e parágrafo
único, do art. 4° e das palavras finais do parágrafo
único do art. 2°: "as sentenças anulatórias de ca
samento, para serem registradas", mantido ° projeto
que é da Comissão dos 26."

O Sr. Guaraci Silveira - Sr. Presidente, pc:ço a pala
vra pela ordem.

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

O Sr. Guaraci Silveira (Pela ordem) - Peço a V. Ex.,
o favor de informar de que maneira ficou redigido o ar
tigo, depois de combinado com frases de uma e de outra
das emendas, pois, muitas vezes, essas combinações geram
artigo inteiramente diferente daquilo que queriam os dis
positivos de onde fôra tirado.

O SR. PRESIDENTE - Nunca aconteceu isso, mas po
derá acontecer.

o Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, de acÔrdo com a solução dada por V. Ex:.
ás várias ~uestões de ordem levantadas, vamos votar, tendo
por base a emenda da Comissão. Mantenho o meu reque
rimento de destaque, para serem rejeitados, do art. 1°, pa
rágrafo único, e do art. 4°, e, ainda, das palavras finais:
"das sentenças anulatórias do casamento", no parágrafo
único do art. 2°. Em seguida, requererei o destaque dos
artigos 167 e 168 do projeto para serem aproveitados.
Dest'arte, estará completo o capítulo da família, desde que
se vote a emenda destacada a requerimento de vários Srs.
Deputados referente ao parágrafo único do art. 168.

Parece que assim estará solucionado o assunto.

O Sr. Presidente - Atenção I Está em votação um des
taque do artigo 10 do Capítulo "Da Família", que se lê á
página 7. De acôrdo com o requerimento do Sr. Deputado
Medeiros Neto, o art. 1° dêsse Capítulo ficará' assim re
digido:

"A f.amília está sob a proteção especial do Esta
do e repousa ·sôbre o casamento monogamico. A
lei civil estabelecerá as· condições da sociedade
conjugal. .. " .

O SR. BARRETO CAMPELO E OUTROS SRS. DEPUTADOS 
Casamento indissoluvel ...

.o SR. PRESIDENTE - Não se precipitem os Srs. Depu
tados.

" . .. regulando o pátrio poder e os direitos e
deveres dos cônjug<=ls"'.

VOLUME XXII fi
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É a interpretação que dou ao requerimento do Sr.
Deputado Medeiros Neto. Assim, se estou errado, quem deve
me esclarecer é S. Ex.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Peco a V. Ex.,
para verificar se no requerimento de destaque do Sr. De
putado Medeiros Neto não está escrito: pedimos o destaque
do art. 1°, parágrafo único, etc., para serem rejeitados.

O SR. NEREU RAMOS - E aprovado o projeto.
O SR. MORAIS ANDRADE - Sendo assim, aprovado o

destaque requerido pelo Sr. Deputado Medeiros Neto, fica
prevalecendo o projeto da Comissão Constitucional.

O SR. PRESIDENTE - Eu ainda não tinha completado a
exposição que vinha fazendo. la dar a explicação.

O SR. MORAIS ANDRADE - É que me pareceu que
V. Ex. disse que, aprovado o desfaque do Sr. Deputado
Medeiros Neto, a Constituição diria: a família está sob a
proteção, etc.

O SR. PRESIDENTE - O equívoco provém do seguinte:
eu estava baseado no requerimento anterior do Sr. Medei
ros Neto. Tenho agora em mã-os o último requerimento .
.que diz:

"Requeiro {) destaque do art. 1°. § único e,
no art. 4°. das palavras finais "das sentenças anu
latórias do casamento" para serem rejeitados,
mantido o projeto".

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra.

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

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela'; ordem) - Sr. Presidente,
há sôbre a mesa um requerimento formulado por mim. Nêle,
-peço destaque da emenda que ofereci, sob o n. 389, á pagina
195, matéria que ,é a mesma contida no art. 1õ7 do substituti
vo e no art. 10 do Capítulo Família, do parecer da Comissão.

IComo verá V. Ex., Sr. Presidente, do destaque que eu
requeri, o art, 167, repetido no art. 1° do Capitulo Família,
facará com uma redação um tanto diferente. Apenas mando
-excluir a palav:ra "indissoluvel"', no tocante ao casamento.

O esclarecimento que desejo de V. Ex. é o seguinte:
votado o destaque Iiedido pelo Sr. Deputado Medeiros Neto,
fica prejudicado o destaque que eu requeri?

Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O Sr. Presidente - Hã um artigo' do Regimento de que

ainda não me utilizei. :êsse artigo preceitua que o "Presi
dente resolve conclusiva e peremptoriamente as questões
de ordem". Vou invocar êsse dispositivo regimental para
dizer que porei em votação o destaque requerido pelo Depu
tado Medeiros Neto, para o fim de ser rejeitado o art. 10.,
do Capítulo, que Se lê á pago 7. A rejeição importará em
que fique de pé a disposição do projeto.
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o Sr. João Guimarães - Sr. Presidente, peço a palavra,
lPela ordem.

O Sr. João Guimarães (Pela ordem) - Desejo de V. Ex.
:uma informação. O requerimento de destaque do Sr. Depu
tado Medeiros Neto conclue pela rejeição do substitutivo,
mantidas as disposicões do projeto: quer dizer: se a Assem
bléia votar englobadamente, (j requerimento de destaque fei
to pelo Sr. Medeiros Neto, terá votado, concomitamente, as

.suas duas proposições, isto é, a aprovação dos arts. 167 e
:168, do requerimento de dest8lque do Sr. Deputado Medeiros
Neto.

Pergunto a V. Ex. se a votação do requerimento de
.destaque do Sr. Medeiros Neto importa, desde logo, na apro
vação das disposições do art. 167 e :1.68 do projeto, ou se
permite ainda que sejam votadas as emendas do destaque
referentes, também, a êsse mesmo artigo. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Votado o destaque requerido pelo
Sr. Deputado Medeiros Neto, sôbre o capítulo da "Famí
lia", á pág. 7, fi.ca de pé o capítulo respectivo do Projeto.

Permitirei que todos os destaque até agora requeridos
ao capítulo da "Família", pág. 7 do Substitutiv:o da Sub
comissão, passem a se referir ao Projeto.

Em suma, o que se vai dar é o seguinte: ao invés de
tomarmos, para base das nossas votações, o capítulo da "Fa
mília" do Substitutivo <la Subcomissão, tomaremos por base
o mesmo capítulo, no Projeto da Comissão.

O Sr. Edgard Sanches - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Meus Srs. não prolonguemos essas
·questões de ordem. Desde o momento em que tenhamos,
{lomo base para as nossas votações, o capítulo "Família" do
Projeto, e desde que eu declare que aceito todos os requeri
mentos de destaque a êsse capítulo, não pode haver mais
questões de ordem a serem levantadas. (Palmas no recinto.)

Devo conRiderar, portanto, á vista da manifestacão da
Assembléia, que acha que devo submeter á votacão -:- o
que é inteiram(mte regimental - o requerimento do Sr. De
putado Nereu Ramos, no sentido de que, sem embargo da
primeira preferência concedida para o capítulo do Substi
tutivo, a Assembléia resolva dar preferência para o capí
tulo respectivo do projE'to, vou ouvir a Assembléia sôbre o
requerimento do Sr. Deputado Nereu Ramos.

O Sr. Morais Andrade - Peco a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
solicitei a palavra exclusivamente, para lembi'ar a V. Ex.
que tendo sido concedida a preferencia para o requerimento.

·do Sr. Desembargador Adolfo Soares ..•
O SR. PRESIDENTE - Não foi concedida. O requerimento

não foi ainda votado.
O SR. MORAIS ANDRADE - Bem, Sr. Presidente •

.. Agradeço a informação.



-164 -

o Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia a respeito
dêsse requerimento, para evitar qualquer ambiguidade. 0
requerimento é no sentido de que o Substitutivo da Sub
Comissão seja preterido, para base dos nossos trabalhos,
pelo projeto da Comissão dos 26, no Capitulo relativo á
"Família" .

Os Srs. Deputad<ls que aprovam êsse requerimento,
queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.
Vamos, portanto, tornar por base das nossas votações, o

capitulo "Famf1ia", do projeto da Comissão dos 26.

O Sr. Acir Medeiros (Pela ordem) - Sr.· President.e,
peco verificação da votação.

O Sr. Presidente - Atenção! Os Sr5. que aprovam o re
querimento feito pelo Sr. Deputado Nereu Ramos, em conse
quência de uma sugestão minha, queiram levantar-se, para.
o fim da contagem. (Pausa.)

Parece-me que é desnecessário contar. Vamos, porém,
inverter a situação.

Queiram levantar-se os Srs. Deputados que votaram
contra o requerimento. (Pausa).

Votaram contra 17 Srs. Deputados. Encontram-se na·
Casa 241 Constituintes.

Parece-me que posso considerar aprovado o requeri
mento do Sr. Deputado Nereu Ramos ...

Comunico á Assembléia que receberei tod<ls os requeri
mentos de destaque apresentados ainda hoje ao Capitulo do·
projeto.

Vamos votar, agora, o capítulo do projeto, que ainda não
submeti á votação .

.Capítulo IV do Projeto - "Famflia" - arts. 167, 168
e 169. Os Srs. Deputados que aprovam êsses artigos, sem
prejuízo dos destaques solicitados, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Aprovado.

Vamos, agora, passar a examinar os destaques reque- .
ridos.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Destaque

Requeiro o destaque das palavras - "indissolúvel e",.
do art. 1° do Capítulo "Familia" da emenda do Comité, á
página 7 do avulso respectivo (art; 167 do Substitutivo).

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Acúrcio Tórres.

O Sr. Martins Veias - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Martins Veras.

O Sr. Martins Veras (Pela ordem) - Sr. Presidente, a.
Assembléia estava aguardando que fosse anunciada a vota-
Cão do requerimento do Sr. Medeiros Neto, o primeiro for--
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mulado sÔbre o mesmo capítulo que estamos votando. V. Ex.
há pouco leu êsse requerimento.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Medeiros Neto re
tirou o seu requerimento, usando, aliás, de um direito que
lhe assiste.

O SR. MARTINS VERAS - O que pedi é que a Assem
bléia fosse esclarecida sôbre o destino que teve o requeri
mento do Sr. Medeiros Neto, porquanto não foi anunciada a
sua retirada. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - O destaque requerido pelo Sr. Depu
tado Acúrcio Tôrres não surpreende, em absoluto, a Assem
,bléia. Em torno dêle se travará o debate, no encaminha
mento da votação, sôbre a questão do divórcio, assunto sôbre
O qual parece que todo,; os S1"s. Deputados ja tem oplll!ão
formada.

Dou, pois. a palavra ao Sr. Deputadfl Fernando Magn
'lhães, primeiro signatário da emenda relativa á matéria.

O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente - É extremamente difícil condensar o
assunto em debate dentro do tempo restrito de que dispo
nho. Não há poder de síntese bastante para consegui-lo; as
-sim prevejo, sem contar outros motivos, o trabalho que terei
em levar ao conhecimento dos adversários a minha opinião
desinteressada. Destaco êsse desinterêsse. E quantos pode
rão fazer o mesmo?

Representa a indissolubilidade do casamento, cancelada
na emenda Acúrcio Tôrres, condição essencial de garantia
àa Nação, sendo como é fator de garantia e estabilidade da
família.

O SR. ZOROASTRO GOlJVEIA - Absolutamente; desde o di
reito romano que existe entre os latinos o recurso do divór
cio e a família nem por isso deixou de desenvolver-se até
hoje. '

O SR. FERNANDO M.AGALHÃES - Antes do mais, o
-divórcio é contra a natureza. (Trocam-se outros apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o
Sr. Deputado Fernando Magalhães.

O SR. FERNAl\1)O MAGALHÃES - Ora bem, aplaudo
a intolerancia dos que me interrompem: vejo que a verdade
lhes está doendo e tenho como honras as demonstracões
hostis de uma pequena parte da Assembléia.

O SR. ZOROASTRO GOlJVEIA - Tememos que 2. sua auto
ridade de obstetra possa contribuir para o sucesso do mons
trengo clerical.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Ante as condicões
do aparteante, a minha profissão é inútil. Deixo porém, por
momentos, de lado a questão do divórcio em face da nature
,t>;a e, embora com timidez, aludirei ao divórcio sob o ponto
de vista jurídico, falando talvez do que não devo, contagiado
da coragem dos que me impedem de prosseguir, pois sen
tem-se no direito de opinar por usurpação.

Resumo a ,minha ousadia no empréstimo de conceitos
de três notabilidades modernas do Direito italiano. Em pri
'meiro lugar, invoco Salandra, estadista e mestre, que decla
ra estar "no próprio interêsse do Estado conservar a ~amf
:Ua tal qual é, sobreposta ao arbítrio dos indivíduos, de que.
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não deve depender a estabilidade do matrimônio - o se
minarium republic;;e" e que também comenta não serem, no>'
baralbar e l'ebaralhar das cartas no jogo da vIda, os defen
sores de intel'êsses indivIduais destinados a ganho certo no
fim da luta. Igual pensamento é o de Cenni. filósofo do Di
reito. E o eminente Rocarini, partidário do divórcio, decla
ra de fÓl'ma precisa que, sob o ponto de vista do interêsse
SOCIal e CClIf'tIVO. a indissolllhilidade do casamento deve ser
sempre a regra do direito comum.

O SR. EOGARO SANCHES - Há centenas de ju!'istas que
pensam de modo contrário. .

O sn. FER:"Al';DO MAGALHÃES - Se houvesse tempo,
apontaria também muitos nomes. Mas todas as opiniões, e os·
mais insignes juristas estão de acõrdo, reconhecem a supe-
rioridade social do casamento indissolúvel. .

O SR. NEREU RAMOS -- A Nação brasileira pensa contra
o divórcio. (Apoiados e não apoiados, Trocam-se numerosos
apartes) •

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Peço aos circuns
tantes o obséquio de me ouvir. Não fôra tão curto o tempo·
e os apartes seriam mesmo do meu agrado.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pelo contrá!.'io; os apartes
prejudicariam a tese de V. Ex. porquê ela não se justifica
cientificamente.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Mas dada a imposi
cão do Regimento, os apartes cortarão o fio de meus argu
mentos.

Ora, o divórcio, dizem entendidos e patronos, é o remé
dio inadiável para a desventura conjugal. Que terá produ
zido êsse remédio, já tão longa e largam'3nte experim~nta

do? Fe.ito o estudo comparativo entre as nações que nãO
adotam o divórcio, em pequeno número embora, e as que o
aceitam conclue-se que nos países onde só ha desquite ().
número de processos de separação é invariável, ao passo
que nos países onde existe o divórcio o número de processos
de divórcio cresce assustadoramente. (Muito bem.)

Assim é na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, onde
o número de processos de divórcio quadruplicou.

SR. PLíNIO TOURINHO - (Dá um aparte).
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Peço que me ouçam.

Se estiver fantasiando, interrompam-me então ... Na Suécia,.
o acréscimo é de 1 para 9. Na Húngria, o número quintupli
cou; na Bélgica sextuplicou e decuplicou na França. Bem
perto de nós, no Uruguaf, de 1907 a 1927 o número de di
vórcios em relação ao de casamentos subiu de 3,6 a 41,3 por
mil.

Eis por conseguinte um remédio que não cura. Antes
multiplica o mal. Remédio que se acumula no organismo,
social para produzir, por conta dêsse acúmulo, os mesmos
efeitos tóxicos inevitáveis das medicações reiteradas e não-
eliminadas. .

Nos Estados Unidos da América do Norte, no ano de
1931, houve 200.000 divórcios. O remédio é, assim, uma ca
lamidade: s6 uma mulher, citada por Glasson, divorciou 28.:
vezes. Magnífica disciplina de costumes. Assim se compre
ende como nêsse pais a prosperidade, baseada, na população·
crescp.nte, não decorre da população originariamente amerI
cana, porquê- nesta o deficit entre nascimentl?s e óbitos é de·
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8 %. Nos grupos originariamente americanos, portanto, morre
mais gente do que nasce. Isto porém é compensado peJã.
mescla das correntes emigralórias, e á frente delas, pela co
laboração da gente da Itália, onde o casament.o é indissolú
vel: no grupo ítalo-americano, o superavH de nascimentos
chegou, nos últimos anos, a 8,3 %.

O SR.. EOGAnO l:)ANCHJJ:S - Depois da de~coberta do 914,
aumpntarum os casos d~ sífilis. Logo, pelo raciocínio de
V. Ex., devo responsabilizar-so o 914 pela propagação desta
en C()I'm Idado.

O sn. FERNANDO MAGALHMi:S - Aceitaria o aparte
do nobl'e conslituinl.o, jurisconsulto de renome, se tivesse
inlc/'rompido a minha explanncão no momento em que de
nssunto ,Jurídico mo ocupe!. A afirmação porém que S. Ex.
faz q\lanro no 014 não é real: os doentes não aumentaram,
Upal'l'l'pram, seduzidos pelo remédIO e curaram-se; e se nem
n todos a terapêutica atendeu, não devemos cuidar das ex
cscões.

É necessário considerar com espírito de justiça a signi
ficaçüo dêsse remédio, reclo.mado justamente numa questão
que os propagandistas denominam contrato. Contrato
Matrimonial, - contrato onde o admitem declaração de di
reitos assente sObre o mistério biológico. Irrisão! Que es
pécie de contrato êsse? Será o de uma associação de interês
ses? Mas se a sociedade comercial visa o lucro, a associação
matrimonial concerta-se nos encargos. Cumpre estabelecer
bem a diferença: o espiritual não se regula pelo material,
e no matrimônio os dois interessados entram com os seus
altos sentimentos para o fim de amparar alheios destinos.

l!lstes sentimentos íntimos são valores morais de puro
quilate, coordenados em próI dos destinos da prole a que o
divórcio não p6de absolutamente atender. Alega-se que o
divórcio se aplica a casos pessoais de infelicidade conjugal
que não deve ser pérpetua. Exemplo palpitante o da Russia,
onde no ano de 1929, em 24.446 casamentos, deram-se
14.802" divórcios. (Trocam-se a.partes.)

Era inevitável pois a dissolução familiar, provada no
número crescente de crianças abandonadas, denunciado
pela vOz da viuva de Lenine que trouxe ao conhecimento
de toda gênte haver nas duas cidades principais - Moscou
e Leningrado - cêrca de 800.000 crianças desamparadas.

O SR. EnGARD SANCRES - Quantas havia antes?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. deve estar

informado ... No Congresso dos Soviets, em 1929, Lejawa
enfrentou a mesma questão e indeferiu as contestações
oficiais que informaram ter descido a 400.000 o número
dos pequenos desamparados.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA -" A única nação que resol
veu o problema da infancia abandonada foi a Rússia.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Engano de V. Ex~
Mas êsse calculo de redução valia para Moscou mas não
correspondia á realidade nos campos, para onde re~eteram
a contribuição infantil que pesava nas estatístIcas da
cidade.

Comecei aizendo, Sr. Presidente, que o div6rcio é. con
tra a natureza. Volto' ao postulado. A natur~za eXIge a
união dos dois procriadores enquanto durar o mterêsse da
próIe. E nenhuma espécie animal escapa a essa lei.
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o SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. está enganado,
porquê a sociologia está provando hoje abundantp.mente
que, por questões fisiológicas, a princípio tinha de ser na
turalmente promíscua.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O argumento de
V. Ex. prejudica o autor. O princípio biológico é o que
acabo de enunciar. A promiscuidade selvagem cessou por
quê a raça, com ela, caminhava para a extinção. Êsses in
terêsses da próle representam-se por unidades que se su
cedem num longo espaço de tempo, obrigando a união con
jugaI por tão demorado período, findu o qual, aplacados os
instintos que anarquizam o mundo, restará; imperecível,
o consôlo do pensamento de Joaquim Nabuco: "Gardez le
dévouément aprés avoir perdu I'amour".

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que
está a findar o tempo de que dispõe.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sinto, Sr. Presi
dente, infringir o Regimento.

O SR. PRESIDENTE - Ainda não começou a infringf-lo.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Há, Sr. Presidente.

diante do problema do divórcio, a solução única que é a so
lução moral. Se eu pudl:lsse restringir essa L'ápida exposi
ção, diria ser impossível estribar o govêrno do mundo, a
organização social, no instinto que, dominador c irreprimi
do, constituirá uma sociedade de malfeitores, pois todos os
demais instintos reclamarão a mesma liberdade que a ins
tinto sexual indevidamente exige. Se os instintos infe
riores, individuais coag~m-se dentro da lei civil 'e penal,
como libertar o instinto superior, racial, que tem a supre
ma responsabilidade de perpetuar a espécie?

O Sa. ZOROASTRO GOUVEIA - Então o padre não pode
ser puro, porquê o celibato é contrário á natureza.

O SR. PRESIDENTE - Atencão I O temp.:> está "'ir.do.
O SR. FERNANDO l\L-\.Gi\T...HJi.ES-Vou lerm;n&r. aten

dendo á advertência de V. Ex.
O Sá. PRESIDENTE Constituiria mau precedente o

desrespeito ao praso reg-imental.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Sr. Presid.~nte. o

conceito que acabo de ouvir sObre o celibato é heresia cien
tífica. Reporto-me, para concluir, a um depoimento femi
nino: Marise Choisy. formada em filQsofia. autora de dois
livros: Un mois chez les hommes - fantasia sacrílega, e
Un mois chez les fiUes - realidade erótica. -, mulher por
conseguinte liberta, de todos os pr6Conceitos e partidária
natural do divórcio, evocou as mulheres de outrora diante
da Situação das de hoje, respondendo ao inquérito sObre o
problema feminino: "Mulheres de hontem, não invejeis as
mulheres de hoje; não invejeis a glória de ~amin1lar só.
findo o trabalho penoso e ingrato, para a tristeza do lar
deserto; pobre mulher moderna, sem ter tem!)o mais nem
para ser triste nem para ser feliz."

V. Ex.. Sr. Presidente, disse uma grande verdade:
Está no sentimento da Nac;.ão a repulsa a.o divórcio. Já tive
ocasião de informar que, de i. 000 criancas llas~ictas no Bra
sil, 99 % ingressam na Igreja l"1atólica. ~ã;) me 'nspira, p0
rém, somente o pensamento cristão. O aspecto biológico do
problema, põe em relêvo como periclita a ~ lranti3. da raça
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de cue é deposit.ário privilpl!'iflrlo o sexo f~minino Não se
. robustece e santifica uma raça na instabilidad~ dos lares
que se sucedem. l.omo ..x.por os .nl.1IVIQlLOS . U~ lmpr."VlS
tos da subversão e da inquietude quando se destinam a de
fender a eternidade da raça? O espetáculo 1e decadência
que se anuncia é efeito do liberalismo ateu do século XIX.
Mas na hora em que tódos os povos. em LOrno da cI'~nca
que resurge. impõem a doutrina patri6tiea ~ vencedora da
nação integral, não é possível desconhecer..•

O SR. MARTI1'!S VERAS - Protesto I A Nacáo brasileira.
inteira se levanta contra o integralismo e esmagará a dita
dura cat6lica ou de outra qualquer religião que nos quei
faro. impor. (Trocam-se 'L'ários aparte'l.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção I Está com a palavra o
Sr. Fernando Magalhães.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES Sr. Presidente,
diante disto, concluo e agradeco a turbulenta prova de to
lerancia que todos acabam de presenciar. Apelei, com
desespêro de meu contraditor, para a integridade da Pátria.
Quero repetir a afirmação, pois no doloroso momento oon
temporaneo s6 se salvarão as nações fortes, unidas em tOrno
do sacrifício e da fé. (Apoiados . Não lpoiatios. Palmas.)

O Sr. Edgard Sanches - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Edgard Sanches - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não direi que seja
imensamente ridículo. ainda, em nossa PáLria, necessitarmos
reclamar a medida altamente moralizadora do divórcio.
~(Apoiados e não apoiados.)

Não faço caso de apoiados e de não apoiados. (Trocam-
·se veementes apartes.) _

Hei-de dizer o que quero, e reclamo atençao, Sr. Pre
sidentel

O SR. PRESIDENTE - Atenção I Peco silêncio á Assem
bléia. Está com a palavra ° Sr. Edgard Sanches. Cumpre
ouví-Io tolerantemente.

O SR. EDGARD SANCHES - Repito: não direi que é
imensamente ridículo, porquê é profundamente" triste, nes
tas alturas de 1934, necessitarmos ainda de reclamar para ·a
sociedade brasileira o remédio aos males que afligem a
desharmonia dos lares e das famílias. (Pa~mas e protestos.)

O ilustre obstétra, Sr. Deputado Fernando de Ma~a

lhães. encarou a questão do divórcio d~ um ponto de vista
em que S. Ex. pisa inteiramente em falso, do ponto de vista
jurídico. E procurou abordar-se ás autoridades isoladas de
dois juristas italianos, como se, nesta Casa, não soubesse
mos. como os juristas, de que modo o Direito tem encarado

-o problema e ficássemos perplexos diante das duas citações.
O SR. FERNA.L"'lDO MAGALHÃES - Dá um aparte.
O SR. EDGARD SANCHES - Á autoridade dos juristas

italianos, invocadas p8lo professor Fernando Magalhães,
-Venho opõr a doutrina da própria Igreja, admitindo o di
'"i6rcio.
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o SR. LEÔNCIO GALRÃO - Onde e quando?
O SR. EDGARD SANCHES - Pelo privilégio paolino.

Saberá V. Ex. dizer em que artigo do Código Juris Canone·
se trata dêsse privilégio?

O SR. ADR.OALDO COSTA - Onde se trata?
O SR. EDGARD SANCHES - Estou me dirigindo ao

ilustre colega àe bancada, Sr. Cônego Galrão, que parecia
desconhecer êsse privilégio.

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - Não desconhe(lo causa alguma.
O 8ft. EDGARD SANCRES - En~ão, por qU-:l pergun

tou onde e quando ?
Os artigos 1.117 e 1.120 do atual Código...
O SR. Anll.UDA FALCÃO - Examine V. Ex. a opinião do

maior jurisconsulto brasileiro, do maior jurisconsulto ame
ricano, o insigne Clovis Bevilaqua.

O SR. EDGARD SANCHES - O direito não é ciência
brasileira, não é uma moléstia ou formacão indígena bra
sileira, para que se consultem apenas as autoridades bra
sileIras.

O SR. ARRUDA FALcÃO - V. Ex. censurou o Deputado
Fernando Magalhães, que citou os juristas italianos.

00 SR. ADROALDO CSTA - Mas a lei deve consultar a so
ciedade brasideira.

O SR. EDGARD SA.l~CHES - Consultar a sociedade
brasileira, diz V. Ex., mas a minha resposta não foi a êsse
argumento de que não devemos consultar a sociedade bra
sileira. Eu respondia a outro argumento, ao de que era
preciso invocar um jurista brasileiro e, como professor de.
direito, posso dizer que não é necessário recorrer aos juris
tas brasileiros para estudar a questão do casamento nem
do divórcio, em face do direito.

Se possivel fosse, meus Srs., formular um apêlo, eu soli
citaria da Assembléa me ouvisse com mais paciência, me·
deixasse insistir nessas idéias, as quais, se boas, não são para
todos, se não devem ser aceitas, são sinceras tanto quanto as
demais. (Muito bem.)

O SR. ADR.OALDO .COSTA - Devemos ouvir o orador com
toda a atenção, em silêncio. É o que peco aos nobres·
colegas.

O SR. EDGARD SANCHES - V. Ex., de outra vez,
deu-me essa prova de gentileza, do que ficou uma l'elação
de amizade.

- Já não peco aos Srs. Deputados atendam ao meu apêlo~_

mas ao de um dos leaders católicos, o Sr. Adroaldo Cost.a ..•
O SR. ADROALDO COSTA - Leader, não. Apenas Depu-

tado fiel ás suas convicções cat.ólicas.
O SR. EDGARD SANCRES - .•• e que, excepcional

mente, entre os católicos, aqui, conhece a ma.téria. perfeita
mente.

Meus Srs., no tratado sobre o Santo Sacramento do Ma-·
trimônio, primeiro volume, livro n, discussão 14, n. 5, edi
Cão de Veneza, do an() 1-693, á pag. 124, re.:."'"Ponde-se que o
matrimônio é indissolúvel neste sentido: que não possa,
pelos próprios cônjuges, ser dissolvido. Isto basta para que,
por si e por sua natureza, tal se diga. Não obstante, isto não
impede que, por superior potestade, isto é, pelo pontífice,'
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possa ser dissolvido Assim como o voto, por sua natureza.
(voto religioso) 1 se diz vínculo perpétuo, o que não vota
não Se pode eXImir daquela obrigação, embora ao superior
seja dado dispensá-lo.

Desta forma se manifesta o grande teólogo da Com
panhia de Jesus, Tomas Sanches, jesuita cOr'dovês, que es
creveu o referido tratado. e faleceu entre 1551. e 1560.

Para dizer do valor dessa autoridade, basta referir que, .
frequentemente, segundo Ripoli, professor de Direito Ma
trimonial, da Escola de Direito de Madrid, a Jurisprudência.
da rota romana se funda nas suas idéias, lIa S1J::t doutrina,
que é considerada :l melhor, embora emane da teoria em
que apoia as suas sentenças o Supremo Tribunal da Igreja.

Ora, penso que tem maior valor, no assunto, a opinião·
do jesuíta Tom2s Sanches, do que a do ,jurista italiano Sa
landra, invocada pelo Sr. Fernando Magalhães.

Outro ponto, Sr. Presidente, o privilégio paolinp, é
contido entre os artigos L fi 7 a 1.120, do novo Código
Juris Canones, que foi elaborado, creio «ua em maio de
1917. c entrou em vigor no ano seguinte, em 19 de maio
de 1918.

Lá está o caso típico do privilégio paolino. isto é, de
um divórcio.

Quero demonstrar, agora, que por êsse privilégio fica
patente a razão pela qual a Igreja se opõe ao divórcio. Não
é a de ordem moral, nem a de ordem social, é de ordem re
ligiosa. Se dois infiéis estão na constancia do matrimônio,
e um dêles se converte ao cristianismo e o outro não con
corda em que êsse converso viva dentro da nova religião
adotada, o cristão pode separar-se dêle e contrair novas
núpcias (divórcio é) com a condição de que o novo cônjuge
seja também cristão. .

Nestas condições, se o impedimento fosse de ordem mo
ral, ou de ordem sociol6gica, não deveria ser permitido
casar com outro indivíduo, qualquer que fosse a sua re
ligião.

O SR. MORAIS .Â1\1>RADE - V. Ex., que tão conhecedor
se mostra do Direito Canônico, sabe, perfeitamente, que o
código a que V. Ex. se referiu diz que o casamento não
se dissolve por nenhum poder humano. Ésse mesmo Có
digo, no fundamento ao Canone, citado por V. Ex., esta
belece que a possibilidade dêsse novo casamento é oriunda,
exclusivamente, da inexistência de casamento anterior.

O SR. EDGARD SANCHES - Muito agradp.cido pelo
ilparte.

O SR. MORAIS ANDRADE - Entretanto, permita-me,
ainda, V. Ex.•••

O SR. EDGARD SANCRES - O ponto fundamental. da
argumentação de V. Ex. é o de 'que, antes, não hav~a um-.
casamento. Pois bem: foi êsse o fundamento que deI aquí
ao divórcio, estranhando que os católicos se levantassem
contra a lei civil, adotando o divórcio, porquê esta não es
tabelece casamento algum.

Está aquí escrito:

'-'Os católicos brasileiros não são lógicos quan
do supõem que o divórcio será uma caIamidade pa~a:
a íamilia brasileira. Para os que vl~em no matrI
mÔnio um sacramento, sem o qual a famfiia. não est'i-
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constituída, o divórcio não poderá destruir, ou se
quer prejudicar a família brasileira, porquanto, do
ponto de vista católico, o Estado ,lá destrniu, entre
nós a família, desde o dia em que :1. República de
clarou solenemente que só reconhece o casamento
civil, assegurou ao cidadão brasileiro ° direito de não
se casar no casamento religioso e de constituir a sua
famflia nos têrmos da lei civil.

Desde êsse dia, o Estado acabou com a famflia
constituída, segundo a doutrina católica. Assim,
para os católicos de há muito que a República des
truiu a família, porquê a família 1<'gal no Brasil, a
única que o Estado proteje e garante, e reconhece é
-a que repousa no casamento civil, exclusivamente no
civil, unicamente constituído nos têrmos da lei
~~. .

Do ponto de vista da Igreja Católica, pelo de
creto "Tameti" do Concílio de Trentll, todo casamento·
feito fora da presença do padre é nulo."

Logo, o casamento civil é inexistente. Pela mesma ra
:zão, poderia permitir o divórcio, porquê () casamento ante
rior não existia.

Não estou, Sr. Presidente, discutindo doutrina da
Igreja, mas respondendo ao argumento do meu nobre co
lega, Sr. Morais Andrade.

O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. não permitiu que eu
\concluisse o meu argumento.,

O SR. EDGARD SANCHES - ProsF;igo na leitura:

"Aos olhos da Igreja o casamento civil não pode
constituir a família. Pio IX declarou categorica
mente: "Toda lei que consagra o princípio da união
civil independente do casamento religioso é radical
mente nula." No· Syllabus o mesmo para tornar ainda
á nulidade do casamento civil. Entre as proposicões
condenadas nesse documento estão as seguintes.

Mais claro ,do que isso nem o sol. O casamento
instituído pela República é nulo. Sob pena de aná
tema, de maldição, incorre aquele· que negar essa
nuiidade. Para os católicos brasileiros não há tergI
versar. A família legal instituída pelo Estado, com
o casamento civil, não procede de casamento. Como,
pois, entendem os católicos que o divórcio viria des
truir a paz da família brasileira, se o divórcio é so
mente aplicável no casamento civil, e êste casamen
to é catolicamente nulo. e por conseguinte inexis
tente?

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - O padre, o sacerdote cat6
:lico não deixa de ser cidadão. Tanto quer a lei da sua
Igreja como a do seu Pais.

O SR. EDGARD SANCHES - O padre não pode, como
cidadão, insurgir-se contra a lei de Roma, não pode trans
'formar a condenação que alí está e que. o decreto permite.·
Não tem essa autoridade. Eu, invocando um decreto da
Igreja de Roma, tenho mais autoridade que o sacerdote•
.que invoca doutrina a ela contrária.
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outra

pediria
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Muito

o SR. LEÔNCIO GALRÃo - Na interpretação de V. Ex_
O SR. EDGARD SANCRES - Não há interpretação.

V. Ex. não é capaz de sustentar que a Igreja admite o ca
samento civil. Ela considera nulo êsse casamento.

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - Isso a Igreja o diz todos os
dias, mas aconselha aos seus fieis o casamento civil.

UM SR. DEPUTADO - Aliás, só pode celebrar o ato re
ligioso ,á vista da prova do civil.

O SR. EDGARD SANCRES - Respondo ao argumento
do Sr. Morais Andrade, mostrando que, se o casamento an
terior era inexistente, não havia razão para se levantarem
os católicos contra o divórcio.

O SR. MORAIS ANDRADE - Quando nos opomos ao di
vórcio, não é por causa do Código de Direito Canônico, mas·
por motivos sociais, por motivos jurídicos.

O SR. EDGARD SANCRES - Parece que V. Ex. não
ouviu a parte de meu discurso em que procurei fazer
·vêr ...

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está quasi findo o
tempo.

O SR. EDGARD SANCRES - Sr. Presidente,
ao V. Ex. me concedesse, por equidade, o mesmo
permitido ao opositor da medida, Sr. Fernando
lhães.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. poderá falar por mais al
guns minutos.

O SR. EDGARD SANCRES
V. Ex.

Dizia eu que não era por motivos de ordem moral e
social que a Igreja não admitia o divórcio, tanto que con
sentia no divórcio, desde que o outro cônjuge fosse também
cristão. É privilégio paulino.

O SR. MORAIS ANDRADE - Quem se opõe aqui não é a
Igreja. Não represento a Igreja; represento a Nação Bra
sileira. '

O SR. EDGARD SANCRES - A Nação Brasileira não
é assim inteiramente pela doutrina do divórcio.

O SR. MORAIS ANDRADE - Não disse que toda ela é;
mas represento uma paroela que é.

O SR. EDGARD SANCRES
parcela.

O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. EDGARD SANCRES - Então, não tem razão o

ilustre colega, porquê, por mais que S. Ex. merecesse con
sideração em assunto dessa ordem, não iria fazer valer sua
doutrina, mas a da Igreja, que mer'ece muito maior aprêço.

O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão! O que não tem ra
zão de ser é o argumento canônico, em discussão pura-
mente civil. .

O SR. EDGARD SANCRES - Não tem razão de ser?!
Onde e~tá a falta de razão em meu pensamento?!

O Sr. Fernando Magalhães invocou duas autoridades
de direito italianas contra o divórcio; vou citar duas auto-o
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-ridades de direito canônico, para mostrar que a própria
Igreja, em algum caso, admite o divórcio. Onde a falta de
''l'azão?

O SR. MORAIS Á.NDRADB: - Não é divórcio, é inexistên
,cia. de casamento.

O SR. EDGARD SANCRES - Pois, então. também
poderíamos adm i tir, para nosso caso, inexistência •• .,

O SR. PRESIDENTE - Atenção I Peço ao nobre orador,
·como um favor pessoaL .•

O SR. EDGARD SANCHES - Como favor pessoal,
posso deixar a tribuna imediatamente.

O SR. ~RESIDENTE - Nilo precisa deixá-la imediata
mente. Poderá ainda falar por dois ou três minutos, para
perorar. (Risos. )

O SR. EDGARD SANCHES - Acho que deverfamos
destacar a palavra "indissolúvel", porquê a matéria não é
verdadeiramente constitucional. Ficaria muito bem para
a lei civil, para a lei ordinária. Estabelecê-la na Consti
tuição é contrassenso, é êrro jurídico, é freiar a evolução
do direito civil brasileiro. Se, hoje, as condições não per
mitem a aprovacão do divórcio, amanhã, em outra Assem
bléia que não sofra tanta influência clerical, a medida po
derá passar.

A Nação Brasileira não é apenas a Assembléia do mo
mento; é o povo em sua própria evolução. Amanhã, a Na
ção poderá conseguir o divórcio. e muito mais cedo do que
Se tornar necessário, mediante reforma da Constituição.

O SR. LEÔNCIO GALRÃO - É. uma hipótese.
O SR. EDGARD SANCHES - O art. 256 do Código

,Civil diz:

"É licito aos nubentes, antes de celebrado o ca
samento, estipular, quanto a seus bens, o que lhes
aprouver. "

Por que não permitir o mesmo com relação ao vfnculo
conjugal - com direito a divórcio ou sem êle?

Seria mais liberal. Poderíamos - repito - deixar o
assunto para a lei civil'. .

Desafio a prova de que o Brasil não quer o divórcio.
Estabeleceríamos, como declarei, na lei civil o direito

.doscõnjuges declararem, antes da celebração da cerimô
nia, se queriam o casamento com direito a .divórcio ou
sem êle. E aqueles que nutrem a. convicção, se não é im
precisa, de que a maioria da Nação não quer o divórcio,
nada teriam de receiar.

Façam a experiência, prescrevam na lei civil que os
cônjuges, ao se celebrar o casamento, deverão declarar qual
o regime a optar - se com direito a divórcio ou sem êle.

Seria medida mais liberal, e nada no àireito I atenta
-contra ela; tão pouco, o moral, porquê, como disse aqui ou
tro dia, não são a Colômbia, o Chile, o Brasil, a Itália os
únicos países ...

O SR. ADROALDO COSTA - O Paraguai e a Argentina.
O SR. EDGARD SANCRES - O Paraguai tem o di

'V6rcio àesde 1921.
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o SR. ADROALDO COSTA - A Argentina não atem.
O SR. EDGARD SANCHES - Por amor á discussão.

,:concedo que sejam seis.
São, pois, apenas seis os países que não têm divórcio

·e onde os instintos não ficaram soltos como bestas feras,
,na imaginativa oração do Sr. Professor Fernando Maga
lhães. Ninguém, porém, Sr. Presidente, será capaz de sus
tentar que a ColÔmbia, o Chile, a Itália, o Brasil e a Argen
.tina sejam os únicos recantos do mundo onde se pode con
.templar a família! (Muito bem. Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Edgard Sanches.
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadei
ra da Presidência, que é ocupada pelo senhor
Fernandes Távora, 2° Secretário, e, novamente,
pelo Sr. AntÔnio Carlos, Presidente.

O Sr. Presidente - Já se pronunciaram sObre o divórcio
.dois oradores, um a favôr e outro contra. A Mesa não pou
de conse:guir que os oradores se limitassem aos cinco minu
tos regimentais.

Infelizmente, em tôrno de uma questão dessa natureza,
não é possível transigir, para cada orador, até 20 minutos.

Com a devida vênia, lembro aos meus colegas da As-
sembléia que, no assunto, parece que nenhum Deputado

.está, neste momento, á procura de motivos de persuacão.
Tão debatida a questão, já toda gente se acha persuadida, e
.o orador que vai á tribuna deseja apenas fixar uma atitude
para o presente e para o futuro. Ora, essa fixaCão de ati
tude, que não se verifica em cinco minutos, poderá ser
dada por escrito. O efeito é o mesmo. (Risos).

Assim, não nos encontraremos perturbados na votação
do projeto constitucional.

Dou a palavra ao Sr. Guarací Silveira. no pressuposto
de que S. Ex. atenderá ao meu apêlo quanto ao tempo.

O Sr. Guaraci Silveira - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, espero falar apenas
dois ou três minutos.

Em primeiro lugar, quero declarar ao meu nobre colega
Sr. Fernando Magalhães, não ser possível que 99,9 % das
crianças nascidas no Brasil ingressem no seio da igreja ro
mana, porquanto há em nossa pátria 500.000 protestantes
e não posso me conformar com a idéia de que todas elas
estejam sendo levadas pelos p.ais á igreja romana, como deu

.a entender o nobre Dputado. A estatística citada por S. Ex.

.não é verdadeira.
Em segundo lugar, desejo chamar a atenção da Assem

bléia para a questão do desquite.
Rejeitado o divórcio, ficará em nossa lei o desquite,

que peco licenca para qualificar de imor.aI e indigno. (Mui
to bem). Vamos dar aos casais desquitadas licença afim de
se separarem, de ir cada um dos cônjuges para sen lado; e,
entretanto, vamos exigir dêles castidade, castidade que
muitos homens que a prometem solenemente não observam.
(Muito bem); vamos exigir dos infelizes casais separados le
vem uma vida de sacrifícios, abrindo mão do direito a con
traír novo casamento.

Mais ainda Srs. vamos colocar sôbre a fronte dos filhos
nascidos de tai's casàis a pécha; de ~dulterinos,. de. in~ame!s,
~ue está sendo lançada pelos trIbunaIS sôbre mIseravels crl-



ancas inocentes, vítimas da lei cruel, iremos aquí sancionar
senão adotarmos o divórcio a vínculo, para os casos em que-·
os cônjuges se separam por adu.ltério - O divórcio que es
tou pleiteando desta tribuna.

Era apenas o que me cumpria dizer, como um protesto,
para que a culpa de atirar a pécha de adulterinos aos fi
lhos de casais separado§. não caia sôbre a minha conciência
diante de Deus,- a quem darei contas d06 meus atos no dia
do Juizo Final. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Acurcio Tôrres - (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, autor da emenda n. 389, e do requeri

mento de destaque, ora em apreço, não me seria lícito dei
xar de proferir algumas palavras~ justificando meus intui
tos, ao formular tal emenda.

Se aos homens públicos, Sr. Presidente, não se exigisse
a coragem das atitudes, por certo não falaria neste instant;~,

até porquê sinto a intolerancia daqueles que, católicos, não.
admitem, siquer, se discuta, aqui, matéria que lhes contra
rie, de longe, o pensamento.

O SR. -'\RRUDA FALc.ii.o - É uma injustiça de V. Ex.
O SR. ACúRCro TORRES - Dizem alguns, sussurram

outros. que a minha emenda só foi apresentada porquê não
sou católico. Uns mentem, outros falseiam, porquê sou ca
tólico por convicção e por tradição de família; nasci católico,
vivo católico e católico ei de morrer; mas quero o remédio
da lei para 05 católicos infelizes e para aqueles que, não
sendo católicos, não podem estar atidos a uma texto de lei
destinado tão somente áqueles que pertencem á comunidade
católica. (Muito bem.)

Sr. Presidente, não venho, neste instante, discutir o di
v6rcio nem pleiteá-lo ~ e não venho discuti-lo nem pleiteá-lo,
não porquê me falte des3Bsombro para fazê-lo, embora con
ciente dos prejuízos, talvez eleitorais, que me advenham da
atitude franca e decidida que ora assumo.

Não venho pugnar - repito - pelo divórcio; !l.ão venho
pedir aos meus- colegas que o decretem, porquê acho que
é matéria extranha ao texto constitucional.

Se não peço, entretanto, a sua instituição, por ser ma
téri.a extranha ao t€xto constitucional, não posso também ser
desleal para com a Nação que represento. imlledindo que
ela, amanhã, através das suas legislaturas ordinárias, num
trabalho de evolução soci.al, venha para aqui propugnar a
medida. (Apoiados; mu.ito bem.)

E, se estivesse pleiteando o divórcio; se o quizesse, eu,.
a quem Deus ajuda a todo o instante, porquê soube cons
truir e aliceroar um lar feliz, poderia fazê-lo, asseverando,
meus colegas, que não deveremos ser egoistas na nossa feli-
cidade, mas nos cumpre proporcionar o remédio capaz de
exterminar a infelicidade daqueles que, buscando no casa
mento um motivo de exaltacão maior do seu amõr, foram,
ao contrário, batidos pela desventura, encontrar a ruín.a, a·
degradação, a humilhacão, e, não raro, a morte. (Palmas).

Sr. Presidente, o apêlo que faço á Assembléia Nacio-
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nal - eu, que -sou católico, sem precisar ,atestacão de nin
guem; eu, que· me confesso católico sem visar lucro imedia
to ou mediato; eu. que. confessando a minha crenca, como
que abro a alma e o coracão aos meus concidadãos -o apelo
que faço á Assembléia - repito - é para que não ponha
mos na Conslituicão a indissolubilidade do vínculo, afim
de não sermos acoimados de desll.'.ais para com a Nação,
obstando a que. amanhã, uma nova representação. tão alti
va, tão in<lependente, tão culta e tão diligente como esta,
correspondendo aos anseios da Pátria, aos rpclllmos da
maioria do Brasil, consagre em lei ordinária a medida, que
julgo salutar e moralizadora.

Rousseau e Montesquieu diziam que o filho do divor
ciado é órfão que tem pai vivo.

Não precisamos, entretanto, acabar, apenas, com os ór
fãos dessa natureza; necessitamos acabar também com O
filho do desquitado, que o Supremo Tribunal Federal já
declarou filho ilegítimo, filho adulterino!

Sr. Presidente, ninguem preza mais a instituição da
família do que eu; ninguem mais do que eu aspira a gran
deza do Brasil; ninguem mais que eu almeja o saneamento
moral da nação, mas ninguem pede mais convictament.e á
Assembléia que não vote, não deixe consignada na Carta
Constitucional a indissolubilidade do vínculo, porquê a provi
dência constituirá como que um estigma que nos acompa
nhará por todo o resto da existência. A Nação dirá sempre
que não soubemos. não quizemos ou não pudemos - o que
é peior - honrar nOSSOs deveres, nesta Casa. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O Sr. Plínio Tourinho - Peco a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para. encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Plínio Tourinho.

O Sr. Plinio Tourinho - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, autor da emenda n. 544, relativa ao casa
mento, na qual proponho que o divórcio seja relegado para
a legislatura ordinária, vejo-me obrigado, embora ao ter
minar a sessão, a manifestar perante a Assembléia o meu
pensamento, as minhas conviccões.

Pesa-me, dolorosament..e, ver inscrita em nossa Magna
Carta proposição que vem tornar indissolúvel o vínculo
do casamento.

Não v,ejo 81's., razões sociais, O'U mesmo religiosas que
impeçam a Assembléia de considerar a questão matéria de
direito comum. (Apoiados. ) .

Basta uma simples obsp.rvação dos fatos: dos países
. mais adiantados no mundo, nenhum respeita mais a famí

lia do que a tradicional Inglaterra, e, no entanto, ela man
tém em seu seio o instituto do divórcio. O mesmo acontece
na Alemanha, país prefeitamente organizado, e nos Estados
Unidos, uma das primeiras nações do mundo.

As 'brilhantes palavras do professor Fernando Maga
lhães, absolutamente, não me convencem de que êsses povos
estejam em decadência.

O SR. ACIR MEDEIROS - A Rússia, por exemplo.
O8R. PLíNIO TOURINHO - Não trato da Rússia, por

quê está em revolução. Falo apenas das nacões normalmente
VOLUME .XXIl 12
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organizadas ~em que haurimos todos os conhecimentos da .
ciência, da arte e da jurisprudência.

A Franca, país eminentemente cat6lico, mantém o insti
tuto do divórcio. Vemos igualmente, Portugal. e a Espanha,
e~fim, todos os países do mundo, com exceção de quatro ou
cmco.

Por que vamos, pela nossa Constituição, cercear a p08
sibilidade de tratar do assunto uma legislatura ordinária?
Neste momento, não podemos garantir que traduzimos, fiel
mente, o sentir do povo brasileiro. Há, evidentemente, uma.
eventual maioria de cat6licos dentro da Assembléit1.

Assim, acompanhando as judiciosas considerações dú
ilustre colega Sr. Edgal'd Sanches e a palavra brilhante do
digno Deputado SI'. Acúrciu Tõrres, solicito á Assembléia
Nacional 'Constituinte, onde têm assento tantos cultores. do
direito, deixe o assunto para ser tratado na legislatura or
dinária. E tantas vezes êle venha á tona e cáia, s6 então.
sim, me convencerei de que o povo brasileiro não quer ci
divórcio.

Tenhamos em mente que estamos elaborando uma Cons
tituição para reger os destinos do País durante longo pe
ríodo de tempo, para assegurar os direitos de cidadãos livres
e não apenas de ad8ptos desta ou daquela religião.

É neste ponto de vista que todos nós, brasileiros, deve
mos aquí nos colocar. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a; palavra.

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

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. consulte á Casa sôbre Se consente na pror
rogação da sessão até que o assunto em apreço seja deli
berado.

O Sr. Presidente - Havendo sido aberta a Sessão de
hoje ás 14e 10 minutos,. só &e encerrará ás 18 e 10. Em
tdo caso ouvirei, desde já, a Assembléia sôbre a prorroga
ção por meia hora, uma vez que o Regimento determina que
o prazo da prorrogação seja llrefixa;do.

Os Srs. Deputados que aprovam a prorogação da ses
são por mais meia hora, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovada.

O Sr. Zoroastro Gouveia - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a J;laiavra, para encaminhar a.
. votação, o nobre Deputado.

O Sr. Zoroastro Gouveia (Para encaminhar a votação)
:(Movimento de atenção. Palmas nas galerias e n? recinto)
_ Sr. Presidente, como representante de um partido da es
querda socialista, tenho rota seguramente traçada, rumo á
tese em debate. Sou pelo divorcio a vincu.lo, ·nos moldes e
pelos motiv05 segundo. 9s quaes todo partidari~ 4a democra- .
cia é pela c.ompleta laICldade do Estado e do DIreIto. Sempre
foi o casamento instituto de ordem juridica sob forma de
contrato· de direito comum. Assim se apresentou entre os
gregos, os quiritas e os germanos. Sob a forma de sacramen-
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to, disfarçado na legislação civil com a túnica incoIlsútil da
indisso!ubllldade, ele se nOs afigura, t.ão só, resUILaelo IH
brido da enxerLIa do direito canonico no tronco das leis civis
do oc"aente. 'laI assel'to consLItue lll,:ão irrefuLável de Paul
Abram e Léon Bluill. Os proprios paures da Igreja não esti
veram de acordo sobre a questão da indissolubllldade do ca
samento. Conforme alguns, o Novo 'l'esLamento não invalIdava
a. lei de Moisés, que permitia, tambem ela, o divórcio, con
eagl'ado pelo pl'opl'io Jesus, em caso de adulterio... da
mulher. AdmItIam a dlssolubilidade Tertuliano, S. Arnbro
sio, S. Epifanio. Já S. Jeronimo, S. João Crisostomo e S.
Agostinho impugnavam-na. l\1illet, em seu livro "Le Divor
ce", á pago 2l:1, diz em tradução do Dl'. José Caetano de Fa
ria; "Bm 325, o concilio de Nicéa, composto de 31t! padres,
não se levantou jamais contra o divorcio... Santa Fabiola
repudiou seu marido e convolou para novas nupcias... E a
Igreja, apesar deste divorcio, e deste segundo casamento,
achou que não devia recu.sar á bemaventurada .Fabiola a au
réola de santidade... Os primeiros imperadores cristãos
mantiveram e regulamentaram o divorcio ... Até que, no XVI
seculo, o concilio de rfrento resolveu considerar indissolu
vel (como sacramento), o matrimonio". Ainda assim, abria
exceções; as do privilegio paulino e vocação religiosa. En
quanto foi tolerado aos membros do clero o matrimonio, ° di
vorcio esteve de pé, desde que se passou a exigir com rigor
o celibato eclesias.tico; os padres se desintere·ssaram da dis
solubilidade. .. Que humanitarios ratões! (Apoiados e não
apoiados). A pimenta no olho alheio não arde (Hilaridade).
Por outro lado, Sr. Presidente, o Papa sancionou sempre
numerosos repudias, quando em jogO a sorte de pessoas di
nheirosas ou testas coroadas. Per es et libram, pela moeda e
pela balança se faziam os casamentos plebeus na Roma pagã;
na Roma catolica tambem, simplesmente a balança, nesta, é
de dois pesos e duas medidas... (Risos). O Deputado Fer
nando de Magalhães, ainda ha pouco, afirmava ser o divor
cio contrario á natureza, o que não é exato, e serem as ins
tituições, anti-naturaes, fonte de depravação, com o que ple
namente concordamos todos. Por isso, em aparte, obtempe
rei logo que o celibato eclesiastico, contrario a instinto ba
siro, impelia á concupiscencia e prazeres clandestinos o clero.
Nesse fato, talvez, mesmo, se radica a política antidivoI'cista
da classe sacerdotal. Contribuo com essa sugestão freudiana
para o estudo cientifico da materia. Por via de indissolubi
lidade do vinculo matrimonial o clero matariª assim dois
coelhos de uma só ·cajadada: graças ao sofrimento oriundo
das uniões infelizes, manteria o fervor misCico nas mulhe
res, sabido, como é, ser a dor uma inspiradora de misticis
mo, mante-Io-ia ad majorem Dei gloriam; e graças ao con
fissionario teria á mão, orvalhadas de lagrimas, as rosas do
jardim do Senhor, em condições higienicas a pintar, pobres
torturados (eles tambem) no sadismo utilitario, na clan~es
Unidade sabatica a que os obriga impudente e automatICa
mente o celibato. (Apoiados e não apoiados.)

O repudio é um fato natural no seio da família, reco
nhecido por todos os sistemas de direito positivo ... tão in
dispensavel, ás vezes, á felicidade do lar e da pesso~ ~~e os
homens, legislando em beneficio proprio 4esde. o. InICIO, o
consagraram as- mais das vezes, como exclUSIVO dIreIto deles.
Tal o caso da lei romana e da grega, que não o da ~aul~z~ ,:m
que á mulher, em varias circunstancias, se este~dla a rOlCIa
tiva da medida. Por esses motivos todos, asSIste bastante
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razão ao culto escritor patricio Heitor Lima quando estatue
que o divorcio vincular importa no verdadeiro começo de li
bertação política e social da mulher, escrava, ontem, explo
rada e corrompida pelo dominador, santa, hoje, no altar da
hipocrisia dos que pretendem pscravisal-a e corrompe-Ia, ao
jogO de diuturno martirio. (Apaiados e não apoiados.)

O SR. EnGARD SANCRES - Muito bem.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Instituição profunda

mente humana,como escreveu em sua obra "Do Divorcio" o
saudoso advogado paulista Carlos Sampaio, o divorcio em
nada altera, nem sequer abala o alicerce da ihdissolubili
dade conjugal. Antes, solidifica-o, abrindo valvula escoadora
"aos detritos de uma fermentação perigo-sa", na lapidar ex
pressão de Enrico Ferri em "La Sociologie crimineIle". Nem
foi em outro sentido que Roboredo, fervoroso divorcista por.:.
tuguez, autor do valioso estudo "Família e Divorcio" exarou:"
"O Estado não pode impôr o amor, e decretar que este sen
timento se perpetue. Não pode obrigar que um homem e uma
mulher se prestem o chamado dever conjugal, se entreguem
um ao outro, contra sua vontade e sem se amarem. A is'so
s·e chamou sempre violação ou prostituição. Anti-juridico
e antinatural, por ser apoteose da violencia e da imorali
dade é querer irmanar, escreve ainda Carlos Sampaio, atre
lando-os para toda a vida, dois corações que se odeiam e se
desprezam, só poderão, portanto, oferecer aos filhos do casal
ou á sociedade cenas desoladoras ou desforços ilegitimos, pa
ra escandalo da prole e edifi.cacão ... dos confessores (Risos).
É de tal ordem' a situação criada pela perenidade do liame
nupcial, que não podemos deixar de lançar como UI"" réptl)
á bôa fé da Assembléa, este dilema inevitavel: a sociedade

.que, permitindo o desquite ou méra separação de corpos, con
fessa existirem motivos óbvios para dissohWão da comu
nidade conjugal e em nome dos bons costumes inhibe os des
quitados de convolarem para segundas nupcias levados do an
ceio natural e razoavel de refazerem sua felicidade domesti
ca, atirando-os, por força das exigencias õo instinto, ás amo
rosas ligaçõ€s clandestinas, venais ou escandalosas, tal so
ciedade ou é governada por tolos ou é governada por fari-
seus. (Apoiados e não apoiados.) .

Para nós, os sociaHstas, o aperrado- antidivorcismo eato
liqueiro, que presenciamos, é uma das mais típicas hipocri
sias do democratismo burguês. Hipocrisia e contradição, eis
as duas molestias congenitas do burguezismo. Para ele, a
propriedade é de direito natural e sagrada; seu primeiro
<lUidado, porém, é vedar, com os seus cooigos individualis
tas, o ace,sso de todos ao uso e goso dos bens terrenos. O
casamento, proclama, oferece, como indissoluvel e nobilitan
te -união, o modo' indispensavel de disciplina sexual entre os
homens. Mas pelo empobrecimento geral em favor de mi
norias privilegiadas e por força mesmo, em parte, do vinculo
infeliz indissoluvel, impossibilita o casamento a estes, áque
les torna-o intoleravel, enfim, de uma forma ou de outra,
estimula e pereniza a prostituição! (Muito bem. Palmas.)

Ora, importa antes de mais nada á sociedade, para sua
higiene etica na sistematizar.;ão de fundamental instinto so
ciologico, que aos moç.os e mocas em idade casadoura estI
vessem assegurados habitaculo. nutrição, assistencia, e tra
balho, consoante minimo padrão estandartizado da vida na
cional, afim de que as uniões facilmente se :urdissem, .num
jubiloso ambiente de conforto moral e garantIa economH~a.
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Só por es<sa via {} amor fôra a 'consagração mais alta da
afetividade humana: de um lado, espontanea e agradecida
homenagem do homem ás graças e doem-as da mulher' por ou
tro lado, a feljcidade vibrante e carinhosa desta e~ coope
rar com o homem eleito, na reciproca ventura do lar e na
perpetuação da humanidade, para a justíoa, para a beleza,
para a bondade e para alegria sobre a terra. (Muito bem.
Palmas.)

Na vigencia do regime capitalista, entretanto, devido ás
apertura·s do Povo. a venalidade dos costumes nupciais, tes
temunhamos, confrangidos, o sacrificio interminavel de mi
lhões ·de criaturas, de moças <sobretudo, brutalmente afasta
.das das maiores e mais vibrantes s·atisfações da vida (as das
simpatias incoercíveis do coração nas exaltações, 'incoerciveis
tambem, do desejo e do amor). S6 aos que possuem o ca
pital faculta o mundo capitalista o lar precoce .. , esses, po
rém, não raro preferem roubar ás famílias proletarias a flor
da juventude feminina para gaudio de suas fantasias sar
danapalesca1!i. A f:tmilía é a base da sociedadt'::, preleClOna a
burguezia com o "imprimatur" da Igreja. E só o matrimonío
propicia venturas l~gitima6. Cada vez mais difficeis, toda
via, se vão fazendo -os casamentos e menos firmes as comu
nhões domesticas, por causa do parasitismo capitalista que,
a explorar milhões para opul·encia de alguns milhares, insti
tue o mal-estar economico, 6bice ou dissolvente de lares, em
inumeros casoS. Declarar base da sociedade a familia, quando
aos conjuges e nubeis em geral não se prosperam garantias
de subsistencia, redundal'áem cruel escarneo Se não signi
ficasse pretenciosa ignoranci'a. Decretar a infrangibilidade do
laço conjugal, em nome da moral e da prole, quando se le
galiza o desquite, que possue todos os inconvenientes do d,i
voreio sem nenhum de seus efeitos terapeuticos e profila-:
ficas, é levar uma .civilização decadente até ao escarneo, á
c-ontradição, até ao /Cinismo, á hipocrisia. (Apoiados e não
apoiados. ) - . .

O SR. EnGARD SANCRES - O Codigo Civil s6 permite que
a ação de de,squite se faça. por abandono de lar, depois de
dois anos. Durante esses dois ãnos, quem sustenta a fa
milia?

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não entro a.debater
minuciosamente a tese jurídica, porque V. Ex. e outros já
o fizeram de maneira brilhante; nem mesmo abordo o pro
blema sob a feição religiosa, :porque ainda a V. Ex. coube
palma da vitoria em rechaS5ar, numa verdadeira carga na
poleonica, estilo da <ie Kellerman em Marengo, as forç:lS rea
donarias, que poderiamos chamar "osaustriacos em defesa
do Vaticano, nesta Casa". (MUito bem.)

O SR. LEONCIO GALRÃo - Na opinião de V. Ex.
O SR ZOROASTRO GOUVEIA - Rebaterei, tão s6, Sr.

President~ em nome da ciencia, em nome. da sociologia, a
afirmativa', que vai tornando grotesca a ciencia politica do
Brasil, de que a família é a base da sociedade.

Onde, Sr. Presidente, em que '.ratado, em CI1;le dados, re
montando á Ri,storia, foram encontrar os catollCos clemen
tl>S para essa teoria?

O SR. ADROALDO COSTA - Não são os catolicos. Ê o pro
Ilrio Augusto Comte, positivista.
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O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Em primeiro lugar, a
ve.r<lad~ é que o fenomeno social tem maior extensão que o
domestIco, porque encontramos a sociedade entre animais,
onde não se conhece a família; entre raças humanas onde
tambem não na conhecem. As investigações de Hermann
Post em "Etnologische Jurisprudenz", as de Mazarella na Ita
lia, que foi quem melhor versou o assunto do parentesco, em
seu livro "Los tipos Sociales", em tradução espanhola, as de
Consentino, em sua "Sociologia Genética", enfim, Sr. Presi
dente. os melhores observadores e sociólogos, com Morgan,
Mac Lennau, Kovalesky, Engels e, entre nós, Adolfo Pinto, em
São Paulo, provam, de maneira cabal, que a famma de as
pecto patriarcal e posteriormente monogamica, é fenomeno
de especificação da sociedade, a qual, do comunismo primi
tivo, que impunha a promiscuidade, o matriarcado, a filia
ção uterina. passou, acidentada e gradativamente, a proprie
dade individual, considerada a propria mulher como coisa
ou escrava. Não ignoro que Sumner Maine, Coulanges, Le
torneau mesmo, sustentaram a hipotese do patriarcado ini
cial, mas é certo que o fizeram manipulando apenas dados
dos tempos historicos. As investigações ulteriores lhes in
firmaram a doutrina; e, em vão o erudito padre Gemelli,
ba.seando-se nas observações incompletas do Reverendo Sch
midt sobre uma uniea tribu da Africa Central, correu em
auxilio da explicação patriarcal..

Ccisa impossivel aqui, esgotar a lista de tratadistas d:1
Alemanha, da Suiça. da França, da Argentina, dos Estados
Unidos, sem falar nos russos, que .seriam logo taxados de
suspeitos pelos partidários da propriedade quiritária nesta
Casa, que solapam e evertem a asserção de ser a família a
célula da sociedade. Existe a ~ociedade das abelh3Js? É ou
não fato a sociedade das formigas? Onde a familia na. co!
meia? Onde no formigueiro a família '?

O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex., que é partiaario do
socialismo positivo, não pode ignorar que ha tambem ani
maIS monogamos.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Concordo cbm V. Ex.
Citaria até o cas(} das cegonhas, dos passã'ros em geral, dos
leões e certos primatas. Note' agora V. Ex. o bigúrr;,eo da
arma que contra mim brandiu. Em geral, os animaes m{l
nogamos não são sociaveis; e os que vivem em sociedade
(formigas, abelha:s, certos primatas) desconhecem a família...

Na maioria dos CS.S06, o proprio fato d2l. monogamia se
explica na economia e geografia animais, pelas peculiarida
des na aquisição dos aI.imentos. É um como marxismo das
selvas... (Risos.) O leão e o tigre são monogamos, e inso
ciavei.g porque. se organizados em massa para habitar o Rio
de Janeiro, lhes faltaria o cibo, gazelas -bastantes e bastan
tes ... missionarios. (Risos.)

O SR. MAGALHÃES NETO - E a procreação - não deter
mina ela o aparecimento da família?

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O instint(} genesic(} leva
á procreação, mas não leva necessariamente á con5t.ituicão da
familia, e muito menos a um tipo consequencial de organi
zacão familiar, como demonstram os exemplos numerosos
que acabo de fornecer. _ .

É á progenitora, é ás maes - e neste ponto presto mmha
homenagoern comovida á mulher, através das paginas imortais
de Thuilié e Bebel, que deve a humanidade o ter subsistido.
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Porque, nG seu egoismo de capitalistas da força, naquele
tempo, como hoje os capitalistas do dinheiro, o homem s6
se aproximava da mu1her para satisfazer seus instintos e a
ela é que cabia - heroica fonte inesgotavel da vida e da 'bon
dade e da modestia sobre a terra - perpetuar a especi~ e
educar a humana prole.

Não é a comunidade domestica o fundamento da socia
bilidade e múTto menos do Estado. Não o é da sociedade.
Consentino, eminente professor da "Université NouveIle" de
Bruxelas e diretoI' de "La Scienza Sociale", escreve: "A so
ciedade tem como ancestrais, grêis rudimentares que l!em
sequer concebem a noção de família. As pesquisas mais re
centes como as de MoreI e Davy (Des clans aux empires) en
sinam: "lã premiere organisation sociale n'est pâr Ia famHe
mais de clan: tous les cansmen se croient parents, non par
le l;;ang, mais par suite d'une communion de tous avec un
t.otem". Os estudos de Hermann Post (Ethnologische Ju
risprudenz), de MazareUa (Los tipos sociales), de Bahn (Die
Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft), de Stein
(Die sociale Frage), de BebeI. Durkheim (Les formes "élé
mentaires de la via réligieuse), de Levy Brhul (Les fontion~

mentales), e de numerosos sociólogo!;: outros comprovam que,
ao invés de provir o grupo social de uma estensão da famí
lia, é esta que se origina numa divi>'-ão do grupo social sob
a pressão da luta pela vida e do primordial fator economi.co.

Se a sociedade decorresse da familia, á medida que
passássemo,~ do selvagem ao civilizado topariamos com a
familia em sentido proprio, depois com o parentesco totémico
e tribal, enfim com a sociedade. Ora, () que os autores aci
ma nos mostram é a ordem inversa: primeiro, a so~iedade nas
hordas, em que domina0 elemento masculino que submete as
sim o feminino; depois, o parentesco por via feminina, in
dicio da promiscuidade e poliandria, enfim o parentesco
con.sanguineo german<>, a faroilia monogamica. O fato e o
racioC'inio são irrespondiveis.

O SR. EDGARD SANCHES - Exatamente. Não é a famiha
a célula da sociedade.

O SR. ZOROASTRO GOUVLEIA - Nem o é, por maioria
da razão, do Estado. Em ,sua excelente mtrodu\(ão ao estudo
do Direito Publico observa José Eduardo da Fonseca: "nãG
é exato que a organização familiar, no patriarcado ·e no ma.
triarcado. sob a influencia de energias psiquicas que tendiam
a subordinar a comunhão a um comando supremo, se disten
de'3se e ampliasse aos poucos até formar o Estado. Elemen-
tos homogeneos e unificados não seriam capazes de criar um
sistema coercitivo. O Estado somente poderia surgir quan
do, f6ra do núcleo familiar, se tornasse pree·iso coordenar.for
ças dispersas e submeter ao mesmo poder grupos mu1tlplM,
e variados, esparsos e heterogeneos. E esse momento chegou
com a necessidade da defesa coletiva." .

Creio, Sr. Presidente, ter fundamentado inabalavel
mente ...

O SR. PLINIO TOURINHO - Com vigor e brilho invul-
gares. ,

O SR. ZOROASTRO GOUViEIA- Generosidade de V. Ex.
. .. creio ter fundamentado cientificamente as tes,;s que

aventei. As condi\:ões sine qua 'nOn da scciabiIidad~~st3.(} nas
semelhaIll;as organicas e somaticas, modos de nutrlçao e pro-
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duCão, grau de inLeligencia, fartura especif.ica do habitat. Da
simpatia por similitude deflue, ante as resisLencias do meio
e possibilidades dos setores da ecumena, sentidas e pensadas
pelo animal, a necessidade de adaptação por cooperação.
Dentro dessa sinergia e simbiose especifica-se o grupO ma
trimonial vindo da pI'omiscuidade para a poligamia, a polian
dria, o casamento individual ou grupal, endogamo ou exoga
mo, vingando a famillu pcripécias e moldes multifários até
ás expressões Civilizadas superiores da monogamia. Nin
gucm hoje decentemente se revolta contra a monogamia.

Nós mesmos, os dos postos avançados da revolução so
cial, (){o\ socialistas mar·xislas, não propugnamos a dissolução
dos cost.umes, a extinção da famil.ia. Aspiramos, sim, a uma
nova c mais flexivel, Clcntifica e hlgida organização da vida
dos sexos ... Ora, O divórcio é uma das medidas indispensa
veis á moralidade da união conjugal.

O SR. PRESIDENTE - Atençãol O tempo está findo.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sr. Presidente, eu ia
ler algumas paginas ...

O SR.· PRE3IDENTE - Poderão fazer parte do discurso
de V. Ex.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Infelizmente, viriam
í6ra de tempo, para os efeitos de convencimento do plena
rio. Tentarei abreviá-las. Moralistas e sábi.os de vaior têm
descortinado o que existe, até cer:to ponto, de antissocial no
egoismo grupal da família. Sáb~os e moralistas tem indigi
lado os malefir-i.os das uniões indissoluveis, das chagas dos
matrimonios desarrazoados. O divórcio só por si não sanea
rá o casamento mas, de fato, melhorará apreciavelmente o
ambiente o tonu.s moral da família e da sociedade. Asse
verar o inverso é, como provei, obra de supina ou fingida
ignol'c..ncia a serviço dos interesses confusos e lôbregos do
clero; obra de sac-ristães do burguezismo sob a opa do impe
rialismo das sacristias. (Apoiados e não apoiailos.)

Não deveria.a Constituição tratar da materia. Qualquer
assunto pode merecer consagração constitucional quando o
fortalee.imento das relações. que determina importa manifes
tamente á consolidação do grupo. Não é o caso do divorcio
que, apenas, viria, decretado por legislação ordinaria, arejlu',
higienizar a família, a qual, por SUa vez, nem ao menos
constitue a celula verdadeira da sociedade maximé no siste
ma individualista nurguês. Prefeririamos, é certo, não pro
priamente a instituição do amor livre, mas a do "casamen
to livre", na terminologia de Paul Abram em "l'évolution du
mariage". Subsista a famma, sim; porém, subsista como ni
nho ideal de afetos espontaneos e nunca como aí está, feito
um compromisso vesanico, terato!.ogic-o entre o amor ~ a. ve
nalidade, entre a ventura e a hipocrisia, entre a igreja. e a
prostituição. Jã que o egoismo da sociedade capitalista não
compreende o conceito, idealisticaniente monogamico e eco
nomicamente realizavel, do amor ao alcance de todos pelas
garantias de aõsistencia social racionalizada, livre-nos ao me
nos do degradante espetáculo de lares indissoluveis na sua
dantesca infelicidade, nos seus ferment.os asfixiantes de
odios, uxoricidios, adulterios, aoandonos, disputas, desfor
Cjos geuésicos, torpezas no fumo infernal das quais aparece,
por vezes o matrimonio como escola primaria da mentira e
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da prostituição. (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto
e nas galerias. O orador é vivamente cu.mprimentado.)

O Sr. Antônio Rodrigues - Peço a palo.vra. Sr. Presi
dente.

O Sr. Presidente - Tem a palo.vra o SI' Deputado An
temia Rodrigues, para encaminhar a votação.

O Sr. Ant.ônio Rodrigues - (Para encaminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao subir a esLa tri
buna quero, antes de mais nada, lembrar á CaHU que, ontem,
ao pronunciar-se sôbre uma 1 retenção que dizia de perto
com o int.eresse das classes trabalhadoras, que desejavam a
ur"idade sindical, - esta Assembléia voLou em favor' da
pluralidade de sindicaLos, dispositivo que, a nosso vêr, virá
desorganizar a união existente naquelas classes trabalhado
ras. Hoje, entretanLo, a atitude desta Assembléia será
outra.

O que quero declarar á Casa é o seguinte: toda a As
semléia,com exceção de poucos, dentre os quais a minha
pessoa, se diz católica e afirma que crê em Deus e respeita
suas leis. Deus, entretanto, segundo dizem as escrituras, fa
cultou ao homem o livre arbítrio. Porquê querem os católi
cos, então, tolher a liberdade dos brasileiros? Onde está. Sr.
Presidente, neste insLante o osp!rito de toI.erancia 'o coerênoia
dos católicos? Estes - porquê tal decisão lhes convinha 
aprovaram ontem um dispositivo que virá desorganizar e
desagregax o proletari,ado e hoje julgam inconv,enienlJe uma

. medida que c·oncorrerá ))ara a moralização da s.lciedade bra-
sileira. .

Sr. Presidente, faço minhas, neste momento, as pala
vras do ilustre Deputado Sr. Acúrcio Tôrres, que, decla
rando-se embora católico sincero. afirma não se sentir no
direito de tolher a liberdade dos fut.uros legisladores, a
respeito da matéria ora em votação, atirada esta mancha,
esta nódoa sôbre os constitUintes de 1934,

Apelo para os 81's. Constituintes afim de que, na vota
ção a que se vai proceder agora, sejam coer'pntes com o
voto dado ontem a respeito da organização sindical.

Sou autor de uma emenda. a de n. 450, concernente
ao assunto em debate; dar-me-ia, porém, por satisfeito se
esta Assembléia, na sua alta sabedoria e com espírito de
humanidade, aprovasSe o d'estaque da palavra ."indissolubili
dade", conforme requeri~ento d') nobre Deputado Acúrcio
Tôrres, deixando, assim, a matéria para ser regulada pela
lei ordinária. .

Sr. Presidente, antes de terminar as minhas conside
rações, desejaria fizesse a fineza de prestar-me uma infor
mação. É uma questão de ordem que vou lf~vantar neste
momento. Pediria a V. Ex. consultasse' a Casa sôbre se
está de acórdo em que a atual votação seja processada se
cretamente .

Devo dizer á AssemblE:'ia que não queria abordar, desta
tribuna, um assunto publicado, há dias, no vespertino
O Globo desta Capital.

No Pará, há pouco tempo, uma moça da alta sociedade,
depois de casada, passou pelo dissabor de vêr dissolvido o
casamento realizado.

Pergunto aos católicos o que é preferfvel: ser: o casa
mento dissolvido legalmente, pela vontade dos CÔIlJuges, ou
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serem abandonados os filhos na via pública, como acontece
quasi sempre?

Os Srs.. Deputados talvez não tenham um contacto mais
direto com a plpbe, com o povo, <'-om o proletariado. Mes
mo assim, eu indago de SS. EEx.: de onde provem a va
diagem, existente entre tiõs, mesmo na Capit.al da Repú
blica? Não é de doer o coracão, vermos crianças agindo com
a habilidade do ladrão profissional? Por que? Porquê, nas
cidas no vício, crescem sem o amparo do Estado" sem uma
educação capaz de educá-Ias.

E de quem são êsses filhos?
São dos casados? Não. São d~queles que têm uniões

ilícitas.
Devemos aceitar a medida da diRsoluhilidade do CAsa

mento, porquê só assim deixamos aos cônjuges a liberdade
de resolverem a sua 5:ituação, sem que fiquem excluidos do
amparo da lei. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Antônio Rodrigues,
acaba de fazer um requerimento no sentido de que se pro
ceda á votação secreta, com referência ao destaque solicita
do pelo Deputado Acúrcio Tôrres.

Vou submeter ao voto da Assembléia o requerimento
em aprêço.

Os Srs. Deputados que o aprovam queiram levantar-se.
(Pausa. )

Foi rejeitado.

O Sr. Antônio Pennafort (Pela ordem) - Sr. Presidente,
declaro que val.ei contra o requerimento do meu compa
nheiro. propondo á Mesa a votação secreta, porquê todos os
81'S. Constituintes têm a hombridade de assumir a inteira
responsabilidade de seus atos. (Apoiados.)

Em seguida, é dado como rejeitado o reque
rimento de destaque.

O Sr. Guarací Silveira (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação da votação, reco
nhece-se terem votado a favor 46 Srs. Deputados
e contra 148; total, 194.

O Sr. Presidente - O requerimento de destaque do se
nh-or Acúrcio Tôrres, da palavra "indissolúvel" foi rejeitado.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕER DE VOTO

Declaro ter votado a favor do destaque da palavra "in
dissolúvel" por conl'iderar que a matéria deve ser regulada
peia legi~ln01in oT·riimíria.

Sala das Sessões, 26 de Maio <1e 1934. - Amaral Peixoto.
Junior.

Declaro não ter participado da votação do requerimento
de destaque da palavra indissolúvel, inserta no artigo 167
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do Projeto Constitucional, por entender que a matéria de
verá ser regulada pela lei ordinária.

Sala. das Sessões, 25 de Maio de 193-4. - A. C. Pacheco
e Silva.

Declaro que votei pelo requerimento de destaqne do
Sr. Deputado Acúrcio Tôrres, que importa Da supressão da.
palavra "indissolúvel" do art. 167, do projeto, permitindo,
assirn, a instituiCão ào divórcio pela lei ordinária, de vez
que, ent.re os argumentos apresentados a favor da medida.
não é lícito se deixe de considerar, com toda a simpatia.
pela excel~ncia da intenção que o ditou, aquele, de maior re
levancia, superando a todos os que lhe são contrários: o de
que o novo instituto libertará do culto da hipocrisia, a que
as constrangem os preconceitos e conveniências sociais, as
criaturas que, unidas na aparência mais ilusória, mas ra
dicalmente separadas na realidade - mais· acabrunhadora,
se desentendem na vida de casal, se detestam na mútua
apreciação, em uma palavra, se repelem e, tantas vezes, até
se odeiam. Esposos felizes não pensarão na existência do di
vórcio, como também aos homens que seguem a linha reta
do dever preocupará jamais a existência do Código Penal.
O div6rcio a vínculo, com as necessárias restricões, conce
dido com moderacão e critério, virá, sem a menor dúvida,
assegurar direitos recíprocos áqueles a quem pelas contin
gências da vida fÔr mistér recorrer á salvadora providência
que, como lei reparatória, integrará os cônjuges, sem subter
fúgio algum, em as !'luas elevadas funcões civis e sociais.

Sala das Sessões, 2{) de Maio de 1934. - Morais Paiva.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sôbre a eli
minação da palavra "indissolúvel", do art. 1° do Capítulo
"Família" .

Os Srs. Deputados que aprovam a eliminação da pala
vra "indissolúvel" queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada a eliminação.

O Sr. João Vilasboas (Pela ordem) - Peco verificação
da votação.

O Sr. Presidente - Atençãor Peco aos Srs. Deputados
que ocupem seus lugares, para os fins da contagem. (Pausa)

Votaram a favor da eliminação 46 Srs: Deputados, e
contra 148.

Foi rejeitada a eliminação. (Palmas no recinto, nas t7Í
bunas e nas galerias.)

Atencão! Á vista do voto da Assembléia, parece-me lIUe
devo considerar prejudicadas todas ·as emendas cujo desta
que foi pedido, relativas á questão do divórcio, que fica as
sim desde logo decidida.

Fica prejudicado o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da palavra "indissolúvel" no artigo
1° do Capitulo IV da Família no Título VI do J>rojeto nú
mero f B - 1934.

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. - Edgard San
che8.
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o Sr. Presidente - Ultimada a votação, para a qual foi
requerida prorrogacão, vou levantar a sessão, designando
para a de depois de amanhã, 2a feira, 28 do corrente, a
mesma

ORDEM: DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (2° turno).

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 30 minutos.
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Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

Ás 14 horas, comparecem os 81's.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barce
los, Thomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa,
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo,
Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermo~t, Mário Cher
mont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joa
quim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida Rodri
gues Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares,
Godofredo Viana, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de
Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeová Mota,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo

. Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, 'Veloso Borges,
Odon Bezerra, Irenêo Jofilly, Herectiano Zenaide, Pereira
Lira, Barreto Campelo, Agamemnon de Magalhães, Souto Fi
lho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Do
mingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcan
ti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba,
Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro
Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antonio
Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues D6ria,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Pa
raíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni,
Me<!fJiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Masca
renhas, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Homero P ires, Manuel
Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Fran
cisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Pa~sos, Fer
nando de Abreu, Carlos Lindenberg, 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, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes,
César Tinoco, Alípio Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernando
Magalhães, José Eduardo, Gwyer de. Azevedo, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Ribeiro

·Junqueira, José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro
Aleixo, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Mata Machado, De!
fim Moreira, José Alkimim, Odilon Braga, Vieira Marques,
Clemente Medrado, Raul Sá, .Simão da Cunha, João Penido,
João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Poli
carpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo
Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belrniro de Medeiros, Li
curgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Bran
dão, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Antero Bote
lho, João Alves, PUnia Correia de Oiiveira, Alcantara Macha
do, TeoWnio Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues AI-
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ves, Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo,
V'ergueiro Cesar, Guarací Silveira, Hipólito do Rêgo, Zoroas
tro Gouveia, José Ulpiano, Cincinato Braga, Abreu Sodré, L~
cerda Werneck, Antônio Covello, Cardoso de Melo Neto, MoraIs
Leme, Henrique Bayma, José Honorato, Domingos Velasco,
Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pa
checo, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto,
Antônio Jorge, Idálio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Kon
der, Arão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maxi
miliano, Maurício Cardoso, Anes Dias, .Frederico Wolfenbu
teU, João Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul
Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de
Moura, Alberto Diniz, Cunha Vas·concelos, Acir Medeiros,
Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio
Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco
Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira João Vitaca,
Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Gilherme
Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Má
rio Manhães, Ricardo Machado, Válter Gosling, Augusto Cor
sino, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Eu
vaIdo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen,
Teixeira Leite, Oliveira Passos, Davi Meinicke, Pinheiro Li
ma, Levi Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Noguei
ra Penido (241).

Deixam de comparecer, os Srs. :

Agenor Monte, João Alberto, Oscar Weinschenck, Buar
que Nazareth, Bias Fortes, Melo Franco, Negrão de Lima,
Mário Whately, Carlota de Queiroz, Milton Carvalho, Horá
cio Lafer, Rocha Faria, Gastão de Brito (13).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa ° compa
recimento de 241 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

Comparece o Sr. Ministro Washington Pires.

O Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2-),
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente.

, O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem
retificações a fazer sôbre a Ata, que acaba de ser lida, queira
enviá-las á Mesa, por escrito.

É enviado á Mesa o seguinte

DISCURSO ESCRITO

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Sr. Presidente, sou dos que
pensam devermos evitar a todo custo a permanencia em nos
sa nova Constituição de dispositivos que entravem a evolu
ção natural dos problemas que afetam os interêsses legíti
mos da coietividade.

Pertence a êsse grupo o art. n. 26 das "DispJsições
Tra.n~it6rias", nos têrmos propostos pela Sub-<Comissão que o
redIgIU.

De fato a determinação de que a futura Constitui.
cão seja "publicada na mesma ortografia usada na .Consti
tuição de- 1891 e que fica adotada no País", impedirá que
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em qualquer tempo se ponha um paradeiro á balbúrdia em
que temos vivido no particular da ortografia da língua na
cional.

A primeira determinação dêsse trecho. seria pratica
mente inofensiva se, uma vez aprovada pela Assembléia,
nos não obrigasse á prática de um êrro que a pouco e pouco
já ia d~saparecendo· em nossa linguagem escrita, pois, na
Constituição de 1891, impressa nos "Anais da Constituinte"
de então, "Brasil" está grafado com z.

Ninguém mais contesta que, á luz da etimologia e da
história, Brasil deve escrever-se com s, e não se alegue sig
nificar a assinatura de Rui Barbosa, nesse documento, n sua
anuênCIa a êsse modo de pensar, porquê na leitura das "Car
fas de Inglaterra", dadas á publicidade por êsse eminente
brasileiro pouco depois, em 1896, e, naturalmente, por êle
revistas com cautela, depara Brasil e não Brazil.

A outra determinação, e que fica adotada no Pais, se
lograsse o assentimento do plenário, iria forçar-nos a escre
ver errado indefinidamente, ou, pelo menos, durante o prazo
de vigência da Constituição que aqui elaboramos.

Desde muitos anos que a todos quanros entre nós se inte
ressam pelos problemas do ensino ressalta a necessidade
da estabilização da ortografia brasileira, derivando as diver
gências que têm retardado a solução do caso de quererem
uns que prepondere a etimologia, outros que prevaleça a
fonética.

Sôbre a maneira comum de grafar-se no Brasil, Mar
ques da Cruz. em seu substancioso livro intitulado "Por
tuguês Prático" (2& edição) assim escreveu:

"Precisamos nos convencer de que a ortografia
usual ou mista, ou disparatada (isto é etimologia fo
nética) herdada de Portugal e comum ainda hoje em
todo o Brasil é um acêrvo de incoerências, como,
neste mesmo livro, nas questões de ortografia, se
poderá ver."

Quando, em 1919-1920, ocupei o cargo de Diretor Gerai
da. Instrução Pública Municipal, impressionado pelas dis
cordancias que, na maneira de escrever certas palavras, evi
denciavam inspetores, professores e alunos, o que tornava
difícil, e, ás vezes, fonte de graves injustiças, a correção das
provas escritas, achei conveniente constituir uma comissão
de inspetores escolares e outra de professore.s para o estudo
cuidadoso do assunto.

Trabalhando isoladamente conclufram os Íabôres res
pectivos, aos quais me foi dado o prazer de presidir, pela
apresentação dos seguintes pareceres:

Da Comissão de inspetores escolares:
"Considerando que é indispensável aliviar o trabalho de

professores e alunos, pondo de lado o egoísmo dos eruditos,
que se prendem a sutilezas ortográficas e alimentam a
anarquia que a tal respeito se sente em nosso ensino pri
mário, parece-nos:

1:° .Que é necessário, quanto antes, firmar uma ortogra
fia, regularizando e fixando regras precisas e claras;

2".0 Que qualquer tentativa de uniformização sem sim
plificação, além de constituir trabalho para muitos anos,
com pouca probabilidade de aCÔrdo satisfatório, viria retar
dar inutilmente a simplificação ortográfica. que· se impõe,
e para a qual há acentuada e progressiva tendência en
tre nós;
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3.° Que na impossibilidade de, no momento, se recor
rer a trabalho novo, preciso se faz escolher um dos· siste
mas de simplificação já em uso;

4.0 Que dos sistemas adotados o que melhores condições
para aceitação apresenta - embora com senões, que devem
ser corrigidos por acôrdo entre os povos interessados - é o
jã adotado pelo Govêrno Português, respeitado aqui no Bra
sil nos exames preparatórios, em virtude do aviso de 11 de
setembro de 1907, e usado e ensinado por professores de
incontestável competência e valor;

5.0 Que, manifestando-nos simpáticos á uniformizacão e
simplificação da ortografia, visamos principalmente o que
mais nos interessa - o ensino das crianças;

6.0 Que sendo a ortografia de qualquer língua pura
mente convencional, parece-nos absurdo, que o amor á tra
dição nos leve a manter aberrações, com sacriffcios do fl1
turo, que está um' pouco em nossas mãos.

~ verdaae que a uDlformizaçao, com slmplificac.áo, vem
contrarlar hâbitos adquiridos, 9 ferir a vista de muitos, qne
não querem desaprender o que sabem para aprender o que
Ignoravam, embora de maneira mais simples e mais razoá
vel. Levada, porém, a efeito, aproveitará ás nossas crian
ças df' b')je, homeD~ de amanhã, ainda não presas a tantas
considerações e cujos olhos ainda não afeiçoados ás ~onvpn
ções ortográficas atuais, receberão com vantagens as que
lhes dermos, na esperança de proporcionar caminho mais
plano e menos cheio de dificuldades do que o nosso.

O melhor roeio para chegarmos a uma uniformização,
tanto quanto possivel razoável e escoimada de senões, é o de
aCÔrdo e concessões entre portugueses e brasileiros sõbre o
que nos é propriedade comum, a êsses acõrdos e concessões
não podemos fugir - nós os hrasileiros - por amor á lín
gua que aquêles nos deram e ensinaram e que certamente
prezam tanto como nós.

Aguardar a concertada opinião dos nossos filólogos
seria arriscar-nos a esperá-la por muito tempo, para aca
bar resolvendo a questão exatamente com os mesmos argu
mentos e invocando as mesmas necessidades de hoje.

A simplificação ortográfica que aconselharilOs, não al
tera a pureza, a 'índole e os caracteres íntimos da nossa lin
gua. Está bem apoiada na opinião de competentes e erú
ditos daqui e de Portugal. De acôrdo com os seus princípios
escrevem ou ensinam muitos dos nossos autorizados litera
tos e mestres.

Estamos certos, por tudo isso, de que. aconselhando a
sua adoção. embora não resolvamos todas as dificuldades do
nosso problema ortográfico, eliminaremos a maioria delas.
o que já constitue uma grande vantagem.

Distrito Federal, 4 de Dezembro de 1919. - Esther Pe
dreira de Mello. - Aristoteles Solano C. da Cunha. 
Dr. Custodio Nunes Junior. - Antonio Cicero. - Paulo
Maranhão. - Silva Pereira. - Aguiar Morp.'ira. - Frn'Tl
cisco Vianna. - Eduardo A1tyusto de Caldas Britto. - Car
los A1Ires de Cerqueira Lima. - Venerando da Graça So
brinho. - Virgilio Varzea.

Da Comissão de Professores:
"'Considerando que nas escolas primárias reina, no en

sino da língua portugueza. completa desordem na parte que
se refere ao modo de grafar as palavras, porquê a inexistên
cia de uma ortografia oficial permite a cada docente prefe-
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rência por esta ou aquela maneira de escrever e, portanto
liberdade de ensinar como melhor lhe apraz, o que acarret~
graves inconvenientes para as cMnncas que, ou por promo
ção de classe ou por transferência de escola, vêm reprovado
hoje o que lhes foi ensinado ontem, e que amanhã poderá
ser tido novamente como cerlo;

Considerando que se torna cnda vc? mais difícil o ,jul
gamento de trabalhos escritos nns eseolns. principalmente
em exames, quando não raro se vê anutado como êrro o que
por pessoas doutas é aceito como certo variando de modo
notável os critérios de uma mesmn comissüo;

Considerando que, não nos pl'ldo ser indifel'ênte tal es
tado de coisas, dadas as nossas reHponsabilidades no ensino
primár:io e que se 3 estranhos pal'oco n questão adiável, tal
não podemos admitir', nós que dovf'mos procurar o benefi
cio dos que, hoje anaIfabétos, teriio amanhã qtJe nos pedir
instrução;

-Julgamos de necessidade IndlRcutfvol a uniformiza
Cão ortográfica nas escolas prim(lI'ln.q tJo Distrito Federal.

Considerando mais que o l'e(~I1I'~1l do consulta a gra
máticas e dicionários, tão poucas VI!ll'R em boa harmonia
de vistas e falhos de regras preciosll!'. no tocante á gra
fia das palavras, não conduz n umll dfl l'll'.Invel uniformidade;

Considerando que os cl:issicOR, om flagrante divergên
cia, não pódem constituir guia Se[.l'lU'O pllra aqueles que as
piram a certa nnidade no grafal', pOI'quanto seus escritos
não, apresentam, coerência quo cxpllqlJc uma qualquer e
razoável preferência;

Considerando que não .6 nCI'ltó.vcl n c~umada grafia
usual porquê, pela falta de baso fixn, permitindo ampla mas
condenável liberdade, pode variar nté de indivIduo para in
divíduo, sem que tal díversídallo se justifique, sempre, pela
etimologia ou pela fonética;

Considerando que a adocão dn ortografia puramente
etimológica (?) não resolve o proLlema da nnifícação, j~i.

por exigir conhecimentos profundos das línguas mortas,
já por se não acharem acórdes graml'\licos e filólogos, des
fazendo-se assim, inúmeras vezes, a possibilidade de, com
absoluta certeza, evitar-se o êrro;

- Parece-nos que se devo ndolar uma grafia que não
permita ~s liberdades da chamada tl>HIll! p, nüo ofereça as
dificuldades da qU€ se diz pl.1l'amclllLl' f'limdlógica.

'Considerando, ainda, que um sisll'nHl. definitivo de sim
plicação ortográfica trará rcais vantagens, notadamente ás
crianças que vão iniciar seus ('sL\ldo.~, para as qnais o ensino
da leitura e escrita simnll.nncalol, Im'nado sensivelmente mais
fácil, permitil'á mais r-ápidel, 1', pOl' conseguinte, maior pro
gresso;

:Considera,ndo que a simplificncão ortográfica, dentro da
unificação, se criteriosamente adotada, evitará os inconveni
entes da grafia usu3JI, mesmo nos alunos que a esta se ach~m

habituaoos, beneficiando-se assim c ensino de todas as classes;
IConsiderando que ha impossibilidade de se fazer no mo

mento um sistema nosso de simplificação, por falta de aCôr
do entre os nossos filólogos;

IConsideJ!'ando que dos sistemas que pretenderam substi
tuir as ortografias correntes, nenhum melhor do que o já
adotado em Portugal respeita, dlmtro dos limites possíveis, a
etimologia das pa]·avl'as, sua feição própria, sem de~acôrdos
sensíveis com a fonética;
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Considerando que, Bmbora não perfeito ainda, é, toda
viá, êsse sistema o que parece mais aceitável, por isso que
se molda em princípios rigorosamente estabelecidos, e que,
por mel·hor corresponder ao seu objetivo, de certo sofre
rá, em futuro, IllJais ou menos remoto, lige'iras mas neces
sárias modificações;

Considerando que a~ dúvidas, que surgem na ad·oçã()
de uma ortografia fixa portuguesa, são principalmente
oriundos da diferença no modo do pronunciar alguns vocá
bulos, aquí e em Portugal; e que tais dificuldades jamais
desaparecerão por completo entre os dois países, e mesmo
no Brasil, entrB fil'hos de diferentes Estados, tornando-se
necessárias concessões entre os dois povos,'como fizeram os
reformadores portugueses grafando grande número de pa
lavras de conformidade com a nossa pronúncia, para que a
lingua se não a-ltere profundamente;

Julgamos será um bom serviço á causa do ensino e
aos interêsses dos dois povos que falam a lingua IJortu
gu·esa, regularizar-se e simplificar-se nas escolas públicas
llrimárias a grafia, de acõrdo com os princípios firmados e
aceitos já oficialmente em Portugal.

Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1919. - Eulina de
Nazareth. - :F'elicidade Pereira de ],.[aura Castro. - Am
brozina Rodr'igues Pereira. - Mariana Pinto Fernandes
Porto. - Antonia Naza1'eth do Rozario Oliveira. - Sisina
Queiroz Nascimento. - Idalina Rosa Barcellos. - Maria
Ferreira Soares Viéi·ra. - Maria José Xaltron Gaze. -\
Leonor Posada. - Antonio Cannavan Nery Costa. - Stella
Levy Carcf,oso. - Affonsina das Chagas Rosa. - Margarida
Luiza Adnet. - FlOripes Anglada Lucas."

De posse dêsses parecere.s, tão briLhantes quanto logica
mente fundamentad{)s, determinei, por não me assistir auto
ridade para impor uma reforma ortográfica, que não fossem
-emendadas as prova's, escritas de acôrdo co..m o sistema sim
plificado preferido nesses pareceres.

É natural que Bssa minha resolução tenha despertado
críticas, mas o argumentos então explorados nada valiam,
oonforme será facil demonstrar, anal'isando-os sucessiva
mente:

10 - A simplificação ortográfica desatende á etimo:lo
gia, o que tornaria desinteressante o estudo da lingua.

Vejamos, a seguir, uma lista de algumas das palavras
-que a etimologia manda simplificar, relativamente ao modo
por que o processo usual as grafa:

Grafia usual

Hontem
Amarello
AIlemão
Hombro
eahir
Theor
Homophago
Sahfr
Homoplata
Bahía
Collosso
Systhema

Grafia etimol6gica

ontem
amarelo
alemão
ombro
cair
teor
om6fago
sair
omoplata
baía
colosso
systema



Grafia usual

,Cathegoria
Eclypse
Esphynge
'Colyseu
Tradicção
Sachrist.ia
.Sachrislão
Camphora
Sepulchro
Peior
Exhuberanle
ExhorbiLar
Lithurgia
Lyrio
Oulhorgal"
SolliciLar
Affastar
Jayme
Euclydes
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grafia etimol6gíca

categoria
eclipse

esphinge
coUseu
tradição
sacristia
sacristioi.O
canfora
sepulcro
peor
exuberante
exorbItar
liturgia

lirio
outorgaI'
solicitar
afastar
Jaime
Euclides

20 - Aumentar o número das palavras homógrafas e
homófonas, dificuitando, assim, a compreensão da lingua
gem escrita e falada.

Alegava-se, por exemplo, que fato sem c, isto é, fato,
é tI(pa. Mas, alé.m de que fato não é somente tripa, senão
também, roupa e rebanho, a distinção seria feita pelo sen
tido, pois, se alguém ouvisse ou lêsse que Fulano apare
cera, com um fato novo, poderia supor que êle surgira com
os intestinos renovados?

'Manga é parte do vestuário e significa também: filtro
afunilado, malha de rêde, tromba dágua, chaminé de can
dieiro, chocalho, turba... E essa multiplicidade de' signifi
cação não deriva de simplificação gráfica ...

Quando se pensa um ferimento, medita-se sôbre êle ou
se lhe aplica um aparelho adequado?

Homófonas, ·embora não hom6grafas, são, entre outras;
Ohácara (quinta), xácara (narrativa 'Popular em verso.)

Coser (em agulha), coser (ao fogo) .
Molle (tenro, mole), (grande volume) .
Penna (de ave ou de escrever), pena (castigo).
Pregar (sermão), pregar (prego).
Para entender o significado de ql1a'lquer delas, quando

ouvida, seria necessário reclamar a respectiva soletração?
30 - Dificultar a prosódia, como sucederia quando se

escrevesse saír, caír baia ao invés de sahir, cahir, bahia.
Além de que isso não seria argumento que justificasse

a insistência nesse êrro gráfico, se o h tivesse realmente
a função de tonificar o i segUinte deveria logicamente es
crever-se: sahir e sae, cahir e cae, Bakia e baiano ...

40 - Deturpar a estética das palavras. É um argumen
to de poetas, mas não de filólogos, pois somente aqueles
poderiam preferir a grafia errada lyrio e lagryma, sob a
alegação <le que o '1/, na primeira, simbolisa a forma 9a flor
a que corresponde, e, na segunda, representa a deSCIda da
lágrima... .

5° - Contrariar o nacionalismo. Custa crer que inte
lectua:is reproduzam êsse argumento, pois seria necessário,
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para caracterizarmos a língua brasileira escrever errada
mente a portuguesa?

'Compreende-se que Portugal, numa fase crítica de sua
história em que esteve na iminência de ser absorvido pela
Espanha, tivesse procurado acentuar a distinção -entre o
português e o espanhol, pela complicação gráfica de mui
tas das paIn:vras que eram, então, simplesmente '8scritas,
como uma demonstração da divergência nacional.

Mas nós brasileiros, que nenhum mal devemos querer
ao velho Portugal e que nenhum receio podemos nutrir de
ser por êle absorvidos, não temos o direito de fugir á ten
dência universal da simplificação ortográfica, somente por
quê os portuguêses já trataram disso.

Cita-se frequentemente a cacografia francesa como ar
gumento desfavorável á utilização, no Brasil, de um sistema
ortográfico simplificado, mas o francês de hoje é muito
mais singelo, em sua maneira de escrever, do de antanho.

Língua de prosódia ilógica, o francês teve a sua orto
.grafia complicada na Renascença, pela introdução dos gru
pos ph, th, rh, e ()ih, para representarem letras gregas, cujo
som original não reproduziam, e de letras etimológicas que
não influBIIlciam na pronuncia, como 'Sucedeu a escholer e
a escripture.

Naturalmente essas divergências entre a palavra escrita
e falada conduzIram Rich·elieu, ao fundar a Academia fran
cesa, em 1635, a incumbí-Ia de fixar a lingua e estabelecer
lhe regras seguras.

A fixação ortográfica, então solicitada, somente foi le
vada a efeito em 1673, com a pu,blicacão do primeiro dicio
nário acadêmico, o qual registava charactere, advocat, sça
voir, abbatre, etc., mas, nas edições sucessivas, foram fei
tas várias simplificações.

Depois da verdadeira revolução que atingiu o ensino
primário em França, em 1880, vários glotólogos, Clédat,
Bl'unot e Paul },leyer e professores, Renard, Clairin, Bernes,
auxiliados pelo filantropo Jean Barés iniciaram campanha
intensa em favor da simplificação o:,tográfica do francês.

A reforma preparada por Clédat, em 1891, por determi
nação de Buisson, então diretor do ensino primário, não foi
aceita pelo Conselho Superior, mas León Bourgeois, ministro
da Instrução Pública, estabeleceu que na revisão das provas
escritas fossem atenuadas as exigências relativas aos erros
ortográficos.

Em 1900 foi tentada nova reforma, porém a Academia
franceza se opôs, mantendo-se até hoje o statu quo ante.

A comparacão de um texto do francês antigo com outro
do atual evidenciará, entretanto, a quem a fizer, a importan
cia da simplificaCão que tem sido progressivamente introdu
zida.

Outro tanto sucede também ao inglês, simplificado so
bretudo pelos americanos, e ao alemão.

Por que permitirmos então que fique em nossa Carta
-Magna um dispositivo que nos vede a evolução natural,
nêsse particular?

Pessoalmente não sou simpático á ortografia oficial,
porquê entendo que a Academia de Letras, . despresando os
melhores conselhos dos filólogos, modificou, para mal, :,'
sistema etimológico-fonético-hist6rico criado em Portugal
em 1911, mas escrevendo, como faço, há mais de vinte anos, .
simplificadamente, não posso deixar sem protesto que um
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dispositivo constitucional nos obrigue a permanecer no êrro
e na confusão cacográfica em que temos vivido.

Se houve, como se diz, na elaboração do convênio inten
ções subalternas, que prejudicariam nossos interesses co
merciais, que se denuncie êsse convênio ou que se prolon
gue o prazo para a sua eX6cuçúO obrigatória entre nós, mas
o que é indispensável é que firmemos de uma vez as regras
imutáveis do sistema ortográfico brasileiro, simplificado e
racional.

Na solução dêsse problema de magna importancill de
verão resolver os glot61ogos e não todos nós, pois o Brasil
não se afasta muito de Portugal onde, no dizer de Adolfo
Lima:

"As coisas do ensino em Portugal são como as
to iradas : todos percebem e tem opiniões sôbre o
assunto". - Leitão da Cunha.

o meu nobre colega Sr. Deputado Valdemar Faleão
proferiu na sessão de 4 de Maio um memorável discurso
em que defendeu, com a inteligência e a cultura que nós
t.odos lhe reconhecemos, a restauração do cargo de vice
presidente da República na Constituição que ora estamos
elaborando. S. Ex., justificando a eficiência dos vice-presi
dentes, quando em exercício, recordou em têrmos altamente
honrosos e dignificantes, a atuação de meu saudoso proge
nitor - o vice-presidente Delfim Moreira, - quando, pela
morte do Conselheiro Rodrigues Alves, ocupou por oito
meses a direção suprema de nossos negócios públicos.

Se estivesse presente no momento em que o brilhante
parlamentar cearense proferia a sua oração, teria, em apar
te, testemunhado a S. Ex. a minha gratidão. Ausente, porém,
do recinto, só depois pelo Diário da Assembléia, tive conhe
cimento do discurso de 3. Ex., motivo porquê expresso nesta
retificação o meu sincero agradecimento, para que conste
dos anais da Casa.

Sala das Sessões, 28 de Maio de i934. - Delfim Moreira.

Não me conformando com a explicação que deu o Sr.
Presidente da Mesa á questão de ordem, por mim levanta
da, na sessão de 26 do corrent~, venho, com a devida vênia,
contestar o que afiTmou S. Ex., na declaração com que pre
tendeu atender-me. Para isso. girvo-me das suas próprias
palavras, quando, muito antes, resolvendo uma questão de
ordem, levantada na sessão anterior, afirmava que: "Os fun
damentos dessa questão de ordem (a que estava resolvendo)
foram: primeiro, que a Assembléia não se aühava conveni
entemente esclarecida ao votar o assunto". Convém esclare
cer ainda, em abono do que afirmo, que a questão de ordem
a que acabo de referir foi levantada por vários Srs. Depu
tados, inclusive o Sr. Pacheco de Oliveira, primeiro Vice
presidente da Assembléia. Não tinha, portanto, razão o Sr.
Presidente para me responde!": "Estou convencido de que a
Assembléia vota sempre devidamente esclarecida, porquê
não há reclamação alguma que tenha chegado ao meu conhe
cimento". A minha reclamação era, evidentemente, proceden
te, não s6 em face do caso resolvido por S. Ex., como em
vista de outros ocorridos em sessões anteriores. E sôbre isso
não há duas opiniões.

Sala das Sessões, 28 de Maio de i9-34. - Martins Veras.
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Sr. Presidente - Requeiro que seja apresentada, como
sugestão, á Comissão de Redação, o seguinte texto para o
§ 20, do art. 4°, do substitutivo da Subcomissão relatora do
capitulo In, (Da ordem econômica e social), do Utulo VI,
do projeto n. f-A. de 1934, te-x:to resultante do ajusta
mento, aprovado pela Assembléia, do dispositivo daquele
parágrafo com o da emenda n. 1.075:

"§ 2.° A lei federal regulará a revisão das tarifas dos
serviços explorados por concessão, ou delegação, para que,
a bem do interêsse coletivo, os lucros dos concessionários,
ou delegados, não excedam á justa retribuição do capltal,
que lhes permita atender normalmente ás necessidades pu
blic::l- rIp "~n:ln<:;'j() e melhornmento dl\sses servi0us."

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Oscar Weín
schenk.

yem á Mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Postulados cat6licos

Declaro ter votado contra Os chamados postulados ca
t6licos, constantes do capítulo IV, titulo VI, do projeto consti
tucional. No nosso entender a matéria de casamento devia
ser regulada pela lei ordinária e não pela Constit.uição.

O Partido Libertador nas suas deliMrações, ao organi
zar a plataforma destinada aos seus candidatos â Consti
tuinte, não acudiu aos denominaclos postulados católicos.
Prescreveu, á respeito, textualmente, o seguint.~: "Devf>.rão
ser mantidos os princípios relativos á liberdade espiritual,
definidos na Constituição de 1891, especialmente, os que se
contém no art. 72, §§ 60 e 7°".

Fomos assim de opinião qne perdurassem não s6 os sa
lutares princípios de se[laração e independência entre a
Igreja e o Estado, como o ensino leigo nas escolas públicas.

Por maior que fosse o nosso respeito pela Igreja, e a
nossa admiracão pelos virtuosos prelados católicos, não
atendemos, nem mesmo, ao emp'enho em dar solução práti
ca ao vfcio de acoroçoar. na colônia, o exclusivo casamento
religioso.

Não cortejamos, jámais, o voto episcopal, e nem apóio
pedimos aos clérigos prestigiosos. Para ,n6s, o assunto tem
que permanecer, ainda, no mesmo ponto em que, então, sá
bia e brilhantemente, foi colocado. Permanecem de pé os
mesmos argumentos de outrora, e neles nos rebuscamos.

O ensino religioso nas escolas públicas e oficiais, que
brantará por fôrça, o princ,ípio de igualdade que o estado
democrático deve mant.er. Se cuidar do ensino exclusivo de
uma s6 religião, estará o principio mortalmente ferido. Se
pretender acudir ao ensino de todas elas, chegará ao des
propósito inconc'3bível. A boa decisão estará, no caso, nu
ma. neutralidade, a:sseguracora do respeito a todas as
crenças.

O pregoeiros da nova medida, ainda, 5e vestem nos fi
gurinos da ant.iga ideologia. Atribuem- á ausência da reli
gião na escola, o surto de paixões perigosas, compromete
doras da t.ranquilidade pública e do bem estar social, por
silenciar na prédica que pode instilar no cor'ação do povo
os sentimentos de nobreza e de ordem, de respeito e de
virtude, que devem nortear a massa geral dos cid.adãos.



-199 -

Sem desconhecer, em via de regra, a influência bené
fica do sentimento religioso na sociedade, 'é preciso não
exagerá-Ia e convir que êle, também, pode, pelo fanatismo,
produzir como já tem acontecido, numerosos males e, até
sangrentas revoluções; sendo duvidoso se há mais perigo
em sua ausência, do que em seu excess(}. Tal sentimento,
em gráu razoável, e sem exclusivismo, pode e deve cultivar
a escola leiga. Esta não repele, antes difunde, as idéias
morais e religiosas, que são patrimônio comum, princípios
universais de todas as crenças, concienciosas e esclare-.
cidas.

Ao mestre não cabe catequizar, e sim formar o carát.er
e o coração do discípulo, inculcando-lhe a idéia do dever e
urna pureza de sentimentos, apanágio das sociedades bem
formadas.

Assim, a escola não ensinará máximas intolerantes, não
inspirará aos alunos o 6dio aos que professarem religião
diversa, não entrará no hieroglifo dos .dogmas; mas, pro
fessará, sem quebra da neutralidade que ela deve guardar,
entrp todas as crenças, o respeito por todos os direitos e li
berdades legitimas, o amor. ao próximo, sem distinção de
seitas, a fraternidade das raças e dos pm:os, a caridade para
com todos, a responsabilidade pessoal, o amor á ordem, o
acatamento á lei e aos superiores, a prática do bem e da
virtude e, enfim, os deveres sublimes do patriotismo.

A separação integral entre o Estado e a Igreja deve
permanecer, para que fique assegurada, tanto á religião,
corno á sociedaÇle, a paz de que ambas carecem.

O cidadão e o fiel têm direitos e deveres diferentes,
que não devem e não podem ser confundidos.

A êsse respeito a Constituição de 1891 satisfazia os es
piritos mais exigentes, apresentando-se como padrão de cul
tura e de tolerancia de um povo, a despertar elogios dos es
trangeiros pela forma liberal e pacifica, com que foi o as
sunto resolvido pelo Brasil.

Se quiséssemos usar da irreverência alardf!adamente
sincera de um dos comentadores do assunto, o eminente Sr.
Getúlio Vargas, diriamos que essa grande obra acaba de ser
comprometida pela mancebia da Igreja com o Estado, em que
acaba de consentir a Constituinte. Tal ato já deu ao Rio Gran
de do Sul frutos perniciosos. Ali, muito embora Se ache a
Igreja sob a chefia de um príncipe estrangeiro, S. Revma. D.
João Becker, (nascido em São Wande1ino, na Alemanha em
24 de Fevereiro de 1870) não era de esperar que a simples
expectativa da conquista de postulados católicos serviss'e aos
desmandos verificados.

O eminente prelado que a dirige, interviu sem rebu()Os
no pleito constitucional, decidindo com a sua grande auto
ridade, e até á última hora, de seus resultados. Pessoal
mente, e por meio de outros sacerdotes, veículcu pelas co
lônias do Rio Grande, em bom alemão, entre a inexperiência
e crendice de seus habitantes; as franquias uberrimas e ter
renas do eleitor do Govêrno, e a bemaventurança que a
Igreja reservava aos votantes do' Partido Liberal. O dese
quilíbrio eleitoral, que S. Revma. exigia, firmado no ele
vado exercício de sua alta investidura, não era em desfavol'.
dos libertadores, e, por isso, nos sentimos a gôsto, para as
sinalar, mas, sim, contra os candidatos do Partido Republi
cano Riograndense,. alguns deles, relevo e orgulho do cato
licismo gaúcho, e Partido, que havia, escudado na sinceri-
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dade de um tradicional passado, melhor do que nenhum ou
,tro, atendido aos pleiteados postulados católicos.

Findo o pleilc, passados de um jato pelos crivos da
"veneração", e da "bemaventurança" e a caminho da cano
nizacão, se para tanto bastasse a. autoridade arcebispal, os
mandões políticos ingressavam na cripta da catedral de
Porto Alegre. transformada assim em encantodora galeria
de boêmios, a contrastar. na santidade do ambiente, com a
notória aversão de práticas e virtudes cristãs.

Pouco depois, talvez. perdulário á prêmio de vaidades
satisfeitas, o Tesouro do Estado, exausto e combalido, abria
se com a maior generosidade, para dar á Igreja a maior
subvencão, até então aií havida, ou seja de· 1.000 :OOOSOOO
(mil contos de réis) .

Amigos da Igreja, não queremos que ela ·se abastarde,
ou venha a comprometer o renome e a prosperidade adqui-
ridos por longos anos de sadia separação. .

Alienar a cooperação prest.imosa dos indiferentes reli
giosos, que em larga escala concorre para a pompa e para
o faúslo da Igreja. será, apenas, o primeiro pomo da dis
córdia que tentam, talvez, inconcientemente os afoitos e
perseverantes adept.os da inovacão lastimável.

Já, ao discutir-se a reforma de 1926, assinalára, com a
sua autoridade, o Sr. Getúlio Vargas, que os postulados ca
tólicos não eram anseios generalisados de seus crentes, mas,
apenas, pressão de formidável trabalho de padres e bispos
que, assim, ingressavam no campo político como incensa
dores da próxima luta religiosa, do que nos puzera, sempre,
á salvo, o sábio preceit.o da nossa Constituição.

O ambiente nacional não mudou, ainda, a respeito.
Apenas, poderá ter aumentado o número dos oprimidos, tá
cita ou violentamente, transformados em defensores de um
ideal, que não se mostra instante, e se nos afigura pernicio
so, máximé para a Igreja Católica.

TodavIa, nós homens, prestaremos contas dos nossos
atos. O padre poderá ter se enganado, ou enganado ao fiel;
outro tanto, poderá acontecer ao político, em relação ao
eleitor. Nenhum, porém, enganará a Deus.

Incensadores da santidade da missão que cabe aos sa
cerdotes, colaboradores eficientes na obra material e moral,
da Igreja e da religião, por fôrça daquele pressuposto, pode
mos proclamar, que hoje mais do que nunca, são os Liber
tadores os grandes e sinceros amigos dos católicos, e mais

.amigos da Igreja, e por bem presá-Ia, é que a querem, livre
de terrenos males e "f6ra e acima dos partidos".

Sala das Sessões, 28 de Maio de 1934. - Minuano de
Moura.

o Sr. Pereira Lira - (envia á Mesa o seguinte discurso
escrito) - Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, envio á Mesa, em
anexo, um pedido de destaque, referente á reforma consti
tucional para ser atendido por o::asião da votação do Capí
tulo das Disposições Gerais.

Parecendo-me embora que o texto surgido, em emenda.
na Comissão dos 26, adotado no substitutivo aprovado em
ia discussão, recolhido com acréscimo no trabalho de coor
denação (emenda f. 954) e endossado com o valioso parecer
da Subcomissão satisfaz perfeitamente as exigências do
presente momento constitucional, - não tive dúvida em
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procurar uma conciliação com aqueles que desejam dificul
tar alterações no texto, na parte referente aos dispositivos
estruturais.

Nessa coordenação, a bem da obra coletiva, transigi,
pouco a pouco, até chegar a mais do que devia, isto é, a
manter as mesmas dificuldades da Constituição de 1891 para
determinadas matérias. Darei ainda o meu voto para a cria
ção da possibilidade de urna revisão no final de cada legis
latura.

Nêsse espírito, a aprovação do requerimento de desta
que anexo, envolverá a criação de dois parágrafos novos, a
serem encartados no texto da. Subcomissão.

Os parágrafos são os seguintes:
§. "Q~ando as alterações propostas afetarem a

estrutura política (art. . ... , .... e .... ), é mister
a maioria de dois terços dos votos presentes, no de
curso de àois anos consecutivos."

§ "Esta Constitnição poderá ser revista no de
curso do quarto ano de cada legislatura, mediante
elaboração de um projeto, o qual será, na legislatura
seguinte, submetido a três discussões e votações, por
maioria absoluta de votos, em cada ramo do Poder
Legislativo."

Com êsses acréscimos, o texto do trabalho da Subcomis
são, passará a ser o seguinte:

"Artigo. .. Esta Constituição poderá ser emen
dada.e a proposta de emenda deverá partir: a) de uma
quarta parte, pelo menos, dos membros da Assembléia
Nacional ou do Conselho Federal; b) de mais de me
tade dos Estados, no decurso de dois anos, represen
tada cada uma das unidades federativas pela maioria
de sua Assembléia local.

Considerar-se-á aprovada cada emenda, se fÔr
aceita mediante duas discussões, por mais de metade
dos membros componentes da Assembléia Nacional e
do Conselho Federal, em dois ar.os consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos
membros componentes de um dos ramos do Poder Le
gislativo, - poderá, imediatamente, ser submetida
ao voto do outro ramo, entendendo-se aprovada se
lograr quorum idêntico.

Quando as alterações propostas afetarem a estru
tura política (artigos ..•. , .... e ... :), é mister a
maioria de dois terços dos votos presentes, no de
curso de dois anos consecutivos.

§ 1.0 Aprovada a emenda pelo Poder Legislativo,
será ela anexada, com um número de ordem, ao

texto constitucional e publicado· êste com as assinatu
ras dos membros das Mesas da Assembléia Nacional e
do Conselho Federal.

§ 2.0 Não será admitida como objeto de d~libe
ração, emenda tendente a abolir a forma republIcana
federativa.

§ 3.0 Esta Constituição pod~rá ser revis~a no de
curso do quarto ano de cada legIslatura, m~dIante ela
boração de um projeto, o qual será, na legIslatura se
gumte, submetido a três discussões e vota~ões POI'
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maioria absoluta de votos, em cada ramo do Poder Le-
gislativo." .

É êste o requerimento de destaque a que me reporto e
que peço seja' publicado no Diário da Assembléia;

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

"Para constituir dois parágrafos a serem acresMntarlos
ao artigo 191 do trabalho da Subcomissão Constitucional sO
bre "Disposições Gerais", - requeiro nas emendas 363. 997
e 1.956 A destaque das palavras abaixo que deverão ter a
seguinte ordenação e redação:

§ "Quando as alterações propostas afetarem a es
trutura polUica" artigos ( .... , .... e .... ), é mis
ter a maioria de dois terços dos votos presentes", "no
decurso de dois anos consccutivos".

§ "Esta Constituição poderá ser revista no áecur'
so do quarto ano" de cada legislatura, "mediante"
"elaboração de um projeto", O qual "se:-á submetido a
três discussões e votações", "por maioria" "absoluta"
"de 'Votos". em cada ramo .do Poder Legislativo.

Saia das Sessões, 2S de Maio de 1934. - PereiT(L Lira."

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

O Sr. Presidente - Passa-se á lr-itura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (10 Secretário), procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

Ofício:
Do Ministério da Viação e Obras Públicas, de 28 do cor

rente, nos seguintes têrmos:
"Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

- Antes de receber o oficio dessa Assembléia, encaminhando
o requerimento em que a bancada paulista me sugere "a
conveniência da suspensão da medida que obriga as estacões
de rádio a transmitirem" o programa nacional, corre-me o
dever de antecipar as explicações que me parecem mais
plausíveis.

Tomo a liberdade de transcrever, na íntegra, os têrmos
dêsse requerimento, para mais l6gico exame da questão:

"Requeremos que a Mesa da Assembléia oficie ao
Sr. :Ministro da Viação, no sentido de ressaltar a con
veniência da suspensão da medida que obriga as es
tações de rádio a transmitirem, em hora determinada
e simultaneamente, um programa elaborado pelo De
partamento Nacional de Publicidade. Essa medida,
tomada sem prévio entendimento com as sociedades
de rádio, veiu acarretar-lhes prejuízos de toda a
sorte, impedindo-as de dar cumprimento aos contra
tos de publicidade, anteriormente firmados, e pertur
bando, assim, inteira e inesperadamente, a sua eco
nomia."
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É o que se contém nas publicações da imprensa.
• Conviria ressalvar, antes de tudo, que a radiodifusão,
no Brasil, é destituída do caráter puramente comercial que
se lhe atribue. Suas estações não podem transformar-se em
agências de "reclames". Ainda não procurei coibir a abu
siva especulação de anúncios, que está entrando em concor
rência com outros instrumentos de publicidade menos favo
recidos, porquê reconheço a necessidade de facilitar êsse
meio de manutenção ás organizações incipientes. .

É verdade que o artigo 73 do regulamento que baixou
com o decreto n. 21.111, de 1 de Marco de 1932, autoriza a
propaganda comercial intercalada nos progI'amas, mas com
uma limitação de tempo que exclue a possibilidade exclusiva
de lucros.

Só por uma concessão liberal tem sido permitida, a tí
tulo precário, a irradiação de quatro anúncios em cada in
tervalo, mediante o compromisso assumido, pessoalmente,
por alguns diretores de sociedades, de reservarem um tempo
determinado par-a a divulgação de assuntos de interêsse
geral.

Deflne êsse conceito o artigo 12 do decreto n. 20.047.
de 27 de maio de 1931:

"O serviço de radiodifusão é considerado de in
terêsse nacional e de finalidade educacional."

o artigo 11 do regulamento aprovado pelo decreto nú
mero 21. :111, exprime, literalmente, a mesmJ. orientação.

É mantido na América do Norte o regime de liberdade
de exploração das comunicações elétricas. Êsses serviços,
explorados por organizações particulares, têm um caráter
essencialmente comercial.

Mas, reconhecendo o importante papel social da rádio
difusão, a orientação dos governos europeus filía-se a ou
tros sistemas que oscilam entfe o monopólio e o mais ri
goroso controle.

Em exposição sob o titulo "The relation Df governments
to broadcasting", publicada no "The B. B. C. Year-Book
1933", correspondente ao períoào de Novembro de 1931 a
Outubro d'e 1932, estão delineadas eSsas novas tendências.
Ainda mais se pronuncia a intervenção o:icial nas modernas
organizações do rádio, na Alemanha e na Itália.

A legislação brasileira preferiu um sistema misto que
combina a radiodifusão feita pelo govêrno com a. particular.

O regime anterior ao Govêrno Provisório era mais se
vero e saturado de espírito politico, como se vê do artigo 51
e respectivos parágraíos do regnlamento aprovado pelo de
creto n. :16.657, de 5 de Novembro de 1924:

..Art. 51. A difusão radiotelefônica (broad
casting) s6 será permitida ás sociedades nacionais, le
galmente constituídas, que se proponham exclusiva
mente a fins educativos, científicos, artísticos e de
beneJício público, e serão isentas de qualquer taxa.

§ 1.0 O Govêrno reserva para si o direito de per
mitir a difusão radiotele.fônica (broad-casting) de
anúncios e reclames comerciais.
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§ 2.0 É inteiramente proibido propagar por
"broad-casting", sem permissão do Govêrno, notícias
internas de caráter político."

A Revolução foi muito mais liberal.

E a medida suspeita de arbitrária, que obriga as socie
dades particulares a transmitirem o programa nacional, re
presenta, apenas, uma imposição legal.

Dispõe o citado artigo 12 do decreto n. 20.047, no
seu § 20 :

"As t:stacües da rMe nacional de radiodifusão po
derúo ser inslaladas e trafegadas, mediant~ concessão,
por sociedades civis ou empr~sas brasileiras tdôneas,
ou pela pr6pria União, obedecendo todas as exigên
cias educacionais e técnicas que forem estabelecidas
pelo Govêrno Federal."

Dir-se-â que essa obrigação fica dependente do preen
chimento das condicões previstas pelo § 10 do mesmo
artigo:

"O Govêrno da União promoverá a unificação
dos serviços de radiodifusão, no sentido de constituir
uma rêde nacional que atenda aos objetivos de tais
serviços. "

Mas, a demora na unificação não isenta as sociedades
particulares das "exigências educacionais e técnicas que fo
rem estabelecidas pelo Govêrno Federal". A rêde, destinada
a atender a êsses objetivos, criará, ao' contrário, uma situa
ção muito mais onerosa para a iniciativa privada. A exe
cução dos serviços ficará dependente do preenchimento de
todas as formalidades previstas nos artigos 16, 17 e 23 do
regulamento aprovado pelo decreto n. 21 .111.

Para não retardar a propagação da radiodifusão, exarei,
a 5 de Agosto de 1933, o seguinte despacho que prevê a
observancia oportuna de todos êsses preceitos:

"Não tendo sido ainda expedidas as instruções
técnicas e educacionais .exigidas pelo § 2° do art. 11
do regulamento aprovado· pelo decreto n. 21.111, de
i de Março de 1932, os pedidos de novas concessões
de radiodifusão continuam dependentes dessa. exi
gência.

Como, porém, não pode ser previsto o tempo ne
cessário para o preenchimento dessas formalidades
preliminares, não é justo que permaneçam preteridas
as iniciativas, já tão retardadas, de um serviço de
utilidade pública.

Assim, defiro, a Utulo precário, os pedidos cons
tantes dos processos 18.891-32 - Rádio Educadora
de Campinas, 19.872-32 - Sociedade Rádio Bandei
rante, 19.877-32 - Rádio Club Fluminense, 19.915
32 - Rádio Cultura Araraquara, 19.990-32 - Jor
nal do Brasil e 21.081-33 - Rádio Sociedade Guana
bara, com a condição de ser observado o disposto nas
letras a, b, d, e, h, i, j, k, l, n, s, t, U, 'V e [J: do § 10
do art. 16 e no arte i 7, in fine, do regulamento apro-
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vado pelo citado decreto n. 21. 111, bem como de se
subordinarem os requerentes, oportunamente, ás
normas que forem estabelecidas para a unificação dos
serviços de radiodifusão."

De acôrdo com êsse critério, foram licenciadas 24 es
tações novas.

Ainda que a transmissão do progr'ama nacional não
constituisse uma obrigação expressa em lei, nenhuma em·
prêsa deveria subtrair-se a essa contribuil;úo patriótica.
Ninguém deveria recusar-se a destinar uma hora, apenas, de
tanto tempo de exploração remuneradora, para criar o con
tacto das terras obscuras, a maravilhosa aproximação pela
palavra, que é a forma mais sugestiva do sentimento
e da inteligência, da nossa vocação de brasilidade.

Num país, como o nosso, de povo escasso, disseminado
num longo território desarticulado, s6 o rádio, pelo seu
poder de comunicação instantanea. dará a sensação da
unidade.

É um instrumento que convém para, nas oportunidades
mais expressivas, ou por um programa organizado de nobre
propaganda, fazer sentir a voz do Brasil a todos os brasi
leiros.

Se a transmissão é feita do centro para a periferia, po
derá, entretanto, consagrar uma parte da irradiação a cada
Estado, para falar, apenas, de suas coisas e de suas aspira
ções, suscitando, assim, o interêsse de todas as expressões da
nacionalidade. Sem nenhuma intervenção na elaboração dos
programas, estou disposto a expedir instruções aos diretores
regionais do Departamento de Correios e Telégrafos, no
sentido de que remetam, cada dia, ás últimas horas, as no
tícias de maior significação local, para serem retransmiti
das, juntamente com os dados estatisticos que forem cole
tados por outras administrações.

O departamento de publicidade, encarregado dessa di
vulgação, até que sejam elaboradas as instruções depen
dentes do Ministério da Educação, procurará imprimir ao
programa nacional um alto e lúcido critério.

Decorre de São Paulo o impedimento a essa iniciativa
de comunhão espiritual brasileira. Mas, deve ser puro
equívoco. São Paulo, justamente, é que mais deve integrar
se no programa nacional. Não porquê sua formação privile
giada careça do concurso dessa propaganda, destinada a
mais ampla projeção. Mas, para ouvir as vozes fraternas do
Brasil, num reatamento mais perfeito de sentimentos recí
procos, nas ansias de reconciliação que as exaltam.

Eu tenho, pelos precedentes de compreensão dos deve
res de solidariedade nacional, fôrça moral para falar neste
timbre de cordialidade, entre irmãos, uns mais felizes, ou
tros menos felizes, mas todos saturados dos mesmos com
promissos para com a Pátria comum.

Estou seguro de que a ilustrada representação de São
Paulo há de colaborar para uma solução amistosa dêsse in
cidente. Tudo depende de um reajustamento de interêsses
a que não faltarão a boa vontade do Govêrno nem meu
grande esfôrço de intervenção conciliadora.
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São os esclarecimentos que me cumpria dar á Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte. .

Sirvo-me do momento para exprimir a V. Ex. os pro
.testos do meu alto aprêço. - José Americo de Almeida.

- Inteirada.

Da Sociedade Propagadol'a do Ensino, de 25 do cor
rente, nos seguintes têrmos:

"Exmo. Sr. Dl'. Antônio Carlos Ribeiro de Andr::tda 
D.D. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

A Sociedade Propagadora do Ensino, instituição de am
paro á educação e higiene, no momento em que se discute
.utlssa Augusta Assembléia o mais importante pr::>blema bra
511eiro, qual seja o da educação nos seus vários itens. vem,
confiada no patriotismo que se encerra em cada um dos
seus membros, apelar para que não fique ao desamp'll'(j '0
róI das instituições de ensino livre, que, á sombra da lei.
foram criadas no Brasil. Existem nesta capital vários ins
titutos de ensino livres; nêles se atri1'am milhares dI' es
tudantes que, confiados nas suas administrações e na lei que
os facultou, esperam ver os esforços atendidos e os seu~ di
reitos respeitados. Não i~noram os ilustres membros l1essa
Assembléia, os óbices que a qada passo são criados pela
Fiscalização do Ensino contra todf"!:i os estabeleco.im ;otos
chamados livres, óbices, ás mais das vezes, provocados por
simples questões polfticas ou pessoais, mas que redul'dam
sempre no prejuízo da mocidade estudiJsa e no fracasso das
iniciativas particulares.

Um dispositivo legal oriundo da Iossa Carta Mcigna,
que venha sanar de uma vez por todas, se impõe e esta
belecerá a confiança que devl-m merecer as instituições que,
sem ônus para o Govêrno, sejam criadas para difundir o
ensino de nossa querida Pátria. Agora que, com a limita
ção de matrículas nos estabelecimentos de ensino 3uppl'ior,
se torna difícil o acesso a tais estabelecimentos de uma
grande ,;>arte da mocidade estudiosa, o amparo que essa Au
gusta Assembléia viesse d:lr a êsse'5 stabelecimentos 1i
vres resolveria a questão dêsses moços que, por falta de va
gas nas referidas escolas, perdem seu precioso tempo e até
o estimulo nas suas iniciati~;as pa!'!l o desenvolvimento
das suas faculdades inteletivas. Dentr"! os estabelecimentos
livres que existem nesta capital e que a Sociedade Pro- .
pagadora do Ensino, com a responsabilidade do seu rrédi
to, p6de dar o seu testemunho de honestidade, eficiênl:"ia e
legalidade, está a Universidade Livre ,la Capital Federal,
ínstituiç'" o dirigida por homens de valor moral e de abso
luta projeção nos meios educacionais e que abrig3. a~l1al
mente, no seu segundo ano de funcionamento, um grande
número de moços de élite, tendo a er.s:nar-Ihes um ('01':10
doe·ente de esc61 e que bem merece a proteção de VV. EEx.
É, pois, com confiança plena que esta Sociedade esper3. seja
qirimida a importante .questão do ensino nacional, coisa fá
cil de se tornar realidade desde que o amparo a êsses insti
tutos livres se faça pelos poderes legislativos e executivos
do nosso querido Pais.

Aproveito a oportunidade para r~n"var a V. Ex., se
nhor DI'. Antônio Carlos Ribeiro de 'o,rada, em meu nome
individual e representando a Sociedace Propagadora do En-
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sino, os protestos de respeito e consideração e grande ad
miração.

O Presidente da Sociedade Propagadora do Ensino, Dr.
Arthur Victor."

-, Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acha-se sôbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos a inserção, em Ata, de voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Cícero r::'rindade, funcionário da Assem
bléia Cons t ituinte.

Sala das Sessões, 28 de Maio de 1934. - Henrique Do
dsworth. - Hyppolito do Rego.

Aprovado.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-R,
1934, de Constituição, com emendas (2° turno).

O Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

de Maio de 1934.. - Medeiros

Requerí destaque do art.
do~ 26 para ser rejeitado.

Sala das Sessões, em 26
Netto.

159 do projeto da Comissão

. ',"-;::-j.,
a Sr. Joaquim Magalhães - Peço a palavra, pela ordem.

a Sr. Presidente - Tem a palavra, pel::.. ordem, o senhor
Deputado Joaquim Magalhães,. que deverá falar' jli9 pr-i
meiras bancadas, segundo o Regiment-3, para ser ouvidO
pela mesa.

a Sr. Joaquim Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, V. Ex. acaba de apregoar um .equerimento. peàin
do destaque do art. 169, do parecer da Comissão d03 ?6,
para ser rejeitado. Tomo, porém, a liberdade 'de lembrar
a V. Ex. que há um outro requerimento, solicitando des
taque do mesmo artigo, não para ser rejeitado, mas para
ser aprovado. (Muito bem.)

a Sr. Presidente - O requerimento que pede destaque
d(., artigo 169, para ser aprovado, é um requerimento q~e

está, evidentemente, prejudicado, porquanto o pr-ojcto Já
foi aprovado e o art. 169 a êle pertence. Quando não fôs
se assim, submetido um destaque >Jara. fim de rejE'icão,
ipso facto estaria aprovado, se não fÔsse rejeitado.

a Sr. Joaquim Magalhães - Peço a palavra, para enca
minhar a votação.

a Sr. Presidente - Tem a palavra, para encamip.har a
votação, o Sr. Deputado Joaquim Magalhães.
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o Sr. Joaquim Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ha dias, em memor-ável
reunião desta Assembléia, quando se discutia a emenda, n.
1.M9com o maior calor idealista e com o mais ardoroso pa
triotismo, quer daqueles que a defendiam, como ótima, quer
dos outros que a combatiam, como péssima, emenda que me
receu o meu voto contr-ário, eu ouvi do meu querido me.s
tre, o ilustre professor Miguel Couto, as palavras que ora.
transcrevo, e que não são mais do que uma oração fervoro
sa á formação da raça: Há outros pontos que desejava abor
dar, e não toco nem pela rama, como, por exemplo, o nosse
máximo dever de cuidar da formação e conservação da ,ra
ca. O vigor e o abatimento das raças são os' fatores mais im
portantes. ou os únicos, da grandeza e da decadência das na
ç.ões. A formação da nacão é, pois, a chave do predomfnio
das civilizações futuras. Todo povo que não tem amor a
uma raca está destinado a falir, 'em absoluto."

Iludem-se aqueles que julgam resolver o problema da
formação da ra:;a com simples palavras de retóricas, com
leis facultativas ou cantando em dias de festa nacional a cé

·lebre marcha - "Nós somos da Pátria a guarda" ...
Se não tivermos leis de obrigatoriedade, baseadas na

cit:ncia eugenetica, marcharemos para a franca decadência
de um povo.

Renato Kehl, em seu livro - Sexo e Civilizacão - em
defesa desta afirmativa faz suas as palavras de Siemens:
"Mas todas estas medidas, nada tem a ver com a conserva
ção da espécie, a qual só se conserva, com efeito, pela trans
missão hereditária e pela fecundidade dos melhores troncos.
A educação e a higiene por mais perfeitas que sejam, não
conseguiriam nem conseguirão impedir a decadência. O oti
mismo infantil de tantos políticos, pedagogos e filosofos que
esperam estender ás gerações futuras os beneficios atuJis do.
assistência social, do espurte, da higiene física, da educa
ção, etc. . ... não é senão o exemplo típico da mais grosseira
ignorancia biol6gica ou àa falta mais completa de raciocinio."

Entretanto, Sr. Presidente, ao que parece, pouco nos
importa que no Brasil, como o afirma Renato Kehl, "50 %
dos recém-nascidos não chegam ao 5° ano de vidal Frutos
que nascem para cair antes de amadurecer 11

O exame prenupcial' seria o certificado da "confissão
sanitária", no dizer de Durval Arnould, que evitaria infini
tas desgraças á família e á sociedade, por conseguinte. á
Nação. (Muito 'bem.)

O SI". Presidente - Vai-se proceder á votação do ar
tigo 169.

O Sr. Martins Veras - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Te.m a palavra, pela ordem, o senhor
Martins Veras.

O Sr. Martins Veras (Pela ordem) - Sr. Presidente, na
sessão de ante-ontem, foi discutido e aprovado o art. 167 de
modo que estranho, hoje, se venha votar o de n. 169 dei-
xando de parte o artigo 168. '

Desejaria que V. Ex. explicasse a razão disso.
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o Sr. Presidente - No Diário da Assembléia de ontem,
á pagina 4.067, consta que o Presidente disse:

'"Vamos votar agora o Capítulo do Projeto que
ainda não submeti á votação. Capítulo IV do Projeto
- Família - arts. 167, 168 e 169. Os Srs. Depu
tados que aprovam ésses artigos sem pre.juízo dos des
taques solicitados, queiram levantar-se. {Pausa. }

Aprovado. n

O artigo 168, portanto, está aprovado.
O SR. MARTINS VERAS - Agradeço a informação de

V. Ex.

O Sr. Magalhães Neto - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

li ,. O Sr. Magalhães Neto (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o assunto de que nos ocupamos é dos que
mais de perto dizem com os destinos do País.

Não tendo êste ainda conseguido resolver o mais ele
mentar de seus problemas - o problema racial - não há
quem contestar possa a utilidade, entre nós, da medida acei
ta por todos os povos cultos, desde que Galton fundou, na
Inglaterra, seu laboratório de eugenia.

Certo estou de que a Assembléia inteira concorda ple
namente em aprovar a adoção do exame médico pre-matri-
monial. .

Autoridades cientificas sem conta pleiteiam pela exce
lência da medida e nem mesmo o sentimento religioso p6de
ser invocado em seu desfavor ...

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Pelo contrário: a igreja
é favorável á medida .

. O SR. MAGALHÃES NETO - ... porquê autoridades
máximas da igreja apontam a necessidade da seleção humana.

Não precisaria citar mais do que, na antiguidade, o
nome de Frei Mariana, e, recentemente, o nome glorioso do
Cardial Mercier, que também se fez campeão da educação se-
xual e da educação eugênica. .

A ciência, pois, e a igreja de modo algum combatem a
excelência da medida. E, no seio da Constituinte, ninguém
há que se levante contra a oportunidade da idéia. (MuitIJ
bem.)

Devo declarar, entretanto, interpretando também o pen~

sarnento do leader da maioria, o ilustre Deputado Sr. Me
deiros Neto, que o assunto se acha considerado no artigo 3°
do Capítulo "Família", e considerado de jeito que traduz a
justa média de opiniões nesta Casa.

Eu, que me tenho batido, há longos anos por que se
adote a providência , que, no dizer de Guinon é o único meio
possível de realização da polícia médico-social da reprodu
cão; eu, que me tenho batido com o entusiasmo que caracte
riza os que se norteiam por um idéal alevantado, por tudo
que se prende á eugenização de nossa raça, não tenh'O dú
vidas em aceitar a providência tal qual está proposta no ar
tigo 3°, <lo mesmo modo que, inspirado p'e!o mesmo idealis-

VOLUME XXII H
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mo, estou certo que o campeão, entre nós,_ do exame_médico
pré-nupcial, o nobre Deputado Sr. JoaquIm Magalhaes, ."

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Bondade de V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETO - .. , que quer que se es

tabeleça na Constituição um dispositivo que obrigue a êsse
exame, não terâ dúvidas em aceitar o art. 3° tal qual está
redigido, com preterição do artigo cujo destaque, para re
jeitado, foi pedido pelo leader da maioria.

Não me parece mal que aprovemos o destaque para re
jeição, desde que aprovemos também o artigo 3°, tal qual
está redigido,

A nós não nos preocupa que a letra da disposição seja
esta ou aquela; a nós o que interessa é que- a. Constituinte
consagre a utilidade da medida (muito bem), para que, obri
gatoriamente, se legisle em asembléia ordinária a respeito
dêsse assunto (apoiados), sem que os projetos vão dormir á
pasta das respectivas comissões, tal qual sucedeu com O pro
jeto apresentado por um grande brasileiro, um batalhador
das campanhas sanitárias, o meu saudoso companheiro e
amigo Amaury de Medeiros, (muito bem), a cujo movimento
nobre quero, rematando esta despretenciosa oração•.•

O SR. ARRUDA FALCÃo - Brilhante oração de V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETO - •.. render, mais uma

vez, todas as homenagens da minha reverência. (Muito bem.
Palmas.)

o Sr. Leví Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o SI', De:putado Le.ví 'Carneiro,

O Sr. Leví Carneiro (Para. encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, as palavras dos eminentes representantes
{ia Pará e da Baía mostraram a necessidade inadiâvel de ins
tituir o exame medico prilnupcial e justificaram plenamente
a inclusão de um dispositivo abinente -á matéria na nova
Carta 'Constitucional.

Desejava, apenas, acentuar que a Assembléa não fará
.mais que completar alguns dispositivos que já a'Provou, 'Por
quanto jã -estabelecemos gue a assistência social abrar.gerá. a
(lducação eugênica, assim como assentámos, neste mesmo ca~

pUulo, as primeiras determ'inações garantidoras da formação
moral do casaInento

Devo aim:la salientar que a nossa legislação civil se acha
como que {:iefeituosa, em virtude da falta do exame médico
prénupc'iaI, uma vez qUe ela consigna a anulação da ca.sa
mento por êrro de rpessoa e devlido â ignorancia, ante1'ior ao
casamento, de moléstia grave, incurável ou contagiosa.

O SR. JOAQUIM MAGALH.:{Eg - Depois do mal feito, mui
tas vezes irreparável.

O SR. LEVí CARJNErRO - Exatamente; tem V. Ex.
inteira razão _ Essa é, prec'isamente, a ponderação do emi
nente professor Afranio Peixoto, mostrando que seria muito
melhor e mais útil uma medida preventiva. do que uma pro
vidência tardia, que não dá remédio aos males já causados.

Permito-me, entretanto, considerar que o dispositivo do
'Projeto i-A, que {) nobre Deputado Joaquim Magalhães pre
tende fazer restaurar, contém, no absolutismo de sua regra,
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estipulação seguramente inexequível, e que acarretaria gran
des embaraços. Inegavelmente, não é possível pretender im
por, de imediato e em todo o País, a observancia rigorosa
e estrita do exame médio prénupcial. Em outro -sentido se
orientou, não s6 a emenda da douta comissão especi~l, como
também, a minha emenda n. 988. Uma e outra dizem: "a lei
regulará a prova de sanidade física e mental dos nubentes"

A única diferença está, porém, em que o art. 3° da
emenda da Comissão acrescenta: .. lendo em atenção as con
dições sociais do País".

São ·estaspalavrasque diferenciam a -emenda da 'Comis
são da minha. E são estas palavras, exatamente, que me pã
rece.m desnecessárias e at- inconvenientes, consllgnar no texto
'Constitucional, porquêestã claro que todas as leis hão de
atender ás condições sociaIs do País. .

Por que será que, contanào a ConstituIção numerosís
simos dispositivos referentes á promulgação de leis para
atender a. rmultilplas ;neúessidades nacionais, somente em
relação a esta lei se dirá tem de se levar em conta as con
diçõe,s sociais do País? Pois então será crível que, em rela
ção aos outros casos, essas condições sociais sejam despicien
das? O legi~lador não deverá a elas atender? Deverá menos
prezá-las? Não é possivel. Por consequência, a determinação
é ex~usada re s6 pode ser perturbadora.

Parece que todos estamos de a;cõrdo na conveniência de
assegurar a instituição do exame-prénupcial,estatuindo que
a lei o faca nos têrmos mais convenientes e cel"ta:mente aten
dendo ás condições regionai.s do País, tão diversas, tão ·dife
rentes, como todos nós sabemos. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Xavier de Oliveira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Xavier de Oliveira.

O Sr. Xavier de Oliveira (Para encaminhar a vota~ão~ 
Sr. Presidente, ouvI com a máxima atenção as palavras pro
feridas pelo técnico em saúde pública, meu dileto amigo, Sr.
Magalhães Neto, e também as que acaba de articular sô
bre o assunto o Sr. Leví Carneiro.

Realmente, S. Ex. tem razão quando diz que todas as
leis que estão sendo votadas na Constituição têm de atender
ás condicões sociais do PaIs. No inciso em questão, acredito
que o objetivo do legisJador foi atender, não ás condições
sociais, mas ás condições regionais do nosso País.

Acabo de receber um jornal da Argentina que, tratando
justamente dêste clllPftulo, faz garbo em acentuar que o
Brasil é o primeiro País que inclue o exame prénU'pcial' em
SUa carta polftica. Faz algumas úonsiderações conclulÍndo por
salientar que essa medida tem de se condicionar á extensão
e á civilização do país que a adota. Pondera ainda que, n~
América, tal medida só é executada atualmente no UruguaI.

Assim, interpretando fielmente o que está no par~cert
concluo que o legislador teve em vista atender, como dIsse,
ás condições regionais. . _

Dou, pois, ci meu voto ao parecer da Comlssao, tomando
em consideração tal circunstancia, porquanto é claro que as
condições da Capital Federal. em relacão ao exame que se
quer instituir. físico e mental, não podem ser e não .são as
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mesmas das dos confins do Brasíl, onde, muitas vezes, não
existem médicos psiquiatras e outros especialistas indispen
sáveis a êsse exame.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. tem requerimento nesse
sentido?

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Assinarei neste mo
mento um requerimento, pedindo destaque da palavra "so
ciais", afim ser substituída pela expressão "regionais".
(Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o requerimento de
destaque do Sr. Medeiros Neto.

O 81'. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque, para serem aprovadas, dos arts. 2°,
parágrafo único e 3° da emenda da subcomissão, eliminadas
do referido parágrafo único as palavras finais: - "dG.3 sen
tenças anulatórias de casamento".

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Medeiros Netto

Vou submeter a votos a matéria.

Aprovados os seguintes artigos, com a exclu
são requerida.

Art. 2.° O casamento será civil e gratuita a sua cele
hração e respectivo registro. (Emenda ns. 548, 544 e H 1) .

Parágrafo único. A lei civil determinará os casos de
desquite e de anulação do casamento, havendo 5empre re
curso ex-officio, e com efeito suspensivo, das sentenças
anulatórias do casamento. (Emendas ns. 1.820 e 1.773.)

Art. 3.° A lei regulará a apresentação pelos nubentes,
de prova de sanidade física e mental, tendo em atenção as
condições sociais do País. (Emenda n. 772.)

O Sr. Presidente - T~nho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque, para ser aprovado, do parágrafo
único do art. 168 da emenda n. 1.952.

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1934. -.Medeiros Netto.

O Sr. Arruda Camara - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Arruda Camara.

O Sr. Arruda Camara (Pela ordem) - Sr. Presidente,
na Sessão passada, pedi preferência para um destaque no
mesmo sentido, assinado pelo Sr. Adroaldo Costa e por mui
tos outros Srs. Deputados. Estou informado que o Sr. Me
deiros Neto abriu mão do seu pedido em favor do nosso re
querimento.

O SR. PRESIDENTE - É necessário que o Sr. Deputado
Medeiros Neto requeira a retirada do seu requerimento.
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o Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra.

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

O Sr. Medeiros Neto (Pe~a ordem) Sr. Presidente,
havia requerido, na última Sessão, a retirada do meu pedido
de destaque, em virtude da apresentação do requerimento dos
Srs. Adroaldo Costa e Arruda Camara. Confirmo êsse pe
dido. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia, então, sôbre
o seguinte

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Constituinte:
Requeremos, para serem ruprovados, em substituição ao

art. 168 parágrafo único do projeto constitucional, os se
guintes destaques:

a) da emenda n. 739-F, á pagina 183, desde a palavra
"to.davia" ao final, excluidas as 'palavras: "uma vez que a
requerimento de qualquer dos conjuges":

b) daernenda n. 214, á pagina 207, as palavras: ó re
gistro será obrigatório";

c) da emenda á pagina 17, em início ao artigo 168 pa
rágrafo único, as palavras: "perante a autoridade civil".

Aprovados os destaques requeridos, ficará o art. 168
assim redigido:

"O casamento será civil e gratuita a sua celebração.
Todavia o casamento celebrado perante o ministro de qual
quer confissão religiosa cujo rito não contrarie a ordem·
pública ou os bons costumes, produzirá os mesmos efeitos
que o casamento civil, des.deque, !perante a autoridade ci
vil, na habilitação dos nubentes, na verificação dos impe
dimentos e no processo da oposição, sejam observadas as
disposições da lei civi,l '8 seja êle inscrito no Registro Ci
vil. O registro será gratuito e obrigatória. A lei estabele
cerá penalidades 'Para a transgI'essão de preceitos legais
atinentes á celebração do casamento."

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. Adroaldo
Mesquita da Costa. - Arruda Camara. - Guaracy sa
veiro. - Waldemar Falcão. - J. Ferreira de Sousa. 
Ba,rreto Campelo. - Irenêo J ofiUy. - Lacer.da Pinto. 
Xavier de OLiveira. - FtLrtado de Mene::es. CLement~
Medrado. _ Corrêa de OLiveira:.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado
Adroaldo Costa.

O Sr. Arruda Camara (Pela ordem) - Sr. Presidente.
devo declarar a V. E.x. que () Sr. Deputado Adroaldo ICOS
t.a cedeu a pala'Vl'a ao S"r. Joõ-é Carlos.

O Sr. Presidente - Tem, então, a palavra o Sr. Depu
tado José 'Carl'os para encaminhar a votação.

O Sr. José Carlos (Para encaminhar a votação) - Sr.
nhor Presidente, a emenda que vai ser votada dá validade
jurídica ao casamento celebrado perante o ministro de
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~alquer c(}Í1fissão, cujo rito não 'contrarie a ordem pú
blIca ou os bons costumes, observadas as leis brasileiras e
averbado no Registro Civil.

A emenda não tem em vista substituir o casamento civil
pelo casamento religioso. Ela reconhece expressamente ao
Estado a jurisdição eivil sôbre o casamento. Admite efei
tos civis, isto é, ,efeitos que interessam á ordem 'social, ao
casamento rel'igioso; celebrado de acôrdo com a lei civil.

Votada favoravelmente a emenda, o Brasil passará a
ocupar um lugar entre os países onde as liberdades indivi
duais são mais respeitadas, a Inglaterra, os Estados Uni
dos, a Austria, a Dinamarca, a 'Suécia, a Noruega, qUtl em
matéria de casamento adotam a jurisdição 'civil, e a cele
bração civil ou religiosa.

Devo lembrar que o Brasü, na legislacâo comparada,
não ficará entre os paises mais aproximados da Igreja, pois
Estados há, como a Inglaterra para ·os anglicanos, a Polô
nia, a Grécia, a Lituania, a Estônia e Iugoslávia, algumas
.províncias do 'Canad'á, e ultimamente a Itália, que r:eco
nhecem para o casamento jurisdição e oelebração religiosas.

A emenda, senhor Presidente, procura principalmente
resolver um grave 'problema social no Brasil que se apre
senta sob duas faces; o das uniões legítimas perante a Igre
ja, mas desprovidas de 'efeitos eivis; e {) das uniões legalí
zada,s pelo Estado, mas ferindo a conciência dos cat61licos,
pela inexistênClia do Sacramento.

Na família brasileira .quasi ·sempre a crença religiosa
é mais forte do que a Lei. As 'populações rurais no Bra-.
sil, já o disse, nesta 'Casa, o nobre Deputado Mata. MaCJhado:
não compreendem, não acelitu.m, nâ'o ,praticam o casamento
civil.

Eu vos trago, Senhores Constituintes, dados estatísticos
que provam, impressionantemente, a existência no Brasil
do grave problema social !para o qual a emenda procura so
lução.

No Estado de S. São Paulo, há uma região vulgarmen
te chamada o norte do Estado. Zona de civilização antiga,
situada entre as duas mais importantes cidades brasileiras
- Rio de Janeiro e São Paulo. Atra'Jessada pela Estrada de
Ferro Central do Brasil, e cortada de excelentes estradas de
rodagem. Zona, cuja orientação política esteve sempre a
cargo de famflias ilustres e tradicionais, e onde a direção
espiritual mana de um bispo - Dom Epaminondas d'Avila
e Silva, sem dúvida um dos mais cultos e mais patriotas
dentre os virtuosos prelados brasileiros.

As estatísticas oficiais relativas aos casamentos cele
brados nesta zona incontestavelmente civilizada, provam
que o número de casamentos religiosos é sempre bem maior
do que o de casamentos civis. Apresenta, ainda, muito la
mentavelmente, impressionante número de filhos ilegítimos
inscritos nos Registros Civis.

Em Pindamonhangaba, cognominada a Princesa do
Norte, realizaram-se em 1915: cento e trinta e nove casa
mentos religiosos e cinco'enta e dois civis. Em 192(}: cento
e cincoenta casamentos religiosos e sessenta e três casamen
tos civis. Em 1929: cento e trinta e cinco casamentos re
ligiosos e sessenta casamentos civis. Em 1930: cento e um
casamentos religiosos 'e cincoentae um casamentos civis.
Em consequência de tal situação foram inscritos em Ptn
damonhangaba nos Registros Civis, em 1920: quatrocentos
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e dezoito filhos legítimos e tresentos e sessenta e oito fi
lhos ilegítimos. Em 1928: quatrocentos e trinta e três fi
lhos legítimos e duzentos e setenta e cinco filhos ilegítimos.
Em 1929: quatrocentos e dezenove filhos legítimos e tre
sentos e um filhos ilegítimos. Em 1930: quatrocentos e
dezenove filhos legítimos e duzentos e vinte e cinco filhos
ilegítimos.

Em Guaratinguetá, o berço do saudoso Presidente Ro
drígues Alves, no ano de 1315, realizaram-se duzentos e
treze casamentos religiosos e cento e sessenta· casamentos
civis. Em 1920: cento e noventa e nove casamentos religio
sos e duzentos e cincoenta e dois casamentos civis. Em
:I. 929: duzentos e ses~enta e dois casamentos reI igiosos e
cento e dezenove casamentos civis. Em 1930: cento e se
tenta e três casamentos religiosos e oitenta e sete casamen
tos civis. Em consequência nos Registros Civis de Guara
tinguetá aparecem em 1920: seiscentos e vinte e sete filhos
legítimos e quatrocentos e vinte e um filhos ilegítimos. Em
1928: seiscentos e quarenta e seis filhos legfti mos e qua
trocentos e setenta e quatr0' filhos ilegítimos. Em 1929:
seis centos e dezoito filhos legítimos e quatrocentos e vinte
dois filhos ilegítimos. Em 1930: quinhentos e quarenta e
um filhos legítimos e quatrocentos e seis ilegftimos.

Em Taubaté, a séde do Bispado, realizaram-se em 1915:
cento e vinte e nove casamentos religiosos e oitenta e sete
casamentos civis. Em 1920: cento e noventa e três ca5a
mentos religiosos e cento e quarenta e sete civis. Em 1929:
duzentos e trinta e oito religiosos e cento 'e cincoenta
e três civis. Em 1930: cento e oitenta e oito .relIgiosos
e cento e dezenove civis. Em consequência, foram registra
dos em Taubaté em 1920: seisúentos e oitenta e cinco filhos
legítimos e duzentos e quinze filhos ilegítimos. Em 1929:
setecentos e sessenta e sete filhos legítimos e duzent.Js e
trinta e seis ilegítimos. Em 1930: setecentos e três filhos
legítimos e cento e oitenta e um filhos ilegítimos.

Em Lorena antiga e civilizada cidade, foram celebrados
em 1915 cento e vinte e oito casamentos religiosos e se
tenta e dois casamentos civis. Em 1920: cento e dezessete
religiosos e cincoenta e três civis. Em 1929: noventa e
três religiosos e sessenta e nove civis. Em 1930: noventa e
sete religiosos e cinquenta e um civis. As estatísticas dos
três últimos anos que vivemos, examinando dão para Lore
na, em 1928: tresentos e cincoenta e um filhos legítimos e
cento e vinte e sete filhos ilegítimos. Em 1929: tresentos
e sessenta e oito legítimo!' e cento e quaren.ta e um ilegí
timos. Em 1930: tresentos e sessenta e um legítimos e cen
to e quarenta e sete ilegítimos.

Poderia citar estatfsticas de outras zonas do Estado e
lembrar mesmo o caso de Lagoínha, onàe de 1927 a 1929 o
número de filhos ilegítimos foi sempre maior do que o dos
filhos legítimos.

As estatísticas de que me servi referem-se todas ao Es
tado de S. Paulo, e á zona pontilhada de cidades civilizadas.

O SR. GUAR.4.Ct SILVEIRA - E onde o arcebispo tem fei
to grande campanha para que o casamento civil seja rea
lizado sempre antes do religioso.

O SR; JOSÉ CARLOS - V. Ex. tem razão.
O eminente arcebispo de São Paulo, senhor Dom Duar

te Leopoldo e Silva tem publicado inúmeros dorumentos
nêste sentido. E a propósito devemos citar a notável Pas-
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toral Coletiva de 1915, em que os prelados brasileiros, nO
capítulo referente ao matrimônio aconselham repetidas
vezes a celebração do casamento civil, e mesmo que em
certos casos deve. êle ~l.'ace.der á cerimônia religiosa como
quando um dos nubentes fôr orfão.

Poderia, Sr. Presidente, apontar estatísticas oficiais de
muitos Estados da Federação, confirmando çle maneira mais
impressionante ainda a existência do grave problema so
cial.

Eis, Senhores Con8tituintes, a realidade brasileira. Tra
ta-se de um problema sério que deve ser rCi,,!vido. Para
solucioná-lo é preciso que os Senhores Constituintes apro
vem a emenda que vai ser votada. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Delfim Moreira - Sr.. Presidente, peço a palavra.
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre De'putado.

O Sr. DeUim Moreira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, primeiro signatário da emenda 548, que se
vê. conforme observação de V. Ex., a págs. 201 do impres
so relativo á Ordem Econômica e Social, Família e Edu
cação, que:::-o também aduzir algumas considerações, além
das que produzi em disc\1l'~o pl'tlfel"ido pe!'ante esta Assem
bléia, na Sessão de 5 de Abril do corrente ano.

Na minha emenda, Sr. Presidente, incluí dispositivos
que visam garantir, em nossa Constituição, não só a neces
sidade de que todos· os processos de casamentos religiosos
ou civis, sejam feitos ~ennte a auto!'idade civil, como tam
bém a de afastar a gratuidade dos respectivos processos,
para a perpetuidade dêsse instituto que tem sido a base da
nossa organizaCão social - o do registro civil.

O meu objetivo, ao formular a referida emenda, foi
justamente, além de oub~o~, beneficia!' essa classe despro
tegida, desampa!'ada pelos poderes públicos, a dos oficiais
do registro civil (Muito bem), que teriam, com a gratui
dade do casamento, de fechar as portas dos seus cartóriJJs.
porquê dos emolumentos cobrados para o preparo do casa
mento é que, quasi exclusivament~, tiram as recursos de sua.
subsistência.

Defendendo essa' ~lasse, apresentei argumentos vários,
que foram aproveitados em parte, tanto pela Comissão dos
26, como pela Subcomissão que deu o último parecer sôbre
as emendas dos 81's. DeI>utados.

Quís, Sr. Presidente, que amparássemos aqueles leais
e dedicados servidores da causa pública, em cujos cart6rios
são guardados todos os atos, todos os documentos necessá
rios á constituição da família e de utilidade na vida civil
de cada indivíduo.

Estas considerações não são mais imprescindíveis, por
quê o substitutivo apresentado pelo Deputado Adroaldo
Costa, e que subscreví com toda satisfação, vem amparar
essa classe e estabelecer as condições de validade do casa
mento religiosô.

Incumbido pelo leaàer da minha bancada de tomar parf.a
na coordenação que se consubstanciou nos destaques requ~

ridos á Mesa pelo Deputado Adroaldo Costa, eu o fiz com
toda satisfação, certo de que o seu resultado consultaria á
conciência religiosa dos brasileiros e á ordem que deve ema-
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nar de todos os atos da vida civil; prevê todos os casos atende
a todas as nossas aspiracões e aos altos interêsses da Pátria
brasileira. (Muito bem. Pa~mas.)

O Sr. Guarací Silveíra - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o 8r-. Deputado Guarací Silveira.

O Sr. Guarací Silveira - (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, 81's. Constituintes; tendo sido também
um dos signatários da emenda cujo destaque foi pedido e
que se encontra submetida á Casa, quero dar aos nobres
colegas as razões pelas quais concordei Com a respectiva
redação e Com o destaque.

Na realidade, para os cat6licos romanos, sendo o cas3,
mento um sacramento, é uma ofensa á sua conciência q::.s
êste ato, simulacro de casamento, seja praticado pela auto
ridade civil. A meu ver, direi que a lei que estabeleceu o
casamento civil devia exigir dos nubentes apenas o con
trato, que teria o seu efeito civil, após a assinatura, porém,
jamais avocar a si, o privilégio da solenidade do matrim6
nio como se fosse um sacramento realizado por leigos e sem
autoridade para tal.

Ninguém respeitará mais a conciencia religiosa de
quem quer que seja do que o orador- que se encontra. na
tribuna.

O SR. ADROALDO COSTA - Muito bem.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Compreendo muito bem

que seja para os católicos uma questão de conciência essa
do sacramento, embora não exista realizado por leigo, si
,mulado de acôrdo com a lei civil.

Conforme o destaque que está diante da Casa, o casa
mento civil ou, digamos, o contrato civil, fica plenamente
respeitado, porquê o processo é feito perante a autoridade
.civil. Os impedimentos estão também ressalvados, pois o
casamento religioso, assim processado, não se realizarã an
tes que a autoridade civil expeca a sua sentenca.

Finalmente, a questão magna para mim, a mais séria,
a do registro obrigatório, fOI plenamente resolvida de a(}ôr
do com o destaque em votação.

Conforme a emenda das bancadas coardenadas, tínha
mos, diante de nós, êste grande perigo: realizado o processo
civil, celebrado o casamento religioso, e não havendo obri
gator~edade de registro, o marido que tivesse procurado o
casamento com más intenções poderia guardar em seu bolso
o registro, para, meses ou anos depois, expulsar de sua casa
a espõsa e filhos, afim de realizar, civilmente, novo matri
mônio.

Mesmo que não ocorresse essa hipótese, a própria dis
tancia entre o ato religioso e o registro poderia dar lugar a
que se. verificasse a morte de um dos cônjuges. não ha.ven
do, portanto, o casamento civil, nem heranças, e os fllho~
havidos dêsse matrimónio seriam considerados ilicitos,
diante da lei.

Foi, 81'S. Deputados, l'om grande ansia que traba
lhei no seio do plenário para ..rue fosse acrescentada a obri-
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gatoriedade do registro civil, o qual deverá ser regulado,
depois, em legislação ordinária.

Considerando ainda, Sr. Presidente, o caso do nobre
colega, Sr. Macedo Soares, que trouxe da tribuna o depoi
mento sóbre os inúmeros casamentos realizados apenas no
religiosos e sem sanção civil e de inúmeras crianças brasi
leiras que por êsses motIvos são consideradas ilegítimas,
certo tal bastaria para que nós, sem qualquer preocupação
religiosa, mas com :lo preocupação de garantir o bem estar
da Família Brasileira, tivéssemos boa vontade para entrar
em um acOrdo, no qual fossem respeitadas as questões de
conciência e, ao mesmo tempo, garantida a estabilidade da
Família :Brasileira.

Finalmente,·o destaque em aprêço nãQ veio privar os
escrivães de paz do seu pão de cada dia, como aconteceria
com outras emendas, pois o têm assegurado pelo processo
de casamento, embora a sua celebração seja gratuita.

O SI'.. BELMIRO DE MEDEIROS - Convinha, porém, ficas
se esclarecido qual o prazo para se fazer a inscrição do casa
mento religioso.

O SR. GUARACf SILVEIRA - O nobre colega tem ra
zão. Houve, de fato, a idéia de se marcar prazo, porém,
entre OS coordenadores, ficou assentado que na lei ordiná
ria fixaríamos o prazo que necessário fosse e, mais ainda,
determinássemos sôbre a quem caberia a obrigatoriedade
do registro civil ...•

O SR. FERRÉIRA DE SOUSA - E as sanções.
O SR. GUARACí SILVEIRA - ... e as sanções penais

que forem exigidas pela lei.
Eis aí, Srs. Constituintes, por que razão aceitei o des

taque e cooperei com os meus 'colegas na sua elaboração.
A meu ver, não fica de maneira alguma prejudicado o

'casamento civil e, ao mesmo tempo, respeita-se a conciên
cia dos brasileiros católicos romanos, resguardando-se, ainda,
os direitos da família. (Muito bem. Pa~mas.)

O Sr. Martins Veras - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. :Presidente - Tem a pa.lavra o nobre Deputado.

O Sr. Martins Veras (Para encaminkar a votação) 
Sr. Presidente, Senhores Constituintes: surgem, a cada pas
so, nesta Assembléia, interrogações desconcertantes para os
Senhores católicos políticos, naquilo que "pleiteiam", por
quê o que êles querem impô!' não é absolutamente o prestí
gio ou o respeito da Igreja, naquilo que ela tem ou pode ter
de benéfico. Não! E isso é tão estranhável quando todos n6s
sabemos que, aqui nesta Casa, não se fez ainda a menor res
trição á liberdade de crença, o que seria, aliás, indigno de
nossas tradições e de nossa cultura.

O que se observa, entretanto, Sr. Presidente, são pre
tenções esdrúxulas de enquistamento nas nossas instituições
jurídicas, com graves prejuízos para a vida nacional e canse
quências imprevisíveis para a nossa existência política.

Eu perguntaria aos Srs. católicos se eram os altos in
terêsses da fé ou da religião que estavam em jogo.
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o SR. JOSÉ CARLOS - Eram os altos interêsses da Pátria.
O SR. ARRUDA CAMARA - Altos jnterêsses da sociedade.
O SR. MARTINS VERAS - A isso é que êles deviam res-

ponder positivamente, claramente.
O inciso ora em discussão é daqueles que se enquadram

no número dos que acabei de me referir, e não p()(ie ser, de
modo algum. uma aspiração legítima da Igreja. (Apoiados e
não apoiados.)

O SR. JOSÉ CARLOS - Por enquanto V. Ex. está dizendo
palavras. Preferiríamos que viessem os argumentos.

O SR. MARTINS VERAS - Já chegarei aos argumentos.
Já disse, desta tribuna, e repito. Ninguém, de boa fé,

poderá afirmar que o casamento religioso atenda a uma as
piração nacional ou á defesa dos interêsses da famfIia Oll da
sociedade. Tanto isto é verdade que foram buscar fatos iso
lados passados num Estado, a Baía, para justíficar esta
monstruosidade que nos querem impingir.

O SR. lR.EN~O JOFFILY - São Paulo acabou de falar tam
bém, pela voz de um de seus mais eminentes representantes.

O SR. MARTINS VERAS - Lamento não ter ouvido.
O SR. LEvf CARNEmo - As estatísticas de todo o País

são altamente significativas, e não o são mais, porquê a
Igreja católica tem adotado espontaneamente a regra de exi
gir a llrecedência do casamento civil.

O SR. MARTINS VERAS - Queria que V. Ex. expli
casse em que sentido essas estatísticas são significativas.

O SR. LEvf CARNEIRO - No mesmo sentido da hipótese
da Bafa, a que tive ocasião de me referir e onde há, para
150 casamentos civís, 1.000 casamentos religiosos.

O SR. MARTINS VERAS - Que significa isso?
O SR. LEVí CARNEIRO - V. Ex:. não apreende a signifi

cação dêste fato?
O SR. MAR'l'INS VERAS - Não estou compreendendo.

Tal o absurdo.
O SR. LEVf CARNEIRO - Eu me limito a lamentar .••
O SR. MARTINS VERAS - V. Ex:. não deve desconhecer,

como eu não desconheço, porquê sou fUho dos sertões e es-·
tou ao par de sua vida e costumes - que em todas aS vilas
do interior do Brasil existe um juiz em condições de cele
brar o casamento. (Não apoiados) •.•

O SR. GASPAR SALDANHA - No Rio Grande do Sul, em
todos os distritos.

O SR. MARTINS VERAS - ... e, se não existe um juiz·
em todas as vilas, não é verdade também que em todas as
povoações do Brasil haja um padre pronto a efetuar o ma
trimônio.

O SR. ARRUDA GA..."\IIARA - Isto existe em toda parte.
O SR. MARTINS VERAS - Não existe porquê conheço

os sertões do Brasil, principalmente o nordéste.
O SR. A..<mUDA CAMARA - Os ministros da religião vão a

todas as vilas.
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O SR. LEVí CARNEIRO - Aliás, há. uma outra circunstan
cia, muito interess;:J.nte. Não é s6 a presença do juiz •••

O SR. MAR'l'INS VERAS - Aceitaria de muito bom gra
do, os apartes de V V. EExs. mas pediria ao Sr. Presidente
que descontasse o tempo.

O SR. LEví CARNEIRO - É uma pretensão de todos Ol!
oradores, que o Presidente ainda não deferiu.

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o Sr.
Martins Véras.

O SR. MARTINS VERAS - Desejaria ouvir o aparta
do nobre Deputado Sr. Leví Carneiro.

O SR. LEVí CARNEIRO - Eu dizia que não é s6 a questão
da presença do· juiz, mas, também, a da gratuidade do casa
mento. V. Ex. sabe que o casamento civil ainda não a con
seguiu.

O SR. GASPAR SALDANHA - Querem o casamento reli
gioso pago c o civil gratuito, como está. nas emendas dos ca
tólicos.

O SR. MARTINS VERAS - Agradeço a colaboração bri-
lhante de V. Ex.

O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex. está equivocado.
() SR. GASPAR SALDANHA - É o que está nas emendas.
'O SR. MA!RTINS VEiRAS - Por aí se vê que o que se

visa, com a providência, não é o interêsse da moral e da fa
mília e sim, 31penas, um interêsse subalterno. (Não apoiados.)
Pelo menos, as declaracões aqui feitas dão margem a que se
compreenda assim.

ü SR. LEVI CARNEIRO - Aliás, uma: das conclusões das
estatísticas conhecidas é, exatamente, a da gratuidade do ca
samento religioso.

O SR. MARTINS VEiRAS - V. Ex. que foi um dos rela
tores, sabe muito bem que não é isso, entretanto, que se
encontra na emenda religiosa. (Trocam-se outros apartes.)

O Sr. Presidente - Peco aos nobres Deputados, .iuris
tas ilustres, não espoliem os direitos do autor, que dispõe
a:penas de cinco minutos.

,Continua com a palavra o SI:'. Deputado Martins Veras.
'O SR. MARTINS VERAS - Sr. Presidente. considero o

casamento religioso uma monstruosidade (não apoiados), em
face do conceito que não podemos deixar de fazer do casa
mento, como instituto pertencente ao direito civil.

O SR. JOSÉ CARLOS - Continua a pertencer ao direito
civil.

O SR. MkRTINS VERAS - Mas em conflito, dando mar
gem a abusos inomináveis. É preciso que VV. EEx. saibam
que não é somente para a Igreja Católica. O oasamento que
VV. Ex. -estão pleiteando ...

O SI\.. JosÉ ,CARLOS - É êrro de visão de V. Ex.
O SR. MARTINS VERAS - ... é para todas as religiões.
O SR. Jos:J!: CARLOS - Nem poderia deixar de o ser
O SR. MAGALH.~ES NETO - Ao ilustre orador não parece

ria a providênc1ia um remédio de direito par.a uma situacão
de fato?
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O SR. MARTINS VERAS - Qual é essa situação'?
'Ü SR. MAGALHÃES NETO - f~ o alto coeficiente da ilegi

timidade vergonhosa para o Pais, porquê O próprio interior
prefere o casamento religioso ao civil. .

O SR. MARTINS VIERAS - Porquê quasi todos são con
tra o casamento civil" e a massa, ignorante e supersticiosa,
prefere o casamento religioso. Essa, a verdade que V. Ex.
não contestará

O SR. MAGALH.~ES NETO - V. Ex. também não contesta
o fato.

O S'R. MARTINS VERA.S - Mas esclarecerei o assunto
com argumentos mais razoáveis do que os de V. Ex. Se
houver defeito a corrigir, procuremos, então, fazê-lo dentro
das nossas leis civis.

O Sr. Presidente - Peço aos nobres Deputados permi
tam o orador concluir suas considerações.

O SR. MA:RTINS VERA..S - Sr. Presidente, reafirmo,
mais uma vez, que não há razão que justifique a pretencão
da Igreja Católica. ou de qualquer outra religião, querendo
tornar-se órgão oficioso do Estado.

O SR. IRENJ:.:o JOFFILY - Não é da Igreja.
O SR. MARTINS \!LERAS - De que é então? Será de

V. Ex.? ..
.o SR. IREN~o JOFFILY - É do BrasiL
O SR. GASPAR SALDANHA - Do Brasil, não; dos carolas

do Brasil!
O SR. MARTINS VERAS - Nenhum de nós foi eleito

para apresentar emendas religiosas, pleiteando monstruosi
àades como esta.

O Sr. Presidente - Atenção! Não posso permitir que a
Sessão continue por esta forma. É preciso cessem os apartes
ao orador, para que conclua seu discurso. Peço aos nobres
Deputados que não mais aparteiem S. Ex.

Continua com a palavra o Sr. Deputado Martins Veras.
O SR. MArRTINS ,TERAS - Vou concluir. Não quero

mais provocar a perturbacão dos trabalhos nem iThfringir o
Regimento, ,como aqueles que me aparteiam.

O Sr. Presidente - O direito de V. Ex. é mantido pela
Mesa.

O SR. MAGllLHÃES NETO - Os apartes constituem home
nagem ao orador.

O SR. MAJRTINS VERA,S - Agradeço a gentlileza de
V. Ex.

Não quero, de modo algum, acreditar que a Assembléia,
como intérprete legítima das aspirações nacionas, queira
criar casos para os quais não pode deixar de haver conflitos
tremendos, com profundos choques na vida do País. .

O a:pêlo que dirijo á Casa, neste momento, é n~~ sentldo
de que não seja intérprete desta ou daquela regIa0, ma.s,
acima de tudu, intérprete das legítimas aspirações do Brasll.
(Muito bem.)

O Sr. Licurgo Leite - Sr. Presidente, peco ti. palavra.
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para encaminhar a votaçã.o.

O Sr. Licurgo Leite (Para encaminhar a votaçúo) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, signatário único da
emenda 214, qu c det.erminou a inscrição obrigatória dos'
casamento!' religio:"os, venho dcclaí'ur á Assembléia que
estou de .pleno acordo com a emenda coordenaLória apresen
tada pelo ilusLre colcga, Sr. AdI'oaldo Costa.

Penso, Sr. Pr'csidenLe, que essa emenda não podia dar
motivo á celeuma qUe se levuntou nesta Casa,

A pro.vidilncia pode ser encarada sob um duplo as
pocto: no pr'imeil'o, é homenagem respeitosa que se presta
á conciencia religiosa {ie todo o País; sob ouLro ponto de
vista, vemos a l'egula!"ização da sociedade, a regularização
do direito de sucessão.

Das emendas conjuntas, umas se completam, outras se
adaptam e se tornaram assim em um dispositivo que tra
duz a verdadeira aspiração nacional, porquê veio demon&
traI' que a Assembléia Constituinte da Nova República cuida,
principalmente, dos interesses do povo, não destoando, po
rém, dos ditames do direito que, até hoje, Se encontra..am
desamparados.

Era o que tinha a dizer, desistindo assim da emenda
214,Que hav'Ía apresentado á Casa. (Muito bem.)

O Sr. Adroaldo Costa - Sr. Presidente. peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a. palavra o nobre Deputado,
"'Para encaminhar a votação.

O Sr. Adroaldo Costa (Para encaminhar a vatação) 
Sr. Presid~nte, Srs. Deputauos, o reconhBcimento de efei
tos civís ao casamento reIÍgioso é aspiração da alma cató
lica do povo brasileiro desde o dia em que a Re1lública de
cretou só reconhecer o casamento civil.

O SR. MARTLNS 'VERAS - Corno estabeleceu, então, a se
paração da Igreja do Estado?

O SR. ADROA:LDO GOSTA - Essa separação 'não é
alterada. O que aquí advogamos não é a violação ào pl'in
c:lipio da separação da Igreja do Estaõo.

Nos Estados Uni,dos, a Igreja está separada d() Estado
e, no entanto, alí se recotrhecem efeitos civís ao casamento
religioso de todo c qua~quer culto.

Para chegarmos á mesma situação, resolvemos, em
coordenação eficiente, submeter á vontade soberana dos no
bres Dep~ta{ios a seguinte pr<liposição:

"O casamento. será civil e gratuita a sua celebra
bração. Todavia, o casamento cBlebrado perante mi
nistro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não
contrarie a ordem pública ou os bons costumes pro
duzirá os mesmos efeitos que o {lasamento civil, des
de que perante a autoI"iuade civil, na habilitação dos
nubentes, na verificação dos impedimentos e no pro
cesso da oposição, sejam observadas as' disposições
da lei civii e seja êl~ inscrito no Registro Oivil. O
registr.o se1"á gratúito e obrigatório. A lei estabele-
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cerá penalidades para a transgressão de preceitos le
gais atinentes á celebração do casamento."

Pergunto, senhores: uma vez adotado êsse disposiLivo,
em que ficam privados das suas custas os oficiais do Re
gistro Civil? País não se vai processar perante êl es a ha
bilitação dos nubentes? Pois não se vai fazer como se fel.
até agora o processo da habilitação?

'0 que queremos é que o Estado continue na fiscal'iza-
ção, na verificação ...

'0 SR. MARTINS VERAS - V. Ex. permite um aparte?
O SR. ADROALDO COSTA - Perfeitamente.
O SR. MARTINS VERAS - Desejava que V. Ex. respon

dessf.: a uma questão jurfdica, muito mais importante do
que tudo isso. É a seguinte: o Estado reconhece o casamen
to relig>~oso?

O SR. ADRüAiLDO COSTA - Reconhece efeitos civis
ao casamento religioso.

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Aliás, devo dizer que divirjo do
orador. Entendo ,que o casamento continua a ser civil,
a-pesar-de sua celebração perante ministro religioso.

ü SR. ADROALDO COSTA - Questão de nomes.
O SR. MARTINS VERAS - Suponhamos que um dos nu

bentes - dinheirudo, é logi!co - apele para o papa no sen
tido de ser considerado nulo seu casamento e a nulidade
seja decretada. Como fica êsse casamento em relação á au
toridade civil?

ü SR. ADROALDO OOSTA - Respondo de imediato
a. V. Ex.

Em primeiro lugar, peço licença para repelir a frase
com que V. Ex. se referiu ao múJo pelo qual na Igreja
Católica Apostólica Romana se declara a não existência do
<lasamento.

A Igreja CatÓlica jámais dissolveu o casamento.
O SR. MARTINS VERAS - Mas V. Ex. não nega que os

anule.
O SR. ADROALDO COSTA - A Igreja Católica aver1

gúa a inexistênC'ia do casamento. Para anular precisava ter
havido casamento.

>O SR. MARTINS VERAS - ~sse é um sofisma fragílimo
de V. Ex.

'Ü SR. ADROALDO COSTA - E agora respondo li per
gunta de V. Ex. Toda vez que seja anulado um casamento
perante a igreja, êsse casamento continua válido perante
o Estado, enquanto não fóI' anulado perante o Estado.

Está V. Ex. satisfeito?
O SR. MARTINS VERAS - Como? O Estado reconhece

um casamento religioso que foi dissolvido? Haverá, efetiva
mente, um confloito de autoridades.

O SR. ADR'Ü•.u..DO COSTA - O Estado apenas reco
nheCe os efeitos civfs daquele casamento ...

O SR. MARTINS VERAS - ~sse casamento foi dissolvido.
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.Q SR. ADROMiI50 COSTA - ... mas não reconhece·
os efei tos civis da nulidade, da declaracão da inexistencia
daquele casamento.

São coisas d'iferente~

.Q SR.l\fARTINS VERAS - :Êsse casamento foi dissolvido;
quais os efeitos que dêle perduram?

O SR.. ADRJOALDO COSTA - Perante o Estado, todo~,
'Perante a Igreja, nenhum.

O SR. LEVf CARNEIRO - A meu ver, o casam~nto con
tinua a ser civil, sujeito unicamente á lei ch"iJ, á juris
dição civil.

O Sr. Presidente - Atenção! Peço aos nobres Depu
tados que permitam ao orador conduir seu discurso, pai!
o tempo de que dispunha está esgotado.

O SR. ADROALDO GOSSTA - Vou terminar minl1as li
geiras considerações, Sr. Presidente.

O dispositivo em aprêco não tira coisa alguma aos es~

crivães do Registro Civil e é a satisfação que a sa Assem
bléia Nacional Constituinte dá á conciênC'ia católica da na
cionalidade e ao caráter religioso do povo brasileiro. (Mui
to bem. Palmas.)

O Sr. Acír Medeiros - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Acir Medeiros.

O Sr. Acír Medeiros (Para encaminhar a 'Votação} 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é meu objetivo tratar
da validade, ou não, do casamento religioso. Venho á tribu
na ocupar-me da emenda apresentada sóbre o assunto ex
clusivamente com o intuito de defender a classe mais des
llroteg.ida do Brasil - a dos trabalhadores rurais.

Por isso, apresentei sôbre a, matéria emenda redigida
nos seguintes têrmos:

"O processo e a celebração do casamento civil
·que se realizarem nos respectivos cartórios, o registro
de nascimentos e· de 6b'itos, bem como as primeiI'as
certidões emitidas pelos referidos funcionários, são
inteiramente gratuitos."

Como vê a Assembléia, não cogito da \1alidade do casa
mento religioso. Trato apenas de habilitar o Govêrno a
proceder ao l"igoroso levantamento estatístico da popula
ção do Brasil.

O trabalhador rural, o pária de todos os tempos, não
easa, não registra os filhos, porquê lhe faltam recursos
para tanto. E a emenda visa corrigir a flagrante injustiça
que se comete contra êsses elementos - os maiores coope
radores do progresso nacional.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. rec.)11l1<lCe que êles ca
sam religiosamente ...

O SR. ACIR MEDEIROS - Devo fazer sentir ao ilustre
apaI'teante que, de fato, casam religiosatitimte. mas preju
dicando os funcionários, porquê O padre não celebra o casa-
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mento gratuitamente. O casamento religioso exige sacri
fícios e não tem sido até aqui considerado legal.

O SR. Lcrz SUCUPIRA - V. Ex. não sabe S9 o padre o
celebra gratuitamente.

O SR. ACIR MEDEIROS - Ainda não vi, na minha
vida. sacerdote que celebrasse o casamento gratuitamenté;
nem mesmo os bispos assim procedem, quando em excursão
pelos Estados.

O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Direi a V. Ex. que está
afirmando coisa eVidentemente inexata. O total das despe
sas, apenas na Cúria de São Paulo, atinge a dezenas de con
tos de réis por ano.

O Sr. Presidente - Peço aos ilustres' Deputados não
aparteiem o orador, que dispõe apenas de cinco minutos
para encaminhar a votação.

O 5R. ACIR MEDEIROS - Não ent!'o no debate reli
gioso, porquê o assunto não me interessa. O que nos im
porta. sobretudo a nós, que nos batemos p'3lo fiel cumpri
mento das leis, é que a Assembléia não obrigue a gente hu
milde a que me refiro a permanecer eternamente fora
delas. É preciso que a Assembléia a coloque ao abrigo do
texto legal. E o dispositivo que acabo de apresentar é o
único, a meu ver, capaz de beneficiá-la r..onveniontemente,
assegurando-lhe os dil'eitos. Isto será obtido, uma vez que
se torne gratuito o registro civil.

O SR _ PEDRO ALEIXO - O registro já é gJ."aLufto.
O SR. AClR MEDEIROS - Pode ser- que em Minas o

seja; no meu Estado, não ê.
O SR. PEDRO ALEIXO - A lei respectiva ó. federal.
O SR. ACIR MEDEIROS -.,. Peco que a ConstituiCão

consagJ."e, Da forma que eu adotei, o dIspositivo citado.
Apelo para o SI'. Levi Carneiro .. ~

O SR. LEVf CARNEIRO - E~tou de acôrdo com V. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - ... afim de que diga se a

minha emenda obedece á forma jurídica.
O SR. LEVf CARNEIRO - Tenho emenda que coincide.

até certo ponto, com a de V. Ex., mas creio que a ques
tão, no momento, não é somente esta.

O SR. ACIR MEDEIROS - O emin~nte jurista, SI'. Leví
Carneiro, está de acõrdo comigo e acha que a minha emen
da poderá sanar essa falha, repondo os homens a que aludo
dentro da lei e ao mesmo tempo habilit.ando o Govêroo ao
levantamento estatístico exato da popu!acão brasileira.

O SR. LEVí CARNEIRO - Acho que V. Ex. enfrentou
problema da maior gravidade. É preciso tornar efetivo o
registro civil, o que só será possível mediante a plena gra-
tuidade. .

O Sr. Presidente - Peço, mais uma vez, que não apar
'teiem o orador. Não é momento de discussão. Está sendo
encaminhada uma votação.

O SR. ACm "MEDErROS - Chamo a atenção da As
sembléia para o requerimento de destn,que lJ1,le está. sObre
a mesa, afim de que, com essa emenda, se venha" a repor,
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a legalizar uma situação de fato, em que se encontram
muitos dos trabalhadores rurais do Bra5il, permitindo-se ao
Govêrno o levantamento de estatísticas exatls da população
do Brasil.

É essa a minha pretencão, que espero seja tomada na
devida consideracão pelos Srs. Constituintes. (Muito bem.
Muito bem.)

Ern seguida, é aprovada a propositura do Se
nhor Adroaldo Costa e outros.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO .

Declaro que votei contra a parte do art. :168 que faz de
pender do proo'esso de habilitação dos nubentes perante a
autoridade civil os efeitos jurídicos do casamento religioso,
por ser tal disposição desnecessária, mais restrita e onerosa.

Desnecessária, porquê o processo para o casamento re
ligioso é muito mais exigente e compreende mais documen
tos do que os prescritos para o civil.

Restrita, porquê fixados os editais na porta de edifícios
a que o povo não concorre habitualmente, os proclamas do
casamento civil, tornam-se desconhecidos para a oposição de
;>ossíveis impedimentos, ao passo que os do casamento reli
gioso são lidos perante o povo da localidade em atos a que
costuma êle assistir na sua quasi totalidade.

Onerosa, porque obriga os nubentes a duas despesas no
processado, quando a dificuldade do casamento civil está
precisamente no dispendio com procuradores· e aquisição
de documentos, com que nada tem que v~r a autoridade civil.

Sala das Sessões, em 28 de Maio de 1934. - Leoncio
Galrão.

O Sr. Acir Medeiros - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Acir Medeiros - (Pela ordem) - Sr. Presidente
peço a V. Ex. informar se ficou prejudicado o meu requeri
mento de destaque para a emenda que se encontra á página
10i do avulso.

O Sr. Presidente - Estimaria ouvir sôbre a matéria o
parecer do Relator.

O SR. EUVALDO LODI - Sr. Presidente, declaro a V. Ex.
que considero prejudicada a emenda..

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a. palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Medeiros Neto - (Para e1tCaminfwr a votação)
- Sr. Presidente, é inegável que a emenda propugna me
dida de alta relevancia, qual a de gratuidade do processo do
casamento civil. É perigoso, porém, consignar tal princípio
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na Constituição, quando os funcionários encarregados dessa
habilitação não têm outra renda senão 3. das custas que re-
cebem. .

Deixando de estabelecer essa disposição na nossa
Carta Magna, não ficar.emos impedidos de, mais tarde, provi
denciar para essa gratuidade, assim, que o erário público
permita dar-se vencimentos a êsses funcionários. Nêste
instante, entretanto, em que nada recebem dos cofres
públicos, não podemos estar a impor cada dia, onus sÓbre
onus, pois iriamos coagí-Ios a não cumprir com carinho as
suas funções. (Muito bem.)

Apelaria, portanto, para o nobre Deputado, Sr. Acir
Medeiros, afim de que desistisse de sua emenda, a qual,
embora consignando medida de alta relevancia, infelizmente
não póde ser aceita. (Muito bem.)

O S:r. Acir Medeiros - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Acir Medeiros - Sr. Presidente, diante da decla
ração do "leader" da maioria, sou. forcado a requerer a
V. Ex. verificação da votação a que acabo de proceder.

Em seguida, é aprovada a propositura do
Sr. Adroaldo Costa e outros.

REQUERIMENTO

Requeiro destaQUe de minhas emendas ns. 984, art. 4°,
986, 988.

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Levi Carneiro.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Leví Carneiro - Peco a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, pe
diria a V. Ex. que submetesse, em primeiro lugar, o desta
que da emenda 986 á votação, pois trata de assunto atinente
á gratuidade do casamento civil.

O Sr. Acír Medeiros (Pela ordem) - Sr. PreSIdente, re
queri verificacão da votac·ão que V. Ex. procedeu.

O Sr. Presidente - Qual a votação? . Do requerimento
-do Deputado Adroaldo Costa?

O SR. ACIR MEDEIROS - Perfeitamente.

O Sr. Presidente - Essa votação já teve lugar, e pos
teriormente. vários Deputados falaram pela ordem, inclu
sive V. Ex. Se, por excessiva tolerancia, a Mesa procedesse,
agora, á verificação, amanhã qualquer Deputado se ,julgaria
no direito de pedido idêntico quando á votação realizada dois
ou três dias antes.

O SR. Acm MEDEIROS - Eu já havia requerido a ve
rificação. V. Ex. não me ouviu e não insisti, no momento,
para não perturbar os trabalhos. .
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o Sr. Presidente - Sou forçado a indeferir o requeri
mento do nobre Deputado, pelo fato da votacão para a qual
V. Ex. pede verificação, já se haver processado há muito
tempo.

Vai-se votar a emenda 986, do Sr. Deputado Leví Car
neiro.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 986

206. Art. 168. Acrescente-se: Será também gratuíta a
habilitaçção para o 0asamento, inclusive os documentos ne
cessários, á requisição das autoridades, judiciárias em fa
vor de pessoas necessitadas. - Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a minha emenda 986 encerra solução con
ciliatória, intermediá.ria, quanto ao problema da gratuidade
do casamento civil. Devo dizer que ela me foi inspirada por
um dos mais conspícuos membros da magistratura do Dis
trito Federal. Dr. Burle de Figueiredo. S. Ex. mostrou-me
a situação gravíssima que está defrontando. Dizia-me, há
dias, que nesta própria Capital, não no interior do Pais, o
problema não ó o do divórcio, mas o do casamento. Todos
os dias está se deparando com casais que têm prole numerosa
e ilegítima e quo não podem legalizar a sua união perante
a lei civil, e de acürdo com ela, porquê para isso não dispõe
dos recurso~ pecuniários indispensáveis.

E o próprio Juiz de Menores não póde obter os do
cumentos necessários a habilitação dos nubentes, não os
póde requisitar gratuitamente, de sorte que, ainda nestes ca
sos, gratuidade da habilitação e da própria celebração do ca
samento e do registro era de todo em todo irrealizável;
não se podia verifiear.

Minha emenda consigna, pois, a gratuidade desses atos
para as pessoas necessitadas e á requisição da autoridade

.judicial competente.
O SR. BARRETO CAMPELO - É um caso particular de

assistência.
O SR. LEVI CARNEIRO - É efetivamente, um caso

particular de assistência, mas que precisamos destacar, por
quê não é propriamente o mesmo caso de assistência judiciá
ria. É um ato de registro civil, é um ato extra-judicial.

O SR. BAP.I\ETO CAMPELO - De acõrdo.
O SR. LEVt CARNEIRO - Por outro lado, a recusa das

emendas que acabamos de considerar poderia fortalecer a
prática perniciosa que estamos verificando.

Assim, esperaria que a Assembléia aprovasse a emenda
como uma solução de momento, como uma demonstração
do desejo de atender a essa necessidade, enquanto não atin
gimos á situacão que o nobre "leader" da maioria acaba de
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prenunciar e em que poderemos reali~ar a desejada gratui
dade completa, para todos os atos e documentos. (Muito bem.)

O Sr. Delfim Moreira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Delfim Moreira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ouvi com o máximo prazer, a argumentação
eficiente e humanitária do brilhante jurisconsulto e meu
prezado colega, Sr. Leví Carneiro.

O SR. LEVí CARNEIRO - Agradecido a V. Ex.
O SR. DELFIM MOREIRA - Mas eu creio que os ofi

ciais do Registro Civil, no Brasil, ...
O SR. ARRUDA FALcÃo - Não estamos aquí legislando

para os oficiais do Registro Civil.
O SR. DELFIM MOREIRA - 11:1es são tão brasileiros

como V. Ex.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Estão em segundo plano, por

quê recebem do Estado.
O SR. DELFIM MOREIRA - Não apoiado. Os oficiais

do Registro Civil nada recebem do Estado e já estão sobre
carregados de uma série inumerável de serviços gratuítos,
dentre os quais salientarei:

a) organização de listas de convocação de reservistas,
escrituração e secretariado das Juntas do Alistamento Mili
tar (artigo 62 do decreto federal n. 15.934 de 22 de Janeiro
de 1923);

b) certidões para fins eleitorais (Código Eleitoral, ar
tigo 30, § 2°) ;

c) certidão de idade de menores de 14 a 18 anos, candi
datos ao trabalho nas fabricas e oficinas (artigo 2° do de
creto federal n. 22.042, de 3 de Novembro de 1932);

d) certidões de idade para a matricula no curso primá
rio das escolas e grupos escolares (artigo 60 do decreto do
Estado de Minas Gerais n. 10.133, de 17 de Novembro de
1931) ;

e) certidões de nas('.Ímento e obito para os individuos
reconhecidamente indigentes; .

.f) informações obrigatórias aos departamentos de esta
tística federais, estaduais e municipais;

g) relação semanal dos óbitos verificados para efeito
de fiscalização do Estado aos prazos para abertura da su
cessiio hereditária.

E acumulam ainda as funções gratuitas de escrivães de
polícia.

Ora, os escrivães não são de ferro. Precisam ter tempo
e remuneração necessária para fazer face a todos êsses ser
viços.

O SR. LEVí CARNEIRO - Mas teero outras compensações.
O SR. DELFIM 1IOREIRA - É mais um encargo.

O SR. LEVI CARNEIRO - E poderão tê-los maiores. ainda
assumindo o encargo em benef'cio dos nubentes nf3(lessltados.
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O 8R. DELFIM MOREIRA - Se o Estado decretar, des
de já, a oficialização dos cartórios civis, concedendo aos ofi
ciais do Registro Civil vencimentos em proporção ao valor e
número dos serviços gratuitos que têm, conrordo.

O SR. LEVí CARNEIRO - Devemos caminhar para lá.
O SR. DELFIM MOREIRA - Sr. Presidente, acho peri

gosa a inovação e espero que a Assembléia não dê a sua apro
vação á emenda do nobre Deputado Sr. Leví Carneiro.

(Muito bem.)

; Em seguida, é dada romo aprovada a refe-
rida emenda D. 986.

O 8r. Delfim Moreira (Pela ordem) requer verificação
da votação. '

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 127 81'S. Deputados e contra 38; total
165.

o 81'. Presidente - A emenda n. 986 foi aprovada.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos ter votado contra a emenda n. 986, da au
toria do Deputado Sr. Leví Carneiro, que estabelece gratui
dade para habilitação de. casamento, á requisição das autori
dades judiciárias, porquê:

1°, achamos que o dispositivo vai dar margem aos maio
res abusos, em detrimento dos escrivães de paz, que já gão
sacrificados no terreno dos emolumentos;

2°, porquê é matéria para regimento de custas e não de
lei constitucional;

3°, porquê quem não tem dinheiro nem sequer para pa
gar as ínfimas custas do processo de habilitação, está ipso
facto impossibilitado de casar-se, por não poder presumi
velmente manter a futura família.

Sala das Sessões. 28 de Maio de 1934. - Th. Monteiro
de Barros Filho. - Alcantara Machado. - Cardoso de Melo
Neto. - Oscar Rodrigues Alves. - José Ulpiano. - Abreu
Sodré. - Morais Andrade. - Cincinato Braga. - Abelardo
Vergueiro Cesar. - Barros Penteado. - Almeida Camargo.
- A. C. Pacheco e Silva. - Roberto Simonsen. - R. Pio
nheiro Lima.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o destaque do
Sr. Leví Carneiro.

Votação da' seguinte

EMENDA

N. 988

208. Art. 168 - Substitua-se pelo seguinte: Art. A
lei regulará a prova da sanidade física e mental dos nuben
tes. (Inclúa como § do art. 167). - Levi Carneiro.

O 81'. Leví Carneíro (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
. emenda n. 988 está prejudicada; trata-se do exame médico
p1'enupciaL
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a Sr. Presidente - Está prejudicada a emenda, no
conceito do próprio autor.

O SR. LEVt CARNEIRO - V. Ex. deveria submeter
á votação da Casa o art. 4° da emenda n. 984, cujo destaque
requeri.

a 81'. Presidente - Assim, vou submeter á votação da
Assembléia o art. 4° da emenda n. 984.

Votação da seguinte parte da

EMENDA

N. 984

Art. 4.0 O reconhecimento dos filhos naturais será isen
to de quaisquer selos ou emolumentos, e a herança que lhes
caiba ficará sujeita a impostos iguais aos que recaiam sôbre
a dos filhos legítimos. - Leví Carneíro.

a Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra.

a 81'. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

a Sr. Levi Carneiro - (Para encaminhar a votação)
- Trata-se, Sr. Presidente, da questão dos filhos ilegítimos.

A emenda está redigida nos seguintes têrmos:

"O reconhecimento dos filhos naturais será isento
de quaisquer selos ou emolumentos e a herança que
lhes caiba ficará sujeita a impostos iguais aos que
recaem sôbre a dos filhos legítimos."

Quer no Ante-projeto, quer na emenda da Comissão,
considerou-se o problema dos filhos ilegítimos, procurando
proporcionar-lhes as garantias de que carecem. É irre
cusável, entretanto, que não basta uma expressão vaga e ge
nérica, como a que se continha no Ante-projeto e que a
emenda da Comissão reproduziu.

Não basta dizer que a proteção aos filhos ilegítimos não
será diferente da iustilu1da para os legitimos, nem basta
estipular que se faculta a investigação da paternidade ou
da maternidade. É preciso declarar que o reconhecimento
do filho ilegítimo não está sujei to a tributo algum, porquê,
ainda agora, o legislador federal manda cobrar o extorsivo
imposto de 200$000 pelo ato de reconhecimento do filho ile
gitimo. É uma verdadeira monstruosidade, é uma imorali
dade que o legislador dificulte a. legitimação do filho ..•

O SR. JOÃo BERALDO - Legitimacão expontanea.
O SR. LEVí CARNEIRO - .•• e, ainda mais, como

tive ocasião de acentuar da tribuna, que se tribute diversa
mente a heranca do filho legítimo e a do filho natural.
Quando o filho natural herda, é porquê está reconhecido, ou
por ato volllntário do pai no registro civil, na escritura ou
no testamento, ou por fôrça de sentenca na acão competente.

Como quer que seja, êle tem de ser equiparado, para
todos os efeitos jurídicos, ao filho legítimo. .

O interêsse no sentido de proteger a família jamais
pode levar a castigar o filho ilegítimo, colocando-o em si-
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tuação de inferioridade perante o legítimo. A protecão d~

família não envolve o castigo do filho, que é sempre o in
culpado em todo o episódio.

Acredito, por conseguinte, que a minha emenda en
cerra determinação de irrecusável justiça, focaliza demons
tração expressa dos sentimentos que inspiram a Assembléia,
a qual, lhe dará, flor isso mesmo, a sua aprovação. (Muito
bem.)

Em seguida, é dado como aprovado o refe-'
rido artigo 4° da emenda n. 984.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (Pela ordem) requer veri
ficação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 118 81's.' Depu
tados e contra 32; total 150.

O Sr. Presidente - O art. 4° da emenda n. 984, foi apro
vado.

Vamos passar ao Capítulo "da Educação e da Cultura" o.

Há sôbre a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Da Educação e da Cultura

Requeiro preferência para a emenda substitutiva da
Comissão (pág. 7), com os seguintes destaques:

a) do final do § 6° da emenda n. 1.845 - "estimula1'
a .obra educacional em todo o País, inclusive por meio de;
estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções aos gover
nos" - para constituir inciso do art. 30;

b) das palavras iniciais da letra d a.té a locução "bem
como"; para eliminar;

c) do n. V do § iO do art. 2° da emenda n. 1..952 (pá
·gina :15) para constituir um inciso do art. 3°, eliminada a
pala.vra ·0" que precede ~ensino secundário";

fi) do parágrafo único do art. 4°, substituindo-o pelas
palavras destacadas do § 5° do art. 7° da emenda n. 1.845:
~.ILOS Estados estabelecerão as normas por que com elas
cólallorem no custeio e na administração do ensino";
,'~- "e) das palavras iniciais do art. 5° substituindo-as pelo
ar.t.'30 da emenda n. L9521pág. 16), ficando assim redi
gidti: ..O plano nacional de educação compreenderã escolas
::detodos'os graus, comum, e especializadas e obedecerá ao
:seguinte :
,.;.'0 da letra. a do art. 5°, substituindo-a pelo n. i do
,art~6° da emenda n. :1.934 (pág. 18), eliminadas as pala
'VI'Ils "livre" e "inclusive para os cegos e surdos-mudos";
:,,:',g) das letras b e c para serem rejeitadas;
s:~::'':kJ da palavra "inclusive" da letra di
::':;::'::'j) da,letra e para ser substituída pelas palavras - "Fi
;~::as,oont11cões de reconhecimento oficial dos estabeleci
~'~ntOtf.de ensino~, destacadas da emenda n. 39 (pãg. 6 do
~··sii:,da,.()rganização Feder'al); acrescentada do 2° período

ff;-:5~:,da emenda n. :1.952 (pág. i6);
.):g2:~-~>;-_~;... ' .-
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j) das palavras - uNo processo educativo ulterior ao
primário" - do § 1°, do art. 5° para serem eliminadas; e
do final do § 2° do art. 3° da emenda n. 1.952, a partir de
- Ua selec;:ão da matrícula": .

l) do § 2° do art. 5° e do arL. 8°, para serem substitul
dos pelo art. 9° da emenda n. 1. 934 (pág. 19);

m) do § 3° do art. 5° para ser substituido pelo § 2° do
art. 6° da emenda n. 1. 93·~ (pág. 18), excluído o período
final:

n) do art. 60 para ser substit.uído pelo art. 9° da
emenda n. L 753 (pág. 14), com o acréscimo do parágraío
único do art. 7° da emenda n. L 934 (pág. 19);

o) do § 3° do art. 7° para ser substituldo pelo arL. 70 e
seu pará~ra10 da emenda n. 1.952 (pág. 16);

p) das palavras finais do art. 9° - "dentro do plano
nacional dI? educação", para serem eliminadas;

q) do art. 4° da emenda n. 1.952 (pág. 16), p3ra ser
aprovado, salvo as palavras - "obedecerá ás normas tra
çadas pela União e pelos Estados e":

r) do parágrafo único do art. 6° da emenda n. 1.753
(pág. 14) para constituir § do art. 7° do substitutivo da
Comi~são.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Medeiros Neto.
- Euvaldo Lodi.

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 - (p,ela ordem) - Sr. Pre
sidente, deve encontrar-se sôbrc a mesa um requerimento
de destaque, por mim formulado ...

O Sr. Presidente - É exato.
O SR. FERNANDO DE ABREU - ... requerimento que

V. Ex. não anunciou á Assembléia, e que se refere a ma
téria que não foi ainda tratada.

O Sr. Presidente - V. Ex. realmente apresentou al
guns requerimentos de destaque sôbre o capítulo - Fa
mília. Há outros requerimentos mais no mesmo sentido.
Á primeira vista, tais requerimentos se encontram prejudi
cados pela votação a que se acaba de proceder. Não quero,
porém, despachar já êsses pedidos, porquê desejo examinar
um pouco mais detidamente a matéria aprovada. Assim
passo ao capítulo imediato, sem prejuízo do estudo que vou
realizar dos destaques solicitados. .Amanhã, nas primeiras
horas, darei minha decisão a respE'ito, .

O SR. FERNANDO DE ABREU - Submeto-me á au-
o toridade de V. Ex., desde que me reserve oportunidarle pa
ra tratar do assunto. (Muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Lodi - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ao passarmos ao capítulo que denominamos "Da Educação
e da Culturu...., devo, preliminarmente, d~clarar que houve
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uma omissão de cópia no § 1° do art. 7, do Substitutivo da
Comissão, devendo ler-se: "as sobras das dotações orçamen
tárias para a Educação", etc. Ficou omitido o final: "para
a Educação".

O nosso parecer, Sr. Presidente, estabelece uma orien
tação eentral da União para o problema educativo nacional
e result.ou do confronto de estudos e trabalhos de inexcedi
vel valor, apresentados pelo Srs. Constituintes.

Adotando o arcabouço geral da emenda 1934 da culta
bancada do Rio Grande do Sul, foram ai harmonisados to
dos os princípios ou idéias de inúmeras outras emendas que
poder-iam abranger essa questão fundamental para o nosso
País, de aCÔI"do com as nossas necessidades, atendendo ás
zonas de pequena densidade demográfica. inteiramente in
cultas, do mesmo modo que os grandes l~cntros de alta cul
tura nacional. Esse equilíbrio foi ainda aprimorado por
meio de fastidiosos esforços de coordenação, onde t.orios,
com e~pfrito de boa. vontade e com espírito de sacrifício, co
labora.ram nessa tarefa magna de honrar ao Brasil e á con
fian<.;a dos nossos concidadãos.

Resultaram daí os destaques que subscrevi em compa
nhia do ilustre leade'!' da maioria. A Sub-Comissão Consti
tucional encarregada do capít 11lo da Educação, que passará
a dpnominar-se "Da "E(hIC[\~ão e da Cultura", desincumbe-se
nêste momento, da tarefa qne lhe foi atribuída e está pron
ta a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solici
tados. (Muito bem.)

O Sr. Arruda Falcão - Peco a palavra, para encaminhar
a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Arruda Falcão (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: a Assembléia Nacional
está vivendo seus grandes dias; está vivendo dias decisivos
de sua existência a Nação Brasileira.

Estamos, neste momento histórico da República, estru
turando uma Pátria nova; e cumpre-nos tornar fecunda a
dlseussão. a1im :::Jt' r.~()lIll11tstarmos a soildarledade emocwnal
do Povo. no seio do quàl .se terá de aplicar e desenvolver a
obra que estamo" fazenõo.

Reconstruir uma Pátria é melhorar as condicões dos
s~res humanos. que a 0ornpõem, e ~em cuja presenca t;la
nada vale. Por isso mesmo. a instituicão da família. a 01'
ganizac.ão operár;ll a educação d0 Povo ~ã() hoje objetos
estritamente constitucionais. São-no, sobretudo, a instru
cão :> a educac:iio do. Povo. que constituem o negócio dos ne
gocies núblicQs.

Hoje, porém, as nações não se atêrn ao programa de ins
truir somente a mocidade: a educacão do adulto, a instru
ção generalizad~. o preparo de todo o Povo, constituindo am
sistema integral de ensin,) público, merecem o cuidado dai
governos.

81'. Presidente, Srs. Constituintes - Nesta hora avan
çada dos nossos trabalhos constitucionais, julgo do meu
dever" fazer um apêlo ardente aos rellresentantes dos Es
tado!" - áqueles que, nas' suas resoluções, se deixam ani-
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mar d·~ idolatria, de fetichismo, pela União. como ao':l que
deliberam aqui dominados por uma idiosincrasia m(!nt.al
contra a União - para que conjuguem os seus esforçog e'
cooperem. sem restrições. nesta. tarefa máxima. que é a
da formação da Pátria, do preparo das populacões brasi
leiras, pela instrução do Povo. tão desprezada, negligen
ciada, esquecida, até hoje, por esta razão, que d6e enunciar,
mas é necessário dizer. alto e claro, a razão de que a Repú
blica ~e conservou á margem da história. humilhada

Os sistemas educacionais dos países, flm todas as
épocas, entram no plano das reformas a que os grandes pa
triotas, as grandes figuras da humanidade ligam o seu noms.
Uma nova educação se processa após cada lransformação
social. Ora, no Brasil, não temos tido grandes realizadores.
No tocante a esta matéria, poderemos citar os nomes de
alguns vultos que se interessaram verdadeiramente por
ela. mas êsses mesmos foram anles batedores Olt propagan
distas do que realizadores. Pela clarivldencia com que E.'D
cararam a carr:p:mha, destacarei Manuel Bonfim, Bilac e
Rio .3ranco.

Na América do Norte, de onde copiámos as instituições
políticas, sem lhes penetrar a idéia central do r-egime.
Washington declarava: "'É um axioma dizer que a demo
cracia será defendida pelo povo". "A liberdade não pode
estar mais segura do que nas suas mãos". "O sistema po
lítico da nação deve ser, portanto, confiado ao povo. *Mas.
se o Povo não tiver cultura. será js~o um ludibrio á Nac;ão".

E Jefferson morria recomendando: "Uá um assunto em
que quero insistir enquanto tenho alento: é () da educação
do povo."

O Sr. Presidente - Atenção! Está findo o tempo.
O SR. ARRUDA F.'\LCÃO - V. Ex. há de tolerar q!le

êsle assunto seja desenvolvido. eom a amplitude que t.em.
num tempo equivalente pelo menos áquele que ontem se em
pregou aqui na discussão da indissolubil idade do casamento.
Não é menos interessante do que êste, sob nenhum aspecto.

O Sr. Presidente - V. Ex. devia auxiliar a Mesa, ao
invés de invocar um precedente que deviamos lamentar te
nha ocorrido. A educação é assunto muito sabido.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Permitirá V. Ex. lhe "e5
:ponda que a educação, no Brasil. não é matéria assim tão
sabida. E não se Elstranhará que eu declaI'e isto, pois, na
própria Inglaterra, Bernard Shaw já disse que se cham':lva
:alí de sistema educacional ao simples pretexta de que se
serviam os pais para se libertarem da presença dos filhos,
entregando-os, primeiro, aos criados e. depois, aos mestres.
Aqueles que não dispunham de meios para isso os deixava;n
crescer na ignorancia.

ta eu dizendo, Sr. Presidente, quando V. Ex. me in
terrompeu, que na América do Norte,· Madison sustentava
que confiar as instituições do regime democrático a um
povo sem instrução e sem meias de adquirí-Ia, seria o pró
logo de uma farça ou de uma tragédia e, talvez, de ambas
as coisas. Rousseau assentava as suas doutrinas sObre o
govêrno popular no mesmo princípio.

V. Ex. não ignorará que, já na Grécia, a educaQáo do
povo era considerada (I 'problema primordial para os s:;o
vernos. Cito a Grécia, e recordo Anatole France que opi-
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nava que, exceto as fôrcas cegas da nablreza, nada se move
neste mundo que não seja grego na sua origem.

O sistema flducatlvo grego é preci,;;amentt o que se está
disseminando nos tempos atuais: na Rússia, com Lunar
chasky, na Alemanha, com Kerschenteiner; na França, com
Castelnau; na América. com os seguidores de Madison. O
preparo intpgral do bomem, sem distin<;;ões sociais úu eco
nômiras, a edur.acão física e moral do infante e do adulta,
do cégo e do vidente - eis as solucões que o ~roblema com
plexo do govêrno dos povos está exigindo.

E vê V. Ex., Sr. Presidente, que ainda não foi sufi
cientemente conhecido, no Brasil. o aS3unto em debate.

Quanto aos Cégos, estamos para traz do império re
moto de Carles Magno, que preconizava a disseminação d~

institutos para êsse fim, ao passo que no nosso Pais não os
possuem as próprias capItais dos Estados.

Não é menor a incúria que se observa no to(}ante á ins-
trução dos adultos. .

A cultura na Ática, como lembra Spengler, era o patri
mÔ'nio de todos os cidadãos. O Povo terminou por se conver
ter em escola de sociedade. O Povo educava-se ouvindo os
mais insignes mestres e, assistindo ás discussões públicas,
tornava-se culto. FOI gra(:as aos efeitos dêsse sistema de edu
cação que os cargos públicos se puderam tornar eletivos, e
que a conservação dos funcionários nos seus postos pôde
ficar na dependência do voto popular.

Quando repassamos êsses fatos, temos a impressão de
que a civilização ateniense quer reviver através dos tempos.
Em matéria de educação, é seu' o esMco do programa
por meio do qual se transformam os países: ensino inte
gral, sem as barreiras do dinheiro, sp.m as desi~aldades

sociais, obrigatório para todos.

O Sr. Presidente - O discurso de V. Ex. ficaria
muito bem numa discussão sôbre o assunto; não, porém.
n?-m encaminhamento de votação.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Tenho de fundamentar,
para o efeito, exatamente, dessa votação, um pedido á As
sembléia, a cujos sentimentos mais delicados, o de patriotis
mo e o de humanidade, me dirijo confiante. Quero pedir !1"5
seus ilustres membros que, saind!l das preocupacões regio
naiistas. esqueçam, ou ocultem no reCÔndito das suas pre
vencões injustificáveis, a sua obstinacão na defesa exage
rada da autonomia dos Estados, concedendo. corno lhes cum
pre, á União, poderes plenos, absolutos, para organizar, com
objetivo definido, um plano geral, pelo qual o ensino seja
outorgado a um conselho de doutos dos maiores do País, a
uma meia dúzia de homens excepcionais, verdadeiramente
eminentes, que abram, com as suas mãos benfeitoras, a!
portas da Nacão á luz que há lá fora.

Na República Brasileira, lenhamos a dignidade de dizer.
o regime educacional que o Povo aguarda não foi, até hoje,
compreendido nem executado. Humilha repetir que, nos 40
anos de república, do mesmo modo que anteriormente, 03
governos deixaram o povo inteiramente desampara.do, nas
suas necessidades educa~ionais.

Não é matéria assim tão secundária esta de que trato.
apelando, com palavras sentidas e justas, para esta Casa.
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afim de que, ·num gesto de patriotismo, conceda á União ll.U-··
tonomia plena para resolver o máximo dos nossos proble
mas. de modo que a instrucão deixe de ser encarada como
uma indústria. indústria privada, de que sejam beneficiát'io5
somente os ricos, entregue inteiramente á direção parti
cular e explorada por tantos como um negócio cruel, pois,
além do mais, a criança, no colégio, quasi sempre vai tro
car a saúde pela instrução. Quanto á escola pública, seja

·mos francos e proclamemos que ela não passa, para falar de
um modo geral, de uma mentira histórica. e tudo isto digo
sem nenhum anima pejorativo, pois a tendência natural do
meu espírito ó pa:'D (> otimismo. Apenas, de acOrdo com Q

conselho de Nietzsche. veJo a necessidade de abrir com o
martelo os ouvidos endurecidos.

O Sr. Presidente - Atenção! V. Ex. está excedendo
de muito o tempo durante o qual podia falar.

a SR. ARRUDA FALCÃO - Atendendo a V. Ex. vou
terminar. Antes. porém, há de me ser lícito pedir, ainda
uma vez, o que faço com emoção, o ensino para todos; a
idade escolar deverã ser uma só para os que não sabem ler,
para a infancia como para o adl.llto. a idade deter'minada.
pelo desenvolvimento mental, pela necessidade de aprender.

a Sr. Presidente - Parece que é essa a tendência. da
Assembléia.

O SR, ARRUDA FALCÃO - A tendência da A.sgerobIéia
preciga de· ser. deve ser consultar, com amor e carinhG, o
bem comum. Tanto bastará para que todos compreendamos
que antes de tudo, govPfnar o povo é instruí-lo, aperfei
çoá-lo. torná-lo feliz. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O· SI', Presidente - Vou submeter a votos o requeri
mento de preferência assinado pelos Srs. Medeiros Neto e
Euvaldo Lodi.

Aprovado o requerimento de preferência.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Solicitaria
de V. Ex. Sr. Presidente, a gentileza de submeter á apre
ciação da Casa, destacadamente, cada um dos pedidos que
se contém no requerimento formulado pelo eminente leade-r
da maioria, e isto porquê, s6 assim, esclarecidamente, po
derá deliberar a Ac;sembléia. visto como é impossível, em
face dos avulsos distribuídos,' acompanhar o destaque anun
ciado pela Mesa. (Muito bem.)

Como se trata de matéria sôbre a qual já houve pré
vio entendimento entre quasi todas as correntes representa
das no seio d~sta Assembléia, não vejo como êste pedido
que ora faço a V. Ex. pudesse, por qualquer forma, pro
longar os trabalhos desta: Assembléia, razão por que ouso
solicitar que V. Ex. o defira. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - a pedido de V. Ex. vem de encontro
ao meu. propósito. Estava procedendo á leitura dos diver
sos pedidos de destaque para, depois, submetê-los separada
mente á consideração da Assembléia.
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Antes, porém, vou submeter a votos, sem prejuízo dos
destaques, o capítulo "Da Educação e Da Cultura", cuja
preferência já foi aprovada.

Aprovado o seguinte

CAPíTULO

Da Educarão e da Cultura

Art. f,o Cabe á União, nos Estádo~ P. nos municípios fa
vorecer e incentivar o desenvolvimento das ci~ncias, das ar
tes, das letras e' da cultura em geral, proteger os objetos de
intcrêsse histórico e o patrimônio artístico da Nacão, bem
como prestar assistência ao trabalha.dor intelectual.

Art. 2.° A educação é direito de todos os cidadãos e deve
ser ministrada pela família e pelos poderes públicos.

Parágrafo único. Será. proporcionada a todos, natos ou.
domicfliados no território nacional, a conveniente e necessá
ria educacão capaz de possibilitar ao país eficientes fatores
da sua vida moral e econÔmica, desenvolvendo, num espírito
brasileiro, a conciência da solidariedade humana. (Emendas
ns. 1.934, 1.753 e f952).

Art. 3.0 Comp(~te á União:
a) fixar um plano nacional de educacão, em todos os

seus graus, que s6 poderá renovar-se em prazos determina
dos'

o , b) fiscalizar e coordenar a execuc;ão do plano geral de
educação. em todo o território nacional; ,

c) organizar e manter, nos territórios, sistemas educa
cionais anronriados !\I")S mesmos (emenda 1.9::J4);

o d) prover a educação primária, sem prejuízo da ação
dos Estados, onde fór aconsf'lhada a criacão de colônias
educandários, inclusive nas zonas rurais de fraca densidade
demográfica, nos centros de colonização estrangeira, nos
aglomerados de po:- ulações indfgenas e em localidades da
fronteira, bem como exe.rcer ação supletiva onde quer que
se faça necessário, por deficiência de iniciativa ou de re
cursos. (Emendas ns. 1.934 e L592

Art. 4.° Compete aos Estados e ao Distrito Federal or
ganizar e manter sistemas educacionais nos seus territórios
respectivos, dentro dos princípios adotados pelo União.

Parágrafo único. Compete aos Municípios cooperar no
provimento do sistema educacional adotado pelo Estado a que
pertencer e com a fiscalização deste.

Art. 5.° O plano nacional de educação obedecerá ao se
guinte:

a) ensino primário integral obrigatório, atendendo tam
bém aOs adultos. bem como aos cegos e aos surdos-mud'1s;

, b) uniformidade de objetivo; aplicação da escola re-
gional;

c) obrigatoriedade da educação moral e cívica, da edu
cação física, higiênica e da prática de trabalho, e do ensino
da língua nacional, noções de geografia e história do Brasil,
nas escolas primárias, bem como no ensino ulterior. nas
condições da lei. (Emendas ns. f. 934 e i. 952) ;

d) acessibilidade do ensino educativo ulterior ao prt
mário, inclusive pela tendência á gratuidade;
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e) ensino particular em qualquer grau, su,jeitos aos
principias da União e dos Eslados. sendo que dependArá de
autorização do poder público a fundação de estabelecimen
tos, com exceção de primários, na forma que a lei determi
nar. (Emenda n. 1.934.)
. § 1.0 NIJ processo educativo ulteriOr ao primário, a ma
tricula será limitada á capacidade didática do estabeleci
mento. (Emendas ns. 1.753 e 1.934).

§ 2.0 É vedada a promoção de alunos mediante a dis
pensa das provas escolares de habilitação. aproveitamento ou
capacidade. (Emendas ns. 1.952 e 438).

§ 3.° É obrigatório o exame de Estado para os diplo
mados por institutos nacionais. nos casos que a le1 det.~r
minar. A revalidação de diplomas expedidos por institutos
estrangeiros será permitida exclusivamente quando se tra
tar de brasileiro nato ou em caso de reciprocIdade já cons
tan te de convenios ou tratados. (Emendas ns. 1.934 e
1. 753) .

Art. 6.° Incumbirá ao órgão técnico e consultivo do
poder público, que a lei criar e na forma desta, orientar as
diretrizes gerais do ensino, em todos os seus graus e

ramos, sugerindo soluções par.a os problemas educativos e
prornovend<J :L fIel execução do plano nacional de edUM
ção, com a cooperação dos respectivos órgãos dos Estados.
(Emendas ns. 1.753 e f.934).

Art.. 7.° A União e os Municípios aplicarão nunca me
nos de dez por cento (10 0/0), e os Estados e o Distri to Fe
deral nunca menos de vinte por cento (20 o/Ó); da renda
resultante dos impostos. na manutenção e no desenvolvi
mento dos sistemas educacionais. (Emenda n. 223).

§ f.O As sóbras das dotações orçamen.tárias, acrescidas
das doações, percentágens sobre o produto de vendas de ter
ras públicas, taxas especiais. e outros recursos financeiros,
constituirão, na UniãO, nos Estados e nos Municípios, fun
dos especiais, cuja aplicação será feita, exclusivamente, em
obras educativas determinadas em lei. (Emendas ns. 223,
i.753 e 1.934).

§ 2.0 A União, os :Estados e o Distrito Federal reserva
rão uma parte de seus patrimônios territoriais para a for
mação dos respectivos fundos educaeionais. (Emendas nú
meros 22~ 1.753 e i.934).

§ 3.° Dos fundos de educação, a lei ordinária fixará uma
percentágern que se destinará a garantir assistência aos a~u
nos necessitados. (Emenda n. 1.952).

§ 4.° A lei proibirá a educação primária em lingua es-
trangeir.a. .

Art. 8.0 Os cargos do magistério, nas escolas oficiais ou
em outras, na forma da lei, serão providos mediante con
curso de títulos e provas. (Emendas ns. L 952, L 934 e
1.753). .

Parágrafo único. A União fiscalizará a preparação dos
corpos docentes, para manter a unidade espiritual da naçã·)
e a eficiência do magistério. (Emenda n. 1.365).

Art. 9.0 É garantida a liberdade de cãtedra, dentro do
plano nacional àe educação.

Art. 10. o ensino religioso, de qualquer confissão, será
facultativo nas escolas, desde que minÍ!':trado fora do ho
rário, sem r€:muneracão e por pessoa extranha ás mesmas,
de aCÔrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada
pelos pais ou responsáveis.
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Art. (Incluir nas disposições transitórias). Os es-
trangeiros diplomados, atualmente dorrliciliados no Brasil,
poderão revalidar seus diplomas dentro do prazo de dois
anos a contar da data da promulgação desta Constituição.

O Sr. PresidElnte - Vou submeter a votos os destaques
solicitados pelos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo Lodi.

Primeiro destaque: do final do § 60 da emenda número
L845, estimulai' a obra educacional em todo o pais, incl~tsi

ve 'Por meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subven
ções aOs gove1'nos, p.ara constituir inciso do art. 30.

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra., para. encaminhar
a votação.,

O Sr. Presidente - Tem a pa.lavra o Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro - (Para encaminhar a' votação)
- Sr. Presidente, pedi a palavra afim de solicitar de V. Ex.
que destacasse as palavras "aos govêrnos", porquê não
há necessld.ade de restringir as subvenções "que o Govêrno
Federal possa dar aos estaduais. Em muitos casos, seria.
9.té, preferível que essas subvenções fossem conferidas dire
tamente aos institutos que as merecerem.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O inciso diz: - permi
ta V. Ex.: Á União cabe estimular a obra educacional em
+odo o país, inclusive por meio de estudos, inquéritos. de
monstrações e subvenções. .

O SR. LEVt CARNEIRO - Exatamente; quero tirar as
palavras "aos governo:;~, porquê essas subvenções, como
acentuei, poderão ser conferidas, não apen.as aos governos,
mas, muitas vezes, diretamente, aos próprios institutos.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o dispositivo,
sem prejuízo 'do destaque requerido pelo Sr. Levi carneiro.

Aprovado o destaque "A", dos Srs. Medeiros
Neto e Euvaldo Lodi, salvo o pedido feito pelo
Sr. Levi Carneiro.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a eliminação
das palavras "aos governos" pedida pelo Sr. Leví Carneiro.

Aprovada a eliminação.

O Sr. Presidente - Passemos ao segundo destaque:
"B" das palavras iniciais da letra "d" até a locução "bem
como"; para eliminar.

Aprovada a propo,situra.

O Sr. Presidente - Terceiro destaque: "O" do n. V, do
§ 1,0, do art. 20 da emenda n. :1.952 (pág. 1,5) para consti
tuir um inciso do art. 30, eliminada a palavra "o", que
precede "ensino secundário". .

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.
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o Sr: Euvaldo Lodi - (Para encaminhar a votação) _
Sr. PresIdente, pelo trabalho que a Subcomissão constitu
cional ~presentou, nenh?ma dúvida poderia pairar quanto
ao destmo dos estabelecImentos de educação pertencentes á
União. Eis quando, em protestos, que contaminaram estu
dantes e professores do Colégio Pedro n, bem como aos pró
prios membros do Conselho Universilário do Rio de Janeiro
c ao Conselho Nacional de Educação, estabeleceu-se agita
Cão rumorosa contra a simples possibilidade de que vies
sem a fugIr das mãos da União os seus modelares estabele
cimentos.

É chegado o momonto de declarar, alto e bom som, que
podem ficar tranquilos todos aqueles que se impacientaram.
Não 6Ó o nosso parecer, como todas as emendas que feriram
o assunto. inclusive li. que serviu de motivo para o nervO~

Slsmo das classes estudiosas, desautorizam qualquer temor
li. respeito.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou explicar a causa
dêsse nervosismo.

O SR. EUVALDO LODI - Vamos aprovar um inciso
que declara incumbir á União "manter. no Distrito Federal,
ensino secundário, superior e universitário".

A exclusão da palavra "o", do n. V, § 10 do art. 20 da
emenda n. 1.952. dêsse inciso só implica exonerar a União
da responsabilidade do custeio de estabelecimentos criados
pela municipalidade ou por particulares, os quais serão fis
calizados pelo Govêrno Federal. devendo, em tudo mais,
<>bedecer ás suas exigências fixadas na Constituição e leis
ordinárias.

Do mesmo modo que o Poder Federal não abrirá mão
dêsse modelar estabelecimento, que é motivo de orgulho
para nós - a Escola de Minas de Ouro Preto - bem como
de outros em vários Estados. continuarão com a União, ex
plicitamente, todos os seus institutos de ensino secundário,
superior e universitário desta Capital, que constituem pa
trimônio da Nação, moral, cívico, cultural e jurídico.
(Muito bem. Palmas.)

o Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhaI a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votação)
(Palmas nas tribunas) - Sr. Presidente, quando se cogitou
da coordenação das emendas referentes ao ensino público,
tive oportunidade de declarar que, reconhecendo os altos
propósitos de. quantos nelas se empenhavam, não desejava,
entretanto, naquele momento, esclarecer o motivo pelo qual
Os estudantes da Capital da República, justamente, se haviam
levantado contra a aprovação da emenda :1.845, tal como
~stava redigida, deixando para fazê-lo, em plenário, nesta
oportunidade. .

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Mais um gesto nobre
dessa mocidade.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - É I?recis~ que se
saiba que a emenda f,845, de saudosa memórIa (Rtsos), ~e
clarava em um dos seus artigos que aos Estados e ao DIS-
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trito Federal competia organizar, administrar e custear os
s~us sistemas públicos educaionais, respeitando os princí-'
pIOS coordenadores traçados no plano nacional de educação
-e, mais adiante, no § 6°:

"A União instituirá e manterá estabelecimentos
de alta cultura geral ou especializada, e estabeleci
mentos de ensino que julgue necessários como de
monstração e experiência."

Tal como esta....a redigida esta emenda, Sr. Presidente,
era preciso considerar duas partes. Por uma delas, os
govêrnos estaduais. reagindo justamente contra a inércia
do Govêrno Federal, em matéria de ensino público, quebra
riam os grilhões que os amarravam até agora, afim de que
essa inércia - ou essa inépcia - dos poderes federais, não
continuasse a impedir &. iniciativa indispensável dos poderes
locais.

Elevando, entretanto, os estabelecimentos federais na
Capital da República a estabelecimentos de demonstração e
experiência, a emenda, pela sua redação, parecia deixar ao
critério da neces~idade a sua conservação e existência.

O SR. PRADO KELJ,Y - Estabelecimentos modelares, pa
drões.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ora, todos os en
tusiastas da emenda 1.845, na justificação de motivos ou
manifesto que enviaram á Assembléia, declaravam a inépcia
e a inércia do Govêrno Federal. Nela não reconheciam ne
nhuma capacidade para ministrar o ensino público ...

O SR. PRADO KELLY - V. Ex;. devia lêr a justificação da
emenda.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - " .chegando a em
pregar expressões veementes para profligar, "vergonha das
vergonhas", que em 40 anos de República o Govêrno Fe
deral não houvesse criado um s6 estabelecimento de ensino
secundário civil!

Pois bem, se o Govêrno Federal é assim, segundo as pa
lavras textuais dos sustentadores da emenda 1.845, um Go
vêrno incapaz e inativo em relação ao ensino, como, sem
contradição flagrante, ~ntregar a êsse mesmo Govêrno o
poder e a competência par.a criar e manter estabelecimentos
de experiência e de demonstração?

O SR. PRADO KELLY - Quereria V. Ex. que se recusasse
essa ·faculdade.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Se êle não sabia ou
não queria realizar o ensino públi.co nos moldes preco
nizados pelos autores da emenda, como pretenderem que
êsse mesmo GovêI'no mantivesse, na Capital da República
estabelecimentos de uma significação excepcional?

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não vale a pena apartear.
O SR HENRIQUE DODSWORTH - Não era descabida,

portanto, a interpretação no sentido de que, julgados des
necessáriOS pela União, poderiam ser fechados tais estabe
lecimentos.

-O SR. AMARL PEIXOTO - Trata-se de questão política.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Também se pode afir

mar que, do lado de lá, há questão politica.
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Diz bem o nobre
Deputado pelo Distrito Federal que não é necessário apar
tear ou que não se deve apartear, porquê é tão clara, tão
cristalina a interpretação dêsse artigo, que o aparte seria
exclusivamente um motivo intencional de perturbação das
poucas palavras que estou proferindo neste instante. (Pal
mas nas galerias.)

O SR. AMARAL PEIXOTO - Os signatários da emenda.
! .845, nesta Assembléia, tiveram sempre uma única orien
tação: fortalecer a União contra a autonomia que se quer
dar, nessa matéria, aos Estados, enfraquecendo os poderes
federais.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Aqui falharam.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, no

tem bem V. Ex. e a Assembléia que uma das reivindica
ções dos estudantes era exatamente que se désse na Ca
pital da República, ao Govêrno Federal, a ação organizado
ra instituída no número 5 do parágrafo 1° do art. 20 da
emenda 1. 952, por isso que, nos Estados, em virtude das
emendas apresentadas, a União poderá manter estabeleci
mentos, em. virtude da ação supletiva. Na Capital da Re
pública a nova Constituição exigirá que êle tenha ação or
ganizadora e mantenha ensino secundário, superior e uni
versitário, como deve e é, aliás, indispensável.

O SR. PRADO KELLY - Nêste ponto, todos estamos de
acÔrdo.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. está de
acÔrdo hoje, mas não estava de acôrdo ontem. (Palmas nas
galerias.)

O SR. PRADO KELLY - Estive sempre.

O Sr. Presidente - Atenção! É proíbido o pronuncia
mento das galerias. Se houver manifE::stações nas galerias,
eu as farei evacuar. Continua com a palavra o Sr. Depu
tado Henrique Dodswortn.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sem embargo de
reconhecer que talvez não estivesse na intenção dos signa
tários da emenda 1..845 ..•

O SR. PRADO KELLY - Ainda bem que V. Ex. o decla
ra; registe-se.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... n,em o desa
parecimento, nem a transferência do Colégio Pedro TI e dos
estabelecimentos federais de ensino .••

O SR. PRADO KELLY - Também é uma informação
tardia.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ••. é 'certo, é in
contestável, é evidente e irretorqufvel que, pela redação da
emenda, êsse desaparecimento se tornaria possivel, a cri
tério do Govêrno.

O SR. PRADO KELLY - Não se tornaria tal.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH -'- Contra êle foi que

se levantou a mocidade da Capital Federal.
O Sr. Presidente - O tempo está se esgotando.•.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Já sabia, Sr. P~e

sidente, que V. Ex. ia falar no tempo... Vou conclUir.
Concordamos com a. retirada da palavra o do n. V, § 1°

do art. 20, da emenda 1.952, não s6 de acOrdo com a inter-
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pretação que lhe deu, a essa supressão. o ilustre relator da
matéria, Sr. Euvaldo Lodi, bem como porquê não pleitea
mos a exclusividade do ensino, e s6 um insen:;;ato poderia
pretendê-la em qualquer ponto do País (Muito bem).

A ação concorrente, é indispensável, sob a fiscaliza
~ão do Govêrno FederaL •.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Já está estabelecida no
capítulo da organização federal.

O SR. HENRIQUE DüDSWORTH .•• e constitue
um apêlo e um incentivo ao Govêrno da União para que
não continue â márgem dos grandes problemas educacio·
nais do Bra,sil, limitando-se a manter, burocraticàmente. as
instituições docentes. .

Se pretenclessemos o contrário, isto é, a exclusividade
da competência federal em matéria de· ensino - devo di
zer a V. Ex. - iriamos nos basear na alta autori.,dade dos
renoyadores de educação nacional, dos pioneiros do novo
ensino, nos inspiradores da emenda 1.845, que lançaram um
manifesto ao País, pedindo que na Capital da República...

O SR. PRADO KELLY - Os signatários da emenda
1.845 nenhum manifesto lançaram ao País.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O ilustre Sr. Aní
sio Teixeira, signatário da emenda...

O SR. PRADO KELLY - Não é.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH ..• ou, melhor,
do manifesto a favor da emenda, subscreveu documento
dado â publicidade sustentando a exclusividade da com
petência federal na Capital do País.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado qu~
está findo o tempo.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - É essa exclusivi
dade de competência que não de(5ejamos. Queremos a con
corrência estimuladora.

É nêste sentido, por conseguinte, 81'. Presidente, o
nosso voto, pr.estigiando toáa iniciativa de que resultem o~
melhores e os maiores resultados para a vida educacional
de nossa Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas no re
cinto e nas gauria.ç.)

O Sr. Raul Bittencourt - Peço a palavra, Sr. Presi
àente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Raul Bitten-court.

O Sr. Raul Bittencourt (Para encaminhar a votação)
- Desejo apenas, Sr. Presidente, fazer uma declaração.

Voto favoravelmente ao destaque que vai ser submetido
á Casa, visto acreditar venha a Comissão de Redação, uni
formizando a nomenclatura do Capítulo, substituir a ex
pressão "ensino superior e universitário" por esta outra usa
da no decurso dos demais artigos - "ensino ulterior ao pri-
mário". ,

Houve, ao que me parece, uma lacuna de impressão.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A emenda foi reprodu

. zida, por ter havido omissão.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Estou tão s6mente su·

gerindo a modificação confiante em que aquela Comissão a
aceitará, até porquê e~ nada altera a conquista de há pouco.
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o SR. FERNANDO MAGALHÃES - Altera. PeCo a palavra,
Sr. Presidente.

O SR. R..-\UL BITTENCOURT - Estou fazendo unica
mente uma declaração: não requeiro causa alguma.

(Trocam-se outros apartes.)

O SR. RAUL BITTENCOURT - Vou responder a Vossas
Exc'elências em duas palavras: julgo preferível a expressão
"ensino ulterior ao primário", por dois motivos: primeiro,
porquê abraça todas as classificações de ensino que a lei or
dinária entenda justo fazer, além do primário; segundo, por
que "ulterior ao primário" abrange, igualmente, o ensino
técnico profissional, que não está aquí expresso.

Só por isso dou preferência á aludida expressão. (Muito
bem. )

O Sr. Leitão da Cunha - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leitão da Cunha (Pela ordem) - Sr. Presidente,
preponderaram, alternativamente, na Assembléia, duas idéias
- uma, a de que deveria ser preferida a expressão "ensino
ulterior ao primário"; outra, a de que haveria conveniência
em fazer a discriminação dêsse ensino.

Em bôa doutrina, tanto importa que prevaleca uma opi~

nião quanto a outra. Se prevalecer, porém, a de que se deve
fazer a discrimínacão do ensino ulterior ao primário, soli~
citarei ao eminente relator e ao nobre leader desta Casa con~

cordem em que se inclua, desde já, o ensino complementar
no ato da votação, porquanto êste ensino foi criado pelo de~
ereto n. 19.890 e, mais do que isso, o decreto n. 21.244 já
estabeleceu, criou, no Distrito Federal, o Colégio Universi
tário.

Se admitirmos, apenas, que a União manterá, no Distri
to Federal, ensino secundário, superior e universitário, ex
cluiremos o ensino complementar, que já se acha estabelecido
e para o qual foi pela União fundado o Colégio Universitá
rio. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovada a propositura "C"
dos S1's. Medeiros Neto e Euvaldo Lodi.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos outro des
taque.

() Sr. ltaul Bittencourt - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, ° senhor
Deputado Raul Bittencourt. .

O Sr. Raul Bittencourt - (Pela o'fdem) _ Sr. Presi
dente. eu estaria conformado com a votação que acaba de eS
pecificar "ensino secundário, superior e universitário", se
nenhuma outra alteração fôsse feita, a não ser no período
das emendas de redacão.· Desde, porém, que o Sr. Deputado
Leitão da Cunha propõe o acréscimo da palavra "'comple
mentar". qualquer outro, com igual direito proporia. como
eu seria o primeiro a propor. o destaque das palavras "téc
nico~profissional" e de outras formas, outros tipos, outros
ramos de ensino. '
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Por isso, peço preferência - e nêste sentido formulo
requerimento que, para obedecer ao Regimento, apresentarei
á Mesa por escrito - requeiro, neste caso, já que a altera
ção se vai processar agora mesmo, e não no período da re
dação, que tudo isso seja substituído pela expressão "ulte
rior ao primário", aliás, de acOrdo com o Sr. Deputado Lei
tão da Cunha, que declarou s6 entenderia justa a inclusão
da palavra "complementar", se prevalecesse a discriminação.

Ora, se prevalecer a discriminação, teremos de incluir
também a expressão "técnico-profissional".

É mais razoável, então, que se opte pelo sentido oposto,
que abraça todo o conjunto, isto é, "ensiI).o ulterior ao pri
mário". Não há duvida a respeito, pois todo ensino além do
primário estará compreendido na expressão. (Muito bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente - Requeiro o destaque das palavras "se
cundário, superior e universitário" do número V do § {O
art. 1°, da emenda n. 1.952, para serem substituídas pelas
"ulterior ao primário" da letra c do art. 5° do parecer.

'SaIa das Sessões 28 de Maio de 1934. - Raul Bitten
court.

o Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, :pela ordem, o senhor
Deputado Prado Kel1y.

O Sr. Prado Kel1y - (Pela ordem) - Sr. P,residente,
a questão de ordem que d'evo apresentar perante V. Ex.
é muito simples e, no encaminhamento dela, pediria a
V. Ex. que a resolvesse com a serenidade com que tem, ha
bitualmente, presidido a nossos trabalhos. (Muito bem.)

É a seguinte: o que está em votação é o destaque re
querido pelos Srs. Deputados Medeiros Neto e Euvaldo
Lodi. Parece-me que a votação. deve cingir-se aos têrmos
precisos do mesmo destaque.

Não compreenderia· se permitisse a colaboração de qual
quer outro membro desta Assembléia, no sentido de se en
quistarem no destaque já requerido certas :palavras que se
riam objeto de destaques ulteriores.

Esta questão, portanto, é estritamente regimental, e eu
solicitaria a V. Ex. pusesse apenas em votação o destaque
pedido pelo Sr. Deputado Medeiros Neto, reservando-se
para, oportunamente, deferir qualquer outro requerimento
de destaque em semelhante situação. (Muito bem.)

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a :palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Fernando Magalhães - (Para encami.nhar a vo
tação) - Sr. Presidente, apenas desejo salientar um ponto.
F: o seguinte: "ulterior ao ensino primárion não tem signi
ficação, não tem foros de cidade, não é locução, no que diz
com êste assunto, encontrada em livro algum.
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Nestas condições. o comentador, o interpretador futur::>
da lei. aceita tal modificação, não saberia exatamente o va
lor desta proposição.

É. por conseguinte, por questão de técnica de legisla
ção que não devemos nem podemos aceitar essa inovação
em matéria como esta, tanto mais quanto essa preocupação
em insistir pelas palavras "ulteric.r ao ensino primário".
poderá parecer que só se visa que a lei não diga - "ensino
secundário, superior e universitário".

:M:.ais tarde. diante da discussão na Assembléia, se iria
dizer qu~ não competia á União o ensino secundário e, tanto,
que se entendeu que não se deveria dizer "secundário" e
sim "ulterior ao primário".

Basta esta suspeição para ver-se claramente que não é
possível aceitar-se tal exposição que não tem significado.
ou melhor, que pode ter significado diferente daquele que
se lhe desejaria dar neste momento. (MUito bem.)

O Sr. Presidente - -Está aprovado o destaque reque
rido pelo Sr. Medeiros Neto e em votação o requerido pelo
Sr. Leitão da Cunha.

aealmente, o Sr. Deputado Leitão da Cunha serviu-se
de uma emenda por S. Ex. apresentada e, de acôrdo com
os precedentes, não poderia recusar-lhe que fosse ouvida a
Assembléia sÔbre a matéria.

Se a Assembléia convier em que se adicionem essas pa
lavras da emenda - o assunto é o mesmo: o ensino - elas
passarão a figurar nO projeto.

Os senhores que aprovam o destaque requerido pelo
Sr. Deputado Leitão da Cunha...

O SR. RAUL BI'ITENCOURT - Sem prejuízo do meu pe
dido de destaque.

O SR. PRESIDENTE - Sem prejuízo das ponderações
do nobre Deputado, com vistas á Comissão de Redação.

O SR. PRADO KELLY - Eu requeriria, Sr. Presidente,
preferência para o requerimento de destaque do Sr. Raul
Bittencourt.

O SR. PRESIDENTE - Terei de submeter ao plenário,
também. o requerimento do Sr. Raul Bittencourt ...

O SR. PRADO KELLY - Desisto, porém, Sr. Presidente,
deste meu requerimeilí.o, desde que se trata de matéria já .
aprovada.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra, pela
ordem.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o senhor
Henrique Dodsworth. .

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, ouvi com toda atenção a argumentação do ilus
tre Deputado pelo Rio Grande do Sul. Sem entrar na apre
ciação do destaque pedido por S. Ex., em contradição com
o que V. Ex. ontem havia anunciado de que oS destaques
s6 seriam recebidos na sessão passada, - sem entrar nessa
apreciação--, desejo apenas ponderar o seguinte: desde que
a Assembléia já se pronunciou afirmativamente quanto áS
palavras "ensino secundário. superior e universitário", claro
está, pelos têrmos do Regimento, que o requerimento do· ilus
tre Deputado se acha prejudicado.,
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. Se já há o pronunciamento insofismável do plenário a
respeito do assunto, nãó se pode votar duas vezes a mesma
cousa. O contrário daria como resultado a inexistência de
emendas prejudicadas e assim se as tivéssemos de conside
raI' todas, seríamos obrigados a levar nossos trabalhos até
o próximo ano. (MUito bem.)

O Sr. Presidente - Tomarei em apreco a observação que
o nobre Deputado acaba de fazer. comunicando ao Sr. Depu
tado 'Raul Bittencourt que deixo de receber o seu requeri
mento.

O SR. RAUL Br'M'ENCOURT .:..- Estaria conformado, Sr.
Presidente, se V. Ex. houvesse tido igual conduta em re
lação ao requerimento do Sr. Deputado ~eitão da Cunha!

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Leitão da Cunha,
cuja atenção solicito, havia já apresentado vários requeri
mentos de destaque, e apelo para S. Ex., afim de que preste
uma informação á Assembléia: quando apresentou S. Ex.
êsses requerimentos?

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Tal qual. Vê, portanto, "
nobre Deputado Sr. Raul Bittencour-f. que o caso é diferente.
. A imllressão, porém, que estct:. tendo ·do debate é a de
que a Comissão de Redação, que vai ser nomeada, poderá
compor os 81'S. Deputados divergentes, fazendo desaparecer
qualquer dúvida no artigo que venha a figurar na Consti
tuição.

O SIl. RAUL BITTENCOURT - Neste caso, retiro meu re
querimento, em favor do trabalho da Comissão de Redação.

O Sr. Presidente - O Presidente da Comissão de Reda
Cão está testemunhando o debate que se trava. de modo que
procurará, na l'p.dação, traduzir o que se está passando no
plenário. me~mo porquê a Assembléia ainda voltará ã exa
minar a matéria.

O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

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

O Sr. Nereu Ramos.- (Pela ordem) - Sr. Presidente,
efetivamente V. Ex anunciou que SÔbre o Capítulo da Edu
cacão sG ontem receberia os destaques que devesse.m ser
apresentados.

É evidente. porém, que êsses destaques s6 se podem re
ferir ou ao parecer da Comissão, ou ao projeto. Não era
possível que V. Ex. exigisse que os Deputados apresentas
sem ontem dec:faqup.s que devessem versar sôbre destaques
de que não podiam ter conhecimento.

O Sr. Presidente - Não seria possível; seria um nunca
mais acabar.
. O SR. l\'EREU RAMOS - ~ o caso do Deputado Leitão da
Cunha e do Deputado Raul Bittencourt: não tinham conhe
cimento, ontem, dos destaques que iam ser pedidos pelo
Deputado Medeiros Neto, de maneira que os destaques rela
tivos a êsses destaques só podiam ser apresentados na sessão
de hoje.



- 24.9-

o Sr. Presidente -' Com o precedente dos destaques
sôbre destaques não acabaríamos mais as notações.

O SR. NEREU RAMOS - É o que se está dando: E, ain
da hoje, - V. Ex. há de permitir que eu pondere - o ~mi
nente colega Sr. Le,,! Carneiro requereu destaque da ex':'
pressão "dos governos", no primeiro destaque requerido pelo
Deputado Medeiros Neto ...

O SR. LEVí CARNEIRO - É verdade.
O SR. NEREU RAMOS - '" de maneira que foi re

querido destaque na hora.

O Sr. Presidente - Lamento que o Deputado Lev!
Carneiro tenha concorrido para embaraçar o~ trabalhos.
(Riso.)

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Mas o Uleu destaque foi apro
vado pela Assembléia.

O SR. NEREU RAMOS - No caso, foi uma interpretar,:ão
liberal em que, parece, V. Ex. deve continuar.

O Sr. Presidente - Vamos entrar em acõrdo. Como
disse, a Comissão de Redação estudará a matéria, a qual vol
tará ainda ao exame da Assembléia.

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

n Sr. Presidente - Essa questão já está resolvida.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Desejo suscitar outra. questão de

ordem.

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

O Sr. :Fábio Sodré - (Pela ordem) Trata-se do
seguinte: se a Assembléia aprova a inclusão da palavra
"complementar" na emenda ou dispositivo referente á espe
cificacão, parece-me haver pequena dúvida, que deve ser
dirimida desde logo, porquanto a palavra "complementar"
não define precIsamente !l que ensino se refere. Há muitas
organizações de ensino que admitem o ensino complementar
primário, além do ensino primário. Aliás, é uma novidade
que em nossa organização foi introduzida: considera-se, tam
bém, o ensino completar secundário; quer dizer: após o en
sino secundário, ha o ensino secundário complementar. Há
também o ensino complementar universitário.

Ora, Sr. Presidente, !l Assembléia, mandàndo introduzir
a palavra "complementar", sem a menor especificacão, po
derá dar margem, amanhã, ás mais várias interpretações.
"Complementar" tanto pode ser do ensino primário, como do
secundário ou do universitário.

O SR. MÁRIo RAMOS - A palavra "complementar" pode
se referir a t.oda a espécie de ensino.

O SR. FABIO SODRÉ - Tanto é justa a minha recla
mação, Sr. Presidente, que o nobre Deputado Sr. Mário
Ramos entende que se pode referir a toda a espécie de en
sino, até mesmo ao primário.

Quero crer que não s6 o Sr. Leitão da Cunha como a
maioria da Assembléia, adotando a palavra "complementar",

,
i
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querem referir-se á legislação que temos atualmente, isto é:
ensino complementar secundário, o que significa o 6° e 7"
anos do ensino secundário.

Nestas condições, parece que á Comissão de Redação
cabe a solução do assunto, dando ao dispositivo redação pela
qual se entenda que o que a Assembléia aprovou foi a in
clusão do ensino complementar secundário, quer dizer, en
sino complementar ao ensino secundário. (Muito bem.)

O Sr. Barreto Campelo - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Barreto Campelo.

O Sr. Barreto Campelo (Pela ordem) - Parece-me que
a seguinte solução contentará a todas as correntes da As
sembléia. A Comissão de Redação dirá "ensino secundário
complementar e universitário, enfim, todo o ensino ulterior
ao primário. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Fica, então, assente que a matéria
será entregue á Comissão de Redação.

Vou submeter a votos, agora, o destaque "d"', do pará
grafo único do art. 4°, substituindo-o pelas palavras desta
cadas do § 5° do art. 7° da emenda n. 1.845: - "Os Estados
estabelecerão as normas por que com elas colaborem no
custeio e na administração do ensino."

Aprovado o destaque "d".

O Sr. Presidente - Vou submeter á Assembléia o des
taque "e" das palavras iniciais do art. 5° substituindo-as
pelo art. 3° da emenda n. L 952 (pág. i6), ficando assim,
redigido: - "O plano nacional de educação compreendal"à,
escolas de todos os graus, comum, e especializados e obe
decerá ao seguinte:"

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra, pela
ordem. o

O Sr. Presidente - Tem a palawa, pela ordem, o senbor
Henrique Dodsworth.

O Sr. Henrique Dodsworth (.Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, creio que V. Ex. está anunciando a votação do dis-

o positivo relativo á fixação de um plano nacional de educação.
O SR. EuvALDo LoDI - Apenas o enunciado do art. 50.

O SR. HENRIQUE DonSWOR'rB - Neste caso, Sr. Pre
sidente, pedirei a V. Ex. que, havendo, SÔbre o assunto, um
desta:que requerido para a emenda 29 de autoria do profes
sor Leitão da Cunha, désse preferência ao destaque dessa
emenda, porquanto a sua redação atende melhor aos obje
tivos visados.

O SR. EuvALDO LODI - É mais adiante.
O SR. PRADO KELLY - Não é agora o momento.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Bem, Sr. Presi

dente.

O Sr. Raul Bittencourt - Peço a palavra, pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Raul Bittencourt.

O Sr. Raul Eittencourt (Pela ordem) - Sr. Presidente,
creio. que foi votada já a preferência da emenda da Sub
comissão com o destaque. Logo, estão prejudicadas as
demais.

o Sr. Presidente - Realmente, estamos recompondo
agora a emenda 1.845.

O SR. HENRIQUE· DODSWORTH - Sr. Presidente, retiro
o meu requerimento.

o Sr. Presidente - Defiro o. pedido do nobre Depu
tado.

Em seguida, é aprovada a propositura "E".

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sôbre outro
destaque: "F", da letra a do art. 5°, substituiudo-a pela
n. i do art. 6° da emenda 1.934, páS. 18, eliminadas as
palavras "livre" e "inclusive para os cegos e surdos
mudos" .

o Sr. Arruda Falcão - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Arruda Falcão.

O Sr. Arruda Falcão - (Pela ordem) - Peço a V. Ex.
que mencione de quem é êste destaque.

O Sr. Presidente - É dos Srs. Medeiros Neto e Eu
valdo Lodi.

O SR. ARRUDA FALCÁO - Custa a crer, Sr. P:r:esi
dente, que nesta hora, Deputados brasileiros se animem a
negar instrução aos cegos. (Não apoiados.)

O SR. MEDEIROS NETO - Não é isso. O destaque é para
generalizar.

O Sr. Presidente - Atenção! Parece que o nobre
Deputado está em equívoco. Vou ler a emenda para que
V. Ex. fique ao par do assunto.

Em consequência das modificações resultantes do des
taque. o dispositivo constitucional ficará sendo o seguinte:

"Ensino primário integral, l;ratufto e de fre
quência obrigatória, atendendo também aos adultos."

O SR. ARR.UDA FALCÁO - Vê V. Ex., Sr. Presi
dente. que tenho toda a razão. O ensino dos cegos constitue
um titulo especial em todos os países. O cego está em con
dições de incorporar-se á humanidade, de exercer: a sua
atividade, de trabalhar, de tornar-se um homem válIdo, fu

.gindo, em absoluto, da classificação de anormal. Mais anor-
mais são os moucos, os surdos. O cego é normal.

Num país como o nosso, decorridos tantos séculos da
descoberta do alfabeto para os cegos, ainda se lhes nega...

O SR. MEDEIROS NETO - Não se nega.
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o SR. ARRUDA F ALCÁO - •~. não a. caridade, mas o
respeito ás suas prerrogativas de cidadão e ao seu direito
de receber uma educação especial.

Disse V. Ex., Sr. Presidente, e apressaram-se os se
nhores Deputados a mencionar, que há um equívoco da mi
nha parte. A leitura que V. Ex. acaba de fazer, evidencia
que não há equívoco algum. Omitiu-se a palavra "cegos"
e como até hoje esteve omitida. até hoje \)s cegos peram
bulam pelas ruas, pedindo esmolas, como há dez séculos
antes da existência de Cristo, pedia esmolas pelas ruas, Ho
mero, o cego que transmitiu á huma.nidade o sentido de
uma civilização. (Muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Peço a palavra, para encaminhar
a vnt.ação. .

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Envaldo Ll}di.

O Sr. EuvaIdo Lodi (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não procede a reclamação do nobre Depu
tado Sr. Arruda Falcão. Em resposta e em esclarecimenta
a S. Ex., devo pedir-lhe que leia o artigo que acabamos de
aprovar, onde está escrito: "O plano nacional de educação
compn~endel'á escolas de todos os graus, c,)muns e especia
lizadas . " ",

O SR. ARRUDA FALCÃo - Não sei que relutancia têm
V. Ex. e os autores dos destaques em inscrever "ensino ~s
peeializado a()s cegos", quando constitue êsse um r~mo

particular da instrucão.
O SR. MEDEIROS NETO - Porquê essa referência ex

cluÜ'ia os dpmais.
O SR. EUVALDO LODI - Que.re:llos uma forma gf>ral,

Que abranja a todos. (Muito bem.)

() Sr. Raul Bittencourt - Peco a palavra, para encami
nhar a votação.

() Sr. Presidente - Tp,n1 a palavra. para encaminhar a
Yota~ão, o Sr. Raul Bittencourt.

() Sr. Raul Bittencorut - (Para encaminhar a votação)
-Sr. Presidente. ::;rs. Deputados, desejo ('sclaeecer a dú
vida suscitada pelo ilustre Deputado Sr. Arruda Falcão.

Surpreendeu-se S. Ex. de ter sido pe1ido destaque das
palavr-as "inclusive cegos e surdos-mudos".

:Estou habilitado a fazer uma declaruc;ão á Casa qnanto
á intencão que tiveram os 81'S. Depntados Medeiros Neto
e Ruvaldo Lodi, ao .formularem o pedido desse di:l,otaé\ue,
assim como em relação aos arg-umentos que plenamente o
justificam.

Originariamente. o dispositivo dizia.
"Ensino primário integral, livre. 'o;;Tatuito e de

frequência obrigatória, inclusive para os cegos e
surdos-mudos, atendendo tamMm aos adultos."

O ensino, portanto, estava dedieado, em têrmos gerais,
evidentemente, á criança na idade escolar. Altám do pe-
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riodo àa idade escolar, havia três espeeificacões: os adultos,
os cegos e os surdos-mudos. ·Ora, uma vez que se fazia a
discriminação, sem se declarar que se tratava de .~specifi

cação exemplificativa e não de enumeração taxativa 3. sé
rie devia ser completa, compreendend(\-:::;e nela t~dos os
casos do ensino primário. Não bastaria que, nu Constit.ui'lâo
figurasse, além da criança, o adulto, o surdo-mudo, o cego.'
Por uma lamentavel omissão, esquccelllo ·nos - nós, 0S
Constituintes - de incluir em alguma emenda a palavra
genérica - anormal, que abrangeria, além do cego, (lO
surdo-muno, do adulto, os aduIf.os ou <:IriaDças desequilihra
dos, os débeis, os inbecís, os odiotas, tanto quanto possível;
enfim, a degeneração em toda a sua extensão categorizada
pela pedagogia, pela euristíca, pela psiquiatrh.

.Para obviar a êsse inconveniente de termos desobri
gado, pelo silêncio, o Poder Público do ensino especializado
aos anormais, entendeu a coordenação, de que res'lltotl o
pedido de de!?taque. mais acertado não fazer referência aos
surdos-mudos e aos cegos, afim de que o dispositivo, com
a especificação apenas da crianca, na idade escolar, e dos
adultos, abrangesse todas as formas e todos os ramos do en
sino, tanto mais quanto, pela adoção do infcio do enunciado
da emenda '1.952, ficou estahelecido que o plano dizia res
peito ás escolas comuns e especializadas.

Assim, eliminar as palavras - cegos e surdos-mudos
_ não significa omissão, mas, ao contr.-ário, inclusão tácita
de todos os anormais.

O SR; ARRUDA FALC.~O - Prova de mais.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Era a explicaf;ão que

entend~a caber-me- dar á Casa. (Muito bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a paiavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro - (Para encaminhar a votação)
_ Sr. Presidente, quanto á questão suscitada pelo nobre
Deputado de Pernambuco sÔbre o dispositivo de que trata
mos. considero inteiramente procedente as ponderações do
ilustre representante do Rio Grande do Sul.

Noto, porém, no dispositivo que se procura introduzit'
na emenda, em substituição ao art. 5°. § 3°, outro inconve
niente muito mais relevante.

Diz o dispositivo da emenda n. 1.934:
"Ensino primário integral, gratuito e de fre

quência obrigatória. atendendo também aos adultos."

Ora, Sr. Presidente, não creio que possamos, desde logo,
estabelecer a inteira obrigatoriedade do ens"ino primário in
tegral, porquê êsse ensino primário integral, tal como se
-entende na tecnologia pedagógica, significa m~ito m~:üs ~o
que o ensino primário elementar, do que o ensmo prImá.~lo
propriamente dito, do que o ensino primário que se reallza
em quasi todos os Estados do Brasil.

Por outro lado não acredito que devamos estabelecer,
de uma vez. em têrinos absolutos, a regra da gratuidade do
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ensino, mesmo oficial, porquê. como Se sabe. muitas escolas
públicas oficiais são frequentadas por quem pode e deveI'ia
pagar. Houve, mesmo, uma sugestão, na Diretoria do Ensino
do Distrito Federal, no sentido de exigir-se dos alunos de
pais remediados ou ricos uma contribuição, ainda que
módica.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Indiretamente. já contribuem
para as ca ixas escolares.

O SR. ODILON BRAGA - A experiência de São Paulo de
põe contra o que o orador acaba de dizer.

O SR. LEVt CARNEIRO - Não pretenderia estabelecer
urna regra. absoluta.

Noto que se institue aquí apenas a. obrigatoriedade da
frequência. o que é muito pouco, porquê a obrigatoriedade
da frequência atinge apenas aos alunos matriculados. Não
é, disso, porém, que se trata: o que se tem de exigir, em pri
meiro lugar, é a obrigatoriedade da matrícula; o que se tem
de estabelecer é a obrigatoriedade do ensino.

O SR. RAur_ BITTENCOURT - A intenção é essa.
O SR. LEVt CARNEIRO - Aquf se alude á obrigato

riedade da frequência. de sorte que é preciso estatuir simul
taneamente a obrigatoriedade da frequência e da matricula.
o que se exprime por uma formula consagrada: a obrigato
riedade do ensino.

Assim, Sr. Presidente. havia eu formulado, na minha
emenda n. 989, o n. 6, que suponho evitará os inconveni
entes que acabo de apontar sucintamente no dispositivo
preferido pelos nobres autores do requerimento de destaque:

"O ensino primário é obrigatório, nos limites das
possibilid~des locais.....

Outra circunstancia de que não nos devemos esquecer,
ao impõr esta regra, e que considero imprescindível.

'" "inclusive para os adultos. e gratuito, assim
como o material escolar, para os pobres, nos estabe
lecimentos oficiais."

Porquê não podemos fixar a regra da gratuidade do en
sino primário nos estab~lecimentos particulares ..•

O SR. RAUL BITTENCOURT - Está sôbre a mesa um pe
dido de destaque nesse sentido.

O SR. LEvt CARNEIRO - ..., e porquê não devemos
esquecer a questão da gratuidade do material escolar.

Dispõe, finalmente, li. minha emenda:

"A obrigação escolar se ampliará, sempre que
possível. ao ensino profissional e até aos 18 anos de
idade."

É a chamada obrigação post-escolal' que eu assim des
taco da obrigatoriedade estrità do ensino primário.

Assim, Sr. Presidente, suponho, aliás com a suspeição
inevitável de autor da emenda. que êsse dispositivo. cujo
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destaque jã requerí, atende muito melhor ás necessidades do
nosso País, á situação real do nosso problema do ensino, do
que o dispositivo da emenda n. 1.934.

Nessas condições. acredito que os nobres relatores da
rão preferência á minha emenda. (Muito bem.)

O Sr. Gabriel Passos - Sr. Presidente, peco II palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o Sr. Deputado Ga
briel Passos. para encaminhar li. votação.

O Sr. Gabriel Passos - (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, parecem-me inteiramente procedentes as
observações feitas pelo ilustre Deputado Sr. Leví Carneiro.
Eu me adiantaria a S. Ex. em considerar, de acOrdo aliás
com a emenda que sôbre o assunto apresentei, que li. obriga
toriedade do ensino será, caso admitida na. Constituição, o
processo para erigir-se mais um dêsses preceitos que não
serão obedecidos, por inexequ!veis.

A obrigatoriedade do ensino é, sem dúvida, um idéal
para todos nós. Ela será o que todos ardentemente deseja
mos; mas é, por outro lado, ut6pica. Dizer-se que o ensino
é obrigat6rio é afirmar que os poderes públicos estão habi
litados a efetivar essa obrigatoriedade.

Ora, nem pela existência de escolas, nem pelos meios
acessórios á frequência escolar, como seja o transporte, nem
pelo número necessário de professores, por nenhum dêstee
motivos o ensino primário jamais poderá ser obrigatório.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - Nunca? É prevêr de mais.
O SR. MÁRIO RAMOS - É um idéal.
O SR. GABRIEL PASSOS - Foi o que acabei de dizer.

Idéal, porém, é a tendência mais elevada, é o fim que todos
procuramos atingir.

81'. Presidente, parece-me que as considerações do ilus
tre Deputado foram de tal natureza incisivas e precisas que
nada mais será mistér acrescentar á crítica por 8. Ex.
formulada, tão agudamente, quanto á letra a, na qual se
confunde a frequência escolar com a obrigatoriedade da ma
trícula.

Desejo asseverar que estarei na mesma ordem de idéias
do nobre colega, porquê a minha emenda preceituava exata
mente o seguinte:

"O ensino público primário é sempre gratuito e·
será obrigatório onde os poderes públicos ofereçam
escolas bastantes á população escolar. Permitida a
manutenção do ensino primário a particulares. Cabe
entretanto, aos Estados, a sua orientação e fiscali
zação."

Esta é, 81'. Presidente, uma pretensão modesta. Agora,
o que todos exigimos é que o Estado crie o maior número
possível de escolas pelo País, para poder, tornar exequí
vel a obrigatoriedade do ensino. (Muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Prado Kelly.
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o Sr. Prado Kel1y - (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, o princípio do § 60 do artigo único da emen
da n. 989, que é o da gratuidade do ensino primário e o da
sua obrigatoriedade, atendendo-se ás possibilidades locais,
está integralmente consubstanciado no art. 172 da emenda
n. :!.. 845, que passo a lêr:

..A educação primária será obrigat6ria, esten
dendo-se a obrigatoriedade progressivamente até aos
:1.8 anos, no processo educativo ulterior, de acOrdo
com os recursos escolares públicos disponíveis."

Ora, Sr. Presidente, desde que as vârias correntes em
que estava dividida a Assembléia, a respeito dêste assunto,
acordaram na f6rmula para a qual pedi u destaque o nobre
learier da mUIOI'la, dou nleu apôíu au !'equer'illJento ele ::l. h;x.,
embora frise, :lo propósito, que a emenda n. i .845 consa
grava o mesmo principio reclamado pelo Sr. Deputado Lev1
Carneiro, e o fazia de uma forma expressa, minuciosa e
digna da ponderação da Casa.

Fiel, entretanto, aos compromissos assumidos, votare!
pela emenda cujo destaque solicitou o ilustre leader da
maioria. (Muito bem.)

O Sr. Arruda Falcão - Peco a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Arruda Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedí a palavra para insistir na defesa dos cegos.

Pretender que a simples alusão a anormais inclue os
cegos, será - com a devida vênia declaro - desconhecer por
completo em que consiste a educação aos cegos, ministrada
ao lado dos normais. em escolas comuns, por meio de alfa
beio especial, hoje usado na América, na França, na Ale
manha, em todos os países cultos, - alfabeto inventado pelo
médico português Aniceto Badar6, graças ao qual o cego
por um dispositivo legal, expresso, incluído no rol dos alu
nos das escolas públicas, vai integrar-se a essa humanidade,
de que se não afasta por anormal, porque não o é.

O cego tem uma deficiência Que a educação supre e
passa a incorporar-se.- dizia eu - aos homens normais
para as atividades mais· delicadas.

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que Castilhos foi cego aos
seis anos. Quem dirá que era anormal? Sabe também V. Ex..
Sr ~ Presidente, que o pr6prio Braille, inventor do alfabeto
para cegos, cegou aos 1.6 anos e, entretanto, ninguém dirá
que foi um anormal. É um gênio da humanidade Helen
Kehler, cega de nascença e surda, que aprendeu o alfabeto
e se tornou notável: ensina todas as linguas.

Anormal é o demente, é o deficiente mental, físico; não
aquele que tem apenas falta de vista, suprível por um mé
todo especial de educação, nas escolas comuns, ao lado da
mocidade de sua época.

Peço, pois, á Camara recuse aprovação a êsse destaque,
na parte referente 2.0S cegos e surdo-mudos, para que pre
valeça o dispositivo do projeto que lhes reconhece o direito
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a receõer de sua Pátria a instrução primária e profis~ional,.
em todo o País. (Muito bem.)

REQUERIMENTo

Requeremos que a Mesa se digne reconsiderar a. soIu~ã()
dada á questão de ordem ontem suscitada pelo Sr. Deputado
Fernando de Abreu, relativamente ao § 2° do art. 184, da
Segurança Nacional, para restabelecer o voto da Assembléia,
pelos seguintes consideranda:

1°, a questão de ordem levantada pelo nobre Deputado
não tem amparo no Regimento da Assembléia, pois, visa a.nu
lar uma decisão do plenário; a invocação do art. fOi feita
por aquele ilustre parlamentar, não tem cabimento no caso;

2°, o destaque requerido pelo nobre "leader" da maioria
em favor do § 2° do art. 184 visou justamente completar o
dispositivo do "Poder Legislativo" SÔbre funcionários civis
e militares no intervalo das sessões; êste regula o caso em
que êsses funcionários queiram reassumir as suas funções; o,
§ 2°, em questão, completa a matéria regulando, para os mi
litares, oS casos ero que não queiram reassumir suas fun
cões, o que é lógico, pois, desde que o primeiro dispositvo'
admitiu a hip6tese de poderem voltar ás suas funções aque
les que o quisessero, criou a possibilidade de uma nova si
tuacão: a dos que não desejassem voltar áquelas funções.
A esta atende o citado parágrafo.

30, o destaque e o parágrafo em questão foram apro
vados pela Assembléia depois do devido debate, atendendo
á natureza especial da função militar sujeita ás penas de
prisão disciplinar, incompatível com as imunidades que
d-evem resguardar os representantes do povo.

4°, finalmente, por coerência, a ter àe ser considerado
prejudicado um dos votos da Assembléia., é claro que a so
lução deveria ser em favor do último voto e não do pri
meiro.

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1934. - Idálio Sardem"..
ber. - Veiga Cabral. - Amaral Peixoto. - Moura Carvalho.
- Li'M Machado. - Luiz Tirelli. - Agenor Monte. - Ma:
galhães de Alme'ida. - Waldemar Motta. - plínio Tourinho.
- Ruy Santiago.

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requeriment.:)
de retirada das pala.vras "inclusive para os cegos e surdos
mudos", a propósito do que declarou oSr. relator não ba
ver o intuito de privar da instrução especializada os sur
dos e cegos, queiram levantar-se. ,(Pausa.),

Foi aprovado.

O Sr. Arrl1da Falcão (Pela ordem) requer verificação da
votação.

Precedendo-se á verificação de votação, reconhece-sS
terem votado a favor 127 Sr5. Deputados e contra, 44; to
tal, 171.

O Sr. Presidente - A propositura foi aprovada.

O Sr. Fãbío sodré - Peco a palavra, pela ordem.
VOL'V'"ME XXII 17,
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
parece, á primeira vista, que está prejudicada a emenda do
ilustre Deputado, Sr. Levi Carneiro, sObre o mesmo as
'sunto. Aliás, S. Ex. mesmo tem dúvidas a respeito.

O SR. LEVt CARNEIRO - Não tenho dúvida. Considero
'prejudicada a emenda.

O SR. FÁBIO SODR~ - Trata-se, Sr. Presidente, de
:uma questão de ordem que V. Ex. terá de resolver - se
está ou não prejudicada a aludida emenda.

A meu vêr, entre a emenda e o dispositivo ,que acaba
de ser votado há duas diferenças fundamentais. A primei
ra diz respeito á técnica. O Sr. Deputado Lev! Carneiro
chamou a atenção da Casa para a expressão "frequência
obrigatória", que se inclue no dispositivo votado, quando
a Assembléia, realmente, por seus autores e pelos pareceres
entendeu votar "ensino obrigatório".

O SR. MEDEIROS NETO - Perfeitamente.
O SR. FABIO SODRÉ - A emenda do Deputado Lev!

Carneiro fixava melhor esta situação, determinando o en
sino obrigatório.

Esta parte, evidentemente, não está prejudicada por
quê é uma questão de redação.

O SR. MEDEIROS NETO - Está atendida.
O SR. FÁBIO .SODRÉ - Há, porém, a segunda parte

da emenda; aquela em que contém incisos não incluídos no
dispositivo há pouco votado. ,Nestas condições, se conside
rássemos prejudicada a emenda, seria apenas na parte de
redação, que é a primeira, e não quanto á segunda, que é
de substancia.

Pediria a V. Ex. não considerasse prejudicada toda a
-emenda, porquê a sua aprovação em nada colide com o que
foi votado pela Assembléia.

O Sr. Presidente - Não posso deferir o que pretende
o Sr. Deputado Fábio Sodré, á vista do parecer do próprio
autor da emenda, Sr. Deputado Levi Carneiro, e, ajnda,
em obediência ao princípio de que não devo ser mais rea
lista do que o rei. (Riso.) Se o autor da emenda a consi
dera prejudicada, outro não póde ser o meu jUíz3 a res-
'peito da mesma. '

O SR. FÁBIO SODRÉ - Perdão, Sr. Presidente; a
·emenda, urna vez apresentada, não mais pertence ao seu
autor, porém, á Assembléia. O autor não póde dela dis
pôr, sem o consentimento da Casa.

Ora, muitos de nossos colegas entendem que a emen
·da não está prejudicada, e, nestas condições, mesmo que o
-Sr. Deputado Levi Carneiro quizesse retirá-la, eu protesta
ria contra êsse proceder.

O Sn. LEVt CARNEmo - Não quero retirar a emenda, e
'basta o pronunciamento de V. Ex. para fazer que eu tenha
-dúvida. sôbre si de fato está prejudicada, ou não.

O SR• FABIO SODM - Era o que eu tinha a dizer.
:(Muito bem.)



-25g -

o Sr. Presidente - O outro destaque, sôbre o qual vou
-ouvir a Assembléia, é o seguinte: "G" - das letras b e c.
para serem rejeitadas.

O SI', Lavi Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra,
.para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para. encaminhar a
votação, o Sr. Levi Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro - (Pa7'a encaminkar a votação) 
·Sr. Presidente, a letra "c" encerra o mesmo dispositivo
,que se continha no art. 179 do projeto da Comissão dos 26,
com pequena modificação nas palavras "bem como no
ensino ulterior, nas condições da lei".

:';;sse dispositivo institue a obrigatoriedade da educação
moral e cívica, da educação física, higiênica e da prática de
trabalho, do ensino da lingua nacional, das noções de geo

'grafia e da História do Brasil, nas escolas primárias.
Não consegui, Sr. Presidente, imaginar o motivo que

justifique a sua exclusão; creio, pelo contrá.rio, a Assem
bléia deverá mantê-lo, tão alta significação tem êle. (Muito
-bem, )

Em seguida, é aprovada a propositura "G"
dos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo Lodi.

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre o des
taque "H" da palavra "inclusive", da letra d.

O Sr. Fernando de Abreu - Sr. Presidente, peço a pala
'vra para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Fer
'nando de Abreu.

() Sr. Fernando de Abreu (Para encaminhar a votação)
- SI'. Presidente, tive a honra de apresentar alguns r3
querimentos de destaque, que deixei inteiramente entregues
ao critério e sabedoria da Assembléia. Reservei-me, porém,
a respeito desta letra, para um simples reparo afim de que,
pela Comissão Relatora do Projeto Constitucional, ora em
·:votação, seja corrigida a regência da seguinte frase.

Diz a letra d:
"acessibilidade do ensino educativo ulterior ao

primário, inclusive pela tendência á gratu.idade",

Foi requerido destaque da palavra "inclusive", e eu me
',permito recomendar ao senhor Relator a incoveniência da
.locução "pela tendência á gratuidade".

Como vê V. Ex., esta tendência não é á "acessibilidade";
o ensino é' que tenderá á gratuidade .De modo que, a meu
ver, em momento oportuno, deve ficar redigido: "Acessibi
lidade do ensino educativo ulterior ao primário tendente á

,;gratuidade" .
Tenho dito. (MUito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque "H", re
querido.
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o Sr. Presidente - Vou ouvir a Casa sObre o destaque r~
da letra e, para ser substituída pelas palavras: "Fixar as con
dições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos de en
sino", destacadas da emenda n. 39 (pág. 6, do avulso "Da·
Organizacão Federal); acrescentada do segund() período do··
art. 5° da emenda n. i.952 (pág. 16).

O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presidente, peco a palavra,.
pela ordem. .

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

·0 Sr. Nereu Ramos - (Pela 'ordem) Sr. Presidente,..
desejava que a douta Comissão ou os autores do requeri.
mento me esclarecessem sObre o seguinte ponto, para que
eu possa concientemente votar:

Diz o art. 5", cujo destaque foi pedido, em seu segundo
período:

"Não serão reconhecidos os estabelecimentos particula.
res de ensino que não assegurem a seus professores a esta·
bilidade .....

VÁRIOS SRS. DEPUTADOS - Não é Isto que 'está em vo-·
tacão.

O SR. NEREU RAMOS - ••• acrescido do segundo pe
ríodo do art. 5°, da emenda n. 1.952.

Perdõem TI. EEx. É o que o Sr. Presidente acaba de
ler e pOr em votll.Cão.

Sr. Presidente, pediria a V. Ex. lesse novamente o
destaque, porquê há dúvida sObre êsse ponto.

O Sr. Presidente - Atenção! Esta letra "e" é da emenda.
substitutiva da Comissão e o destaque requerido é no sen
tido de que seja substituída pelas seguintes palavras:

"Fixar as condições de reconhecímento oficial
dos estabelecimentos de ensino".

As palavras "fixar as condições, etc.", estão a página 6
do avulso relativo á Organizacão Federal. emenda n. 39.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. anunciou que é·
da competência da União?

O Sr. Presidente - Sim, da União.
O SR. NEREU RAMOS - Não manda acrescentar o se-·

gundo período do art. 5° da emenda n. 1.952?
O SR. PRADO KELLY - Pode ser feita a votação sepa

rada. Quanto á primeira parte, não há dúvida. SÔbre a se
gunda é que há uma dúvida do Deputado Nereu Ramos. 0-.
Presidente pDderá. destacar.

O Sr. Presidente - É CQm acréscimo do segundo pe-·
rfodo, já referido.

O Sr. Euvaldo Lom - Sr: Presidente, peço a palavra..
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. 9 nobr~'
Deputado.
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O Sr. Euvaldo Lodi - (Pela ordem) - Solicito de V. Ex.
-Sr. Presidente, submeta á votação apenas a parte da emenda
n. 39, que manda adotar as palavras "fixar as condições...,
-etc.", sendo qualquer outro assunto em adendo, submetido
,á votação em separado.

O Sr. Presidente - V. Ex. deseja, á semelhança do Depu
'tado Prado KeUy, a divisão da emenda.

Vou, pois, submeter a votos a primeira parte;

Em seguida, é aprovada a primeira parte
do destaque I dos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo
Lodi.

O Sr. Presidente - Passa-se á votação da segunda parte,
·:a qual, se aprovada pela Assembléia, ficará assim:

"Não serão reconhecidos os estabelecimentos par
ticulares de ensino que não assegurem a seus pro
fessores a estabilidade, enquanto bem servirem, e
uma remuneração condigna".

O Sr. Neren Ramos - Peco a palavra, pela ordem.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
'Deputado Nereu Ramos.

O Sr. Nereu Ramos - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
sObre êste dispositivo desejo um esclarecimento dos honra

.- dos autores do pedido de destaque ou da douta Comissão.
Por êsse dispositivo ficam impossibilitados de reconheci
mento os estabelecimentos particulares de ensino das ordens
religiosas, porquanto aos professores dos colégios, por exem
plo, dos jesuitas e dos irmãos maristas, que têm voto de po-

.breza, não se pode assegurar remuneração condigna, nem
estabilidade.

Queria, pois, que os ilustres autores da emenda me pre
cisassem até que ponto vai a inteligência dêsse dispositivo
e se êle impede o reconhecimento dos estabelecimentos de

'ensino das ordens religiosas, cujos professores, repito, nada
recebem, porquê têm voto de pobreza.

O SR. MEDEIROS NETO - Mas êsses têm a subsistência
,assegurada.

O SR. NEREU RAMOS - Queria que V. Ex. me escIá
recesse para constar dos Anais.

O SR. MEDEIROS NETO - :a:sses têm a estabilidade
.garantida e assegurada a dignidade da subsistência; de modo
.que não podem ser atingidos pela medida.

O SR. LEVí CARNEIRo - Nunca entendi de outro modo.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Para moralização do en

sino é absolutamente necessária uma medida desta ordem.
Paga-se aos professores uma cousa ridícula; são miseravel

'mente explorados. A verdade é essa•.

- O SR. NEREU RAMOS - Era o que queria ficasse .cons-
tando dos Anais. (Muito bem.)

O Sr. Odilon Braga - Peco & palavra, para encaminhar a
-votacão.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, paTa encaminhar a·,
votação, o Sr. Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga - (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, uma vez que há a interI)l'etação há pouco
sucitada pelo Sr. Deputado Nereu Ramos, I)arece-me que o
mais acertado seria a rejeição dêste segundo destaque ..•
(apoiados e não apoiados.) _

O SR. PAULO FILHO - É uma desbumanidade que V. Ex.
quer aconselhar á Assembléia.

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. não espera que eu'
fl!.le~ ••

. .. porquê, uma vez que se reserve á União o direito de
estabelecer as condições, evidentemente, de futuro, a União
poderá fazê-lo, atendendo ás circunstancias, á oportunidade e
aos altos interêsses nacionais. Mas, se inc!uirmos êste pre
ceito na Constituicão, legitimaremos todas as dificuldades de,
ittterpretação a que há pouco se referiu o Sr. Deputado Ne
reu Ramos.

O SR. PAULO FILHO - Os altos interêsses nacionais
estão também na garantia da subsistência e da independênci.a·
do professorado particular.

O SR. ODILON BRAGA - De acOrdo com V. Ex. en-·
tendo, entretanto, que êste assunto pode fica!' para a legisla-
cã'o ordinária: a União, ao fixar o plano, atenderá a essas
altas. razões. (Muito bem.)

a Sr. Gabriel Passos - Peco a palavra, pa.ra encaminhar
a TlJtMão.

O Sr. Presidente - Tem '" palavra, para encaminhar &
yotacão, o Sr. Deputado Gabriel Passos.

O Sr. Gabriel Passos - '(Para encaminkar. a votação)
- Todos nós prezamos a valiosa e decisiva colaboração dqs
prafessores .

Cada um de n6s pode dar testemunho de que é no pro
fessorado, e principalmente no professorado primário, que
enlrontramos as melhores, as mais sadias reservas de idea
lisIDQ. de devotamento á causa pública.

O SR. PAuLa FILHO - Para isso, é preciso que a Consti-·
tuiC.ão lhe dê garantias.

O SR. GABRIRL PASSOS - Eu, Sr. Presidente, que sai
do interior de Minas e conheço a dedicação e o espírito de
sa-criffciú dêsses antigos colegas, sei pesar bem a vantagem
de s~ lhes assegurarem garantias. (Muito bem.) Mas, Sr•.
PreSIdente, conhecendo-os e conh'ecendo-lbes as necessida
des, conheço também como maiores, as necessidades do en
sino no interior; e, sabendo em que condições precárias se faZ"
êsse ensino ...

O SR. PAULo FILHo - Muito mais precári&s são- as eon
dições dos professores.

O SR. GABRIEL PASSOS - •.. poderei dizer que,
a-pesar-dos pesares, êsse ensino é uma necessidade.

O SR. PAULO FIL'Ho - O ensino ê explorado até POO' S~
ciedades anônimas, verdadeiros estab~ecimentos comerciais.,
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O SR., GABRIEL PASSOS - Se encararmos o ensino no
interior, da mesma forma que nos grandes centros, contri
buiremos para o seu desaparecimento,

Olhando de frente e de perto a abnegação e o esforco dos
professores dos centros e tendo em grande aprêco o $eu
concurso valioso, temos de estabelecer comparações, atender
a diferencas e necessidades peculiares ao sertão, á vida do
interior.

É tendo em vista essas necessidades, que considero pe....:
rigosa e, talvez, funesta a medida, contra a qual declaro que
votarei. (Muito bem.)

O Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Vasco de Toledo.

O Sr. Vasco Toledo - (Para encaminhar a votaçtío)'
Sr. Presidente, lastimo profundamente que os oposit.o

res ao requerimento ora em votação não hajam interpre
tado de maneira clara, o inciso final do art. 5°, porquanto
dele,em absoluto, não poderá resultar a proibição de reco
nhecimento de colégios, apenas pelo fato de professores, aí,
lecionarem gratuitamente. Nenhuma lei, por mais rígida
que fosse, chegaria a êste ponto de interpretação e de exe
cuCão, por isso que a todos nós é lícito fazer gratuitamente
aquilo que bem entender,

O que aqui se pretende não é outra coisa senão am
parar os Professores que leeionarn em colégios em condi
ções de bem remunerar-lhe os seus serviços e de dar-lhes
garantias de estabelidade.

O SR. BELMIRO MEDEIROS - O ensino, pelo menos no
interior do Brasil, não é uma indústria.

O SR. VASCO DE TOLEDO - No meu modo de enten
.der, quando um colégio partieular requeresse o seu reco
nhecimento oficial, e algum professor se dirigisse ao Go
vêrno, provando não se achar o estabelecimento nas condi
cões dêsse dispositivo, !s autoridades caberia indeferir o
pedido, .

O SR. PAULO ~o - O fato provaria não estar o co
légio em condições financeiras para gozar dessa regalia.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Não estar em condieties
fina~ceiras, como muito bem acentua o Sr. Deputado Paulo
Filho,

Por isso, Sr. Presidente, peco aos dpositores inter
pretem dessa forma o inciso e votem a favor do requeri
mento em apl'êco. (Muito bem.)

O SR. PAULO FILHO - Como autor de" emenda, peco a
palavra.

O Sr. Presidente - V. Ex. vai falar e será ouvido
com muito Drazer. A hora final, porém, já está dada; de
modo que V, Ex, usará da palavra amanhã..

O SR. PAULO FILHO - Agrad~ido a V, Ex.

O Sr, Presidente - Esgotada a horà, vou levantar a
Sessão, designando para amanhã a mesma
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ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. f-B, de f934, de
Constituil;ão, coro emendas (2° turno) .

Levanta-se a sessão da :18 horas e :lO mi
nutos.



157a Sessão, em 29 de Maio de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Fernandes
Távora, 2~ Secretário

Ás 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão BareelO$,
Tomaz LÔbo, Fernandes Távora, Clementino LisbÔa, Vál
demar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz
'Tirelli, 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 130ares, Godo
fredo Viana, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Luiz Su
cupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão Sampaio, Fi
gueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeová Mota, Xavier de
Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti,
Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veioso Borges, Odon Be
zerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, Bar
reto Campelo, João Alberto, Souto Filho, Arruàa Falcão,
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arruda Ca
mara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, AMe
'Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto Moura,
Góis Montei.ro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sam
paio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro Ma
ciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J.
Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parafso, Clemente Maria
ni, Magalhães Neto, Arlindo· Leoni, Medeiros Neto, Artur
~ei.va, Edgard ':::lanches, Alfredo Mascar.mhas, Leôncio Gal
rão, Átila Amaral, Homero Pires, Manuel Novais, GileD:o
Amado, NeSireiro:!l Falcão, Al(}isio Filhb. Francisl}~ Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu,
-Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones
Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixo
to, Miguel Couto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão
da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Gui
marães, Prado KelIy, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio
'Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Oscar \Vein
schenck, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias For
tes, Ribeiro Junqueira, José Braz, -Adélio Maciel, Martip.s
·Soa.res, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel de Passos,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alk
mim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul
Sá, Simão da Cunha, João PeDido, João Beraldo, Furtado
.de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de
Carvalho, Levindo Ooelho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro
.Magalhães, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Ama
.ral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jaques Monf.a,n,-
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don, Antero Botelho, João Alves, Plínio Correia de Olivei-:.
ra, Alcantara Machado, Teotônio Monieiro de Barros, José
Carlos, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Morais Andrade,
Almeida Gamargo, Vergueiro César, Guarací 13ilveira, Hipó--.
lito do Rêgo, Zoroas~ro Gouveia, José Ulpiano, Cincinato
Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, An
LOnio Govelo, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Henri
que Bayma, José Honorato, Domingos Velasco, Nero de Ma
cedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Francisco Vilano
va, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio
l3ardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Aarão Rebêlo,.
Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício
Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbuttel, João Simplício,.
Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Asca
nio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt,
Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Al
berto Dini:r. Cunha Vasconcelos, Acír Medei,ros, Ferreira Ne
to, Gilb€I"t' Gabeira, Vasco de ToIMo, Antônio Rodrigu~s,.
Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, An
tônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alber
to Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Guilherme
Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Má
rio Manhães, Ricardo Machado, Válter Gosling, Augusto Cor-o
sino, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandr-e Siciliano, Eu:"
valdo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gastão de Bri-
to, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Davi:
Meinicke, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinhq,
Morais Paiva, Nogueira. Penido (24-1).

Deixam de comparecer os Sr5. :

:Agenor Monte, Agamemnon de Magalhães, Buarque Na
zareth, Melo Franco, Belmiro de Medeiros, Mário Whately,
João Vilasbôas, Mílton Car:valho, Horácio Lafer, Rocha Fa-
Tia (f!}). •

O SI." _ Presidente - A lista de presença acusa o compa-·
recimento de 244 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota (4" Secretário, servindo àe 2-), pro
cede ã leitura da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum Sr. Deputado tem retifica
ção a mandar á Ata, é o momento de fazê-lo. (Pausa.)

Há sObre a mesà uma retificação, enviada pelo Sr. Depu
tado Leitão da Cunha e que tomarei no devido apreço, de
ferindo.

Deixaram de figurar na Ata da Sessão de ontem duas
circunstancias, cuja ausência altera a significação do que.·
realmente ocorreu:

f o - Não consta a aprov3.cão dada pelo plenário ao des
taque por mim requerido da palavra complementar, do ar
tigo 50 da emenda n. i.753, para ser interposta a secundá
rio e superior, no terceiro destaque: "e" do n. V. do § ia;
do art. 2°, da emenda n. 1.952.

A oonclusão do Sr. Pl'8sidente nos seguintes têrmos:
"Fica então assente que a matéria será entregue á Com:ssã()
.e Redaoão", não invalida & decisão da Assembléia que de
terminaI"8 a inclusão da pa.lavra complemt:ntar. no ~!O de
prevalecer a discriminacão dos graus de ensino e não 3pe-
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nas a expressão "superior ao primário"; refer~-se c"{clusiva
m~nte á aJteI'nativa. de seI' designado em conjunto ou discri
~lInadament6 o ensmo que a União mantém no "Distrito Fe
aeral presentemente.

2° - Também não consta a resposta por mim dada 01
inte.rpelação presidencial: "Antes de ontem, sabado, entre
gueI, pessoalmente, á Mesa quatro requerimentos de desla.
ques, dos quais o que acaba de ser resolvido pela Assembléia
é o primeiro."

. ~m consequência dessa omissão a Ata atribúe ao Sr.
LeItao da Cunha as seguintes palavras, que evidente
mente foram proferidas pelo !::Sr. Presidente:

"Tal qual. Vê, portanto,' o nobre Deputado Sr. Raul
Bittencourt que o caso é diferente."

Sala das l3essões, 29 de Maio de 1934. - Raul Leitão
da Cunha.

Em face do avulso mimeografado da rnalpria anl'ovada
nas Sessões de 24 e 25 de Maio corrente, peço a retificação
de dois erros que aí se me deparam: um, referente ao mo
nop6lio dE' determinadas indústrias ou at.ividades econOmi-

" cas, pela União, onde se lê: "serviços MONOPOLfSADOS'"
em vez de "serviços MUNICIPALISADOS", conforme a re
clamação que formulei no próprio ato da votação; outro, no
dispositivo sobre exercício de profissões liberais, em que '1ão
figuram as palavras finais - "admitidos por lei" - constan
te de minha emenda n. 976, primeira parte, que foi apro
vada.

SaIs das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Leví Carneiro •.
Vêm á Mesa as seguintes

DECLARACÕES DE VOTO
.",

Declaro ter votado a favor da emenda n. 1.619, sObre·
imigração, de que foi primeiro signatário o eminente brasi
leiro Sr. Miguel Couto - a-pesar-àe haver emenda minha
(n. 982) referente ao mesmo assunto, formulada em têr
mos diversos.

Considerei que, em verdade, aquela era a emenda mais
conveniente aos interêsses nacionais, dentre as submetidas
á. votação. Ela previne uma crise gravíssima que, dentro de
20 ou 30 anos, ameaçaria o Brasil. Aprovando-a. a A'.!sem
bléia praticou um ato de alta sabedoria e de esclarecida vi
são política.

A fixacão da quota de imigração somente poderia ser
feita por esta Assembléia. Cada vez se tornaria mais di
ficil. Nem a lei ordinária, nem, muito menos, o Govêrno, a
fariam, livres da pressão de interêsses, que agora mesmo ,iã
se mostraram atingidos. Várias circunstancias tornavam,
agora, oportuna a decisão.

Reconheço, no entanto, que a percentagem fixada pode
vir a ser demasiado baixa. Para não estabelecer discrimina
ções, ou distinções, que poderiam exacerbar' susceptibiIiáa
des, adotou-se uma taxa fixa, que teve, portanto, de ser bas
tante reduzida. Ela é a que eu estabelecera para as raças que
menos convém 'ao noi:'\SO País; não se deveria generalizar a
todas as demais, restringindo, assim, a corrente imigrat6ria
que se pode tornar insuficiente para as nossas pr6prias ne
cessidades. Tanto mais quanto a solução do problema das
sêcas do Norte, para que o projeto da Constituição consignat
dispositivos excepcionais, restringirá as correntes migrat6-
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Tias internas, e, es:pecialttlente. em certos períodos de safra,
'poderá verif.icar-se carência. de trabalhadores em alguma!!
regiões do Sul e do Centro.

Em todo o caso, facilita.da, como deve ser, a simples
·emenda de qualquer dispositivo da Constituição, poder-sc-á
elevar a 4 ou 5 % a quota fixada, quando se reconheça .ne
'C6ssário.

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1.934. - Lev! Carneiro.
Declaro tEr votado contra o § 3° do art. da eml'lnda

n. i .676 que profb"l a eoncessão de garantia de juros, [leIa
União. pelos Estados e pelos Munlcfplos, "ás emprêsas con- '
cessionárias de serviços públioos-. .

Nos têrmos estritos em crue se acha redigido. o dIsposi
tivo aprovado peia Assembléia acarreta ut&a disparidade dl:!
tratamento, que seria injusta e Que poderia levar a frustrar
lhe a aplicação: porqu.4, em v..rdacfe, a proibição 'lt;n~e so
mente a emprêsas, e não a todos os concessionários?

Por outro lado, o preceito é em si mesmo injustificável,
não atende ás nossas condições, ás nossas necessIdades, á
Dossa tradicão administrativa. :e bem verdade, no entanto,
.qa.e só se podendo entender restritivamente a proibição es
tabelecida, ela não atingiria outras modalidades, ou outros
sucedaneos, da ~arant1a condenada. Tal, por €'xemplo, a ga
rantia de renda mínima, Que há. Quem considere preferível
á garantia de juros.

Teria sido com essa orientaçãCl que se adotou a emenda?
Fosse, ou não fossa, o dispositivo resulta pelo menos

anódino e não mereceria fIgurar em nossa Constituição.
Sala das Sessões, 28 de Maio de f9-34. - Levi CaTneí1'o.

De~laT'o que votei pela manutencão da!' p:llavra~ - "~

indissolúvel- - constantes do art. f 67 do projeto f-A. Vo
tei, assim, pela exclusão do divórcio mediante dispositivo
constitucional expresso.

Dispenso-me. de esmiudar as razões em que fundo mi
nha opinião SÔbre o div6rcio em si mesmo. Elas são as que
adotam tantos dentre os nossos mais eminentes jurist!is e
sociólogos, das mais diversas orientações filosóficas - desde
o SI".· Clovis Bevilaqua ao Sr.. Afranio Peixoto - e, se me
não engano, a grande maioria da população do País, como se
pode inferir do próprio voto da Assembléia. Elas resultam,
-principalmente, de certa compreensão da' índole do casamen
to, em que me parece preponderar o intel'êsse social, por
vezes - como acontece em relacão a todos os institutos jurf-

'di<loS - ~om sacrifício de interêsses individuais, muito res
peitá'Veis; e, por outro lado, do conhecimento de nosso estado
social e cultural, e da feição das nossas instituições familia
res. Por isso mesmo, não me desl'oDvenceram argumentos de
'1eiçãomeramente jurídica e abstrata, nem o exemplo de
·outras nações. Acaso, o de algumas destas será contraprodu
cente para o fim com que se o invoca.

Também me não pareeeu mal cabido, em nossa Constio
·tuição futura, o dispositivo de que se tratava, mesmo não
o considerando irretratável e fundamental de toda a organi
zação social:

fS. porquê a. facilidade eom que sempre se legi!lou entre
:GÓS para atender a interêsses individuais de pessóas pode-



rosas, poderia levar, algum dia, á adoção inopinada de uma
lei de divórcio, apressadamente elaborada'

2°, porquê, consignada na Constituic'ão a indissolubili
dade do v1nculo conjugal, não fica excluída a possibilidade
da lei do divórcio. Apenas será preciso, fazer previamente
a emenda do dispositivo constitucional - o que acarretará
alguma delonga, não desac·onselhável em matéria tão melin
drosa;

3°, porquê, qualquer que seja a verdade, assás contro
vertida, no ponto de vista histôrico, sObre a relação entre
família e sociedade, considero irrecusável que esta se funda.
atualmente, naquela, ao menos entre nós.

A familia é, de qualquer modo, uma instituição social
da maior relevancia. Dela se ocupará, destacadamente, a
nossa nova Constituição, seguindo o exemplo de outras Cons
tituições modernas. Na regulamentação dessa matéria, não
há regra que possa preceder á da dissolubilidade ou não do
casamento, pelo qual se forma a famma;

4°, porquê o dispositivo não se adapta mal á feição da
nOssa lei. O div6rcio é uma instítuicão eminentemente in
dividualista, em que se põem de parte, e até se sacrificam,
os altíssimos interêsses de ordem coletiva a que o casamento
deve atpnd€'r. E o interê,,-se coletivo. que a Assembléia ta'1to
tem realçado, e a que subordinou todos os demais, exclúe,
ao menos entre n6s, a adoção, imediata ou repentina, do
divórcio.

Sala das Sessões, 28 de Maio de 1934. - Leví CarneíTo.
Declaro não ter tomado parte, por ausente, na votação

do artigo referente á nacionalização de emprêsas concessio
nárias ou contratant.es de serviços públicos. Se tivesse vota
do, meu voto seria contrário ao dispositivo tal como se acha
formulado. Vejo nele 11m exagêro da tendência nacionalista
- tão legítima e necessária até certo ponto - que domina
a Assembléia.

Desde IOjl:o se evirkw\i:< o absurdo de exigir a nanionà
lidade brasileira da maioria dos diretores, ou de todos os
gerentes, não s6 das emprêsas concessionárias dos serviços
públicos, mas até das "contratantes a qualquer titulo" dê~tes
mesmos serviços. Qualquer emprêsa que contrate a execução
de uma obra pública - tal, ainda agora, para s6 citar um
exemplo, a da eletrificação da Estrada de Ferro Central do
Brasil - estará sujeita a essa exigência. Pelo meno~ recairá
sob a anliracrio da alfnp::t qlle exilrP a "maiori::t no!> rpnre
sentantes legais no Brasil, de nacionalidade brasileira", e,
mais, "com poderes de substabelecimento também exclusiva-
mente a brasileiros". .

O dispositivo, pelos seus têrmos expressos, aplícar-se-á
"aos contratantes e concessionários vigentes" (sic) ficando
impedidas de funcionar no Brasil - para sempre? - as em
prêsas que, dentro de 90 dias após a promulgação da Cons
tituicão, nã() cumprirem as obrigações acima prescritas.

Confesso que não apreendo a vantagem, a conveniência',
a correspondência com os altos interêsses n~illnais. dos dis
positivos assim formulados com tamanha amplitude. ~les·
vão proporcionar aos empreiteiros das ações populares. que
a AgpE'IT't"ji&,'l admitil1 c:pm restrição e com a mai!" desen
freada facilidade, fundamento para arguirem a nulidade de
multIplos cO:J.tratos, apavorando contratantes, paralisando

. obras. perfllrhando a ::tdminisfraeão E vão t::tmhpm propor
cionar a alguns brasileiros uns empregos rendosos, cOmodos,.
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-em que figurem decorativamente. Somente isso, na maioria
-dos casos.

Sala das Sessões, 28 de Maio de f934. - L~ví Carneiro.
Declaro ter vot.ado contra o dispositivo da emenda da

-r6speetiva {..;omissão Constitucional, consignado no capítulo-
Da Fam1lia - assim .redigido:

"A lei civil determinará os casos de desquite e de
anulação de casamento, havendo sempre recurso e:J:
Officio e com efeito suspensivo, das sentenças anula
tórias de casamento."

Â requerimento do nobre Deputado Sr. Medeiros Neto
:foram suprimidas as palavras finais - "das sentenças anu
latórias de casamento". Pena foi que se não suprimisse todo
.o dispositivo.

O voto da Assembléia manteve-o. Manteve-o, na ..aesma
sessão em que eliminava o dispositivo que exigia a educação
.moral e cívica, a higiênica, o ensino da geografia e da his
tória do Brasil, em todas as escolas primárias.

:Não há, no entanto, dispositivo maIS anódino, mais ri
-dfculo, mais descabido que aquele, acima transcrito. É menos
·que uma dessas simples sugestões, ou. recomendações, de que
vai ficar cheia a nova. Constituição, e que, em certos casos,
.se podem justificar. Não chega a tanto, porquê manda que
a lei civil faça o que ela já fez, e recomenda um detalhezmno
miúdo de processo, que também várias leis já consagraram
~ que se mostrou, sÓ por si, ineficiente para o fim em vista.

Releia-se o dispositivo. Que diz êle? "A lei civil de
-terminará o>: 1'::lC:O>: de desquite e de anulação dl' casamento".
.Já existe a determinação - Código Civil, arts. 207 e s~gs. 13
·317 e seguintes. Que mais se lê no dispositivo? Isto: "havendo
sempre recurso ex-off7:cio e com efeito suspensivo". Uma
regrinha de processo, também já vigente em quasi todos os
Est.ados, e que agora caberá á União estabelecer por se haver
-adotado a unidade da legislação processual.

É, porém, de notar que êsse famoso recurso ex-officio
- contra o qual tão boas razões se alegam, e que vai ficar
'consagrado em nossa Constituição - se recomendara nos
·casos de que se t.rata, especialmente para coibir fraudes ve
rificadas em alguns juízos de certos Estados. Pois bem, re
conheceu-se que. êle não coibia tais fraudes. O próprio Go
vêrno Provisório considerou a situação, e expediu o decreto
n. 23.301, em que, regulando a averbação no registro civil,
das sentenças de nulidade ou anulação de casamento, exigiu
<larta de sentença expedida pelo Tribunal Superior do Es
tado, determinando. para êste efeito a 1'emes'\!1 dos autos
findos e a apelacão ne~essária nos casos vindouros. Assim,
a situa~ão ficou bp.m regulada. A q11e vem, portanto, o sin
·gularfc:~imo di!':nositivo encartado na C:onstitui0ão?

Sala. -das Sessões, 28 de Maio de 19-34. - Leví Carneiro.
Tp.nào l}onheciIT.!ento da declaração de votn dos nobres

Deputarios 81's. Teotônio Monteiro de 13arros Filho e outros,
.publicada no Diário da Assembléia de hoje, s."tbre a minha
emenna n. 986. aprovada pela expressiva maioria de 127
votos contra 38, julgo-me no dever de eonsiderar sncintamen
'te as três razões alí invonadas. e procurar mostrar-lhes a im
procedência.

A emenda estabeleceu a gratuidade da HABILITAÇÃO
-:para casamento, inclusive dos documentos respectivos, á re-
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iluisiCão das autoridades judiciárias em favor de pessoas ne
cessitadas. Justifiquei-a em breves palavras, referindo que
me inspirára em observações do íntegro jUlz de Menores
desta Capital, Sr. Dl'. Burle de FigueIredo. As três objecõei
formuladas, na declaração de voto que considero, foram as
seguintes; 1°, o dispositivo abre margem aos maiores abusos
em detrimento dos escrivães já sar.rif;cados; 2°, a matéria é
de regimento de custas, e não de lei constitucional; :~o, quem
não tem dinheiro nem sequer para as ínfimas custas do .,>1'0
-cesso de habilitação, está ipso facto impossibilitado de casar
·se por não poder presumivelmente manter a pr6pria família.

As ob,jeções assim formuladas não me fazem arrepen
der da iniciativa assumida, nem do voto que dei. Ao contrá
rio, fortalecem-me a convicção do acêrto de uma (> de outro.

Quanto ao primeiro ponto - direi que se não devem
-esperar abusos desde que a requisição seja feita p'elas auto
ridades judiciárias, e s6 em favor de ressoas necessitadas.
É uma ampliação da gratuid~de da assisiência ,judiciária aos
pobres, e da gratuidade do casamento. Corresponde a um
grande interêsse social. Quanto ao sacrifício dos escrivães 
fácil será, e até muito ,justificável, dar-lhes amplas compen
sações. Estou informado de que certos Estados - creio que
Maranhão e Paraíba. pelo menos - já pagam as certidões
fornecidas gratuitamentr ás pessoas necessitadas. O nobre
Deputado. Sr. Deli'im ~oreira Júnior, alvitrou a oficialização
<los cart6rios do registro civil. E há mesmo uma compen:3a
ção, que elJ-Creio fácil e sem ônus para os cofres públicos:
seria a anpxação dos registros de im6veis, sempre bem rendo
sos, aos ofícios do registro civil, ou, pelo me.nos. a preferên
cia conferida aos serventuários dêstes p,ara o provimento da
queles.

O segundo fundamento da declaração de voto envolve
uma· crítica que talvez fosse mais cabível em outros ca:50S,
em que, no entanto, não a ví formulada. Parece-me que a
regra poderia ser inclufàa nos regimentos de lmstas. Mas,
teria de o ser em todos os vinte e tantos dêste imp.nso Brasil.
E, todavia, nunca o foi - e a.inda agora, é como vemos, im
pugnada e fortementp, condenada. Dir-se-á no entanto, que
poderia figurar em uma outra lei, ainda que ferleL'al. I1.1:as,
na própria Constituição ficará bem como complemento da re
gra que ela consigna - sem impugnação alguma! - sôbre
a gratuidade do casamento civil. Essa regra já vinha da
Constituição de 91. Persistirá, sem ataque, na futura C::onsti
tuição. Mas, restring-e-se á celebração e ào registro. Núo
·abrange a habilitação, que é imprescindível, e é mais caro.
O que a minha emenda fez foi apenas estender - restrita
mente, em certos casos, não em todas hip<'iteses, como seria
necessário e justo - a regra da gratuidade á habilitação, in
clusive os documentos respectivos.. Os fatos narrados pelo
·Sr. Dl'. Burle de Figueiredo mostram a necessidade d~s;;a .
ampliação - aquí mesmo, nesta pr6pria supercivilizada Ca
pital. Que não será então por aí afora? .

A última objeção contida na declaração de voto, vaI
mais longe. Atinge a concessão em si mesma. Mostra que
ela nem nos regimentos de custas deveria caber. Mas, essa
mesma objeção tem, antes de tudo, o defei to de provar de
mais. Porquê, então, nem a celebração, nem o !'eglsf.ro do
casamento civil deveriam ser gratuitos - como dJspoe outro
-artigo já aprovado do projeto da Constituição futura. Ainda
mais: dever-se-i,a, até, encarecer êsses atos, de modo a que
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constituissem desde logo uma épreuve de solvabilité do nu..
bente... . ~

A verdade, porém, é que aS coisas se passam muito di
versamente. O pobre que não tem recursos, nem por isso
deixa de "constituir família", OU melhor, não deixa de ter
prole. .. ilegítima. O interêsse social está. - creio eu - na
legitimação dessa prole, e das uniões de que ela resulta.
Para isso, há de tornar-se gratuito o casamento, em todos os
seus atos e em todas as suas fases. Êsse foi o nobre c alto
pensamento da emenda. A AR!';p.mbléia r-ompreendeu-o.

Sala das Sessões, 29 de Maio de i93~. - Levf Carneiro.

Vem á Mesa a seguinte
DEOLARAÇÃO

Tendo a~ emendas ns. 1..954 e L955 do capítulo "Das
Disposições Transit6rias", figurado, na sua publicação, com
o meu nome em primeiro lugar, declaro, para que conste da
ata, que não fui o autor das idéias que nelas se contêm e,
portanto, que s6 por engano estou como seu primeiro signa
tário.

/Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Pacheco de Oli
veira.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos a favor da manutenção da palavra indissol'Ú
veZ no art. 167 do substitutivo.

,sala das Sessões, 26 de Maio de 193.4. - Adroaldo Me~

quita da Costa. - Mauricio Cardoso.

P..'ETIFlCAt;.ÁO

Requeiro a V. Ex. providências no sentido de ser cor
rigida a redação da retificação, por mim feita, da Ata da Ses
são de ontem, na parte em que eu dizia: minutos antes, que
foi substituida por: muitos antes.

Sala das Sessões, 29 de Maio de i934. - Martins Véras.

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

O Sr. Tomaz Lôno (iO Secretário) declara que não hâ
Expediente a ser lido.

O Sr. Henrique. Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, V. Ex. deferiu o pedido de retificação do Professor
Leitão da Cunha, restabelecendo a votação que ontem se·
procedeu nesta Assembléia?

O Sr. Presidente - É exato.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH Agradecido a

v. Ex.
O Sr. Presidente - Não hâ Expediente sObre a mesa.
Vou submeter â deliberação da Assembléia o seguinte

P..EQUER.IMENTO

Exmo. Sr. Presidente, requeremos a V. Ex.:
f) a transcrição em os Anais desta Assembléia do de

creto de aI'.istia, assinado, ontem, por S. Ex., o Chefe do
Govêrno;
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2) que se insira em Ata um voto de excepcional louvor
em sua homenagem;

3) que se nomeie uma comissão de 30 repr(,>~f'ntantes

para apresentar a S. Ex. o Chefe do Govêrno PI'ovisõrio,
as efusivas saudações da Assembléia, solidária, assim com o
grande ato.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Augusto
Simões Lopes. - Frederico WolffenLutell. - Asr.anio Tu
bino. - Renato Barbosa. - Raul Bittencourt. - Gaspar
Saldanha. - Jono Simplicirl. - Demetrio Mercio Xavier.
Pedro Veraara. - J. Annes Dias. - Vítor Russomanno. 
Fanla Ribas.

Dou a palavra ao Sr. Depntario Simões Lopes, para en
caminhar a votacão, visto a ter pedido.

O Sr. Simões Lopes (Pa.r(/. encaminhar a votação) -
. Sr. PrpsirirntA. Rrs. r.<Jnstifuintf"f'.:

A reorganização constitucional do Pais, ,já quasi conse
guida pelo devotamento desta Assembléia, seria labor im
perfeito se nâo encontrasse. ou não criasse, a grande hora
de ontem.

O Brasil, ainda há instantes, foi fator de concórdia
entre duas soberanias do Continente e persiste trnbalhando
pela cessacão do infortúnio do Chaco. Como, Senhores. po
deria, então, consentir no tratamento polftico designaI de
Seus estre.mecidos filhos, nas fronteiras que, até ontem. se
paravam alguns deles da comunhão nacional?

Aplausos, Sr. Presidente, ao honrado Chefe do Govêrno
Provisório. (Muito bem).

A lei de anistia, que S. Ex., intemeratament.e, a.ssinou,
define a elegancia do seu caráter. exemplifica um!l nohre
liCão contra os sentimentos que elernisam nas nações o ódio
dos partidos, o ódio dos vencedores e dos vencidos, o ódio
que ameaça; a cada momento. a franquilidade dos lélrp,s. a
atividade dos cidadãos, a autoridade rio poder público.
(Muito bem).

O Sr. Getúlio Vargas é um exemplo contra êsse rancor.
O seu ato magnificente. é um ato flcflrtario. qnp i"atü:faz

a aspiração nacional; de coração que quer esquecer c quer
que esqueçam, de coração que convida a todos os compa
triotas qUe se aproximem, que se entendam e que. enfim,
como irmãos, se dediquem. unidos e solidários, a pensar
e a viver pela glória e pela g,randeza do Brasil. (Apoiados.)

Celebrando o grande acontecimento que é a grande ale
gria, hoje, que nos emociona, ('reio de justiça, Sr. Presi
dente, lembrar, entre os precussores da notável medida, o
Chefe do Partido Republicano Liberal, S1". General Flores
da Cunha.

Quem pensa no meu Estado, no Rio Grande dn Sttl. tem
a idéia da terra da planície.

Mas. o Rio Grande do Sul, terra da planície, foi. através
de Flores da Cunha, a montanha de onde se falou mais alto
em prol da lei benemérita. Dfuitobem).

Eu me volto para S. Ex. e. em meu e no nome dos
meus companheiros de bancada, digo-lhe: - Guerreiro in
vícto, és o vencedor da paz, da paz da famflia brasileira, da
paz que vai rejuvenescer o Brasil I

Sr. Presidente:
Julgo não dever tomar mais tempo á atenção de V. Ex.

\! dos meus nobres colegas.
VOLUME XXII 18



- 274-

Terminando, entretanto, certo de que interpreto o sen
timento geral desta Assembléia, proponho a V. Ex. e á
Casa que seja nomeada uma comissão de 26 membros, com
a incumbência de visitar o Chefe do Govêrno Provisório e
afirmur-Ihe, em nome das várias unidades da Federação,
que S. Ex. bem merece da República e da Pátria.

Rogo, assim, que V. Ex. submeta ao voLo do plenário o
requerimento que, a propósito, formulei. (Muito .bem;
muito bem. Palmas).

O Sr. Minnano de Moura -- Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votal;.ão, o nobre Deputado.

O Sr. Minuano de Moura (Para encaminhar a votação) _
Sr. Presidente, Srs. ConsLituintes, não me passou pela
imaginação, de leve sequer, pudesse tão de pronto voltar,
como volto, á tribuna, embora de lingua enferrujada, pelo
Regimento, que s6 permite o uso .da palavra aos primeiros
signatários de emendas. Deparei, de improviso, na tribuna,
a figura nobre do leader da bancada liberal do Rio Grande
do SuL ..

O SR. SIMÕES LOPES - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. MINUANO DE MOURA - .. , pedindo se trans

cr·eva nos Anais o decreto de anistia, ontem tornado pú
blico e obra da ditadura.

Srs. Constituintes, devo declarar, antes de tudo, que
não venho criar embargos, nem opôr impecilhos a essa
verdadeira capitulação (não apoiados); capitulação, por
quê o Govêrno não deveria aguardar que a Assembléia
chegasse ao tôpo das disposições transitórias, onde ela iria
inscrever a medida, de acõrdo com o que aqui pleiteou a
bancada da frente única do Rio Grande do Sul - sem res
trição de qualquer espécie.

O decreto da ditadura, Senhores, não corresponde.
de modo algum, ao objetivo visado e aos anseios generali
zados do Brasil. Não há, assim, motivo para congratu
lações.

O SR. SOUTO FILHO - Apoiado. É a verdade; o decreto
é incompleto.

O SR. MINUANO DE MOURA - Não existe, absoluta
IDi:lnte, quer nos costumes da monarquia, quer nas tradi
ções da República, quer nos compromissos da Aliança Li
beral, como não estava nas promessas da revolução, nem
est.á nos imperativos da mensagem presidencial, dirigida a
15 de Novembro, a esta Assembléia, uma anistia da natu
reza da que ontem ofereceu o decreto do Govêrno Provi
sório.

O SR. LEví CARNEIRO - Então, não é uma capitulação;
V. Ex. está sendo contraditório.

O SR. MINUÀNO DE MOURA - É uma capitulação.
VV. EEx. não me deixaram completar o pensamento. Po
deria dizer - dado que a medida estava aqui vitoriosa, in
dependente da ação do Govêrno, - que se trata ao mesmo
tempo de capitulação, e de engôdo. (Não apoiados.)

O SR. LEVí CARNEIRO - V. Ex. está fazendo uma in
justiça á Assembléia antes, mesmo, de fazê-la ao Govêrno.·
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o SR.. GASPAR SALDANHA - O orador estã decepcio
nando a espectativa da Assembléia.

O SR. MINUANO DE MOURA - Como Constituinte do
Brasil, sinto-me despojado dessa outorga., porquê todo o
mundo sabe, que a medida é prerrogativa exclusiva dos
parlamentos.

O Sn. ASCANJO TUBINO - V. Ex. não deve entrar em
retaliações pessoais, mas elevar seu espírito e seu coração.
nesta hora solene de congraçamento.

O SR. MINUANO DE MOURA - Não desço a retalia
cões. Quero que se restabeleça a voz da história, porquê,
há mais de mil anos, era o povo grego que se reunia na
praça pública para jurar, perante a Acropole, o esqueci
mento completo e não permitir que ninguém recordasse os
supostos crimes do passado. O que desejava era que a
anistia concedida pelo Dilador Brasileiro não contivesse
restrições, até para não deixar ele corresponder ao signi
ficado exato da palavra, que vem de amnesteia indieando
precisamente o esquecimento. O decreto, entretanto, fala
em comjssões que hão de revolver o passado e, po"sivel
mente, desconhecer direitos que devedam, desde já, ser
plenamente restabelecidos.

Srs. Constituintes, assim me pronuncio certo de inter
pretar os sentimentos gerais da nacionalidade, desejando
que, na mensagem do Sr. Getúlio Vargas, viesse reprodu
zida pela palavra o sentimento que Antonino, faz mais de
mil anos, revelava em situação idêntica ao Senado romano,
- "Ninguém morra pela conjuração de Cassio; nenhum
sangue seja por isso derramado; volvam os banidos e se
restituam todos os seus bens. E provera aos deuses, que
aos mortos pudesse restituir a vida!"

Era, Senhores, a anistia que pleiteavamos e pleitea
remos. (Muito bem. Palmas.)

O SI' _ Mauricio Cardoso - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre De];lUtado.

O Sr. Mauricio Cardoso (Para enca.minkar a votação) 
Sr. Presidente, jã declarei, do alto daquela tribuna, que
a simples anistia, para nós nenhum significado teria sem
a restauração integral de todos os direitos e o respeito de
todas as garantias que num país civilizado devem ser as
seguradas aos cidadãos.

Entendo, mesmo, que, nesta altura, a anistia deveria
vir do seio da própria Assembléia Constituinte, a qual en
carna. indubitavelmente, a vontade soberana da Nacão.
;(Muito bem.)

Se, pois, com a moção que está sObre a mesa e que,
dentro em pouco, será submetida ao voto da Casa se quer
afirmar a ratificação expressada Assembléia Nacional
Constituinte; se com ela o que se quer significar é que a
Assembléia não abdica de uma atribuição que,. incontesta
velmenl.e. lhe compete nêste instante. voto pela moção. S6
8e trata, porém, de simples ato gratulatório, se com êle impli
citamente a prõpria Assembléia se despoja de uma de suas
faculdades soberanas, essenciais, voto contra a moção, tanto
mais: quanto, no decreto de anistia, se contêm, em referên-
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cia aos funcinários públicos, restricões com as quais abso
lutampnte não podemos concordar.

Esppro. entretanto, que a Assembléia. quando se OCU,.
par das disposiçoões transitórias, resolva sóbre essa situa
ção e estenda O!' benefícios da anistia a todos os funcioná
rLs, reintegrandn os que foram arbitrária e comnuIMria.
mente demit idl)$. aposentados ou postos em r1i:sponibihdacte,
sem proce!:so préd' em que se lhes apuras5'c n responsabi
lidade. (.lfuito bem. Palmas.)

O Sr. Acúrcfo TÔrres - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
vofnf'iío. o nobrp Dl?Putado.

o Sr. Acúrcio Tôrres (Para, encaminhar a votaç{io) 
Sr. Presidente, polítieo, preeiso nêste instante, ser, acima.
de tudo, brasileiro.

00 alto. tamb~m. daquela tribuna, ao impuJmar. há dias,
a candidatura do Cbefe do Govêrno Provis6rio, á pr6pria su
cessão, tive oportunidade de declarar li Assembléia que um
dos muitos mot.ivos, que contra-indicavam o nome de S. Ex.
a essa sucessão. residia exatamente no fato de não haver
aInd& o Sr. Getúlio Vargas procurado congracar a família
brasileira, decretando a anistia.

Hoje. estamos diante de medida Pela qual o Chefe 10
Estado. não só anistia todos aqueles que, direta ou indire
tamente, tomaram parte em movimentos revolucionários,
depois de 24 de outubro de 1930. como ainda revoga os
decretos pelos quais havia restringido os direitos de cida
dania de muitos brasileiros.

Assim, Sr. Presidente, deveria eu. neste instante, estar
louvando também o gesto do Chefe do Govêrno Provisório,
se S. Ex., nesse decreto não tivesse, ao mesmo passo em
que procura congrassar a famma política do Brasil, esta
belecido uma diferenciação entre militarei;' p civis, mandan-

odo que os primeiros retomem os seus postos, nas respecti
vaR fileiras. e estabelecendo que Of; últimos l';6 possam vol
tar aos cargos que tinham - alguns garantirias até pela
vitaliciedade, depois de passarem pelo crivo de 11m Tribunal
de Jufzp.s que o Pl'esidente da Repúbli~a nomP.aráo

Rl':t(lu RI' o Prp.sidente. aSl':im no mesmo ponto de vista
do eminentp. "learlp.r" da bancada da frente única do Rio
GranrJe do Sul, o Sr.o Deputado Maurício Cardoso. quando
S. Ex. afirmou crue a oAssembléia. votando o louvor ao
Chefe do GovArno Provisório. e ainda, a nomeacão rle UTTIa
comissão de 2'6 Deputados para levar a S. Ex. a exuressão
do nosso aplauso. não abdicou da sua autoridadp. riA f'OU
ceâer a anistia. podendo. na votação das riil';f)Mil"(lp" tran
sit,Mias. determina.r a reintegração dos funcionáriol'; ('.ivis
afastados rios f:€US cargos. os quais são tão m~rp(1prlorp.s 'i~

terem seus direitos assegurados, quanto os dignos militãres,
que o decreto de anistia manda revertam aOs seus quanros
e aOs seus postos.

Não acredito. SI". Presidente, que a ASf;pmhIPi~ Nacio
nal Constituinte se manifeste contra o funcionário <'ivil.
deixando para o militar. segundo o dec,reto tie aniRtia. uma
situação privilegiada diante dos demais servidores da 'Re
pública.

O Sã. LEVf CAJ!.NEIRO - Compreendo o ponto d'3 vista
em que V. Ex. se coloca, mas, devo ponderar que acredito
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haver uma razão para explicar .essa desigualdade de tra
tamento; é que, em relação aos militares, há órgãos per
manentes, normais, na legislação, para exclusão dos que
cometerem faltas de ordem puramente moral que despres
tigiem ou degradem a condição militar. Em relaçi:'i.o aos
funcionários civis não há 6rgão algum dessa natureza. O
pensamento do Govêrno, instituindo essa Comissão Espe
cial teria sido o de dar márgem ás investigações que se fi
zessem necess&tias, de modo que não ficasse o funClOnâ
rio punido pplo simples fato da atitudt'l assllfnida pm face
das movimentos revolucionários. E' a interpre~ão que
dou. .

O SR. ACÚRCIO TORRES - Interpretasse eu do modo
por que o faz o querido amigo e eminente coleR'a LfIlvf 1":1'1.1'
neiro, o ato do Govêrno, no tocante aos funcionários civis, e
não estaria a fazer essas restrições.

O SR. LEVf CARNEIRO - Os mIlitares desta Casa podem
informar se é ou não razoável o que alego.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Em 1930, 16go após á vi
tória da revolução, o Govêrno Provisório nomeou comis
sões permanentes quer no Ministério da Guerra, quer no
Ministério da Marinha, para procederem sindicanclas em
relação a todos os militares, revolucionários ou não. Todos
.passaram pelo crivo dessas Comissões.

O SR. ACÚRCIO TORRES - As restrições que faço
emergem justamente do modo por que aprecio a conduta do
Govêrno Provisório. Não acredito que tenha agido com essa
diferenciação entre militares e civis, pelo sentimento alto
que lhe empresta o meu eminente amigo, Sr. Levi Carneiro.
. O SR. LEVí CARNEIRO - V. Ex. precisa atender á. con
duta do Govêrno Provisório nessa matéria; ela deve me!'e
cer os maiores elogios. Nenhum govêrno teve ainda, a ati
tude que êle tem tido. O ato de ontem não é isolado. Esta
é que é a verdade. Sabe V. Ex. que tenho completa inde
pendência e que, dizendo isso eu o faço desassombrada
mente.

O SR. ACúRCIO TORRES - Mas quem disse que
V. Ex. não tinha essa independência?

O SR. LEVf CARNEIRO - Estou apenas esclarecendo, o
que é sempre bom. O ato de ontem, como afirmei, não é
isolado. Nesse sentido a atitude do Govêrno tem sido con
tinuada, d<.:sde o dia seguinte ao da vitória da revoiução.

O SR. ACÚRCIO TORRES - O esclarecimento a que
V. Ex. aludiu, para mim, era. desnecessário. .

Sr. Presidente, como fiz vêr, pelo decreto de anistia
de ontem, voltam os militares a todos os seus postos, mas
o mesmo não ocorre quanto aos civís, relativamente a seus
cargos, e muitos civis existem que não se envolveram ~m
movimento militar nenhum contra o govêrno, havendo SIdo
demitidos sem justa causa assim que êsse govêrno se es
tabeleceu no País.

Por essas restrições, Sr. Presidente, não voto pela
moção, lamentando não poder fazê-lo. O Chefe do Govê~o.
sopesando os imperativos do momento nacio~al, dev.erIa,
para a obra de perfeita pacificação àos espírItos e mte
gI'al reparação de direitos mandar que voltassem aos seus
postos e aos seus cargos ~aisquer militares ou civis deles
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afastados· em consequência dos movimentos revolucioná
rios (Muito bem) .

O Sr. Alcantara Machado - Peço a. palavl'a.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encamÍnhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Alcantara Machado (Para encaminhar a votação)
Em rigõr, Sr. Presidente, a bancada, a que me orgulho de
pertencer, não precisaria acrescentar palavra á oração do
nobre Deputado Sr. Maurício Cardoso com relação ao re
querimento que vai ser votado pela Assembléia.

Nós também aceitamos o decreto de ontem, como o px:i
meiro passo pa:ra a pacificação.

O SR. LEvf CARNEIRO - Não é o primeiro, mas o pe
núltimo.

O SR. ALCANTARA MACHADO - Perfeitamente. Fi
que bem claro que a aprovação do requerimento da nobre
bancada do Rio Grande do Sul, não importa em nenhuma
restrição ao direito, que não abdicamos, de pleitear, quan
do se votar o capítulo referente ás Disposições Transitó
rias, que se estenda aos funcionários civis, sacrificados em
1930 e 1932, a medida de justiça e de sabedori~ política
que acaba de ser tomada pelo Govêrno Provisório em rela
ção aos militares. Não é possivel, Sr. Presidente, que tais
servidores da Nação continuem afastados de seus cargos,
alguns pelo fato de terem convições políticas diferentes
dos vencedores de 1930, e outros pela circunstancia de te
rem acompanhado 7 milhões de paulistas na arrancada
gloriosa de 9 de Julho. (Muito bem.) Não é justo que 8, As
sembléia Nacional Constituinte relegue para julgamento
de comissões especiais a reparação de direitos iniludíveis.

Com essas restrições, portanto, com essas limitações
expressas, a bancada que para aqui veiu sob a legenda da
"Chapa "única por São Paulo Unido" não tem dúvida em
associar-se ás manifestações de alegria que o ato do go
vêrno despertou nesta Casa. (Muito bem; muit"o bem).

O Sr. Sampaio Correia - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - TI:rn a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Sampaio Correia (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, .peço a V. Ex. faca constar da ata que o
81'. Deputado Henrique Dodsworth e eu votamos o reque
rimento do Sr. Simões Lopes, sÔbre a anistia, sem prejuí
zo do direito, que nos assiste, de pleitear, nesta As~embléia

e oportunamente, a supressão das restrições injustificáveis,
contidas no decreto do Govêrno Provisório.

Nêsse sentido mandamos' â Mesa nossa declaração.
(Muito bem) •

Vem á Mesa a seguinte

J?ECLARAÇÁO DE VOTO

Votamos o requerimento do Sr. Simões Lopes sr.bre a
anistia, sem prejuízo do direito, que nos assiste, de pleitear.
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nesta Assembléia e oportunament.e, a supressão das restri
ções injustificáveis, contidas no decreto do Govêrno Pro
visório.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Sampaio
Correia. - Henrique Dodswo'rth.

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, ontem, quasi ao terminar a sessão, cor
reu, por esta Assembléia, a notícia de -que o Govêrno Pro
visório havia· assinado decreto de anistia. Muito natural
mente, exultei de satisfação e pretendi, mesmo, naquela hora,
eomemorar o acontecimento com as manifestações efusivas
dêsse meu sentimento. Só não o fiz, na certeza de que V. Ex.
iria transmitir á Assmbléia essa grata comunicação. Em
bora ela nos chegasse ao conhecimento oficial hoje, agra
deço ao acaso não me ter permitido manifestar, ontem, de
forma completa, a intensa alegria que devia presidir ao dis
curso que naquêle momento, o momento da assinatura, eu
quisera proferir. Não há dúvida que o ato do govêrno 
que é, afinal de contas, sem qualquer preterIção á justiCa,
a continuação de uma série de atos, de acôrdo com a te:p:
dência magnanima do-Chefe do Govêl'no Provisório - não
há dúvida, merece da Assembléia todos os aplausos. O no
bre leader da bancada do Rio Grande do Sul propõe aplau
damos êsse espfrito de tolerancia e de perdão que está. per
feitamente consubstanciado no pensamento brasileiro.

O SR.. MINUANO DE MOURA - Perdão? Anistia não é
isso.

o SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não estou dizendo
que seja.

O SR. VERGUEIRO CÉSAR - Anistia é esquecimento.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não poderia eu

deixar de louvar o gesto do Govêrno, e o faria hoje com o
ardor que me animava ontem, se a leitura do decreto não
me tivesse refreado o entusiasmo, diante da desigualdade
de tratamento, do esquecimento em que ficaram os civis,
muitos, talvês, s6 forçados a se envolverem nos acontecimen
tos em consequência das funções que exerciam.

O SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex. acha que o decre
to de anistia devia abranger os juizes da Paraíba e de Mi
llas que falsificaram diplomas para que fossem reconhe
eidos os não eleitos?

O -Sr. MINUANO DE MOL'RA - Esses, aliás, estão expres
samente anistiados; encontram-se nos crimes conexos.

O SR. FERN~~DO MAGALHÃES - ·Sr. Presidente, não
é necessário particularizar casos, por isso que o decreto de
anistia abrange, indiscutivelmente, a todos. Para que se
désse preferência a êste ou áquêle ato, s6 se pooeria receber,
com satisfação inteira, o gesto de esquecimento que abran
gesse a todos quantos tivessem mostrado independênc~a po
lítica e firmeza de opinião, a ponto de sacrificar as VIdas e
comodidades na defesa de uma idéia.

Mas, Sr. Presidente, há gente que ainda ~spera essa
anistia. É a razão pela qual acompanho, silenCIOSO, o voto
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pedido pelo nobre leader da bancada do Rio Grande do Sul.
Como eu, pensam vários amigos que, presentes, acompanha
rão silenciosos esta votação, na esperança, já formulada pele
nobre leader· da bancada de Sâ'o Paulo, de que os civis, hoje
ou amanhã, o mais cêdo possivel, tenham também a inclusão
;de seus nomes na alta medida que engrandece o Brasil e os
seus dIrIgentes.

Ú SR. MINUANO DE MOURA - Será a anistia por etapas.
'O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Só assim, aquêles

que souberam morrer, abençoarão aquêles que talvez não
saibam viver. (Muito bem.)

O Sr. Carneiro de Rezende - Sr. Presidente, peço a pa
lavra, para encaminhar a votação.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Car
neirú de Rezende.

O Sr. Carneiro de Rezende (Para encaminhar a votaç{io)
- 131'. Presidente, a representação do Partido Republica~Q

Mineiro vem declarar á Assembléia que vota a favôr áo
requerim-ento 3<Presentado ao .seu conhecimento pelo no
bre "leader" da bancada do Rio Grande do i3uL A banca
dado Partido Republicano Mineiro, porém, a seu turno,
quer afirmar á Assembléia que o ato emanado do Poder Pro
visório, no sentido de anistiar os exilados brasileiros, é, evi
dentemente, um ato incompleto, porquê se ressente de fa
lhas. Assim, a bancada vota com restrições o requerimento,
certa de que a Assembléia Nacional Constituinte, no uso de
'suas prerrogativas soberanas, há de completar a mesma me
dida, ampliando-a a todos os interessados, afim de que se
pratique um ato de justiça integral para com todos e a co
meçar pelos nossos compatriotas exilados. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam o
requerimento que li há pouco, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.
Em consequência do voto da Assembléia, vou nomear a

Comissão. que deverá apresentar congratulações ao Chefe do
Govêrno Provisório, os Srs. Cunha Melo, Abel Chermont, Lino
Machado, Pire~ GflIOSO, Valdemar' Falcão, Albertú Rúselli,
Irenêo Joffily, Arruda Camara, Góis Monteiro, Deodato Maia,
Medeiros Neto, Fernando de Abreu, Jones Rocha, João Gui
marães, Lacerda Werneck" Valdomiro Magalhães, Mário
Caiado, Generoso Ponce, AntÔnio Jorge, Simões Lopes, 1I\'ereu
Ramos, Cunha Vasconcelos, Francisco Moura, Euvaldo Lodi,
Abelardo Marinho, Morais Paiva, Cristóvão Barcelos, Pacheco
de Oliveira, Tomaz Lôbo e Fernandes Távora.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaramos ter votado contra o requerimento formulado
pelo leade'l"' da bancada do Rio Grande do Sul, no sentido de
se enviarem congratulações ao Chefe do Govêrno ProvisóriQ,
pela assinatura do chamado decreto de anistia.

Entendemos não só que anistia real, uma vez ãecretada,
é, no momento, upl imperativo nacional, dispensando agl'a
decimentos ou votos üe louvor, como também que o decret()
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assinado :p.ão corresponde, pelas restrições que traz, aos an
seios e aspirações do Povo BrasileIro.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Almeida Ca
margo. - Oscar Rodrigues Alves. - Hyppolito do Rego.

Ao ocupar pela primeira vez a tribuna desta Assem
bléia, em 29 de Novembro do ano próximo findo, manifes
tando-me a respeito da situação política e da atitude do Go
vêrno Provisório, declarei o seguinte: "Tem o Govêrno Pro
visório o imperioso e imediato dever de decreLar a anistia
ampla, geral e irrestrita, reclamada num justo anseio de pa
cificação geral pela unanimidade do Povo Brasileiro e ne
cessária como manifestação leal do esquecimento que deve
baixar do Govêrno Provisório, sõbre os erros politicos fulmi
nados pela justiça revolucionária. Não basta que as fron
teiras do País estejam abertas a todos os brasileiros; é pre
ciso mais: é preciso que as fronteiras da lei não permane
.çam cerradas aos que procuram na sua proteção o esqueci
mento completo das faltas do passado."

Os fatos subsequentes vieram demonstrar a verdade das
minhas afirmações. A medida, hoje adotada pelo Govêrno
Provisório, mesmo assim tardiamente e incompleta, é uma
expressiva e indissimulável vitória da opinião pública, que
também saberá obter pela fôrça persuasiva do seu clamor
a reparacão devida aos funcionários civís feridos nos seus
direitos. --

Voto pela moção apresentada pelo nobre leade1' da ban
cada riograndense, como o meio de reverenciar na decisão
do Govêrno Provisório a soberania incontrastáve! dI!. von
tade do Povo Brasileiro, na afirmação vitoriosa das suas as
pirações . E~tretanto, reafirmo que á Assembléia Nacional
Constituinte cabe, na parte final da Constituição, como en
carnação daquela soberania, completar a obra de pacificação
geral, decretando as medidas complementares que encerrem
definitivamente o período das agitações decorrentes dos últi
mos movimentos revolucionários.

Êste é o meu voto.
Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Antônio Co-vello.

A anistia concedida pelo Govêrno Provisório foi d-emo-
rada e restrita. Por isso, entendo que êle não merece louvor.

Demais, o assunto devia ser reservado para esta Assem
bléia, afim de que os beneficiados tão tardiamente recebes
sem a medida da Nacão, por seu órgão legítimo.

ISala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Morais Leme.

Declaramos haver votado contra o requerimento de lou
'vores e congratulações da Assembléia Constituinte lI.O Sr. Che
fe do Govêrno Provisório, pela assinatura do decreto nú
mero 24,297, datado de ontem, e que concede anístia aos
participantes do movimento revolucionário de 1932, e dá ou
tras providências. A medida que êsse decreto corporiza
ainda não é, infelizmente, aquela há muito tempo reclama~a
e exigida pela Nação. O decreto contém rE:lstrições, condI
ções e desiguais tratamentos, por forma a afastar-se da me
dida em aprêço o aspecto que devia ter iniludivelmente de
ampla, irrestrita e incondicional. Haja vista, por exemplo,
a situação dos funcionários civis, cujo aproveitamento nos
cargos de que foram afastados fica dependendo. ainda, de
revisão de cada caso por comissões "especiais nomeada.s pelo
Sr. Presidente da República, e á proporcão que forem ocor
rendo vagas.
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Queremos, sobretudo, firma!' que a Constituinte não
abdica, por fôrça dêsse ato governamental, da atribuição de
conceder a anistia ampla; esta, sim, é uma .aspiração na
cional!

Assim YotandO", pelas razões aduzidas, não fugimos, en
tretanto, ao dever de proclamar que o decreto, embora não
consulte os interêsses e aspirações nacionais, é, contudo, um
primeiro passo para a obra, que todos ansiamos definitiva,
da pacificação e do congraçamento da família brasileira.

Encaramos, assim, o ato do Govêrno Provisório nos seus
verdadeiros termos.

Sala das Sessões, 29 de Maio dE; 1934. - Aloysio Filh/).
- Acurcio Torre$.

Declaro que não dei meu voto á indicação que pede ã
AJssembléia congratulaT-se com o Sr:.. Chefe do G-ovêrno
Provisório, porquê, a meu ver, o decreto que a inspirou não
atendeu aos sentimentos públicos.

A anistia, como medida de conciliação e de conveniência
politica, só pode ser irrestrita e incondicional.

O decreto não atingiu aos funcionários vitalícios ou in
demissíveis, Violentamente afastados dos seus cargos sem o
menor deslize funcional, no tumulto de Outubro de 30, nem
tampouco aos oficiafs do Exército, que se sublevaram em
fins de 1931, na cidade do Recife. Há também muitos oficiais
reformados administrativamente, após a revolucão, os quais
bem mereciam uma reparação de direito.

O referido decreto, excetuado o· art. 4°, e assim mesmo
subordinado a condição, é inócuo: basta dizer que os direitos
dos funcionários demitidos s6 serão reparados quando o fu
turo Presidente da República nomear uma comissão especial
vara o estudo dos casos, dependendo a reintegração ou o
aproveitamento de vagas e, sobretudo, da boa ou má vontade
governamental.

Ainda é um esbôço de anistia .
.Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Souto Filho.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Contimtação da votaçãt> do projeto n. i-B,
de 1934, da Constituição, et>m emendas (2° turno).

Quando se encerrou a Sessão de ontem, eu havia anun
ciado a votacão da segunda parte do art. 5° da emenda 1 .952,
.á pág. 16. .

Havia pedido a palavra, para encaminhar a votacão, o
Sr. Deputado Paulo Filho, a quem dou a palavra.

O Sr. Paulo Filho - Usarei da palavra, Sr. Presidente,
devois do Devutado Cunha Melo, a quem a cedo.

O Sr. Cunha Melo - Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a .palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Melo (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, devemos inscrever entre as maiores manifesta
ções do nosso nacionalismo, ás quais esta Assembléia tem
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trazido o seu apOio alvoroçado e entusiástico: - o combate
á ingorancia, os melhores cuidados á solução do problema
nacional da educação .

.os povos se elevam sobretudo pela cultura.
Certamente, não poderemos cuidar bem da educação do

nosso povo, antes de cuidarmos melhor da nossa situaeão
financeira.

Por isto mesmo, não podemos ter como oficial, a cargo
s6mente da União, todo o serviço de educação no território
nacional. .

Não me aventuro a continuar nessa série de considera
ções, ocupando a atenção da Casa sôbre assuntos em que os
mais eruditos e autorizados já se fizeram ouvir.

Não é meu prop6sito, nos cinco minutos de que dispo
nho, ocupar-me da ed~cação, mas dos mestres, dos que a mi
nistram.

O destaque requerido pelo Sr. leade,. da maioria encerra
uma medida de alta expressão: - prestigia. ampara, garante
08 professores.

Já votámos os capítulos referentes ao Poder Judiciário,
aos Funcionários Públicos, á Ordem Económica e Social.

Demos aos membros do Poder Judiciário as maiores ga
rantias: cuidámos zelosamente da situação do funcionário pú
blico; dispensámos atenções especiais aos trabalhadores em
geral.

Se a educação é um grande problema nacional, mesmo
o único como o considera o Sr. Deputado Leitão da Cunha,
convenhamos que todas as providências em tôrno duma so
lucão feliz dêsse problema deverão começar pela situação
especial do nosso magistério, daqueles que se dedicam a essa
carreira de futuro incerto, eriçada de sacrifícios e dificul~

dades, sempre instável e de remuneracão parca, quiçã du~

vidosa.
Aos professores confiamos o exercício duma missão ele~

vada, social, patri6tica - a de educar e orientar o povo.
É mistér que lhes ofereçamos algum incentivo, qualquer

garantia. ;
O destaque requerido dá aos professares ainda muito

pouco: - assegura-lhes, nos estabelecimentos oficiaUzados,
reconhecidos pelo Govêrno, a garantia de estabilidade, en
quanto bem servirem.

Sabem os notáveis juristas da -Casa quanta mercê das
interpretações da jurisprudência dominante e em uso tor
nou-se precária essa cláusula de estabilidade, enquanto bem
servir.

Os serviços do funcionário são bons ou maus, ao arbítrio
das próprias autoridades nomeantes. A remuneração con
digna também assegurada pelo referido destaque, é muito
relativa. Não terá uma média razoável; ficará também ao
critério, ao arbítrio dos pr6prios diretores ou proprietários
dos estabelecimentos de ensino, a que os professores ser
virem.

E, quando os professores não se satisfIzerem com a re
muneração, não a entenderem condigna, certamente, não
estarão servindo bem...

-O destaque proporciona duas garantias aos professores:
- a estabilidade enquanto bem servirem' e uma remunera-
ção condigna.

Na prática, uma garantia anulará a outra.
Servirá sempre bem aquele que se submeter a qualquer

remuneração; servirá mal quem pretender ser melhor pago.
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Não tenhamos ilusões. Em todo caso, eu peço a atencã~
da Assembléia para o destaque. Cogita êle de professores dos
estabelecimentos reconhecidos, oficializados, equiparados aos
estabelecimentos do Govêrno.

Não é justo que êsse reconhecimento, essa equiparacão,
se dê apenas para que tais estabelecimentos gozem das ,van
tagens, nivelem-se nos efeitos do ensino, que ministram aos
próprios institutos de ensino oficial.

Devem submeter-se também a alguns dos encargos, ter
obrigações correspondentes ás vantagens, aos direitos que
adquirem, em virtude da oficialização ou reconhecimento.
Devem proporcionar aos seus corpos docentes algumas das
muitas garantias que têm os similares dos estabelecimentos
oficiais.

Os professores devem merecer alguma causa.
,O destaque pouco lhes dá, pois apenas lhes garante esta.-

bilidáde por bons serviços e remuneração condigna.
Duas promessas facilmente burláveis, pouco exequíveis.
Em todo caso, Já é alguma causa,
Aprovemos, pois, o destaque. (Muito bem.)

O Sr. Paulo Filho - Peço a palavra, para encaminhar a.
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Paulo Filho (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, a providência que se pede á Assembléia inspira
se no mais puro sentimento de solidariedade humana. O
que se solicita da Casa é que determine não sejam reconhe
cidos os estabelecimentos particulares de ensino que não
assegurem a seus professores a estabilidade, enqu;mto bem
servirem, e uma remuneração condigrJa.

Custa crer, Sr. Presidente, que os argumentas contrários
a essa providência sejam aquí invocados em nome do Cristia
nismo, por causa do voto de pobreza de religiosos que se de
dicam ao 'ensino primário e secundário, impugnando~se, as
sim, uma medida que visa acudir, na necessidade e na mi
séria. urna grande quantidade de docentes devotados â ins
trução e á educação. por isso mesmo devotados ao bem pú
blico. ao progresso. á cultura ~ á civilização do País. (Muito
bem.)

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA --'- Creio que há, talvez, um
pouco de exagêro na interpretação que se dá ao voto dos
católicos da As~embléja contra a emenda. Afirmou-se aqui
que, no referente á remuneração. esta é relativa, porquanto
o magistério exercido pelos sacerdotes não visa propriamente
uma remuneração e1evada.

'Ü SR. PAULO FILHO - É uma questão de conciência.
O SR. XAViER DE OLrvEIRA.l.- Com a qual estamos inteira

mente deacôrdo.
O SR. PAULO FILHO - Há" cêrca de 76.329 docentes

no Brasil. É uma estatística oficial do Ministério da Edu
cação e Saúde Pública relativa e 1932. Dêstes docentes,
perto àe 27.484 dedicam-se ao ensino particular. E é a
esta numerosa classe. Jaboriosa e dIgna. que se quer am
parar.

Devo dizer n V. Ex .• Sr. 'Presidente, a titulo àe escla
recimento á Casa. que uma comissão de educadores de.:;ta
cidade, representando o Sindicato de Professores do DistritO
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Federal, procurou. há tempos. o honrado Sr. Cnefe do 00
vêrno. Essa comissão expôs a situação angustiosa em que
viviam os mestres que se dedicavam ao ensino secundário
particular. Não tinha.m estabilidade, não tinham remune~
ração adequada, não tinham direito a férias.

Os diretores e prollrietários dos colégios, que exploram
verdadeiramente a indústria do ensino ...

O SR. OSÕRIO BORBA - A emenda visa exclusivamente
a exploração do professorado pelos industriais do ensino.

O SR. CARLOS REIS - Indústria rendosa, alíás.
O SR. OSÓRIO BORBA - A emenda não cerceia, como se

tem al~gado, a iniciativa particular no ensino.
O SR. PAULO FILHO - '" quando queriam fazer

reclame comercial de seus estabelecimentos, podiam até
exigir a aprovação em massa dos respectivos alunos.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Essa afirmativa de V. Ex.
é que não cabe aos professores católicos, pelo menos.

O 8R . PAULO FILHO - Não individualizo. Reporto
me aos fatos. Quando os professores concientes de seus de
veres recusavam, com dignidade, sujeitar-se a essa impD
sição. corriam o risco de ser despedidos e substituídos.

O Chefe do Govêrno respondeu á comissão, que se sur
preendia com a revelação de os professores não terem es
tabilidade. nem férias, visto que êle, que tinha filhos em
colégio~, pagava essas férias.

Neste sentido, até, os professores encaminharam peran
te -o Ministério do Trabalho, um memorial, creio que poste
riormen.te convertido em ante-projeto para estudo, afim de
que lhes fosse assegurada a necessária remuneração. ade
quada, enquanto bem servissem, além do direito ás férias.

O SR. OSÓRIO BOBRA - Memorial já transcrito nos Anais
da Assembléia.

O SR. PAULO FILHO - Nestas condições, o que se
pleiteia é uma providência humana de pura solidariedade.

O Sa. ODILON BRAGA - Essa providência tem perfeito
cabimen to na lei ordinária.

O SR. PAULO FILHO - Agora, Sr. Presidente, sôbre
o voto de pobreza dos religiosos, que se dedicam a essa i)l
dústria do ensino, a mim me parece que a matéria é dis
cutível.

O Sa. XAVIER DE OLIVEIRA - Os religiosos exercem um
verdarteil'o sacerdócio do ensino.

O SR. PAULO FILHO - Conheço vários estabeleci
mentos de ensino dirigido pelos religiosos. São estabeleci
mentos até de luxo, ricos, milionários... Não se pode dizer.
sem grave injúria á verdade, que o GinásiO de São Bento.
no Distrito Federal, seja um colégio pobre. Não se pode
dizer que o dos Barnabitas, o de Santo Inácio, também nesta
capital, o dos Salesianos, em Niterói, o Antônio Vieira,,- êste
na Baía, sejam estabelecimentos mal instalados e sem re
cursos. Fazem-se pagar por preços elevados.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É preciso. porém, não es
quecer Os serviços que prestam á instrução no Paíz.

O SR.. PAULO FILHO - Não duvido. Por isso mesmo
deve completar o seu sacerd6cio, garantindo aos professores
estabilidade e remuneracão condigna.
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Há pouco tempo, Sr. Presidente, em São Paulo, foi ad
quiridu um colégio pelos religiosos no valor de mais de
mil contos. É, portanto, uma indústria que remunera e ga- .
ranle bem o capiíal empregado.

O SR . XAVIER DE OLIVEIRA - Indústria, é uma injU5
tiça. O magistério é um sacerdócio, principalmente quanto
aos salesianos.

O SR. OSÓRIO :BORBA - É uma indústria, em certos
casos.

o Sr. Presidente - O orador está com o tempo esgotado.
O' SR. PAULO FILHO - Vou concluir, Sr. Presidente.
Estou argumentando de boa fé, com o conhecimento

que tenho do assunto. Se nos colégios o ensino é um sa
cerdócio para os professores, ás vezes não o é para os dire
tores, que têm dinheiro a juro. Sabem V. Ex. e quantos.
nesta Assembléia têm filhos em colégio, que os pais pagam
a quota de fiscalização. E pagam mais, Sr. Presidente: pa
gam a instrução militar, que é gratuita por fôrça de lei.
Têm ou não êsses colégios renda suficiente para garantir aos
seus professores uma remuneração adequada e contínua?

O SR. NEREU RAMOS - A culpa, nesse caso, é da fisca
lização, que não cumpre com o seu dever.

O SR. PAULO FILHO - Dessa fiscalização, Sr. Pre
sidente, o próprio Ministro da Educação veio dar, há dias,
o seu depoimento á Assembléia, declarando-a precária e in
suficiente. (Muito bem.) (Trocam-se apartes.)

Encerro as minhas considerações, Sr. Presidente, no meio
de tantos apartes, alguns dos quais, pelo tumuIta, nem se
quer tenho o prazer de escutar, mas honrado pelos que me
ouvem, sem, entretanto, desviar-me do rumo traçado, por
quê estou servindo a uma causa nobre, guiado por um idea
lismo, esperando da Assembléia que aprove essa providência,
que não é s6 de inteira justiça, porquê é também de verda
deira solidariedade humana. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Casa sôbre o destaque
da emenda, segundo a qual não serão reconhecidos os esta
belecimentos particulares de ensino que não assegurem a
seus professoreB a estabilidade, enquanto bem servirem, e
uma remuneração condigna.

Em seguida, é aprovado o dispositivo cons
tante da segunda parte do destaque "I"'.

O Sr. Furtado de Menezes (Pela ordem) requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se á verificação da votação, reco
nhece-se terem votado' a favor 1298rs. Deputados e
contra 53; total, 182.

O Sr. Presidente - A propositura constante da segunda
parte do destaque "I", dos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo Lodl
foi aprovada.

Vou submeter a votos outro destaque, "J", das palavras
- "No processo educativo ulterior ao primário" - do § 1-,
do art. 5°, para serem eliminadas; e do final do § 2°, do
art. so, da emenda n. 1.952, a partir de - "a seleção de ma
trícula",
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o Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, a supressão das palavras iniciais "no proces
so educativo ulterior ao primário", afora a questão rela
tiva á inidoneidade da expressão, citada ontem pelo nosso
eminente colega, Sr. Professor Fernando Magalhães, bem se
justificaria em relação á primeira parte do dispositivo, quer
dizer, ao § 1° do art. 5°, da emenda da Comissão; e, em re
lação á segunda parte, isto é, ao art. 5° da emenda n. 1.952,
pode ter consequências inconvenientes. Tal como se vai
cQmpor o dispositivo, encerrará êle, em primeiro lugar, a
regra de que a matrícula será limitada á capacidade didá
tica do estabelecimento, regra da maior sabedoria e cuja
observancia devemos desejar; encerrará, porém, por outro
lado, na segunda parte, a determinação de que a seleção da
matrícula "far-se-á por meio de provas de inteligência e
de aproveitamento ou por processos objetivos apropriados á
finalidade do curso". E esta regra, nos termos absolutos em
que se acha exarada, sem qualquer restrição, aplicável a to
dos os graus do ensino, é, evidentemente, inconveniente e
errônea, porquê não é possível conceber que, para matrícula
na escola primária, o processo de seleção se faca por qual
quer outro critério que não seja o da apresentação.

Não há possibilidade de aplicar a seleção, pelo mereci
mento, á matrícula nas escolas primárias. Temos de abril'
as escolas primárias, largamente, de modo a comportarem
todos os que a ela acorram, ao invés de estabelecer na porta
da escola primária um filtro, uma ~scala de :preferências por
pretendida apuração de merecimento.

Assim, pelo menOR, eu desejaria que se tran~pusesse essa
expressão "no processo educativo ulterior ao primário" para
pre~eder a segunda parte do dispositivo proposto.

O SR. PRADO KELLY - Eu sugeria a V. Ex. confiasse na
Comissão de Redação no sentido de ser atendida a restrição
que faz no tocante ao artigo, pela inoportunidade de um
destaque a esta altura dos debates.

O SR. LEVf CARNEIRO - É mesmo nesse sentido a
minha ponderação.

O SR. ALDE SAMPAIO - O ensino, sendo obrigat6riQ,
como está estabelecido em outro dispositivo, não se pode fa
zer seleção, pois, nesse caso, desapareceria a obrigatoriedade.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A seleção se faz dentro
das escolas.

O SR. LEvt CARNEIRO - Mas aqui· se fala na sele-.
Cão das matrículas.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O normal, () super-nor
mal, cada um terá o seu rumo.

O SR. LEvt CARNEIRO - Evidentemente, não é pos
sível fazer, na escola primária, a seleção da matrícula.

Confio, como todos temos de confiar muitas vezes, em
tudo que estamos votando, na Comissão de Redação. (Multo
bem.)

O. Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. H~nrique Dodsworth.

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, votarei a favor do desta:que requerido
pelD eminente relator e pelo ilustre "leader" da maioria,
entendendo, entretanto, que a segunda parte do destaque
deveria ficar reservada para a legislacão ordinária. E' evi
dente que o meu voto, de f6rma alguma, p6de tradu~ir

manifestação contrária ao pro.cesso de seleção pelos tests
de inteligência.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Os tests nada valem.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Parea·c-me que se

ria mais acertado deixar para a legislacão ordinárIa, afim
de que o assunto fôsse por ela regularizado, visto como
p6de até ocorrer a hipótese de ser preferido, ulteriormen
te, outro processo de seleção não vedado em lei fundamen
tal do pais.

O Sr. PRADo KELLY - Eu entendera que essa era a
matéria para o plano nacional de educacão.

O SR. HENRIQUE DODSWOR'rH - Perfeitamente.
O SR. PRADO KELLY - V. Ex. vem, então, ao méU en

contro.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Eu me manifesto

de acôrdo com o Deputado Kelly, que igualmente considera
de conveniência reservar a segunda parte do destaque para
a legislação ordinária.

O SR. PRADO KELLY - Eu votarei .o destaque, con
fiando na Comissão de Redação.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Perfeitamente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque "J" re
querido pelos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo
Lodi.

Vem á mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra o destaque do art. 50 da
emenda 1952, não porquê discorde das justas aspirações e
direitos do corpo docente das escolas oficiais, ou reconhe
cidas, mas porquê a medida aprovada é prejudicial á exis
tência e manutenção de todos os estabelecimentos nestas
condições de todo o interior do País. .

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Delfim Mo-
N~. . ..

o Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
outro destaque "L" do parágrafo 2° do art. 5° e do art. 8°
para serem substituídos pelo art. 90 da emenda n. i .934
(pag. 19).

O Sr. Leví Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o Sr. Levi Carneiro.
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o Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a 'Votação) 
, Sr. Presidente, no dispositivo avultam duas questões, a pri
meira é a do provimento dos cargos do magistério, e a se
gunda é a das provas escolares de babilitação.

Determina-se que será vedada a dispensa de concurso,
de titulos e provas no provimento dos cargos do magisté·
rio, bem como a de provas escolares de habilitação, em
qualquer curso, determinadas ein lei ou regulamento espe.,..
ciais.

Esta última questão é a que nOs tem dado uma das
nossas tristíssimas experiências em matéria de promoção
por decreto.

O Sn. NEREU RAM:oS - É profundamente lamentável
que tenbamos de consignar na Constituição dispositivo des
sa natureza.

O SR. LEVí CARNEIRO - É triste, mas inevitável.
Corresponde a uma necessidade do nosso ensino. Aliás, foi
o professor Fernando Magalhães que para aquí troUxe a
questão, na sua primeira emenda.

O Sn. NEREU RAM:OS - Não sustento ponto de vista
contrário. Digo que é profundamente lamentável tenbamos'
de inserir na Constituição, embora atendendo ás circuns-'
tancias e aos fatos.

O SR. LEVí CARNllIRO - Torna-se necessário, senhor
Presidente, coibir a continuação dessa imoralidade.

Não aeredito na eficiência do dispositivo tal como s<:
acha redigido; assim também verificar-se-á a ineficácia do
dispositivo do projeto, porquê, a princípio se estipulou um
prazo para a vigência da lei de ensino no plano nacional de
educação, que seria inalterável durante seis ou sete anos,
mas, isso resultava inoperante em face da possibilidade di';
ser modificada a própria Constituição. Se se p6de modifi-,
car a própria Constituição, evidentemente também se póde
alterar o dispositivo que assegura ao plano nacional de edu",
cação a sua vigência durante seis ou sete anos. Depois, na
expressão com que o dispositivo agora se apresenta, tam
bém não acredito venha coibir a prática que visava extin
guir, porquê nos casos que conhecemos, pela nossa longa
experiência dos exames por decreto, não se dá, muitas ve
zes, verdadeiramente a dispensa das provas escolares de ha
bilitação, pois que a aprovação por média não envolve a
dispensa. das provas escolares. As provas feitas parcial,.
mente durante o ano é que dão lugar ás médias.'

O SI'.. RAUL BlTENCOURT - A lei exige as méc.ias fi
nais.

O SR. LEVí CARNEIRO - A lei exige as provas par
ciais e também .as provas finais. Acho que, á sombra dêste
dispositivo,poder-se-ia continuar a mesma' prática conde
nável em que têmos vivido.

Nestas condições, empenbei-me em estudar outra f6r-,
mula. É a que apresent(J na emenda n. 1.989. c..msistente'
em assegurar, ao mesmo tempo, um outro princípio que me'
pareceu correntemente adotado na prática administrativa'
na organização do nosso ensino e que Se recomenda por al
guma razão de ordem pedagógica. É no sentido de determi-"
nar que o aluno matriculado continue até o final sob o re-'
gime escolar em que se iniciou o curso. Quer dizer: as pro-,'
vas de habilitação consignadas na lei de ensino não Ferã,o"
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dispensadas ou alteradas depois de iniciado o curso €m que
tenham de ser prestadas. Esta regra invalida não s6 a
continuacão da prática que temos adotado inúmeras vezes,
como exclue a possíbilidade dessas concessões de última
hora, de subversão da sequência regular do ensino pelo re
gime em que o aluno o havia iniciado.

Em relação ao magistério, desejava também acentuar
que se não trata s6 de concurso de titulos e provas.

O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Af, evidentemente, se
trata do magistério oficial.

O 8R. LEVt CARNEIRO - Perfeitamente, mas não é
de títulos e provas porquê OS livres docentes, por exemplo,
não fazem êsse concurso simultaneamente.

O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Fazem. Como não?
O SR. LEVl CARNEIRO - Perdão, o livre docente faz

o concurso, mas, independente da nova prova final.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não é assim.
O SR.. RAUL BITENCOURT - O número de livres docen

tes para cada cátedra é indeterminado.
O SR. LEVl CARNEIRO - Perfeitamente; sei disso.

Antigame~te na vigência da lei, o livre docente - e acho
a orientação acertada, porquê se constituia um viveiro dos
docentes através da prática do ensino - não tinha de ser
sujeito a novas provas.

O SR. FERNANDo MAGALHÃES - Tinha.
O SR. LEVl CARNEIRO - ~les tinham feito as provas

iniciais, mas o concurso, depois, era apenas de títulos.
O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Não; há engano de

V. Ex. A lei anterior fala, em concurso de provas e Utulos.
O SR. LEVt CARNEIRO - PreferIa dizer, Sr. Presi

dente, concurso de provas e de títulos conjuntamente, ou
simultaneamente, ou sucessivamente realizadas. Neste sen
tido são as m.inhas duas emendas. (MILito bem.)

O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra.
para encaminhar a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado. .

O Sr. Nereu Ramos (Para encaminhar a votação) 
Sr. PresiIente, pedi a palavra porquê preciso de um escla
recimento, afim de poder votar êsse dispositivo.

De acõrdo com a combinacão de que tive conhecimento,
estava convencido que o dispositivo a ser aprovado era o
do art. 8° do capítulo Da Educação e da Cultura, da su'J
comissão constitucional, com o destaque das palavras
"ou em outras" de maneira que os cargos do magistério, que
dependessem de concurso, fÔssem apenas os das escolas ofi
ciais. Agora, com surpresa, vejo que o artigo sÔbre o qual
deliberamos é o da emenda 1.934, que estabelece uma atrt
buição abrangendo todos os cargos do magistério, quer das
escolas oficiais, quer das particulares.

Assim, desejo que se me esclareça o seguinte: se o mrs
gistério a que se refere o art. 90 é o oficial ou compreende
também o particular, afim de que a Comissão de Redação,
tomando conhel'.imento das declarações que sejam feit<:l~,

possa precisar o objetivo do artigo. (Muito õem.)
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o Sr. Euvsldo Lodl - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar !1 votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, á página 9 do capítulo Da Educacüo e dll
Cultura, declara o 8rt. 8:

"Os cargos do magistério, nas escolas oficiais... ·

Pedimos o destaque das palavras - "ou em outras, na
forma da lei, serão providos mediante concu.rso de títul(ls
e provas".

Antes, no parágrafo 2° do art. 5°, l1avíamos estipu
lado:

"É vedada a promoção de alunos mediante a dis
pensa das provas escolares de habilita.;ão, aprovel
tamento ou capacidade".

O destaque que se acha sóbre a mesa teve um oLjetivo
único: reunir os dois ãispositivos.

Peco ao digno relator geral, afim de que não haja dú
vida no texto final, esclareça a redação, escrevendn. do s)
guinte modo, o art. 9<>, 'o qual, no momento, é objeto de
votação.

"É vedada a dispensa do concurso de títulos e
provas no provimento dos cargos do magistério ofi
cial, bem como a de provas escolares de habilitação,
em qualquer curso, determinadas €m lei ou regula
mentos especiais.....

Dessa forma, Sr. Presidente, todas as dúvidas terão de
saparecido. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque "L", re
querido pelos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo Lodí.

O Sr. Presidente - Submeto á consideração da Assem
bléia o destaque "M do § 3° do art. 5<> para ser substituído
pelo § 2° do art. 6° da emenda n. 1.934 (pág. 18); excluído
o período final. .

O Sr. Leitão da Cunha - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leitão da Cunha (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, num dos requerimentos de destaque apresen
tados á Mesa, no sábado último, figura o pedido no sentido
de que o § 2° do art. 6°, da emenda n. 1.934, se retirem as
palavras "exceto para os profissionais domiciliados no Bra
sil", anteriormente á pfl>mulgação desta. Constituição e "em
qualquer tempo".

A razão de ter sido solicitado êsse destaque está em que,
se permaneeerem na Constituição as palavras que compre
-ende, caso seja o parágrafo aceito pelo plenário, teremo!!
·estabelecido um meio de recompensar os infratores da lel,
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que atualmente exerçam ilegalmente, no Brasil, qualquer
profissão liberal já regulamentada.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Nilo apoiado.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - O que se pretende, com

estas palavras, é '0mediar a situação especial em que se
encuntra o Estado ao Rio Grande do Sul; mas o que se con
seguirá. é justamente aquilo que acabo de referir. No Rio
Grande do Sul, durante muito tempo, era permiLida a liber- .
dade profissional. Em consequência disso, diplomados e não
diplomados exerciam as profissões liberais. Quando, mu
dando a orientação e reconhecidos os inconvenientes dessa
norma de proceder, o Govêrno resolveu obrigar os profis
sionais que praticavam no Rio Grande do Sul ao cumprimen
to da lei geral, publicado o decreto n. 22.843, que assim
dizia, no ad. 10

:

"Aos médicos diplomados por institutos estran
geiros de ensino, que exerçam a profissão no Estado
do Rio Grande do Sul há menos de iú anos, fica, a
partir da data da publicação dêste decreto, concedido
o prazo de um ano, dentro do qual deverão satisfazer
as exigências estabelecidas pqra o exercício da me
dicina pelo decreto n. 20.931, de 11 de Janeiro
de 1932."

Posteriormente a êsse decreto, para remediar a situação
de médicos brasileiros que não atendiam ás exigências do
citado decreto, foi publicado o de n. 24.241, em 15 de Maio
do corrente ano. Com o primeiro dêsses dous decretos, os
profissionais que exerciam a medicina no Rio Grande do
Sul foram obrigados a requerer o registro dos respectivos
títulos na repartição apropriada até 31 de Julho de 1933,
do ano passado, perderam qualquer direito á legalização
desejada, e os outros, que não os tinham, já deverão ter co
meçado o processo de rehabilitação, nos têrmos do decreto
n. 20.931, de 11 de Janeiro de 1932, porquê o prazo conce
dido expira no fim do mês de Julho próximo.

Em consequência do que se publicou, relativamente á
.apresentação, por mim, da emenda proibitiva da revalidação
dos diplomas expedidos por ínstituitos estrangeiros de ensi
no, começaram a verificar-se no Rio Grande do Sul irregu
laridades graves, semelhantes âquelas que têm ocorrido em
todas as unidades do Brasil, inclusive no Distrito Federal,
no tocante á falsificação de ,documentos para obtenção de
favores legais.

Do Sindicato Médico Brasileiro recebí o ofício em que
se me faz a comunicação de que, pela existência de um an
tigo tratado de reciprocidade entre o Brasil e uma NaCão
sul-americana, um individuo - cujo nome está no ofício
que tenho em mão - percorria o Rio Grande do Sul, agec.
ciando•.•

O SR. LEMGRUBER FiLHO - Fazendo a indústria.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - ... o fornecimento de

diplomas de médico, expedidos em instituto de ensino des
sa Nacão sul-americana.

Do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul recebeu o
13indicato Médico Brasileiro, com séde no Distrito Federal,
êsse telegrama em que se prova e louva a atitude dêste
Sindica.to na defesa da providência por que me bato.
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. Ainda, de um médico estabelecido no Rio Gl'ande do
Sul, rec(:be um dos membros do Sindicato Médico Brasilei
ro a seguinte denúncia:

"Quero avisá-lo, também, como avisei ao 810
d:cato Médico do J:lio Grande do Sul, que. diante do
decreto do dia 16 (é o decreto 24.24f. a que aludf
há pouco) que assegura no Estado os brasIleiro'" ro~
mados no e8trangelro, muitos judeus, alemães, russos,
poLcos e outro~ ex-enfermeiros do. guerra dO) 1914
1918, estão tratando de fazer registos falsos de nas
cirr.ento. afim de ficarem incluídos nas van~ag('ns da
decreto recente. 'são centenas dp- diplomas falsos que
a Direloria Geral de Saúde Pública do Estado vai (?)
registar, equiparanao outros tantos charlatães aos mé
dicos verdadeiros."

ú .sP•. LEMGRUBER FILHO - E' profundamente grave.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - É por isso, Sr. Pre::lf

dente, que solicito ao ilustre relator e ao eminente "leader"
desta Assembléia que,....Çm pról dos jovens médicos bl asi! ~i
ros, acordem com esta propositura para que, quando se
fizer a vútação dêste artigo, também se faca a yotaç.ão do
destaque, o qual deve ser aceito pela Assembléia como pro·
vidência moralizadora, como o meio único de evitar q 'e,
baseados na Constituição, os infratores da lei prossigam na
prátiea reprovável que r.ão devemos, em hipótese alguma,
amparar. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Adroaldo Costa - Peco a palavra.

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

O Sr. Adroaldo Costa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ante-ontem, a Agsembléia votou que o estrangeirc. leria d;
reito ao exercício das profü:sões IlbeL'ais no Brasil, de::5de
que houvesse recipro\jidade de tratamentu pf'Ia Sl!a pá
tria ...

O SR. ABELARDO MARINHO - Admitida por lei.
O SR. .A:DROALDO COSTA - '" admitida por lei.
Ora, se aprovarmos a emenda do nobre Deputado, -J~'

nhor Leitão da Cunha, sem .ressalvarmos a reciprol ida\!e,
iremos de encontro ao que já decidimos porquê, se amanhã
fôr celebrado um tratado no qual estipularmos a recipro:'
cidade, não SP, poderá, de forma alguma, ...

O SR...6,.SCANIO TUBINO - A reciprocidade é deJvant.a
josa para a medicina brasileira. É completamente ilusó
ria.

O SR. ADROALDO COSTA - 1:ste é outro· assunto.
Levanto uma questão de ordem, e não de mérito - si o
Brasil deve, ou não, permitir que o estrangeiro exerça no
seu território uma profissão liberal. - O que digo é q'le
a aprovação da emenda tal qual está redigida vai de en
contro ao que a Assembléia já deliberou. Aliás, nessa ma
teria, .fomos recuando gradativamente. (Não apoiados.) No
primeiro dia se votou <lJqUf. e fOI aprovado.· que Q es
trangeiro pOderia exercer qualquer profissão liberal no
Brasil. Em seguida, oois dias depois, se depidiu qu.c.: o -5-
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trangeiy'o, para exercer profissão liberal no Brasil, 'preci
sava estar naturalizado e, ter prestado servi<;:o militar em
nossa terra.

Não contente com essa contramarcha, foi que o nobre
Deputado Leví Carneiro exumou, então, duas emendas que
já haviam sido consideradas prejudicadas: uma, em que res
salvava o direito ao exercício das profissões liberais aos
estrangeiros já residentes em nossa Pátria e que as estives
sem exercendo legitimamente; out.ra, que estabelecia se per
mitisse ao -estrangeiro o direito ao exercício das profissões
liberais desde que fosse dada, pela sua pátria, a reciproci
dade de tratamento aos brasileiros ...

O SR. ABELARDO MARINHO - Nos casos permitidos por
lei.

ü SR. ADROALDO GOSTA - .,.nos casos permitidos
paI' lei e pelos tratados.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - V. Ex: permite um aparte?
O SR. ADROALDO COSTA - Com todo o prazer. De

sejo levantar uma questão de ordem e aceito de bom grado a
colaboração de V. Ex.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - O que se pretende agora não
é impedir o exercício das profissões pelos estrangeiros, mas
a revalidação de títulos expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino, ressalvados aqueles de que forem
portadores brasileiros natos.

O SR. EUVALDO LODI - Quer dizer, nas condições de ha
bilitação.

O SR. LEIT.~o DA CUNHA - Quando o estrangeiro fôr di
plomado no Brasil, poderá exercer a profissão. Quando, po
rém, vier de fora, com diploma sôbre cuja eficiência nada
pudermos dizer, para que a exerça no Brasil, terá êle de
fazer aquilo que nós, brasileiros, somos forçados a fazer no
estrangeiro: repetir integralmente o curso, para sermos de
vidamente habilitados.

O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex. incorre em lamen
tável equívoco, co.mo vou demonstrar.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Demonstre.
O SR. ADROALDO COSTA - Suponhamos que, amanhã,

a França celebre um tratado com li Brasil - e devemos dei
xar a possibilidade da hipótese prevista na ConstituiCão Fe.;.
deral.

O SR. ABELARDO MARIHNO - Não há perigo.
O SR. ADROALDO GOSTA - Se não houver. perigo, tan

to melhor. Lembrei precisamente o exemplo da França,
para mostrar o caso típi'Co da impossibilidade, se a emenda
fôr aprovada como e"stá redigida, mas quero deixar na Cons
tituição o remédio para todas as hipóteses possfveis e pro
váveis. Se amanhã o Brasil quizer celebrar um tratado de
reciprocidade com a França, não poderá fazê-lo, em fa~e

da aprovação da emenda do nobre colega Sr. Leitão da Cunha.
Por que havemos de impossibilitar semelhantes tratados?

O SR. LEITÃO DA CUNHA - E não deveria poder mesmo•.
O SR. ADROALDO GOSTA - E serã, porventura, êsse o

pensamento de V. Ex. !
O SR. LEITÃO DA CUNHA - É.
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Ü SR. ADROALDO COSTA - É de estranhar-, quando no
tratado se poderia estabelecer que o Brasil verificasse a ido
neidade profissional e a capacidade técnica do estrangeirol

Sr. Presidente, eu desejava que V. Ex. solucionasse a.
questão de ordem por mim levantada, porquê a, aprovação
da presente emenda importa em revogação do que a A.ssem
bléia já soberanamente decidiu.

O SR. ALcANTARA MACHADO - Evidentemente.
Ü SR. ADROALDO GOSTA - É, aliás, o pensament() qU1!l

acaba de ser manifestado pelo Sr. Deputado Leitão da Cunha.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Diante da controvérsia que se esta
belece, havendo de cada lado Deputados cujas opiniões são
sempre merecedoras do maior aprêço, necessito de tempo
para resolver a questão de ordem que acaba de ser suscitada.
Resolvê-Ia-ei, dentro de meia hora. Enquanto a Mesa' de
cide sôbre se há contradicão absoluta entre o que foi votado
e o que se está votando, prosseguiremos na votação de outro
artigo.

O Sr. Presidente - Passemos ao destaque "N", do ar
tigo 6· para ~er substituído pelo art. 9· da emenda número
1.753 (pág. 14), com o acréscimo do parágrafo único do
art. 70 da emenda n. 1.934 (pág. 19).

Vou ouvir a Assembléia sôbre ° destaque "N".

Aprovado o destaque "N".

O Sr. Presidente - Submeto ao voto da Casa o destaque
"O" do § 3° do art. 7° para ser substituído pelo art. 7° e
seu parágrafo. da emenda n. 1.952 (pág. 16).

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi.
dente, acredito que haja um engano no número do artigo
a que se refere o pedido de destaque, visto como não en
contro á página 16 o parágrafo da emenda.

Eu pediria ao nobre Relator esclarecer-me a respeito.
(Muito bem.)

O Sr. Envaldo Lodi - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Envaldo Lodi (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, no sentido de esclarecer o nobre colega,
Sr. Henrique Dodsworth, devo informar que se trata de
substituir o art. 7°, pág. 8, pelo art. 7° e ser parágrafo
único da emenda n. 1.952, (pág. 16) - isto é, ao invés de:
"a União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma
parte de seus patrimônios territoriais para a formação dos
respectivos fundos educacionais". incluir o artigo 7° e pa
rágrafo único da aludida emenda.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - As observações de
V. Ex. esclarecem perfeitamente a questão.

O SR. EUVALDO LODI - Era o que eu tinba a dizer.
(Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque '''O'' re
~uerido pelos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo
Lodi.
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o Sr. Presidente - Vou submeter a votos o destaque
"P" das palavras finais do art. 9° "dentro do plano nacio
nal de educação", para serem eliminadas ..,

o Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Levf Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação)
'Sr. Presidente, o dispositivo, ou é desnecessário. ou está
incompleto, porquê já foi assegurada a liberdade de mani
festação de pensamento, embora com certas restrições vo
tadas pela Assembléia.

Com efeito, estabeleceu-se que ninguém sofrerá qual
.quer restrição em seus direitos por motivo de convicções
filosóficas, morais, religiosas ou científicas.

A que vem dizer, agora, simplesmente, que é garantida
-a liberdade de cátedra?

O dispositivo do Projeto, como, aliás, o do Ante-pro
jeto, não tinha tal amplitude, porquê há alguma coisa que
é preciso condicionar. E, nesse sentido, se acha redigido o
n. 8 da minha emenda: "respeitadas as convicções pessoais
dos discípulos e excluída tod.a a doutrinação contrária á
idéia ou ao sentimento de Pátria". Aí acrescentei ainda
uma sugestão do próprio Conselho Universitário da Uni
versidade do Rio de Janeiro: "Em todas as escolas se cul
tivarão os sentimentos de unidade nacional, de solidarie
dade humana e de tolerancia religiosa, científica e polítican

- pen~amento êsse que se encontra, também, em emenda
do ilustre Deputado paulista. Sr. Almeida Camargo.

A ficar, portanto, como está, o dispositivo deve ser
su.primido. Acredito, no entanto, que mais necessário é
acrescentar as palavras que havia no Projeto e constam do
n. 8 da minha emenda. (Muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Leví Carneiro o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernan
des Tá.vora, 20 ,Secretário.

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra.

fi Sr. Presidente - Tem a palavra, par~ encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Prado Kelly.

fi Sr. Prado Eell;:y (Para encaminhar a votat;ão) - Sr.
Presidente, prevaleço-me da votação do destaque reque
rido pelo nobre leadcr da maioria, Sr. Medeiros Neto,
p'ara esclarecer que, neste, como em quasi todos os outros
pontas em que a Assembléia deliberou a respeito, estão triun
fante. as idéias sustentadas na emenda n. 1.845, de que fui
o primeiro signatário. .

Com efeito, no tocante ao art. 9° da emenda da Sub
Comissão, é garantida a liberdade de cátedra dentro do plano
ll.acional de educaCão . A emenda n. f .845, como anterior
mente o projeto e ainda a maior parte das emendas das
grandes bancadas, consagrava o princípio da ampl~liber
dade de cátedra.

Esta explicação feita enquanto se encaminha a votação
àe um dos incisos, é tanto mais oportuna quanto,_na Sessão
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de ontem, () Sr. Deputado Henrique Dodsworth procurava
desviar a ver-dade dos trabalhos nesta Casa, no sentido de
fazer crêr que as idéias pleiteadas por um movimento real
mente renovador da educação no Pais não haviam obtido
a maioria dos sufrágios.

Aguardei se ultimassem os destaques, para dizer á As
sembléia e informar á Ollinião pública que todas as téses
defendidas pela Associação Brasileira de Educação, todos o~
princípios reivindicados na emenda n. :1.845 foram vence
dores nas votações já realizadas.

Não o diria antes porquê sei, Sr. Presidente, o que são
certos melindres pessoais e conheço muito bem a maneira
por que se encaminhou a crítica ao trabalho por mim ofe
recido, assignado também por V. Ex. e por outros leaders
dos Estados do Norte.

Peço a "V. Ex:. que consinta em que ao meu discurso
sejam incorporadas várias publicações da imprensa, inclu
sive o manifesto da Associação Brasileira de Educação, a
respeito do assunto.

Quanto á observação, no tocante á parte estrutural do
sistema, congratulo-me com a Assembléia, porquanto ficou
deliberado, anLes de mais nada, que a União teria competên
cia para traçar as diretrizes gerais do ensino, para organizar
o plano geral de educação.

~ esta medida que se opõe ao sofisma de que se coli
maria até a desagregação da Pátria, quando o que desejáva
mos, dentro da fórmula e da corrente revolucionária - o
que mais de urna vez se declarou neste :recinto - era a
centralização técnica e a descentralização administrativa.

Quanto ás injustiças, de que todos somos alvo, devo
frisar que o combate á emenda n. 1.845 importou numa in
vestida belicosa contra uma cidadel~ desarmada, porquê não
estava em nenhuma das emendas a possibilidade de se re
tirar o Colégio Pedro II da União para entregá-lo á Munici
palidade do Distrito Federal. Dissemo-lo, em várias entre
vistas; disse-o, na reunião dos leaders, o nobre Deputado
Medeiros Neto; repetiu-o, neste recinto, o ilustre r~lator da
Sub-Comissão. Era matéria perfeitamente esclarecIda. Só
não o viram e não o compreenderam aqueles que não quise
rem vêr e compreender a verdade.

Permita-me V. Ex., Sr. Presidente, que, encerrando de
um modo um tanto pessoal êsse incidente, recorra á leitura
de um pequeno trecho clássico do magnífico Cervantes:

"A ventura vai guiando nossas causas melhor do
que lograríamos desejaI'; porquê vês ali, amigo San
cho Panca, onde se descobrem trinta ou pouco mais
desabridos gigantes, com quem penso travar batalha,
e tirar-lhes a vida, com cujos despojos começaremos
a enriquecer; que esta é boa guerra, e é grande ser
vico de Deus retirar tão má semente d~ sóbrE:> &. 1a~6
da terra. .

- Que gigantes! - tbsse Sancho Pa~a.

- Os que aif vês, - respondeu-lhe o amo, - de
braços tão largo! que abarcariam quasi duas léguas.

- Pondere Vossa Mercê, respondeu Sancho, que
aqueles que ali o parecem, não são gigantes, senão
moinhos de vento, e o que neles parecem braços são
as pás, que, volvidas pelo 'Vento, fazem andar a. pe
dra do moinho.
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- Bem. parece, respondeu D. Quixote, que
não tens curso das aventuras: são gigantes, e, se
tens medo, afasta-te e põe-te a rezar, enquanto vou
entrar com êles em fera e desigual batalha.'"

Sr. Presidente, esta página é uma preciosa fantasia,
ou um perigoso diagnóstico. (Muito bem; muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Prado KelIy, o
Sr. Fernandes Távora, 20 Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. An
tônio Carlos, Presidente.

O Sr. Alcantara Machado - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o nob~ Deputado.

O Sr. Alcantara Machado (P.ara encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, a única autoridade, qne me arrogo para
intervir no debate. é a de ser um dos mais velhos profes
sores com assento nesta Casa. Não revelarei a data de mi
nha nomeação: exige-me a vaidade conservá-la em segrê
do... Direi apenas, vagamente, que há algumas dezp.nns de
anos disputei uma cadeira na Congregação da Faculdade de
S. Paulo. Tinha eu então 20 anos, o que constituía a úniC:l
atenuante possível do atrevimento, com que displltava um
lugar ao lado de João Monteiro, João Mendes e Pedro Lessa.

Quero pedir tod::>. a atenção dos colegas para a questão.
qUe é debatida, neste momento. Parece-me que o dispositi
vo deve afirmar, pura c simplesmente: é garantida a liber
dade de cátedra. (Muito bem.)

Perdoi-me o eminente colega, cujo nome declino com
a simpatia que de todos merece. o Sr. Leví Carneiro: ser
me-ia impossível aceitar a redação de sua emenda. onde
se lê que é assegurada a liberdade de cátedra, respeitadas
as convicções pessoais ·dos discípulos .••

O SR. EDGARD SANCHES - Que vão aprender; que ainda
ignoram.

O SR. ALCANTARA MACHADO - ••• 0 que viria im
possibilitar por vezes o ensino, criando conflitos insolúveie
entre professores e alunos.

O SR. LEVí CARNEIRO - Mas êsse respeito não chega a.
restringir.

O SR. ALCANTARA MACHADO - A regra, como está
formulada por V. Ex., anula praticamente a liberdade, que
pretendemos assegurar. É uma regra absoluta. obrigando,
como obriga, o professor, a não ir de encontro ao que pen

.sem OS alunos sôbre a matéria ensinada. Pode assim levar-
nos aos maiores absurdos. Vamos. por exemplo, que, pro
fessor·de medicina legal, eu ~ueira defender. em matéria de
invesfigacão da paternidade, a eficiência da prova dos gru
pos sanguíneos. Não poderei faze-lo, se um discípulo de
clarar que isso é contrário ás suas conviccões pessoais •••

O SR. LEV! CARNEIRO - Mas nã.o desrespeita. Eu não
disse o contrário. Refiro-me a desrespeito.

O SR. EDGARD SANaRES - Que entende o nobre Deputado
por desrespeito? .

O Sa, LEVf CARNEntO - O que todo o mundo entende.
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o SR. EDGARD SANCHE6 - Eu não entendo, porquê quan
do se diz que é isso. V. Ex. diz que não é. V. Ex. que o
defina.

O SR. LEVi CARNEmo - Não quero bolchevismo nas ef;\
colas. De resto, o próprio bolchevismo, com Stalíne, já é
nacionalista •

. O SR. MAURÍCIO CARDOSO - Por que não se o pode ensi
nar? É uma doutrina como qualquer outra.

O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o
Sr. Deputal10 Alcantara Machado.

ü SR. A.LCANTARA MACHADO - Talvez não tive.;se
rlúvida em aceitar a emenda do nobre Deputado. se S. Ex.
impedisse que o professor abusasse do cargo, para fazer a.
propaganda de partidos políticos ou para violar e afrontar
a liberdade de conciência dos alunos. Mas o preceito se acha
redigido por S. Ex. de tal maneira, que abriria margem
ás interpretações mais abusivas e perigosas.

O SR. LEVÍ CARNEmo - Permita-me um aparte. .Já vo
támos, aqui, apoiada, aliás, pelo eminente leader da ban
cada paulista, disposição pela qual são vedadas todas as
manifestações de pensamento que envolvam propaganda de
processos subversivos .•.

O SR. ALCANTARA MACHADO - De processos vio·
lentos. É coisa muito diversa.

O SR. LEVf CARNEIRO - Logo, está aqui uma restricãc
da liberdade.

O SR. ALCANTARA MACHADO - É a única admissível.
O SR. LEVf CARNEIRO - Mas o dispositivo é desnecessá

rio, porquê V. Ex. quer toda a liberdade.
O SR. ALCANTARA MACHADO - V. Ex. alude ex

pressamente á propagação de idéia contrárias á da Pátria·.
O SR. ARRUDA c.~ - Nenhum bom brasileiro o

deve querer.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Não é de supor que

haja entre nós um professor de escola particular ou oficial
capaz de semelhante crime. Não façamos essa injustiça
ao professorado nacional. .

Nada acrescentarei ao que deixei sumariamente espia
nado. O meu intuito era apenas definir. com franqueza e
1ealdade, a iDinha atitude e a da bancada a que pertenço
Espero que a Assembléia vote o destaque requerido pelos
S1's. Medeiros Neto e Euvaldo Lodi. que consulta os mais
altos interêsses da educar;ão nacional. (Muito bem. MuitQ
bem.)

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peço a palav-ra,
para encaminhar a votação .

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco
de Toledo.

O Sr. Vasco de Toledo (PaTa encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, .lamento que, neste instante, seja eu forçado,
muito embora a minha ausência completa de conhecimentos
de direito (Não apoiados), a divergir da maneira de pensar
sôbre {) assunto de S. Ex. o eminente jurista brasileiro,
Sr. Leví Carneiro ..•
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o Rn. LEVf CARNEIRO - Agradecido a V. Ex.
O RR. VASCO DE TOLEDO - ., .cujo nome declino com

o maior fOi'peiLo. ,
llivil'jO de S. Ex. quando diz que seria {fesnecessário

mnn~ljl' o arL. 9°, conforme o destaque requerido pelo leader
da mnlorla, porquanto não reconheço, no dispositivo apro
vado flor esta A~sembléia, que se haja consignado, na Gonsti
tulCno Drllsileira, a liberdade de pensamento.

f)n aeôrdo com o inciso, a liberdade de pensamento, no
Bl'nHi I, ~ (lOUSa nula; não tem significação alguma dentro do
próprio artigo, pelo término do inciso, ela deixa de existir.

Niío deveria ser eu quem estivesse nesta tribuna a de
1rmrll'r n liberdade de cátedra, mas os eminentes professores
qlll', fn7.rmrln parte desta Assembléia, honram a cultura na
cional; n fJlcs é que cumpria pugnar desassombradamente
J)(llll Ilb~oluta liberdade de cátedra. Abriria eu mão do re
Ql1l'rl m~nLo que tenho sôbre a mesa, se a Assembléia con
corrlll.ssn no requerimento do nobre leader da'maioria. Não
podomns negar a liberdade de cátedra, Sr. Presidente!

O Sn. LEVí -CARNEffiO - Não se trata de negar a liberdade
de cátedra, que comecei por afirmar. , Trata-se de condicio
nar o seu exercício, o que em parte alguma se pode admitir:
- n doutrinação contrária á idéia àe Pátria.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Peco permissão ao nobre
Deputado Levi -Carneiro para, mais uma vez, discordar de
S. Ex. Na questão da liberdade de cátedra não admito restri
ções, como não as admito no tocante ã manifestação do pen
samento.

Ceroearmos a liberdade de cátedra, Sr. Presidente, é
ofonder a própria dignidade do magistério, a dignidade do
ensino brasileiro. _

Espero, pois, que Assembléia respeite o dispositivo sábio
qu" nM dou li rCon~tituição de 91. (MUito bem.)

O Sr. Edgard Sanches - Peco a palavra, para encami
nhar n votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Edgard Sanches (Para encaminhar a votaçãt»
Sr. Presidente, ISrs. Constituintes: não sei como definir o
sentimento que ex])erimento agora, mixto de tristeza e de
desprezo, quando nesta Assembléia se procura impor um li
mite.á liberdade de ~átedra. É impor um limite ã liberdade
da inteligência humana; é impor um limite á liberdade do
espírito humano ...

O SR. HOMÉRO PIRES - Á dignidade.
O SR. EDGAR.D SAN-CRES - ... é impor um limite,

como muito bem diz V. Ex., á pr6pria dignidade humana!
É impôr, Sr. Presidente, um limite ã ciência; é impôr um
limite á Arte; é impor um limite á Filosofia, é transfornJar
a Constituição em regulamento reles de vila, em que o ins
petor de quarteirão manda aparar as asas ao pensamento
humano como fez com os perús que põe num círculo de
carvão, para honra e gloria do Brasil I

~ a inteligência hra5ileíra que aquí se manifesta, dese
jando o círculo de carvão, como o perú de asa cortada, para
não se ter a liberdade de pensar I ImpÔr um limite á li
berdade de cátedra. á liberdade de ensinar, é impOr um li-

:..
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mite á própria faculdade de pensar. Mas, como? I De que
natureza poderá ser êsse limite? I .

Por que não há de ter o professor a lib-?L'dade, o direito
de escolher a doutrina, a teoria, o sistema que vai p.nsinar?
Se êle não tem essa liberdade, absoluta, e se querem limi
tá-la .de algum modo. quem há de estabelecer a limitação? I
O particular, o pai do aluno que tem o filho na escola e não
quer que o professor explique uma doutrina que êle, na sua
sabedoria, em casa, ensina ser errada 'lI

Não é possível que essa limitação seja feita pelo par
ticular. Ela há de ser feita pelo Estado ...

Então. neste caso, o Estado brasileiro vai cometer a in
finita imbecilidade, a imbecilidade infinita de fazer uma
ciência brasileira, de estabelecer as leis que o espírito bra
sileiro acha que estão certas. em matemática, em astrono
mia, em física. em química. em sociologia.

O SR. ALCA."lTARA MACHADO - É uma ciência oficiai.
O SR. EDGARD SANCHES - Ciência oficial, que será

uma ciência fal-sa.
O SR. LEVí CARNEIRO - V. Ex. está deturpando a emen

da qu.e combate. A emenda não visa restri(:ão á doutrínacão
científica, mas, sim, proibir, coIbir, evitar a doutrinacão
antípatriótica.

O SR. EDGARD SANCHES - Já disse, certa vez, que
ninguém é maIS pela Pátria d') que eu. Enquanto existirem
pátrias, niúguem será mais p.atrióta do que eu.

O SR. HOMERO PIRES - Do texto da emenda não consta
a restrição como agora a explica o seu autor.

O SR. EDGARD SANCHES - Mas, como diz o eminen
te Sr. Homero Pires. não é o que consta da emenda.

Essa medida seria uma vergonha, um '-'Pr6brio que
cairia sôbre a Casa, quando lá fora fôsse conhecida. A li
berdade de cátedra não pode ser limitada. No plano na
cional de educação, amanhã, poderia essa ser uma liberdade
restríta em todos os pontos; e ninguem sabe o que vai sair
deste plano. Se a Assembléia vota no escuro, essa liberdade
~;.;;;tará limitada.

~ SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. atribue imbe
<3ilidade á Casa e, no entanto, não nos dá a liberdade de
pensar.

O SR. EDGARD SANCHES - Não nego a YV. EEx. a
iiberdade de pensar.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Embora imbecilmente...
O SR. EDGARD SANCRES - Não disse isso. Não colo

que V. Ex. a questão em terreno pessoal.
O SR. LEVi CARNEIRO - V. Ex. deturpou o texto da

emenda.
O SR. EDGARD SANaRES - Que diz a· emenda ? Faça

V. Ex. o favôr de lê-la.
O SR. LEVÍ CARNEIRO - Se não sabe o que ela diz como

a está combatendo?
O SR. EDGARD SANCRES - Estou a combatê-la, pela.

leitura que ouví, procedida pela Mesa. .
O SR. LEví CARNEIRO - DIZ a emenda: é garantida a

liberdade de cátedra, dentro do plano nacional de educação~
'"'respeitadas as conviccÕes pessoais dos discípulos e excluída.
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toda a doutrinacão contrária á idéia ou ao sentimento de
Pátria" .

O SR. EDGARD SANCHES - Aí está: "respeitadas as
conviccões pessoais do disClpulo". Que convicções são estas?

O SR. HOMERO PIRES - A sLJ.acão aí está. invertida:
quem doutrina é o aluno.

O SR .. EDGARD SANGHES - Vamos ao exemplo. O
professor de história, por êste dispositivo. não pode dizer
que a figura de Crísto é lendária, de acôrdo com uma cor
rente de pensadores •..

O SR _ LEví CARNEIRO - Isso não desrespeita.
O SR. EDGARD SANCHES - Se o nobre Deputado

quer, então, aludir á injúria, á calúnia, aí está o Código
Penal.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O Sr. Leví Carn.e.ir~ quel"
ser o capitão do mato do pensamento bras!leiro.

O Sr. Presidente - Atencãoi Peco aos 81'S. Deputados
que não interrompam o orador.

O SR. EDGARD SANGRES - V. Ex., Sr. Presidente,
deverá descontar-me o tempo tomado palos apartes. Se não
os respondo poderei ser chamado de inuelicado...

Que convÍc<;ões, Sr. Presidente, p'ldem ser essas do
aluno, que ignora a matéria, e, justa:ment~ por isso, vai á
escola apren1er?

O 8a. LEvf CARNEIRO - Se é assim, não pode haver o
conflito que V. Ex. imagina.

O SR. EDGARD SANCRES - Então, para que receitar?
O primeiro argumento - as convicções pessoais dos

alunos - ninguem é capaz de explicar o que signifiqUEI,
porquê o aluno não. pode ter essas conviccões, tanto assim
que ainda vai aprender a matéria.

O SR. LEVf CARNEffiO - Em qualquer assunto, V. E:!:.
não pretende que um lente, um professor, possa ter o direi
to de desrespeitar as convicções dos alunos.

O SR. EDGARD SANGHES - Nunca as desrespeitei,
porquê não sou daqueles que têern a ilusão de trazer a ver
dade no bolso, nas palmas das mãos para mostrá-la.

() SR.. LEVí CARNEIRO - POrqu-ê, então, se insurgoe V. Ex•.
contra êsse dispositivo?

O SR. HOMll:ao PIRES - POrquê é absurdo.
O SR. EDGARD SA..L'l"CHES - Porquê isso é regulamen

to de aldeia, regulamento policial. Não pode estar n.a cons-
tituicão de um pOVO que se diz culto. .

É preciso colocar a. restrição. Se o professor investe
contra o aluno. é injúria' ou calúnia, ou entãCl é ciência.
(Apoiados e não apoiados). Exemplifiquem.

O SR. LEVí CARNEIRO - Se o aluno tem uma doutrina,
científica ou religiosa.••

O SR. EDGARD SANCRES - Diga só religiosa, que é
onde V. Ex. quiz chegar desde o princípio.

O Sa. LEVf CARNEffiO - Se o aluno tem uma convicçãv
contrária á do professor e a emite fazendo-lhe o professor
a injúria de lhe dar uma nota má, sÓ por motivo dessa di
vergência de convicções, há desrespeito por parte do lenta.
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O SR. EDGARD SANCHES - E é êsse dispositivo que
vai evi lar isso? V. Ex. nunc.a foi professor... Fala como
quem não conhece absolutamente o assunto.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Muito bem.
O SR. EDGARD SANCHES - Um professor que quer

perversamente prejudicar o aluno, de qualquer forma lhe
dará uma nota má. porquê vai arguí-Io de maneira que êle
não possa responder, obrigando-o a calar-se, uma vez que é
pr·incipiante.

O SR. LEvi CARNEIRO - Deseja-se evitar pelo contrário,
que o aluno seja punido porquê tenha a audácia de discor
dar do professor.

. O SR. EDGARD SANCHES - V. Ex. tem ilusões a
respeito? Quando aconteceu isso no Brasil?

O SR. LEví CARNEIRO - É a prevencão contra O abuso
de cátedra.

O SR. EDGARD SANCHES - VV. EEx. estão fazendo
fantasia.

O Sr. Presidente - Peco aos Srs. Deputados que per
Initam ao orador concluir o seu dü;curso. V. Ex., por um
apreço pessoal a mim, ter·á a bondade ele restringir suas
considerações.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É preciso reivindicar, nO€
.4.nais, os direitos da iutelectualidade brasileira contra o
bacharelismo, a serviço da reação.

O SR. EDGARD SANCHES - Sr. Presidente, nenhum
dos meus opositores ofereceu um exemplo de que algum
estudante fôsse punido por pensar de modo diverso ao do
professor.

Essa realidade brasileira é fantasia... (Apoiados e não
apoiados. TTo.cam-se apartes.)

O Sr. Presidente - Peço aos 81'S. Deputados que per
mitam ao orador terminar o seu discurso, .do contrário serei
obrigado a susp!'mder a Sessão .

.() SR. EDGARD SANGRES - A culpa não é minha,
Sr. Presidente.

Se os nobres Deputados se querem referir ao professor
que, imoralmente, perversamente, persegue o aluno e lhe dá
nota imerecida, êsse dispositivo constitucional de nada
adianta.

Quem vai julgar da atitude do lente? Então, é preciso
colocar, como disse outro dia, o sargento OU ° inspetor de
quarteirão para verificar quando o professor está andando
direito ou quando está andando errado e, neste caso, chegar
lhe o chanfalho, que é o que merece nesta terra a intelectua
lidade! (Apoiados; não apoiados. Palmas.)

O Sr. Fernando Magalhães - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Fer
nando Magalhães.

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Pergunto a
V. Ex., Sr. Presidente, se é parlamentar um orador na tribuna
declarar que a intelectualidade brasileira merece chanfalho.

O Sr. Presidente - A Mesa exerce censura quanto á pu
blicação dos discursos no Diário da. Assembléia NacionlJJ,.
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o Sr. Pereira Lira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
v(}tação, o Sr. Deputado Pereira Lira.

. O Sr. Pereira Lira (Para encaminha?' a votaçãe;) - Sr.
Presidente, Srs. Representantes! Está em causa, neste mo
mento, o padrão da cultura brasileira!

A Constituição vai definir, perante a inte!ectualidade do
Pa.ís e em face do estrangeiro, a sua diretriz e a sua idonei
dade para a tarefa que se lhe confiou.

Não esperava eu, Sr. Presidente, que, em 1934, a questão
da liberdade de cátedra sofresse a impugnação a que estamos
assistindo. Mas, acompanhando religiosamente os nossos de
bates, fiz antecipadamente dous requerimentos de destaque,'
que se encontram em poder de V. Ex.

Num dêles, pedi que se separassem para rejeição exata
mente as mesmas palavras a que se reportou, no seu requeri-
mento, o ilustre leader desta Casa. .

O SR. LEVf CARNEIRO - Exatamente em 1934 é que a
concepção da liberdade não é mais a de 1789.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O respeito á ciência é muito
mais avançado.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, formulei outro
requerimento de destaque (para a hipótese de ser o primeiro
indeferido), referente á emenda n. 1.470, em caráter aditivo,
da qual sou signatário, simples signatário, porquê a emenda
não me pertence,uma vez que fui colher o seu texto, ipsis
litteris, na Reforma do Ensino Secundário, de autoria de Rui
Barbosa, que é o professor, o mestre, o guia do meu digno
aparteante de ainda há pouco.

O Sr. Rui Barbosa, lançando as bases do plano de ensino
em 1882, propôs o seguinte texto de artigo de lei:

"Nos estabelecimentos oficiais de ensino não hã.
opiniões, teorias, sistemas, doutrinas ou dogmas pro
tegidos. É absolutamente livre ao professor, como ao
aluno, salvo a moralidade pública, c exame e a apre
ciação de todos os assuntos concernentes ás matérias
ensinadas."

Assim, Sr. Presidente, -antecipando o meu voto, decla
rarei a V. Ex. e á Casa que me pronunciarei a favor do des
taque requerido pelo eminente leader desta Assembléia, idên
tico a um outro por mim solicitado, e, se vencido, insis
tirei no outrG requerimento, referente á emenda n. 1.470,
que é esclarecedora, porquê nela define e se garante a liber~
dade do professor e do aluno.

Justificando por escrito esta emenda, Sr. Presidente,
mostrei, em outra oportunidade, que Rui Barbosa defendia
aquilo que êle chamava "liQerdade cientifica". O texto, como
já acentuei, não é meu, dele sou mero signatário; a redacã.o
e a idéia são de Rui Barbosa.

Aliás, essa ~menda n. i.470 fornece o ponto de con
ciliação, e assim podemos votar em sã conciência o destaque
requerido pelo ilustre teader desta Casa. Por êsse destaque
e pelo que solicitei para a emenda n. 1.470, teremos asse
gurado a liberdade de cátedra, expressamente definida e
com garantias bilaterais: para o professor e para o aluno.

Votar o texto da Subcomissão, nunca!
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81'. Presidente, constitue grande perigo deixarmos essa
liberdade sujeita ás restrições de um plano nacional de edu
cação, que ainda não sabemos qual seja. Essa restrição pode
ser prejudicialíssima á inteligência e á cultura do Brasil.
(Muito bem.) .

Não nos podemos esquecer de que Einstein, o professor
máximo da ciência contemporanea, no momento, vaga, como
um judeu errante, despejado do asilo da pr6pria pátria, e
espoliado da culminancia da sua cátedra universal: foi com
uma expressão como essa que lhe arrebataram a faculdade
de ensino no país em que vivia e onde formou a sua cultura.

Outros climas políticos é que estão dando acústica á sua
voz de cientista!

Também, em virtude dessa restrição, em nome de um
plano educacional, Preus, o artífice magnífico da constitui
ção de Weimar, pleiteou e não conseguiu uma cátedra de
direito constitucional na Alemanha, porquê se temeram de
que a sua ideologia viesse a contaminar a juventude univer
sitária germanical

Preus, o grande professor de direito constitucional, au
tor da constituição de Weimarlll

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está
prestes a terminar o tempo.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, se a Assem
bléia não quizer aceitar o destaque ou o texto de Rui Barbo
sa, não poderá, de maneira alguma, aceitar o da Subcomissão,
tendo de manter, pura e simplesmente, a liberdade de cá
tedra.

Por,quê, Sr. Presidente, a cátedra escrava, é a química,
an.tes de Lavoisier; é a biologia antes de Pasteur; é a física,
antes de Newton; é a astronomia, antes de Copernico; é a
sociologia antes de Comte.

A cátedra escrava é a terra plana e não esferoidal; é a
não existência de microbios ...

A cátedra escrava, dentro de planos de educação, é o
caso do Professor John Scope, em plena América do Norte,
respondendo a processo porquê expuzera aos seus discipulos
a teoria transformista, admitindo que o homem podia des
cender do macaco.
. O ridículo, porém, cobriu essa pedagogia atrazada e ba
tlZ~U a cidade norteamericana, onde ensinava Scope, com o
epIteto arrazante de MonkeYVile ...

Eu !l~o creio que esta Assembléia se emparelhe com os
retardatarlOs hermeneutas que l-evaram á barra do tribunal
o Professor John Scope... .

O SR. ZOROASTRO DE GOUVEIA - É o Galileu dos tempos
modernos.

O SR. PEHElRA LIRA - Não creio porquê vejo na mi...
nha frente a Bancada de Pernambuco que me lembra a fi
gura de Tobias Barreto, renovador do Direito nacional, na
cátedra tradicionalmente livre da gloriosa Faculdade de Re
cife I Vejo na minha frente a Bancada Paulista e recordo o
exemplo de José Bonifácio, o moço, na cátedra de São Paulo.
Volto-me para a Bancada Baiana, e a exoro a não abandonaI'
os rumos de Rui Barbosa, em defesa da inteligência brasi
leira. Se essas bancadas, Srs. Constituintes, não se porta
rem á altura do momento constitucional brasileiro, se fa
lharmos ao noss.o destino - ameaçados como estamos de
!icar CClm uma carta constitucional sem revisão, (porquê esta

V~UME~II ~
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vai se tornar impossível pelo que se projeta), então, só há
um recurso, e êsse recurso é para o povo, que sabe muito
bem rasgar, nas horas dramaticas da vida, os textos que o
sepultam na escravidão. (Muito bem. Palmas.)

.O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Ciência ou revolução!
O SR. PEREIRA LIRA - A serviço da geracão nova da

minha Pátria, eu evoco a figura de Benjamin Constant e cla
mo: cátedra livre ou cátedra escrava! A Assembléia que
escolha! (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Fáhio Sodré (Para encaminha:r a votação) - Sr.
Presidente, V. Ex. consentiu no destaque das palavras
finais do art. 90

• Desde que se pede o destaque das palavras
de um artigo, evidentemente êsse artigo fica deformado.

O que a Assembléia aprovou, preliminarmente, foi o ar
tigo completo. Nesta.s condições, douscaminhos temos a
seguir: ou aceitar o artigo integral, ou aceitar a deformação
do artigo.

O SR.. LACERDA PINTO - Pode não haver deformação,
por serem supérfluas as palavras suprimidas, como no caso.

O j2,R. FABIO &ODRÉ - Sr. Presidente, quando V. Ex. me
permite encaminhar a votação, peço a sua atenção para o
que vou expôr. A mim me parece que há um engano da
parte daqueles que sustentam a necessidade de se consignar
a liberdade de cátedra, para que ela exista. No regime de 91
não tinhamos consagrada essa liberdade e, entretanto, ela
existiu durante os quarenta anos de República. Nunca foi
contestada. Ela era decorrente, como acabou de dizer o no
bre colega, Sr. Levf Carneiro, das liberdades fundamentais
que figuravam na Constituição.

Ora, Sr. Presidente, há um inconveniente, a meu ver,
grave, na adoção do simples dispositi"Vo- liberdade de cáte
dra. Sabemos que a liberdade de cátedra é relativa, e nem
pode deixar de ser assim. Essa liberdade refere-se, apena!5,
á doutrina. á maneira d·e entend~r a ciência ou a. filosofia.
Não se pode estender além dêsse limite. Rã, no entanto,
considerações de outra. ordem que precisam ser atendidas.
A liberdade de cátedra, como se vai instituir, dá liberdade
absoluta ao professor na sua cadeira. Se êle se desmandar
no ensino, não haverá recurso de espécie alguma que o possa
coibir, salvo o de declará-lQ demente, o de interná-lo.

Assim, acredito que melhor seria recusarmos integral
mente o artigo. de modo a ficar a liberdade de cátedra como

. temos tido até hoje, perfeíta,sem declaração alguma.
Nestas condições, pediria a V. Ex., iSr. Presidente, per

mitisse á Assembléia manifestar-se sÔbre o artigo em ques-
tão. (MILito bem.) .

O Sr. Presidente - A disposição do artigo é a seguinte:

"É garantida a liberdade de cátedra, dentro do
plano da educação nacional."

O artigo, portanto, :põe uma restrição á liberdade de
cátedra, que 56 é exercida dentro· do :plano de educação na
cional.
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Há uma corrente, da qual se fizeram expressões os
Srs. Deputados Medeiros Neto e Euvaldo Lodi, que retira.
essa restrição "dentro do plano de educacão nacional 'I, asse
gurando plena liberdade do cátedra. Cada Deputado, por
tanto, terá que se pronunciar sôbre se quer que haja liber
dade de cátedra, .entendida essa liberdade a juízo do profes
sor, ou se prefere a limitação dessa liberdade dentro do plano
de educação nacional.

Parece-me que a Assembléia está esclarecida sôbre \)
assunto. Se, porventura, resolvida a questão de ordem
suscitada pelo nobre Deputado, o ponto de vista da Assem
bléia é ficar no artigo já aprovado, sem prejuízo do destaque,
votará contra êsse destaque. Se, entretanto, o ponto de vista
é deixar liberdade ampla de cátedra, votará de acôrdo com o
destaque, para eliminação das palavras - "dentro do plan\)
de educação nacional".

. O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, per
mita um pequeno esclarecimento. A minha proposta não se
compreende em nenhuma das hipóteses que V. Ex. acaba.
de apontar, porquê a restrição, dentro do plano de educação
nacional, conquanto aceite, pode atemorizar áqueles que são
pela liberdade de cátedra tal qual existe atualmente.

O SR. I])ÁLIO SARDEMBERG - É votar a emenda Medeiros
Neto.

O 'SR. FÁBIO SODRÉ - Fica, porém, a liberdade abso
luta de cátedra, sem restrições, o que é incompreensível.

O SR. IDÁLIO SARDEMBERG - V. Ex. poderá pedir o des
taque do artigo.

'0 SR. FÃBIO ,SODRÉ - Nestas condições, tendo V. Ex.,
Sr. Presidente, por várias vezes, deferido, em casos espe
ciais, destaques solicitados por ocasião da 'Votacão, precisa
mente quando se encontram .circunstancias desta ordem, em
que é dificil chegar a uma solução dentro dos destaques pe
didos, eu solicitaria, em face de tais precedentes, a concessão
de outro destaque para o art. go, afim de ser submetido á
Casa.

O Sr. Presidente - O que V. Ex. deseja não é possível.
Trata-se de uma votação já acabada. Se eu aceitar o que
V. Ex. propõe, a Assembléia poderá exigir .que eu dê como
revogados todos os artigos até ·hoje votados.

O Sr. Barreto Campelo - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para.. encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Barreto Campelo (Para enca'minkar a votfú;ão) 
Sr. Presidente, foi menos para esclarecer a Assembléia,
do que para fixar uma atitude, na frase maliciosa do Sr. P.re
sidente, que eu pedi a palavra.· Ao contrário do que os UIl
penitentes inimigos ·do nome católico supõem, também eu,
católico sou pela liberdade de cátedra. O professor é um
homem'que pensa alto. A liberdade de cátedra se confunde
com a própria liberdade em essência do pensamen~o. EU,Si6
posso dizer na minha aula o -que penso e o que smto. ~ao
posso contrafazer-me, não po~so e:xpres~ar-me <!e medo dlf~
rente, sem que o meu direIto essenCIal de lIberdade seja
coarctado na pr6pria fonte.
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Compreendo que 'cátedra, neste último decllnio tem se
transformado num pelourinho para as nobres idéias :funda
mentais do Brasil.

Há verdadeiros assnssfnios, em massa, da geração. Mui
tas das cátedras são ninhos de serpent.es que v(Jm devorando
gerações inteiras, atirando-as no torvelinho, no abismo e na
confusão.

O Sn. ::'IIARTlxs VERAS - :t::ssc mal tanto é num sentido
como noutro.

'Ü SR. BARRETO CAMPELO - Sou partidário da liber
dade de cátedra. Nada mais preciso dizer a V. Ex.

O SR. LEvl CARNEIRO - Também eu o sou-;-
O SR. BARRETO CAMPELO - Há alguns que se pre

sumem os únicos monopolizadores da inteligência brasileira,
os únicos que atingem 11. essas fontes superiores do pensa
mento, a essas regiões inacessíveis aos pobres mortais e que
fulminam, de chanfalho e defusíl, aqueles bastardos ign6
beis que rastejam e não nodem alcançar os páramos superio
res que só certos supostos privilegiados atingem.

Compreendo o nobre espírito que ditou essa emenda.
Foi o clamor da Nação contra o seu extermínio através das
cátedras, através das mais clamorosas injustiças contra a
liberdade dos alunos, as academias convertidas em corrilho1!,
onde os pensadores que lêem por outra cartilha não podem
penetrar.

O !SR. HOMÉRO PIRES - Não conheço nenhuma academia
nessas condições.

O SR. BARRETO CAMPELO - Poderia citar fatos ine
quívocos, para mostrar que hoje, no Brasil, se repete aquela
clamorosa injustiça que Paris fez a Carrel, o sábio excluíd()
das universidades, como tantos outros autênticos sábios, por
espírito de partidarismo mesquinho e bastardo, impedidos
de aH penetrar, e onde estar-iam, com honra, com dignidade
e acima, muitos degraus, da intelectualidade dos seus in
competentes julgadores. Carrel, excluído da3 Universidade!
da França, foi chamado pelas Universidades Livres dos Esta
dos Unidos, onde teve um sálario anual que excedia ás pró
prias dotações oficiais da saúde, de França.

Eis porquê, Senhores, contra o nome católico, nesta
Casa, se levantou a grita, suspeitando-se que nós, católicos,
éramos os inspiradores da liberdade de cátedra. Há cató
licos que, com muita razão, assim pensam, e o clamor do
País inteiro aí está.

O SR. EDGA:RD SANCRES - Onde êsse clamor?
O 8R. BARRETO CAMPELO - Até contra V. Ex. já o

tenho ouvido.
O SR. EDGARD SANCHES - Como? Por -que? Quando foi

que já preguei contra a conciênc~a do aluno?
O SR. BARRETO ·CA..1I,fPELO - A julgar pelas suas pre

ferências doutrinárias ...
O SR. EDGARD SAZ"CHES - V. Ex. está enganado. Posso

dar testemunho e invoco o do Reitor do Colégio de Jesuítas
da Baía quando para lá fui destacado e que me d~clarou
poder tér plena !:lonfiaTIça. Muita vez pas:,ei o lapIs ver:
melho de alto abaixo, porquê achava a doutrma errada, e deI
nota f O•••

O Sr. Presiiiente - Atenção I O tempo ...
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o SR. MEDEIROS NETO - Dou meu testemunho pessoa.l
porquê conheço o fato.

VOZES - Votos! Votos!

O Sr. Presidente - Lembro ao orador que o tempo está
findo.

O SR. BARRETO CAMPELO - O Sr. Deputado Edgard
Sahches pediu um caso concreto de injustiça. Cito o de um
livre-pensador que, enquanto toda a Congregação da Facul
dade do Recife dava a05 demais notas ótimas, recebia nota
má, s6 porquê era católico.

!Sr. Presidente, os motivos da. emenda são respeitáveis.
mas, acima das contingências, acima dos malefícios ocasio
nais, deve perdurar essa conquista indestrutível do pensa
mento humano, da liberalidade das leis, que é a própria
estatificação da civilização: a cátedra deve ser livre, de
outra maneira não poderá ser exercida. (Muito bem.)

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Fernando Magalhães.

O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, <serei muito :breve.

Desejo chamar a atenção da Assembléia para o seguinte:
o art. 9° estava assim redigido:

"É garantida a liberdade de cátedra dentro do
plano nacional de educação."

O lledido de destaque é das palavras" dentro do plano
nacional de educação", ficando, apenas: "é garantida a liber
dade de cátedra".

Nessas condições, Sr. Presidente, não será possível, den
tro de um estabelecimento. admitir a liberdade absoluta de
.cátedra. Basta lembrar que há programas aprovados pelas
respectivas congregacões que restringem a liberdade de en
sinar. Por isso é que .combato a liberdade da forma por que
se a quer compreender. (Apoiados e não apoiados.)

Digo mais: se, por um lado, se anuncia, como exemplo,
o da Alemanha, que deportou Einstein, também poderia estar
o da Rússia, que desterrou llara a Sibéria os ci entistas que

.não estavam de acôrdo com a sua doutrina.
Pf\diria, por conseguinte, á Assembléia - e com i~so

não quebro a minha lealdade para com a coordenação feIta,
de vez que o nobre leader acabou de abrir a questão -:-.pe
diria á Assembléia votasse o art. 9° tal qual está redIgIdo:

"É garantida a liberdade de cátedra, dentro do
plano nacional de educaoão."

Em seguida, é aprovado o destaque "p", r~
querido pelos Srs. Medeiros Neto e Euvaldo Lodl.

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente -' Tem a palavra o nobre Deputad.o.
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O Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, havia.
outro requerimento, de minha autoria, de preferência
para a emenda n. i .470, copiada do trabalho de Rui Bar
bosa ~()1JI't' n IlIJerdalll:' ,;Ieul dIca. u qual tICOU pcejudICado
e~ face da declar:l~ão, que V. l!:x. acaba de fazer, de ter
sIdo aprovada, pela quasi unanimidade desta Casa, a liber
dade de cátedra. (Muito bem.)

Ficam prejudicados os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Destaque-se do artigo 9° do capitulo Da Educação e da
Cultura as palavras finais: "dentro do plano nacional de
ed71c'lcã(} . "

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Pereira Lira.

Da Educação e da Cultura

Requeiro destaque para prefp.rência da votação do ar
tigo 177 do projeto constitucional n. i-A, assim redigido:

"É' garantida ampla liberdade de cátedra".
Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - V. de To'ledo.

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o destaque
"Q" do art. 4° da emenda n. 1.952 (pag. 16), para ser
aprovado, salvo as palavras - "obedecerá ás normas tra
çadas pela União e pelos Estados e".

O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, o dispositivo ~ncerra uma norma inexequi
vel e que fará retrogradar o ensino no Brasil. Não é ~)ossf

vel pretender que todó o ensino, cem a só E\xclusão do das
lfnguas estrangeiras, seja feito no idioma nacional.

O dispositivo do projeto era muito mais prudente e ra
zoável, atendendo, tanto quanto possível, aos interêsses na-

.eionais. Assim é que determinava que nas escolas primá
rias seria obrigatório o ensino do idioma nacional; mas, não
é possivel acabar com as escolas estran~eiras, nem com o
-ensino superior em lingua estrangeira. Não podemos fechar
as nossas escolas á doutrinação de mestres não nacionais.

Ainda agora, São Paulo está dando notável exemplo,
chamando para o seu curso de doutorado professores estran
geiros e que desconhecem o idioma nacional. l1:sses profes
sores, amanhã, não poderão ensinar nas Escolas de São Paulo,
porquê o dispositivo constitucional, nos têrmos em que está,
veda, em absoluto, o uso da língua estrangeira.

O SR. MEDEiROS NETO - S6 requeremos êsse destaque
com referencia ás escolas particulares; em relação ás esco
las públicas, podem contratar profes~ores estrangeiros. O
que queremos acabar é com o abuso de verdadeiros ginásios
estrangeiros, como os de ensino alemão e que constituem
verdadeiro elementos desnacionalizantes do Brasil.
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o SR. LEvt CARNEIRO - Poderemos ir, porém, longe
de mais com essa restricão, só admito êsse rigor quanto ao
ensino primário e nunca envolvendo as escolas particulares
de altos estudos e de aperfeiçoamento.

~sses, Sr. Presidente, Os motivos que me levam a votar
contra a disposi Uva em aprêeo. (Muito bem.)

O Sr. Carlos Gomes - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem n palavra, para encaminbar a
votnf;üo, o nobre Deputado.

O Sr. Carlos Gomes (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, sem credénciais maiores do que a de um
antigo inspetor do Ensino Municipal, na minha ter.ra, cargo
que exerci gratuitamente, como desejo de pôr em prática
urna lei do que eu tivél'a a iniciativa, só poderia invocar
em justificativa da minha presença aqui, o fato de ter sido
o relator da emenda que sObre o assunto apresentou a mi
nha bancada.

Entendo, e o disse, na justificação dessa emenda, e
em artigo que publiquei no Jornal do Brasil, e que farei
cOnlplp.rnento dêste meu disCOI'SO. entendo, dizia, que o as
sunto na Constituição impunha-se sob dois aspectos:

1) Competência. O que caberá á União, aos Estados e
aos municípios. fazer;

2) Recursos para a realização de um plano educativo,
- fixação da percentagem que cada um dêsses poderes de
ve conservar para a snlul.:·ão do problema, afim de que os
governos não desviem dE'lp as RUas vistas.

Sob o primeiro aspecto, distinguiremos o ensino supe
rior e secundário, do ensino primário e técn;co, para dar
oompet~n('ia cumulativa aos Estados e ã União, quanto
áquele, e exclusiva quanto a êstes, para a realização do plano
nacional, que, sôbre um e outro, competeria á União fixar,
como aliás sugeriu tsmMm o ilustre Deputado Sr. João
Simplício. na sua emenda, uma das mais completas aquí
a.pre"entar:las.

E, como a instrução primária f' técnica eonstif.ue o ver
danpiro problema nacional. pois os reclamos gerais não dí
zem com a formação de elites, mas convergem á educação
da massa popular, para esta é que se dnve voltar a nossa
atenção.

E assim compreendendo fei que procurámos fixar per
.centagens, garantir recursos, sobretudo para o ataque aO
problema da educação primária e profissional, com o que
ainda se tranquiIizariam os receios do professor .Miguel
Couto de que a verba, com destino geral, se.ia aplicada com
academias e escolas de alto estudo, em vez de ser em bene-
fício da massa da populacão. .

Evitamos falar em Conselho de Educação, porque, ou
êste se constituia em órgão autonÔmo, e então anularia o
Ministerio da Educação, o que não seria admissivel ou se
constituia um órgão consultivo, e desnecessário seria creá-lo
na Constituição, alongando-a pois a lei ordinária poderia
fazê-lo convenientemente.

:itstes pontos de vista andaram em alternativas nas vá
rias emendas aqui apresentadas, e de uma para outra, nas
emendas ditas coordenadas.

Tivemos, porém, o prazer de vêr afinal, na última. co
ordenação feita, e cujos destaque estamos acabando de vo-
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tar, formada a tendência dos leaders desta Casa, no sentido
deles.

Assim, se ao Estado não foi reservada a compe~ência
exclusiva de realizar o plano educativo, atenuou-se a mter
venção direta da União no ambito estadual, com o insinuar
se a forma por que se há de fazer eRsa intervenção, - em
rl'grn. por meio dI' subvenção aos EsLados e, excepcional
mente, suplnl iva.

E os l\1l1l1icfpios 56 terão ação efetiva, quando Ih'a con
ceda o Eslurlo, que assim fica senhor da competência sôbre
o as~·Ul nl o.

1)f'\l-se porta:lto, ao capítulo das competências, uma
cluslieidrlrJe que talvez consull.e melhor as peculiaridades do
llOSSO federal ismo.

Alongou-se talvez demais o capitulo, mas, inegavelmen
te, se consagr'aram medidas oportunas e sábias. E as com
pletaremos votando o artigo ora em discussão, da naciona
lização do ensino, sôbre o que, é justo registar, tem sido no
tável o espirito de brasilidade da bancada paulista que se
fez cnmpeú dl3ssa patriotica idéia.

Assim, educando as novas gerações de brasileiros aban
donados ai pejo interior, e abrasiJeirando os filhos de es
trangeiros, como os decendentes de alemães e italianos, mui
to enriqúeceremos nosso patrimônio étnico, consolidando a
unidade espiritual.

E podemos estar satisfeitos com a votaçà'o do capítulo
sôbre educação.

Nem outra matéria despertou maior interêsse nesta.
Casa - por parte dos senhores Deputados, com as nume
rosas ~mendas que aquí apresentaram e com a atenção q~e

se está presenciando nestas votações, e por parte da assis
tência que, mais do que nunca, tem enchido as nossas tri
bunas. Afirma-se, portanto, em fatos o patriotismo dos se
nhores Constituintes e redobra-se a confiança nos nossos
destinos - o grande problema nacional empolga todas as
conciências, convulsionando anseios, congregando vontades
que hão de fazer do nosso povo um grande povo. (Muito
bem.)

O Sr. Leitão da Cunha - Peco a palavra.

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

O Sr. Leitão da Cunha (Pela ordem) - Sr. Presidente.
nos requerimentos de destaque apresentados por mim a
V. Ex. figura o da primeira parte do art. i70 do projeto.
que diz: .

"É livre o ensino em todos os graus, observadas
as normas da legislação federal ... "

De modo que, ao ser votado o artigo sujeito ao plenário.
nos têrmos em que acaba de SeI" lido...

o SR. NEREU RAMOS - -o .que está em votação é isto:

"O ensino particular, salvo em se tratando de lín
guas estrangeiras, será ministrado em idiôma pátrio."

.o SR.. LEITÃO DA -CUNHA - ••• conviria iniciá-lo por:
"É livre o ensino em todos os graus, observadas

a.s normas da legislação federal."
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Pedí. a palavra, pela ordem, para que não fosse conside
rado preJudIcado o destaque pelo fato de ter sido aprovada o
texto do artigo. .

O Sr. Presidente - Não será prejudicado.

O SR. LEITÃO DA CUNHA. - Era o que eu tinha a dizer.

O Sr. Nereu Ramos - Peco a palavra, para encaminhar a
votação.

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

O Sr. Nereu Ramos (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, o que vai prevalecer é o seguinte desta.que re
querido pelos nobres Deputados Medeiros Neto e Euvaldo
Lodi:

"O ensino particular, salvo em se tratando de lín.~
guas estrangeiras, será ministrado no idiOma pátrio,"

O destaque solicitaào pelo Sr. LeiLão da Cunha refere-se
a um artigo do projeto; de maneira que êsses dous desta
ques devem ser votados separadamente,

Em seguida, é aprovado o referido desta-
que "Q" dos 81's. Medeiros Neto e Envaldo Lodi,

. O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o destaque "R",
do parágrafo único do art. 6°, da emenda n. i.753 (pág. 14),
para constituir parágrafo ao art. 7° do substitutivo da Co
missão.

o Sr. Miguel Couto - Peço a palavra.

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

O Sr. Miguel Couto (Pela ordem) - Si'. Presidente, não
vim discutir n.enhuma emenda, mas justificar-me perante
alguém que não sei se existe: o possível leitor de um tra
balho meu, que, aliás, distribui por todos os 81'S. Constituin
tes. ~sse trabalho intitula-se No Brasil só há um problema
nacional - a educação do Povo. Nele, eu insisto: "2(} % é
a percentagem mínima que dos dinheiros que o Povo entrega
ao Govêrno para. os serviços públicos lhe deve reverter em
cultura". Mais adiante digo a mesma COlHa: .....porquê.
se 2{) % representa o mínimo que dos dinheiros o Povo en
trega ao Tesouro em impostos ... "',

. Na minha pregação,' por todo o Brasil, em diversos Es-
tados, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Baía,
eu ~ostumava dizer que pedia ao Deus .misericordioso nos
désse uma revolução para subverter tudo quanto se tem
feito em matéria de instrução em nossa terra. E veiu a
revolução. Eu não podia ficar quieto. Tinha de apro
veitá-Ia. A ocasião s6 tem cabelo na fronte, comosa fronte,
de Phredro, e no ocipital nenhum, nudo occipitio. Quem a

.pegar pelas farl'iIpas dianteil'as, tem-na segura: mas, pelo
toutico glabro, nem Hércules; nec Hercules, diz Phredro.

Dirá o meu único leitor, ésse que estou imaginando que
talvez exista no Brasil: mas, o Dt'. MigueI Cout(} deixou. pas
sar a ocasião, podia segurá-la pela frente: deí:lrou-a passar;
agora, nunca mais,
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Quero assegurar que tudo fiz; nas minhas primeiras
emendas ao ante-projeto, lá está:

"20 % das receitas da União, dos Estados e dos
Municípios serão, compulsoriamente, destinados á edu
cação e á saúde do Povo."

Quando a Sub-Comissão apresentou o seu trabalho, re
peti a minha proposta:

"A União, os Estados e OS Municípios aplicarão,
peJo menos, 20 % das suas receitas á educação e á as
sistência, sobretudo da infancia."

A Borge! de Medeiro~. então presidente do Rio Grande,
também dizia eu que o Govêrno devia, no mínimo, dedicar
20 % da receita á educação do Povo. Agora, não aparecem.
êsses 20 % que eu pedí e ficaram reduzidos a 10 %, alegan
do-se que o Tesouro não c'omporta tão grandes despesas.
Aceitei a justificaLiva, embora se trate da educação do Povo,
isto é, dum mais alto valor que se levanta.

Preciso explicar, Sr. Presidente, que desta Mesa, onde
V. Ex. se senta, há dous ~nos, quando, no VI Congresso de
Educacão, fui escolhido para proferir o discurso inaugural,
reafirmei o mesmo conceito. O têma era: As grandes dire
trizes do ensino popular no Brasil. Fiquei surpreso com
êsse enunciado. Era a primeira vez que se cogitava do
problema. De fato, em um século, depois de 60 anos de mo
narquia e de 40 de República, jamais se tinha cuidado, em
nossa terra, senão de fazer o escól, as elites, os doutores, os
bacharéis, que não têm o que comer, e nem têm onde dormir.
As reparticões públicas hão de se fazer de borracha para
contê-los ...

E sustentei como um refrão, como um velho estribilho,
que as grandes diretrizes da instrução popular, no Brasil,
são: rumo aos campos e incumbência á' União dessa missão.

O Brasil pode ser representado por uma esfera comple
tamente ôca e apenas com uns laivos de civilização na sua
periferia - as capitais e as cidades principa.is; o mais tudo,
sertão e ignorancia ábsoluta.

Ora, a maior riqueza de uma Nação é o llOmem, o seu
sangue, os seus músculos, o seu cérebro. E se êsse homem
uma nação não o merece pela sua incultura, ela está, fatal
mente, destinada á ruína, destinada á destruÍI;(ão. Daquelas
minúsculas ilhas do Atlantico os ingleses extraíram a Grã
Bretanha.

Ora, eu pedia os 2() % porquê acho que o Estado s6 tem
duas despesas sagradas: a defesa nacional e a educação e
assistência ao Povo. Todas as outras hão de se conter den.,.
tro das sobras, se existirem.

Assim pensando, apresentei as -emendas, que não lógra
ram ser recebidas. Inclino-me diante da opinião dos meus
colegas; mas tinha a obrigação de vir salientar, aqui, que
não dormi, que cuidei do assunto, que toda a minha pregação
não foi esquecida.

Uma nacão vale 'Pela cultura do seu povo.
Poderia comparar o Brasil, que possue 40 milhões de

habitantes, com qualquer país da Europa, de igual popula
ção; compará-lo, por exemplo, com a França ou a Itália,
ambos com cêrca de 40 milhões, e com a Alemanha, que tem
60 milhões, para perguntar: valerá o Brasil a França ou a
Itália, ou valerá dous terços da Alemanha? Não o farei, en-
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tr-etanto. Limitar-me-ei a compará-lo ás nações da América
do Sul, com um centenário, como nós outros, de independên
cia, etc. Os Estados Unidos têm 12(} milhões de habitantes
e o Brasil, 40 milhões. Pergunto: o Brasil vale um terço
dos Estados Unido~?

'Compararei o Brasil com a República Argentina, com os
seus 1O milhões de habitantes. O Brasil vale a República
Argentina? Qual a diferença? Lá há 7 % de analfabetos;
aqui há 73' % •

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que
está a findar o tempo de que dispõe.

O SR. MIGUEL COU'DO - Vou concluir, Sr. Presidente_
Agora, fez-se uma Revolução, outros recursos foram

lembrados.
A União, portanto, deve fazer o ~nsino primário. E

onde há de fazê-lo? Na crosta desta esfera, na crosta da
civilização, onde os Estados já têm feito, nas suas cidades
principais, cidadelas, vilas e povoados? Não. Deve fazê-lo
no sertão, onde nunca foi tentado. E, se não o fizer agora,
nunca será feito. Hoje ou nunca; isto é, o Brasil, depois de
um século de existência, tem 73 % de analfabet.os; daqui a
um século terá 80 milhões de habitantes e, ainda, 73 % de
analfabetos. ISerá sempre a mesma })reocupacão de fazer
o doutor, o bacharel, de fazer a élite e o esc61, abandonando
o povo á incultura.

Contra isso é que me venho batendo.
Sr. Presidente, não cheguei a pedir destaque da minha

emenda. :Se ped1sse, bem sei a sorte que o aguardaria.
Apenas justifico-me perante o meu único leitor presumível.

Continuo a pensar assim: se a União não tomar, com
pulsoriamente, conta do ensino primário, no sertão, onde
existem quatro quintos de população escolar analfabeta 
disseminadas na densidade de um aluno para três quilôme
tros quadrados, e onde não pode, portanto, ir um profes
sor á casa de cada aluno - se a União não fizer isso e se
não se tancharem os marcos da sua competência, ficaremos
sempre no banco de honra na lista das nacõe~ incultas.

Era o que tinha a dizer. (1Jfuito bem; muito bem.
Palmas.)

Em seguida, é aprovado o referido desta
que "R", dos Srs. Medei~os Neto e Euvaldo Lodi.

O Sr. Presidente - Tendo relacão com o assunto, vou
submeter ao voto da Assembléia a matéria constante do
seguinte

REQUE1UMENTIl

Requeiro destaque da letra (J da· emenda n. 422 (pág. 43
do 1- volume), para substituir o art. 70 do capítulo "Edu
cação", pág. 8 .

.sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Miguel Couto.

Rejeitado c destaque.

O Sr. Antônio Pennafort (Pela ordem) - Requeiro ve
:rificacão da votação.

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

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex. anunciou a votação do requerimento do Sr. Deputado
Miguel Couto.

O Sr. Presidente - Anunciei a votação da letra "g", des
tacada a requerimento de S. Ex.

O SR. MEDEIROS NETO - O nobre Deputado, entre
tanto, declarou que não requeria destaque.

O Sr. Presidente - Uma vez que o Sr. Deputado Mi
guel Couto' declarou - o que não ouvi - que retirava !leu
requerimento de destaque ...

O SR. MIGUEL COUTO - Eu disse que não requereria •••
por modéstia.

O Sr. Presidente - Está sÔbre a mesa o requerimento
do nobre Deputado.

O SR. MEDEIROS NETO - Peço, então, a V. Ex., Sr. Pre
sidente, que me dê a palavra para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação-) - Sr.
Presidente, a aspiração. contida na emenda do ilustre
Deputado Sr. Miguel Couto, infelizmente, não está ao alcance
da realidade brasileira. Certo, o maior problema nacional é o
daeà.ucação e seria através dêle que o Brasil venceria, resti
tuindo-se á vanguarda dos grandes povos da humanidade.

S. Ex. pede - é bom que a Assembléia atente para
isso - 20 % da receita da União. Não é possível, no regime
deficitário em que vivemos, onerar desta forma a receita
federal.

É a razão por quê, constrangidarnente, peço o voto con
trário da Assembléia para a emenda. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Eu já havia declarado rejeitada a
emenda do Sr. Deputado Miguel Couto quando o Sr. Antônio
Pennafo::-t requereu verificaCão de votação. K Ex. mantém
o seu requerimento?

O ISR. ANTÔNIO PENNAFORT - Mantenho.

O Sr. Presidente - Á vista disso, peço aos Srs. Depu
tados, que votam a favor da letra g da emenda n. 422, que
queiram levantar-se, para os fins da contagem. (Pausa.)

Procedendo-se á verificação da votação, re-
conhece-se terem votado a favor 54 Srs. Depu
tados e contra fi5; total, f 69 .

O Sr. Presidente ......:. O destaque requerido foi rejeitado.

O Sr. Presidente - Atenção! Resolvo a questão de or
dem há pouco suscitada, sôbre a medida que diz respeito
aos profissionais estrangeiros, diplomas conferidos por esco
las estrangeiras, etc.

Votou-se que os estrangeiros poderão exercer as pro
fissões liberais nos dous seguintes casos: primeiro, quando
já estejam, atualmente, no exercício legítimo da profissão;
segundo, no caso de reciprocidade intern.a.cional assegurada
por tratados.
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. Parec~ claro que um texto. -yeda.ndo a revalidação de
{lIploma~, Isto é, o exame de SufIcIêncIa a que estão obriga
dos os dIplomados. por escolas estrangeiras, praticamente tor
na impossível os tratados de reciprocidade acima referidos.

Há contradição entre as duas proposições e a segunda
está manifestamente prejudicada pela aceitação da primeira.
Tendo verificado essa confusão e como a Assembléia me
conferiu a faculdade de resolver conclusivamente as questões
de ordem, eu dou eesta como resolvida.

Há sÔbre a mesa requerimento de destaque subsCT.'i~o
pelo Sr. Deputado Henrique Dodsworth, pedindo seja vo
tada a seguinte

EMENDA

N. ·39

Ao art. 7°, inciso 7:
.Redija-se assim: fixar o plano nacional de educação, em

todos os graus e ramos e as condições de reconhecimento
oficial dos estabelecimentos de ensino secundário, profissio
nal e complementar e dos institutos de ensino superior, exer
cendo sôbre êles a necessária fiscalização.

Sala das Sessões, 16 de Março de 1934. - Raul Leitão
da Cunha. .

O ·Sr. Raul Bittencourt - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Raul Bittencourt (Pela ordem) - Peco que a Mesa
informe se o requerimento dE! destaque está datado suficien
temente dentro do prazo fixado por V. Ex.

O Sr. Presidente - No requerimento há, apenas: Maio
de 1934. De modo que a solução é apelar para a conciência
do Sr. Deputado Henrique Dodsworth, que terá de dizer se
entregou êsse requerimento dentro ou fora de; prazo. Eu mfl
louvarei na informação de S. Ex.

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. Presi
dente, desejaria que V. Ex. se informasse com os seus au
xiliares, ou seus secretários, se é ou não exato que 15 pedidos
de destaque foram por mim feitos.

O Sr. PI'esídente - Acabo de dizer que confio na in
formação de V. Ex. e estou certo de que será incapaz de
afirmar o que não seja exato.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Pois bem; :15 foram
os meus pedidos, feitos na mesma ocasião e nos dias que
V. Ex. anunciou deveriam ser apresentados.

O Sr. Prado Kelly - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente. é real
mente uma questão de ordem que devo suscitar. .A emen-
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da n. 39, a nosso modo de ver, está prejudicada. Peço a
V. Ex. que verifique, no requerimento apresentado pelo no
bra leader o destaque da letra "e" que é concebido ne'5tes
têrmos:

~Peço o destaque da letra "e" do projeto para ser
substituída pelas palavras - fixar as condições de
reconhecimento oficial dos estabelecimentos do ensino
- destacadas da emenda n. 39 á pág. 6 do avulso da
Organização Federal. "

De modo que a Assembléia votou o destaque da letra "e"
da emenda substitutiva da Subcomissão.

O Sr. Presidente - Que dizia? ..
O SR. PRADO KELLY - "Ensino particular em qual

quer grau, sujeito aos princípios da União e dos Estados,
etc., para a substituição da mesma letra "e" pelas palavras
- fixar as condições de reconhecimento oficial dos estabe
lecimentos do ensino."

Esta é que é a parte destacada da emenda n. 39 e já
aprovada.

Assim, o que se está solicitando é que a Assembléia
volte a considerar a emenda n. 39, não só para aprovar o
que já foi apl'ovado, mas aquilo que ela rejeitou, aceitando
o destaque.

Apelo para V. Ex., Sr. Presidente, porquê a jurispru
dência da Mesa tem sido, a êste respeito, inalterável e, ainda
há pouco, quando se tratou do inciso referente á liberdade
de catedra, V. Ex. não aC'eitou nenhum destaque suplemen
tar, além da matéria.

O Sr. Presidente - Suscitada a questão de ordem pelo
nobre Deputado, permaneço na situação que invoquei há
pouco com relação á emenda sôbre diplomas profissionais.
Vou esclarecer-me, se não puder ainda hoje resolver esta
questão de ordem, o farei na de amanhã.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra, pela
ordem.

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela orrlem) - Sr. Presi
dente, está equivocado o nobre Deputado pelo Estado do Rio,
em face do que hoje consignou o Diário da Assembléia Na
cional.

Quando foi anunciada a votação de um pedido de des
taque da letra «e" de uma das emendas ~ompreendidas no
folheto, V. Ex. declarou textualmente:

O Sr. Presidente - Atenção! Esta letra «e" é da emenda
substitutiva da Comissão e o destaque requerido é no senti
do de que seja substituído pelas palavras seguintes "fixar
as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos
de ensino, a competência que já é da União e que continua
rá a ser. As palavras "fixar as condições etc, etc.. estão á
página 6 do ayulso relativo á organização federal. emen
da .39."
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Nessa oportunidade, tive ocasião de indagar de V. E%..
o que está registrado nas notas taqufgraficas - "~. Ex.

anunciou que é da competência da UniãG?" E V. Ex:. res
pondeu: -Rim, é da União",

Dl" tal fOl'ma, a AS:'1embléia Nacional Gonstituinte ontem
votou um destaque, atribuindo á União, de acôrdo C()ffi as
declarações de V. Ex. consignadas no Didr'io da Assembléia,
competência para fixar as condições do reconhecimento
oficial dos est.abelecimentos de ensino.

O SR. PRADO KELLY - V. Ex:. confirma que só isso foi
votado. H; ao que cvnduz a argumentação de V. Ex.

O SR. HENRIQUE DonSWüRTH - Ne~tas condiçoes,
SI'. Presidente, a votação da emenda n. 39 não póde estar
preJudicada, visto como, para completar a Já votada, é indis
pensavel que se submeta á deliberação da Casa essa, nos têr
mos em que requeri.

A emenda, em essência, visa esclarecer todas as emen
das reticentes quanto á questão da fiscalização do ensino
por partI" do Govêrno da União.

g como se subtraiu da União a função orgaDIzadora, a
emenda visa defender o ensino nos pequenos Estados, por
quê, nesses Estados, nenhuma criação será feita, nenhuma
subvenção será concedida pRlo Govêrno Federal, desde que
a êle não se confere o direito de fisealizar o eILprêgo dessas
subvenções.

O SR. NEREU RAMOS - Desejava que V. Ex. me escla
recesse se não foi votado o destaque suprimindo a letra b
da emenda da subcomissão, que diz - fiscalizar e coorde
nar a execução do plano gera! de educação em todo o terri
tórIO.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Foi aprovado.
O SR. .NEREU RAMos - Aprovado ou suprimido?
O SR. RAUL BITTENCOURT - Foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE - Atenção 1 Já declarei aos Senhores

Deputados que não vou resolver a questão de ordem. ime
diatamente, afim de não prejudicar a votação das demais
matéI'las, assim peço ao orador que conclua as suas consi-
derações. .

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou concluir Se
nhor Presidente.

Atendendo ao apêlo de V. Ex., reservo-me para escla
recer o meu ponto de vista no encaminhamento da v()tação
da emenda. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguínte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque do art. 10 do parecer da Comissão
dos três, para ser aprovado, em seu lugar, o art. 17::1., do
projeto dos 26, aprovado em primeiro turno.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Arrutla Ca
ma:ra. - Alcantara Machado. - Leoncio Galrão. - Simões
Lopes. - Valdemar Falcão. - Prado Kell1/. - Vitor Rus
somano. - Valdomiro Magalhães. - Carneiro de Re:zende.
- Frederico Walfenbutell. - Magalhães de Almeid(1,.
Costa Fernandes. - Godofredo Vianna.

Vou submeter a votos a matéria.
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o Sr. Guarací Silveira - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Gua
rací Silveira.

O Sr. Gnarací Silveira (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos para votar; neste
momento, o artigo que trata do ensino religioso nas escolas.
A matéria, já bastante discutida, dispensa qualquer co
mentário desta tribuna. Convém, entretanto, que saibam os
Sr. Deputados que o destaque para a votação do art. 171,
em lugar da emenda apresentada pela Comissão, visa impe
dir qualquer restrição ao ensino religioso nas escolas, dei
xando o campo aberto para toda e q:ualquer exploração do
professorado público, em benefício de um certo e determi
nado ensino religioso.

O SR. JOSÉ CARLOS - Não apoiado. I~so não é exato.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - É a confissão de que

todo o professorado é católico.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Ainda que fossem poucos,

a questão seria sempre a mesma.
A bancada paulista da Chapa Única, isto é, alguns dos

seus membros, numa emenda que respeitava a conciência do
aluno, exigia que êste ensino fosse ministrado por pessoa
estranha ao estabelecimento. "

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O que é de lei ordinária.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Peço que se registre que

isso ficará para a lei ordinária, segundo diz o nobre Depu
tado, Sr. Cardoso de Melo Neto.

Eu preferiria, como disse da tribuna, que não se dei
xasse para a lei ordinária qualquer porta. que pudesse per
mitir a coação dos alunos de outro qualquer crédo.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Em face da liberdade de cá
tedra, votada há pouco, essa questão está prejulgada.

O SR. GUARACí SILVEIRA - Podeis compreender,
Srs. Deputados, como será coagida a conciência da criança
de religião diferente da do "professor, quando ela tiver de
deixar a sala de aula, para que o mestre venha ministrar a
sua própria reiígião. Teremos crianças revoltadas, ou te
remos crianças aviltadas. E ao País não convém, nem que
elas sejam crianças revoltadas, nem que elas sejam crianças
aviltadas.

Infelizmente, a emenda da. bancada paulista, que exaltei
desta tribuna, foi retirada, para permanecer o art. 171 na
sua ambiguidade, dando ensejo a muitas exploracões. A
Pátria brasileira que perdõe essa retirada.

Senhores, se recusarmos aprovação ao destaque do ar
tigo 171, estaremos com a emenda da bancada baiana, que
procura estabelecer, na Carta Constitucional, exatamente
como se fez para o casamento religioso, com efe-itos civís,
todo o respeito necessário para que essa lei não seja uma
porta aberta a inúmeras dificuldades, como já estão surgindo
em nosso País.

Lá vem" de Minas a notícia de uma criança espancada
numa classe por questões religiosas, notícia que entreguei
ao nobre leader da bancada mineira, para providência.

O SR. JosÉ CARLOS - V. Ex. pode garantir a veracidade
dessa notícia?
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.o SR. GUARACí SILVEIRA.- Entreguei-a, há bastante
tempo, a S. Ex., e ainda não foi desmentida.

Ü SR. FERREmA DE SOUSA - O leader pode não ter co
nhecimento do fato.

O SR. GUARACí SILVEIRA - Vem de Pernambuco no
tícia documentada de exigência do ensino religioso católico
para crianças de todos os crédos.

O SR. PLíNIO DE OLIVEIRA - Em colégios particulares.
O SR. GUARACt SILVEIRA. - Mas dentro do -período

escolar, num colégio oficializado.
'Senhores, eu não tenho esperanças de conseguir enfren

tar a exigência dos bispos nesta Assembléia.
O SR. JosÉ CARr~os - Enfrentar a livre opinião da. gran

de maioria da Assembléia.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Foi ouvida, aqui, a "VoZ

autorizada do Sr. Getúlio Vargas, que, em 1926, denunciava
ao País que o cléro vinha á Assembléia, querendo forçar a
conciência dos Constituintes.

Em 1926, venceu a conciência republicana do Povo bra
sileiro. Em 1934 vencerão os inúmeros telegramas dos bis
pos e dos padres, forçando a conciência nacional, exatamente
como foi feito naqueia ocasião. .

O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. está fazendo uma in
júria a todos os Deputados. (Apoiados.)

O SR. GUARACí SILVEIRA - Entrego nas mãos dos
nobres colegas a solução do caso. Espero, para honra da
Pátria brasileira, que a conciência nacional se sobreponha
ás exigências do cléro.

Se propuserem o ensino facultativo, ministrado por pes
Soas estranhas aos estabelecimentos, na primeira ou na últi
ma hora do período escolar, como a emenda Lemgruber Filho
determina ...

O SR. Luís SUCUPIRA - Isso é caso de regulamentaçãl).
O SR. GUARACt SILVEIRA - Como se regulamentou o

casamento civfI religioso •
.. .garantindo o respeito á conciência de todos os alu

nos, estarei pronto a votar convosco. Mas, tratando-se de
artigo ambiguo, que vem escravizar a cODciência da criança
brasileira, aviltá-Ia ou revoltá-la, eu, como brasileiro; como
paulista... 1

O SR. Luís SucUPIRA - Como protestante.
Ü SR. GUARAC.t SILVEIRA - ... honrando a memória

dos propagandistas da República de 91, votarei .contra êle,
com a minha conciência tranquila, de brasileiro, de paulista.••

O SR. COSTA FERNANDES - De protestante.
O SR. GUARACí SILVEIRA - ..• e de republicano.

:(Muito bem; m.uito bem.)

O Sr. Cardoso de Melo Netc) - Peço a palavra, Sr. Pre-
sidente. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Cardoso de Melo Neto.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (Para encaminh.ar a vota
ção) - Sr. Presidente, não venbo, ero absoluto, nêstes bre...
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víssimoscinco minutos, mostrar a excelência do ensino, re
ligioso sôbre o ensino completamente leigo ...

O SR. GUARAcf SILVEIRA - Não se trata disto. É tese
vencida.

O RR CARDOSU DE MELO NETO - ... não venho
mostrar que, mesmo dentro da Constituiçã'o de 91, bem in
terpreLada, era possivel o ensino l'eiil;iof'io de frequência
facu Ita t i va na:::: escolas

Venho mostrar', "apenas, que, dada a votação de ontem,
a respeito do problema de educação, erigida como foi a
educação nacional em função essencial do Estado. transfoJ:'
mada, desde logo, a escola de méro instrumento de instru
ção do Povo em instrumento de educação nacional, não é
possivel contmuar abolido ou, melhor, pro:bido o ensino re
ligioso, facultativo, nas escolas. (Muito bem.)

O SR. üUARAcf SILVEIRA - Não é isto o que eu disse da
tribuna.

O Sft. CARDOSO DE MELO NETO - Não estou !'el':
pondendo a V. Ex., mas, sim, defendendo o artigo 171.

O SR. GUARACí SILVEIRA - Todos nós estamos de acór
do. A questão é a do ensino.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Quero mostrar.
Sr. PresIdente, que erigida a educação em função do Povo,
a escola se transforma integralmente. A instrução passa a ser
um meio para a consecução de um fim, que é educação. E
não há educação sem moral. E para os crentes, não há mo
ral fora da religião.

O SR. GUARACÍ SILVEIRA - V. Ex. permite um aparte?
Queria só saber, para minha orientação nesta votação, se
.V. Ex. é a favor do ensino religioso.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Prometo respon
der a V. Ex.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Isso é pedagogÍa do tempo
dos Arir1s. A moral independe da religião. Le Bon o deixou
bem claro.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Ora, 8rs.,como
impedir que a maioria dos alunos, que é crente, viva fóra da
religião, qualquer que sej a ela, desde que se coIlforme com
a moral e OS bons costumes; como impedir que os alunos vi
vam nUm ambiente de irreligiosidade completa e absoluta?
Como permitir que dentro da escola, que é um instrumento,
um aparelho . de educacão, se crie um ambiente abolindo
Deus ...
. O SR. ZOROAl'\TRO GOUVEIA - A pregação religiosa deve
ser obra da famflia e da igreja.

O ~R. CARDOSO DE MELO NETO - Desde ontem, pelo
voto qllasi tll1anime. desta Casa. a educação nacional não
é obra. exclusivamente, da famflia: é por igual obra da es
cola.

Isso está eRC'rito n:! Constítuicão. desde o:ltem.
Não ser'ia, Sr. Presidente. forçar a conciência seguir as

dirf'trizps rlâqIlP]e::; que querem obrigar o aluno a uma
1,l1oraI, agTl"~1 ira? Não é isso que seria contrário á liberdade
de conc{ênria? .

O SR.ZOl\OASTRO GOUVEIA - Nenhum escritor sustenta
.cjp.e só e#sta moral católica e que a mora} seja dependente
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do fenômeno religioso. Afirmar 'que o é, fôra nada conhecer
da rrw,tér,ül. Teoricamente, há a moral científica; pratica
mente. só há uma: a do bem de acôrdo com o ideial social.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Para os que crêem
não há moral científica... a pretensa moral cientifica. Con
tinuando. Eis porquê o art. 171 estabelece o ensino de fre
quência facultativa nas esc,olas. Todos os argumentos que
forem apresentados, sê-Io-ão somente em relação a conve
niência ou não do ensino religioso obrigatório, mas está em
discussão apenas o art. 171, que estabelece o ensino religioso
de frequência facultativa.

Que quer isto dizer? Todos os alunos que, por seus
pais ou responsáveis, se apresentarem á esr.ola pedindo ins
trucão religiosa, tê-Ia-ão. O Estado Hca na obrigação de não
impedir o ensino religioso nas escolas.

O SR. GVARACÍ SILVEIRA - Por pessoa de fora?
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Por isso não se

diz que o ensino é facultativo, mas, de frequência faculta-,
tiva nas escolas, para dar a impressão nítida e inconfundí
vel de que o Eslado não tem a faculdade de dar ou deixar
de dar. Desde que o aluno, por seu pai ou responsável, soli
cita o ensino de determinada religião, o Eslado não póde,
em absoluto, deixar de lhe o fornecer, por pessoa estranha
ao estabelecimento ...

O SR. GUARAcí SILYEIRA - Muito bem.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - ... ou por mi

nistro da própria religií'í,o, conforme as peculiaridades e pcs
sibilidades de cada região do Pais.

a SR. GVARAcf SILVEIRA - Perfeitamente.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - :í1:sse é o primeiro

ponto. O outro, que faz parte das objeç,ões levantadas ao
ensino religioso facultativo, está em que êle deva, ou não,
ser feito dentro do horário.

Ora, Sr. Presidente, podemos ser contrários ao ensino
religioso facultativo; podemos ser favoráveis ao mesmo,
mas não podemos. em absoluto, a menos que procedamos·
sem lealdade, fingir qu(' damos ensino religioso fornecendo
o fõra do horário; porquê, fura do horário, a escola não á
escola, é prédio.

a SR. TOMAZ LÓBO - Como poderá V. Ex. conciliar o
horário escolar com o ensino de todas as religiões? É um
contrasseliso.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O orador mostra ao vivo
que o que desejam os católicos é fazer da escola um instru
mento de proselitismo. Abaixo. portanto. a máscaraI

O SR. ToMAZ LÔBO - Estão querendo iludir a opinião
pública; estão sendo incoerentes.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Não estamos em
absolut.o querendo iludir a opinião pública.

O SR. 'i'OMAZ LÓBO .:.... Precisamos ser sinceros.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Todo mundo pode

ser contrário ao meu ponto de vista; ninguém pode, entre
tanto, contestar que estou argumentando com lealdade.

O BR. PLtNIO CORREIA DE OLIVEIRA. - Com lealdade e
brilhantismo. (Muito bem.)
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O Sn. CARDOSO DE MELO NETO - Fora do horário,
a escola não é escola, é simplesmente prédio. Fora do horá·
rio, o ensino da religião é odioso e contraproducente.

É odioso e contraproducente porquê o estudante to
mará, desde então, a aula de religião como um castigo.

É sabido, Sr. Presidente, que antes ou depois da hora
das aulas, o estudante, ou se prepara para o estudo, ou se
diverte e descansa. Obrigá-lo ficar na escola fora do horá
rio, quando os seus companheiros já saíram, será dar-lhe a
impressão de uma espécie de castigo.

Finalmente, Sr. President.e, o meu nobre colega e dis
tinto amígo, Sr. Deputado Guarací Silveira, quer deixar es
pecificada na Constituição a declaração de que o ensino
não deve ser ministrado por professores do estabeleci
mento.

Isso precisa ficar relegado á lei ordinária. (Muito bem).
O SR. TOMAZ LÔBO - E porquê não fica relegada á lei

ordinária a questão de horário? V. Ex. quer garantir uma
cousa, deixando a outra em suspenso.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Disse e repito que,
f6ra da escola, fóra do horário escolar, fóra da reunião
normal dos alunos, não há escola; há, simplesmente, um
prédio, uma casa, como qualquer outra.

O SR. TOMAZ LÔBO - Não há ensino, mas há escola.
porquê a escola é um conjunto" compreendendo mestre, alu
nos, material pedagógico e estabelecimento.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Quero agora res
ponder ao meu prezado colega, Sr. Guaraci Silveira.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está
findo o tempo de que dispõe.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Vou terminar,
respondendo apenas ao aparte do nobre colega, Sr. Guaraci
Silveira. Ficará relegada para a lei ordinária a maneira do
ensino ser feito, ou por professores do estabelecimento, ou
por ministros de qualquer religião. Não poderá, ficar esta
tabelecida a proibição do ensino pelos professores. Se os
professores crêem, por que não lhes conceder Q direito de
transmitir aquilo que sentem, aquilo que pensam?

O SR. MÁRIO CHERMONT - Se o ensino é facultativo,
como se póde admitir que o horário seja obrigatório?

O SR. CARDOSO DE MELO :NETO - Não compreendi
bem a objecão de V. Ex.

O SR. MARIO CRERMONT - Estou dizendo que a obri~a
toriedade dos horários torna o ensino não facultativo.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O ensino não é
obri~tório. E de frequência" facultativa. mas, dentro do
borário.

Vou terminar e para isso pediria licença para repetir
as palavras que V. Ex.. mesmo. Sr. Presidente, proferiu no
memorável discurso de Barbacena:

..o Estado leigo afeta aos pais de família êsse
importante aspecto da educação infantil; mas eu
entendo que lhe é vedado ir até o extremo de proibir
O ensino religioso nas escolas, desde que em tal sen
tido se verifique o pronunciamento e~ressoe inilu
diveI dos que; pais ou tutores, l'espondem díretamen-
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te pelo destino da crianca. Um povo, em cujo meio
:falte, ou desfaleca o espírito religioso, está. fadado a
viver sem ideiais e, porLanlo, a ex.lsLu· sem os unicos
móveis que, eJT1 verdanEl. justificam e nobilitam a
vida." (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Fernando de Abreu - PeQo a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votn.Cão, o Sr. Deputado Fernando de Abreu.

O Sr. Fernanã.o de Abreu (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, eis-nos em face de um problema para
Q qual todos os reclamos são necessários, afim de que
se resolva, não sob o imperativo circunstancial que estamos
vivendo, mas sob um postulado. de modo absolut.amente in
contestável, o da liberdade de pensamento. (Muito bem.)

Sou dos que pensam que a religião constitue, realmen
te, grande e extraordinário fator para a disciplina social;
mas, Sr. Presidente, as religiões são também humanas e
transit6rias, e não podem, assim, de modo algum, invocar a
infalibilidade dos seus d6gmas, porquê a história é teste
munha de que elas realmente passam. como passa toda
criação humana.

Será crível, Srs. Deputados, que o movimento revolu
cionário de 1930. em vez de nos levar para as alturas, este
já a nos precipitar sob a ignomínia de um regime inqui
sitorial?

Quero admitir, e sou o primeiro a reconhecer. que,
realmente. o sentimento católico preside á conduta moral
dos brasileiros; mas. não há quem seja capaz de admitir que
a respeito haja absoluta unanimIdade. outras Igrejas exis
tem; outros d6gmas existem e aí estão, face a face, a pe
dir a esta Assembléia resolva diante das ')brigações do Es
tado, criando o equilíbrio necessário ás relações entre os
homens, estabelecendo o regime de justiça sem distinções,
tal qual, aliás, nós a proclamamos, dentro dos principios
da liberdade e da imparcIalidada em face do problema re
ligioso.

. Se votarmos êsse requerimento de destaque do art. 17f
do projeto, teremos. incontestavelmente. jungido a conciên
cia .nacional a um privilégio odioso, que não posso admitir
sequer a esta Assembléia sancione, e que seria contrário á.s
nossas tradições políticas, tradições essas que constituem
verdadeiramente um pat.rimônio nosso - a República de 89,
ter decretado a separação da Igreja do Estado.

Srs., então ides fazer do professor um cat~qúista, em
benefício seja de qual dógma fÔr mesmo, da rel1gião católi
ca é, incontestavelmente, sou o primeiro' a reconhecer, a re
ligião nacional?

O SR. MAGALHÃES NETO - Muito bem; agora V. Ex. é
um representante do Espirito Santo.

O SR. FERNANDO DE ABREU - Não cometamos ~ssa
iniquidade. Não transformemos o professor em cateqUIsta.
Não lhe demo~ essa função, essa obrigação que compete ao
sacerdote. Que êle pregue, que ensine a religião, que qual
quer crente ou fiél á sua comnnhão o faça. mas nunca o
profes:sor 'Pago '(lp.l(lS corr"'-'! nÚblicos:. np.lo F!'õfarfo. quP, t.em a
obrigação de manter o justo equilíbrio entre os ho~ens,
entre os brasileiros, para que todos, qualquer que seJa a
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confis:;ão religiosa, sejamos garantidos e protegidos pela
lei.

Srs., sinto a minh~ palavra ná" ser sufIcientemente cla
ra e eloquente (Não apoiados), para pOr em fOco essa iniqul
dade que se quer lançar á face da opinião nac.lonal, criando
o regime odioso e inominável do professor - catequista.
Tenho dito. (Muito bem.)

O ::Ir. Negreiros Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente,
estando em votação assunto importante, que desejariamos
fôsse resolvido hoje, req~eiro a V. Ex. a prorrogação, por
meia hora, dos nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Em votação o requerimento do nobre
Deputado Sr. Negreiros Falcão.

Queiram levantar-se os Senhores que concordam em
que a Sessão seja prorrogada por meia hora. (Pausa.)

t dado como aprovado o requerimento de
prorrogação.

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) requer verificação
da votacão.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 62 S1's. Depu
tados e contra 117; total f 79.

O Sr. Presidente - O requerimento de prorrogação foi
rejeitado.

Em ebediência ao voto da Assembléia vou levantar a· ses
são, designando para a de amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. 1-B, de 1934, de
Constituicão, com emendas (2° turno).

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e iO mi
nutos.



158a Sessão, em 30 de Maio de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Tomaz
Lôho, 1° Secretário

.Ás 14 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Paoheco de Oliveira, 'Crist6vão Barcelos,
Tomaz Lóbo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa, Valde
mar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luís
Tirelli. AI,fredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, V.ei
ga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhães, LinoMachado, Magalhães de Almeida, Rodrigues
Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godo
fredo Viana, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andra
de, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão Sam
iPaio Figueiredo Rodrl;gues, Pontes Vieira, Jeová Mota, Xa
vier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo

'Cavalca,nti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Vel<lso Bor
ges, Odon Bezerra, Irenêo Jofily, Herectiano Zenaide, Pe
reira Lira, Barreto Campelo, João ~lberto, Souto Filho, Ar
ruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, .Mário Domingues,
Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José d~

Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Os6rio Borba, Humberta
Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos,
Sam:paioCosta, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro
Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J.,
Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Marí-ani,
Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva,
Edgar Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Átila
Ama-ral, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Na...
greiros Falcão, Alo'ilsio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho,
Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lin
denberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos,. Jones Rocha,
Henrique Doosworth, Rui Sootiago, kmaral Peixoto, Mi
guel Couto, Sampaio COTreia, Pereira Carneiro, Leitão da
Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guima
rães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Cesar Tinoco, Alfpio
Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Oscar We!Jns
chenck, José Eduardo, Gwyer de Azev,edo, Bias Fortes,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes,
Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares;
Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, AugustoVie
gas, Mata 'Machado, Delfim Moreira, José Alkmfm, O<Iilon
Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão
da Cunha, João Penido, João Beralào, Furtado de Menezes,
Cristiano Machado, Pol'i'Carpo Viotti, Daniel de Carvalho,
Alei:xo Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Me
deiros, Licurgo Leite, C,:,lso Machado, Campos do Amaral
Bu~no Brandão, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon,
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Antero Botelbo, Plínio Correia de Otíveira, Alcantara Macha
ào, TeotOnio Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Al
ves, Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo,
Vergueiro César, Guaraci Silveira, Hip6lito do Rêgo, Zoro
astro Gouveia, José Ulpiano, Cincinalo Braga, Carlota de
Queiroz, Abrnu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covêllo, ,Car
doso de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, José Ho~

norato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Plínio
Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardemberg,
Nereu Ramos, Adolfo Konder, Arão Rebêlo, Carlos Gomes,
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mau.rício Cardoso, Ane!
Dias, Frederico Wolfenbuttel, Renato Barbosa, Demétrio Xa
vier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fan
fa Ribas, Raul Bittecourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Salda
nha, Minuano de Moura, Alberto Diniz, Acír Medeiros, Fer
reira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodri
gues, Vald€mar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura,
Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alber
to Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Guilherme PIas
ter, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Ca.rvalho, Mário Ma
nhães, Ricardo Machado, Válter Gosling, Augusto Corsino,
João Pinheiro, Pedro R~che, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lo
di, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Roberto
Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Daví Meinicke,
Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Pai
va, Nogueira Penido (242).

Deixam de comparecer O~ S1'IO.:

Agenor Monte, Agamemnon de Magalhães, Buarque Na
zareth, MBlo Franco, Levindo 'Coelho, João Alves, Mário Wiha
tely, João SimpIício, eunha Vasconcelos, Mílton Carvalho,
Iforácio Lafer, Rocha Faria (12).
"-

O Sr. Presidente - A lista de presenQ8 acusa o oompa
recimento de 242 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar Mota . (4" Secretário, urvind() de ~)

procede. á leitura da Ata da. Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos 81'S. Deputados tem re
tificações. a faz~r sÔbre a Ata que acaba de ser lida, queira
enviá-Ias, por escrito, á Mesa.

VêG1 ã Mesa as seguintes

RETIFICAÇÕES

Ao ser resolvida, na sessão de ontem, pelo Sr. Presi
dente a questão de ordem suscitada pelo Deputado Adroal
do Costa, não ficou a Assembléia devida.mente escla'l'eci
da sõbt'e as consequêncías de considerar-se prejudicada,
pelo vencido, a propositt1r~ que ~ratava d;a revalida.cão,. no
Brasil dos diplomas PI'oflsSIOnaIS expedIdos por mstItu
tos estrangeiros de ensino.

Solicito, por isso, figure na Ata da Sessão de boje que,
por fÔrça dessa , deliberacão, f~cará 2: rev:a~idação d~ ~is
diplomas subordmada ao segumte dISPOSItiVO- cOnstrtUCIo-
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nal, aprovado em três votações sucessivas, pela Assem
bléia, na sessão de. 25 do corrente:

..Além dos brasileiros natos, sómente poderão exercer
profissões liberais os naturalizados que tenham pre~Lado

serviço militar ao Brasil, ressalvado!': os que já o façam le
gitimamente e os casos de reciprocidade internacional ad-
mitirlo<1 por Ipi. " -

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Raul Leitão da
Cunha.

. . ····~I

Requeiro, sObre a ata. retificação das peças publicada;
no Diário da Assembléia Nacional, desta data, e que acom
panham o meu discurso proferido em sessão de ontem, 
na parte em que é omitido o nome do autor do artigo ali
transcrito, que é o do ilustre educador Sr. Frota Pessoa,
o qual os fez publicar no Jornal do Brasil, em dias sucessi
vos, na secção que foi confiada á sua competência e probi
dade profissional; e, bem assim, a inclusão, que s6 por ·equí
voco podia. ser feita, de uma notícia do mesmo órgão sob o
Utulo rie "Rádio-Educativo".

Sala. das Sessões, 30 de Maio de f934. - Prado Kellv.

SI'. Presidente. Impossibi1itado de comparecer á ses
são de ontem, venho solicitar a V. Ex. determine constar
da ata dos nossos trabalhos, que, se presente estivesse. te
ria dado o meu voto contrário á aprovação do requerimento
da bancada liberal riograndense, em que se propunha - .
"um voto de excepcional louvor em homenagem ao Chefa
do Govêrno Provisório" - e que se nomeasse - "uma
comissão de 22 r~presentantes para apresentar a S. Ex. as
efusivas saudações da Assembléia. solidál'ia, assim, com o
grande ato."

Partidário da anistia, tendo-a pedido desde o ãia tO
de Novembro de 1933, na primeira sessão ordinária da As
sembléia Nacional. oferecendo indicações nêsse sentido, que
defendi da tribuna, não posso, entretanto, dar os meus
apláusos e a minha solidariedade ao decreto n. 24.297, de
22 do corrente, por ser êle um ato falho, imperfeito e sem
a amplitude reparadora por que anceia a Nação Brasileira.

Quero a anistia com a revogação de todas as medidas
violentas do Govêrno Provisório, na União, e nos Estados
por intermédio dos seus delegados - interventores, restau
rando-se os direitos legitimos daqueles que os tiveram vio
lados pela simples razão de não compartilharem o idealis
mo, vago e impreciso, dos vencedores de 19:30, ou :linda uni
camente. porquê detinbam cargos públicos de rendas se
dutoras .

.E quero-a, sobretudo, com a equidade que deve mspt
1'ar os atos de justiça, usando de tratamento uniforme para
militares e civis.

Tal como se acha redigido aquele decreto, os seus efei
tos serão apenas êstes: a) restauração dos direitos políticos
cassados para o fim de afastar das urnas, na eleição- desta
Assemnlém. a concorrência de determinados adversários do
Govêrno Provisório; b) reversão aos seus postos dos mi
litares reformados administrativamente; e c) simples pro
messa aos civis demitidos de aproveitamento nos mesmo'!
cargos, ou cargos semelhantes, á medida que ocorrerem va
gas e media.nte revisão oporLuna de cada caso, em face de
reclamacão.
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Ora, Sr. Presidente, não haverá injustiça mais notó
ria que esta. relativamente aos funcionárIos civis, aos quais
o decreto acena com uma promessa, que, subordinada ás va
gas dos respectivos cargos, Se torna irrealizável. E, com ela,
não POSf() nem devo ser solidário.

O aTJôio P. solidariedade. rtados pela A!':sembléia ao ato
governamental. importam em se considerar ela satiRfeita
com as medidas ali enfeixadas e, por cons-eguinte, afastá
las definitivamente dl'ts SUl't~ coaifacões. E, ('.omo nrptendo
votar, nas "Disposições Transt6rias" da Constituição, a
emenoa do Dppllfarlo Dodsworth. a que dei a minha assi
natura, relativamente aos funcionário~ público!! privados
dos seus care-os. não apoiaria o refprino real1E'rimento da
bancada liberal riogranrJense. cnjo intuito princip'll é en
cerr~r a qUf'stão da ani!':t.ia dent.ro de~ta AssemhlMa.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - João Villas
Mas.

o Sr. Pereira Lira (Envia á Mesa o seguinte discurso)
- Sr. Presidente. 81's. Constituintes. no cnrso dos debates
sôbre matéria constitucional. a instituição do juri foi, por
vezes, rudemente atacada, sem que os seus adversários ofe
recessem o substitutivo adequado para desempenhar o papel,
que incumbe entre n6s, tradicionalmente, á Justiça popular.

Tendo sido allfor da emenda que surgiu na Comissão
dos 2,6 e que manteve a caluniada instituição, com carát-er
dfl ohrigatnridade con!':titucional, nos têrmos da minha de
claracíio de voto ao pé do !"llhst.itutivo da Comissão dos 26,
aprovado nela vot.o da As!':embléia. em l)rimp,ira rJif;cussão,
- folgo em registar, em nossos anais, o brilhantissimo voto
do eminente e culto dpsRrnharg-ador José Antônio N'ogueira,
em recp.ntí~simo pl Pito judiciário, julgado na justiça local
dêste Distrito Fp.deral.

Nêsse voto caloroso de simpatia á justiça democrática,
a Toga brasileira, por uma das suas vozes mais eminentes,
justifica o prommciamenfo rJp.sta Assembléia.

Para elemento de informação, e reposit6rio de uma
opinião relevante, peço vênia para transcrever o voto do
desembare-ador José AntÔnio No::meira prolat~do no seio das
Camaras Criminais, da nossa COrte de Apelação.

Assim está redigido êsse interessantíssimo voto:
"Não vejo como' se possa afirmar que a prova dos au

tos colide com as respostas do Jur1. Esta. num magnifico
golpe de intuição. fez com segurança o diagnóstico do crime
sujeito á sua apreciacão. Mais uma vez verifico que o Juri.
composto de não técnicos do Direito, em quem se cortam:
todas as amarras inhibidoras do bom senso profundo, é a
única organização do nosso medieval aparelho de repres
são capaz de. desde já. atingir por vezes a verdade que há
de ser o apanágio das instituições de defesa da sociedade e
de proteção aos delinquentes, que o porvir nos trará, sem
dúvida, em substituição ao ~tual sistema métrico penal
aplicado por via de incríveis procE:'SSOS de esquematização e
ás escolas primárias de degenerescência e de corrupção, que
atualmente se disfarçam sob cOr de regime penitenciário.
Em verdade, que é que se encontra nêstes autos? Um caso
transparente de desarranjo psíquico de um ancião de mais
de sessenta anos, que se apaixona por uma mulher de vin
te anos e a assassina no momento em que esta, zombando
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de seus ciurnes, reivindica, claramente, a sua absoluta li
berdade ~exual...

Os elementos do diagnóstico ai estão de manifesto.
Trata-se de um velho funcionário público, de vida incolor,
pacifica, tranquila, em cujo curso monótono os horizontes
da vida entre a família e a repartição se reproduziram a
dia e dia, a ano e ano, numa mesmice triste e apagada.
De repente, já no ocaso, rompe nessa existência equilibrada
um verdadeiro furacão psíquico - uma paixão violenta por
uma mulher, nova e corrupta. A extrema serenidade de
idade e de situações gera para logo êsse torturante senti
mento de inferioridade sexual, que a psicologia de AdIeI' tão
bem descreve em seus arrazadores efeitos. Tudo, nestes
autos, mostra que semelhante "complexo de inferioridade"
veio, como s6i, acompanhado de um exasperante "afan de
super-compensação", para me servir de uma tecnologia
posta em circulação por Freud e seus discípulos, - afan ou
desejo veemente que hipertirizando todas as emocôes do
paciente, o levou, como um vórtice, ao crime e á deshonra,
no fim de toda uma longa existência de disciplina quasi
escolar. Não é preciso mais, para se afirmar que o Juri
decidiu com profundo sentimento da realidade; ou, melhor,
com um golpe de vista que eu chamaria de genial pela in
tuição segura com que, dos elementos de apreciação cons
tante dêstes autos, tirou a conclusão ao mesmo tempo cien
tífica e humana, que os fatos indicavam. Nenhum tribunal
técnico se ·haveria com mais acêrto, nem com mais pene
trante avaliacão das desordenadas fÔrças psíquicas que de
terminaram o delito.

Objetiva-se que o laudo de exame médico assinala a
viva atividade mental que o criminoso mostrou logo após
o delito, por ocasião do flagrante, e apontam-se as respos
tas negativas dos peritos em relação á. existência de algu-
ma anormalidade mórbida. .

Mas, que haviam de descobrir os médicos psiquiatras
que respondem ás fórmulas tabelioas do exame pericial?
Quem não sabe hoje que a psiquiatria corrente só tem apli
cação útil se trata de criminoso de patologia organica co
mum? Assim mesmo é de notar-se que tais peritos se man
tiveram prudentemente em uma prurlente negativa: não
podem afirmar... O Juri, na sua intuição e no seu bom sen
so, foi a meu vêr quem acertou. ~le não decidiu contra a
prova. ~le foi, talvez, além dessa prova, isto é, alem dos
horizontes do superficialíssimo exame psiquiátrico. mas
eom a prova existente, com a direção segura por ela for- .
necida, com os mais indiscutíveis dados dos modernos mé
todos de investigação psicológica.

Senão yejamos: As testemunhas encontraram no réu
aspectos de louco e de ébrio. Essas imagens de transtorno
mental vêm, paradoxalmente, acompanhadas da verificação
de extrema atenção por parte do mesmo réu logo após o
delito. Mas, essa caima aparente, essa como que sombria
naturalidade nos modos e palavras de permeio com a emo
Cão violenta do crime, é um dos tracos mais característicos
de certos estados aglldos de agitação psiquica e, em regra,
nenhum dos grandes analistas da alma humana deixou de
o pôr em relevo em suas obras.

Tudo, nestes autos, me leva a crer que o criminoso se
xagenário de que aqui se trata é do tipo agudo, que Alexan
drede Staub, em seu magnifico lh'll"o Der Verbrecher und
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seine Richter, - base monumental da criminologia do fu-'
turo, que já se esboca aquí, até na política criminal das
provas mais adIantadas - descrevem como resultante mais
das circunstancias do que mesmo das condições caracteris
ticas das pessoas, advertindo q'Je "em tais casos não há mis
ter emprêgo de tratamento especial, nem de se tomarem
medidas para evitara repetição do ato antissocia1."

Por êsses motivos votei no sentido de negar provimen
to ao recurso do :M. P., recurso que só teria cabimento, de
acÔrdo com o art. 642, no In, 40 do C. do Processo, se a
decisão do Juri fosse contrária á prova dos autos, - hipo
tese que absolutamente não ocorre."

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

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

O Sr. Clementino Lisboa (3· Secretário, servindo de :10)
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

INDICAÇÃO

Pl'opõe que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
declare reintegrados, nas s1tas funções, fados os ftUt
cionários das antigas Secretarias das Camara, elo
Congresso Nacional.

(Polícia 33-934)

Em reunião realizada no dia 26 do corrente, a C~
são de Polícia da Assembléia Nacional Constituinte d"TIbe
rou, eO"lfol'm" lhe foi requerido - ~reintegl'ar. nos têlmo!
da informação do Sr. diretor geral· da Seci'etaria. .::; reJator
de debatp.s Rpfael Pinheiro".

Esta deliberacão evidencia a. atribuicão da Comissão de
Polícia da Assembléia Nacional Constituinte de decidir sO
bre os funcionários de sua Secretaria, inclusive aqueles
que, como o redator de debates em aprêco, fazendo parte
da Secretaria da Camara dos Deputados, foram afastados,
sem justa causa, daquela Secretaria. Funda-se essa deli
beração em disposições do Regimento Interno da Assem
bléia, notadamente os artigos 41 e 104 do decreto n. 22.621,
de 7 de Abril de 1933, e o do Regulamento da Secretaria da
Caroara dos Deputados, atualmente em vigor pelo artigo 30

do decreto n. 22.299, de 30 de Outubro de 1933.
Pelo artigo 2· do decreto n. 20.778, de 12 de Dezembro

de 1931 - "se fOr restabelecido o carglo extinto, terão os
funcionários ou serventuários, que daí hajam sido removi
dos, ou que serviam no Plesmo cargo, ou funcão, preferên
cia para voltarem a exercer o IDesmo cargo".

Em 18 de Dezembro de 1930, foram considerados exo
nerados. por ato d'3 que deu notícia o Diário )firial, ma=
cujo decreto néo foi publicado, sete funcionários da Secre
taria da Camara dos Deput~dos, sem nenhuma cau~1l qv.~

désse motivo á e:r:ofte'1'açã.o. Um dêsses funcionário3 já re
ingressou no quadxo do pessoal da Secretaria da Assem
bléia Nacional Constituinte. Agora, acaba de ser reintegra-
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do o Dl'. Rafael Pinheiro, com o que praticou a Comissão
de Polfcia ato digno dp apláusos.

'Ü door~to n. 20.558, de 23 de Outubro de 1931, anis
tiou a q-uantos se envulveram, uté então, em aconlR.·imen
tos polfü<,Os. Agora, o decreto n. 2~. ?')7, de 28 tj,s.st'" mês,
estabelece, sabiamente, no artigo 5°, em virtude da anistia,
que os funcionários civis têm direito ao aproveItamento,
nos mesmos cargos, ou semelhantes, entrando, pelo seu ar
tigo 7°. êste decreto em vigor, em todo o território nacio
nal, na data da sua expedição;

Se é exato que os funcionários civfs, para serem apro
veitados, nos mesmos cargos ou semelhantes, ficam depen
dentes da revisão oportuna de cada caso, procedida por co
missão de nomeacão do Presidente da República, êS!'1e não
é o caso dos funcionários do Poder Legislativo, em relação
á maioria dos quais o próprio Chefe do Govêrno já tornou
sem efeito o ato de exoneração, com o lhes declarar em
di,sponibilidade.

Assim, sendo atribuição da digna Comissão de Polícia
prover sõbre os funcionários da Secretaria da Asserr!bléia
Nacional Constituinte, inclusive daqueles que pertenciam
ás Secretaria das antigas Camaras do Congresso Nadonal.
conforme mui .acertadamente deliberou, em reunião de 26 do
fluente, já publicada no Diário da Assembléia Constituinte,
de hoje - propomos que a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, em sua alta sabedoria e indiscutível compe
tência, e indo ao encontro dos desejos do Exmo. Sr. Che-

. ie do Govêrno Provisório, declare reintegrados, nas suas
funções, todos os funcionários das antigas Secretarias das
Camaras do Congresso Nacional, afastados dessas f:.::nções
sem que houvesse motivo para qualquer penalidade.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constitu~nte.

em 29 de Maio de 193'4. - Nogueira Penido. - Morais
Paiva. - Fernando Magalhães. - João Alberto. - Mar
ques dos Reis. - Christovão Barcellos. - Mario de A.
Ramos. - Arruda Falcão. - Generoso Ponce Filho .

. Godofredo Vianna. - Arlindo Leoni. - Waldemar Fal
cão. - Amaral Peixoto. - Francisco de Moura. - Luiz
Sucupira. - Nilo Alvarenga. - E. Pereira Carneiro.
Nero de Macêdo. - Prado Kellv. - Plinio Tourinho.
Mario Caiado. - Paulo Filho. - Zoroastro Gouveia. 
Alipio Costallat. - Cunha Mello.

() Sr. Presidente - Está finda a leitura do eJQ>ediente.

Comparece o Sr. Ministro Washington Pires.

() Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se á

ORDEM DO DIA

Continuação da 'Votação do projeto n. 1-B.
de 1934, de Constituiçã.o. com emendas (20 tumo).

O Sr. Presidente - Em votação o pedido de destaque do
art.iO do parecer da Subcomissão, para ser aprovado em seu
lugar o art. 171, do projeto da Comissão dos 26, aprovado
em pl'imeiro turno.

O Sr. João Vilasboas - Sr. Presidente, peco' a palavra,
para encaminhar a votação.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. João Vilashoas (Para encamin,har a votação)
Sr. Presidente, eu me manifestei, desde o início dos nossos
trabalhos, contra a inclusão, no texto constitucional, dessa
medida autorizando o ensino religioso nas escolas. Apresen
tei, neste sentido, uma emenda supressiva na primeira fase
das nossas discussões. Como, porém, vencesse, dentro da
Assembléia, a idéia de ser mant.ido êsse dispositivo, apre
sentei emenda no sentido de modificá-lo, para que o ensino
religioso fôsse ministrado fora do horário reservado ás ma
térias normais do curso, sem onus para os cofres públicos,
e por pessoa estranha ao corpo docente do estabelecimento.

Esta emenda foi aceita pela Comissão, transformada no
art. 10, cujo destaque foi pedido.

Sr. Presidente, não compreendo como se pretenda esta
belecer o ensino religioso facultativo, dentro do horário re
servado para as matérias normais do curso, isto é, com pre
juízo do estudo dessas mesmas matérias. Não compreendo
como estabelecer-se o ensino religioso facultativo, onerando
.se, no entanto, os cofres públicos na retribuição dos profes
sores. E também penso que seria medida de alto interêsse,
para a própria instrução, o retirar-se do corpo docente a.
faculdade de lecionar religião, porquê daí resultarão, fa
talmente, as prevenções da criança, vindo influir na época
dos exames em pressões feitas pelos professores sÔbre os
alunos que seguirem religião diferente da dêles.

O destaque, ora requerido, visa precisamente suprimir
essas medidas introduzidas no art.. 10 pela C.omissão Revisora
e que são garantidoras dos interêsses nacionais, quer no to
cante á oneração dos cofres públicos, quer no tocante ao
próprio aproveitamento dos alunos das classes.

Suprimido o referido artigo, Sr. Presidente, será apro
vado justamente aquilo que se contém no art. 171 do projeto
aprovado em primeira discussão, o qual obriga o enSIno re
ligioso dentro dos horários das escolas, autoriza que seja
feito por pessoa do corpo docente, por professores de outras
disciplinas.

O SR. Luís SUCUPIRA - Não se diz isso no art. 171.
V. Ex. está enganado: Não há autorização nenhuma.

O SR. ,JOÃO VILASBOAS - Também se autoriza, Sr.
Presidente, a retribuição dêsse ensino, que é puramente fa
cultativo.

O SR. Luís SucUPIRA - Também não há. isso no art. 171.
Parece que 'V. Ex. não o leu atentamente.

O SR. J"OÃO VILASBOAS - Não compreendo, então,
porquê se pede a supressão do dispositivo. Qual o motivo?

O SR. Luís SUCUPIRA - ~ste é mais amplo, dá margem
á remuneração, ao passo que o da Comissão não dá.

O SR. JOÃO VILASBOAS - Nesse dispositivo se frisou
que o ensino não será remunerado, não poderá ser ministra
do por pessoa pertencente ao corpo docente do estabeleci
mento, nem s€'r mimstrado de:J.tra do horáI'io reservado a.
outras disciplinas.

Eis porquê se pede a substituição do aludido artigo. :e
que aí justamente se estabelecem, de modo claro, essas proi
bições salutares, que devem figurar na nossa lei.

Por isso, espero que a Assembléia, bem pesando a si
tuação, ou a diferença constante das duas redações dêste .
artigo. ~'.
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O SR. Lufs SUCUPIRA - Há diferença, de fato, porquê a
emenda não autoriza cousa alguma.

O SR. JOÃO VILASBOAS - ...aprove aquela que traz
·esta ressalva, em bem do interêsse público. (Muito bem.)

O S::.-. Presidente - Tem a pala'T& o Sr. Deputado Vasco
de Toledo, para encaminhar a votação.

O Sr. Vasco de. Toledo (Para encami-nha1' a votação)
- Sr. Presidente, a hora atual, eu a considero das mais
graves para a hjc;ttiria política do Brasil. Não tenho a ilusão
de que minhas palavras facam eco nesta Casa, e, como aquele
que se deIXOU Imolar para redlnll~ a humanidade e cUJa
mem6ria hoje em dia se humilha e degrada, prosseguirei na
minha estrada tortuosa, em busca dêsse Calvário. curtindo
amarga decepção ante tudo que de aberrante se há feito
dentro desta Constituinte.

Sr. Presidente, o artigo que ora se discute e qU'=l, tenho
certeza. a Assembléia irá aprovar, forçosamente trará para
o Brasil dias sombrios, que prevejo com profunda e dolo
rosa tristeza.

Na uesincumbência da missão que me foi confiada, não
quero ter, nem tenho, a veleidade de fm:er com que a As
sembléia decida esta questão, como eu desejava fôsse resol
vida. Desejo somente dirigir á Assembléia Constituinte um

. veemente apêlo.
Quando afirmo, Sr. Presidente, que a matéria em vota

ção, e que evidentemente vai ser aprovada, trará para o
Br-asil dias funestos, não o faço proferindo expressão gra
ciof;a, não o digo por mero diletantismo de opositOl' da
idéia ...

O SR. GUARAcf SILVEIRA - l!: a fatalidade histórica.
O SR. VASCO DE TOLEDO - ... porquanto, Sr. Pre

sidente, já tenho em mãos documentos comprobatórios, con
firmativos do prelúdio de uma luta fratricida.

Na cidade de Campina Grande, no meu Estado, formosa
como se diz no nordeste, Capital da Borborema, onde se aglo
mera uma população de cêrca de 50 mil habitantes, no seu
principal colégio, reconhecido e fiscalizado pelo Govêrno .••

O SR. LUIZ Sum.rPlRA - Colégio particular, aliás ••.
O SR. VASCO DE TOLEDO - ... colégio particular,

mas reconhecido e fiscalizado pelo Govêrno, repito, e, por
tanto, sujeito ás normas gerais do ensino. não podendo pot'
tanto desrespeitar a lei, que pe:rmite a adoção do ensino reli
gioso facultativo.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - As normas gerais do ensino per
mitem o ensino da religião.

O SR. IREN~O JOFFILY - Trata-se de colégio religioso,
e os pais, ao mandarem para aí seus filhos, já sabiam que
oera.

O SR. VASCO DE TOLEDO - O que importa, porém, é
que se trata do único colégio da localidade e. pois, para alf,
por fôrça das circunstancias, .cat6licos e acat6licos a. terão de
mandar seus filhos.

O SR. lREN~O JOFFILY - Sei a que·V. Ex. se ia referir.
a pai, aliás, pessoa a quem muito preso, é incoerente, por-
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quanto depois de acusar os padres, se desmente a si pró
prio, recomendando aos religiosos a educação do ~ilh().

O SR. VASCO DE TOLEDO - Ia citar um caso, Sr.
Presidente, e peço vênia para lêr o fac-simile da carta que
tenho em mãos, nestes têrmos: (L~)

"Sr. João Alves de Oliveira,
Levo ao seu conhecimento que o se'.! filho Wilson

está infringindo as prescrições do Colégio quanto á
observancia do horário escolar ao qual êle, como todos
os alunos, está sujeito, uma vez que ingressou no esta
belecimento cujos estatutos são claros neste ponto:

«Disposições gerais"

Art. 39. Todo aluno admitido no Colégio deve
cumprir o regulamento interno em todas as suas parti
cularidades."

A Diretoria determina que os alunos do 2° ano se
riado, nas segundas, quartas e sextas-feira!:!, devem en
trar no estabelecimento no segundo horário, ás 13 ho
ras, para sairem ás 16 horas, e não antes, de maneira
alguma.

Seu filho está obrigado a observar esta prescrição.
A Diretoria determina que, nas segundas, quartas

e sextas, das 14 ás 16 horas, os alunos seriados assistam
á aula da Religião, pOI"quê r-econhece que no meio de
tanta anarquia de espírito, de tanta insubmissão aos
chefes constituidos, de tanta dissolução nos costumes,
é preciso que os nossos jovens ouçam uma palavra de
fé, uma palavra de ordem, uma palavra que alimente o
espírito e lhes forme nalma um lastro de moral a toda
prova.

Ainda mesmo os acat6licos são obrigados a assistir
á aula de religião e a se portarem ali com o máximo
respeito e acatamento. .

~ outra prescrição da Diretoria.
Seu filho se.retira do colégio ás 15 horas, quando

s6 se deveria retirar ás 16. Faz isto sem me ouvir.
Considero como uma fuga do Estabelecimento.

Seu filho não assiste á aula de Religião. Faz isto
sem me ouvir. É uma desobediência formal ás prescri
ções internas do Colégio.

Queira providenciar a respeito e me responder al
guma cousa.

Com a mais alta consideracão, me subscrevo, aten
to servidor, padre Francisco Lima, diretor do Co
légio Diocesano Pio XI - Campina Grande."

Ainda sôbre o assunto, que me traz á tribuna, quero lêr
o seguinte teleEI"ama, que recebi de Campina Grande :

"Diretores Colégio Pio Onze .oficializado .federal
suspendeu ontem por oito dias os seguintes alunos que
faltaram aula religião: Fleury Soares, Inácio Salgado,
Galileu Falconi, Francisco Léon. - Uma providência
se faz necessário. - Abraços. - João Alves."
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Ora, Sr. Presidente, isso é um atentado vivo, insofiam€t
vel, de que, com a adoção do ensino religioso nas escolas, ire
mos ter no Brasil uma terrível, horrorosa luta fratricida - e
que luta, Srs. Constituintes I Uma luta fomentada pelos
principios de religião, movida pelo fanatismo e em a qual,
conscquentemente, todas as misérias, todos os desmandos, to
dos os crimes serão praticados em nome de Deus r. ..

O SR. IREN:êO JOFFILY - V. Ex. não ignora que todos
os colégios particulares ensinam a religião católica, protes
tante, etc., de acôrdo com os seus cultos. Nega que sempre
houve isso?

O SR. VASCO DE TOLEDO - O que se discuta é a adoçlto,
por parte do govêrno, de ensino religioso nas suas escolas.

A medida é das mais abusivas e das mais absurdas. O
Brasil, com ela, terá retrogradado aos tempos coloniais, a
uma época que, para os filhos de hoje, é um opróbio e uma
ignominia.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador estar findl>
o tempo de que dispunha para o encaminhamento da votação.

O SR. VASCO DE TOLEDO-Lembro a V. Ex. que sou re
lator e, Como tal, tenho direito a dez minutos.

O Sr. Presidente - Está determinado que, indistinta
mente, é de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da
votação ..•

O SR . VASCO DE TOLEDO - Vou terminar.

o Sr. Presidente - ... e, assim, peço ao orador ajude a
Mesa a executar o Regimento.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Peco a tolerancia de V. Ex.,
por poucos instantes.

Sr. Presidente, o apêlo que tenho a dirigir á Assembléia,
é o seguinte: A Casa, cuja maioria vai aprovar o artigo f7:l,
que em absoluto não adota o ensino religioso facultativo, ma;;
sim o ensino religioso obrigat6rio com frequência faculta
tiva - medida ainda mais absurda, - venho apenas pedir
lhe, em nome dêsse Deus em.que diz crêr e venerar, não re
serve para o Brasil os dias amargos que já prevejo! Nãtl
queira a Assembléia, Sr. Presidente, atirar o nosso Pafs a
uma luta fratricida, a um permanente conflito inglório, que
temos a certeza de ocorrer, tantos são os exemplos que nos dá
a humanidade! É de ontem a história do México t de tantos
outros povos que teem sofrido a influência pern1ciosa das
religiões e suas consequências funestas quando em choque de
interêsses. .

É, portanto, êste o meu apêlo: Deixemos a questão tal
como foi tratada na Constituição de 91.1 Teremos, assim, pres
tado um grande e significativo serviço ao Brasil. (Muito
bem.) .

o Sr. Fernando Magalhães - Peco a palavra. para enca
minhar a votação.

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra, para encammhar a
votavão. o ::;1'. Deputado F"rnando Magalhães.

. O Sr. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação}
- SI'. Presidente, a emenda n. 171 não representa. movimen-
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to rea'CionáriQ, por parte da Assembléia. Na concepção do
Estado moderno, a preocupação dos estadistas é, exatamente,
organizar as gerações futuras na forroa e no propósito que
melhor eouberem á orientação polftico-social da maioria da
-Nação.

O SR.. ZOR.OASTR.O GOUVEIA - Quer dizer qu':! os nat:, "81,6
licos vão ser excluido>: ria Nação Brasileira.

O SR. GUA.'lAcf SILVEIRA - A moral da maioria da Nacã"
serve para orientá-los.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Respeitemos II prá
tica russa, que cria sua infancia dentro do ateísmo. porquê
convém' á sua ideologia política. mas respeitemos. por igllal,
a ]:rática brasilpira, de preparar suas lleraçP)E's dentro da mo
ral, dentro do princfpio reli~ioso. seja êle qual !nr razão peta
qual não existe no artigo 171 preocupacão algu:r.a setária. em
favor desta ou daqt1f>la religião.

O que os estadistas no Brasil, baseados na sua trar11cão e,
o que é mais. sentinrio 11 impof'içâo fie sua>: np.('essírfa'1po 'lb
soIutas, aspiram determinar, é o preparo das gerações futuras
dentro das regras de moral de Qualquer religiãe que seja.

Não se trata, absolutamente, Sr. Presidente. de mprlida
obrigatória; quando. porém, ge diz que é pre~iso inc.lUlr den
tro dos horários, e não dos programas. é justamente para qu~
não haja impedimento. porquê. SP. o Rst.ario é lf>i~o êlp nn.)
tem o direito de impedir que a Nação Brasileira, suficiente
mente representada por maioria de primeira ordem ...

O SR. GUARAci SILVEIRA - Maioria eventual apenas, fi
lha da revolução que veio corrigir costumes. (Muito bem)

O SR. FERNANDO MAGALH.~E8 - Eu diria a V. Ex.
que volvesse ao tempo de seus antepassados, para saber se

'não está faltando com o devido respei.to aos mortos.
O SR.. GUARAcí SILVEIRA - Meus antepassados eram cató

licos anti-clericais.
O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA - Nossos antepass~do<: eram,

em parte, naturistas, africanos, e guaranfs. que não acredi
tavam nisso. Eram mais adiantados do que nós, sob CPI'tos
pontos de vista. O Guarani era até co~unista.

O SR. FERNANDO MAGALH.iliS - "êsse Estado que de
seja impedir se organizem suas gerações dentro dos princí
pios da moral, é um Estado atên incnmT)atível com a conciên
cia nacional. (Apoiados e não apoiados'.)

Basta assinalar, Sr. Presidente, que, na hora em que a
Nação convoca seus representantes, para virem votar a nova
Cons~ituicão, tivemos, reunida aqui, uma admirávp.l maiorh1
católIca. .. (Trocam-se sucessivos apartes. Soam 08 timpa
-nos.)

Basta. a circunstancia, Sr. Presidente, de haver a Nação,
em matérIa de crença, num momento notável de sua história
política, mandado para aquí a fina flôr de sua gente católica.

O SR.. GuARA.cí SILVEIRA - Que recúa em suas emendas.
(Não apoiados.)

(Trocam-se novos apartes. Soam os tímpanos.)

'P SR. FERNANDO MAGALHÃES - Se, porventura, Sr.
PreSIdente, é exato o que Se alega, ter sido essa maioria man
dada pela coação ou pela falsidade, pergunto se, do lado
de lá, a. minoria agn6stica e sem religião também não foi
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mandada aqui por meio de coação ou de conchavos? (Apaia
408 e protesto8.)

Sairam das mesmas urnas, com os mesmos protestos, pe
r-ante a mesma consulta.

O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex., para ser lógico, de
veria, nesse caso, pleitear a religião de Estado.

(Trocam-se aparte8.)
O SR. PRESIDENTE - Atençãol Peco aos nobres Deputados

não interrompam o orador. Estamos votando o Cap1tulo de
Educação... (Risos) Ouçamos o orador serenamente.

Continua com a palavra o Sr. Fernando Magalhães •
.o SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente, Dão

há direito mais turbulento, nem mais anárquico, do que o jus
.sperniandi •

O SR. MARTINS VERAB - V. Ex. está em pleno uso dêle••
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - :e o que veremos na

votação.
Sr. Presidente, desejo finalizar minhas considerações,

chamando a atenção da Assembléia para êste ponto capital:
nãc se trata de medida faciosa; o que oS homens de conciên
cia religiosa, seja qual fóI' a religião, pedem á Assembléia, é
que lhes deixe criar os filhos na religião em que nasceram.
(Muito bem.)

O Sr. Edgard Sanches - Peco a palavra, para encaminhar
.a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Edgard Sanches.

O Sr. Edgard Sanches, para encaminhar a votação, pro
:nuncia um discurso que não foi púb,licado.

O Sr. Arruda Camara - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
'Para encaminhar a votação.

O Sr. Arruda Camara (Para encaminhar a votação) 
SI'. Presidenta, apenas duas palavras ..

Já declarei a esta Casa - e ora de novo o faço, hoje como
então, devidamente autorizado - que a Liga Eleitoral Cat6
lica considera questão fechada a manutenção integral do ar
tigo 171 do projeto.

O SR. GUARAcí SILVEIRA - Ouçam bem, 81'S. Deputados!
O SR. ARRUDA CAMARA - É que o artigo 171 assegura

a eficiência do ensino religioso, como parte integrante da edu
cação, de modo que, uma vez solicitado, êle deve necessaria
mente ser permitido pelo Govêrno. Não poderá ficar ao ca
pricho de autoridades parciais e discricionárias a faculdada
de i>ermití-Io ou não, contrariando os anseios de mais de 90 %
da população do País. O dispositivo garante plenamente a
liberdade dos alunos e dos pais, de vez que a frequência será
facultativa e o ensino s6 poderá ser ministrado quando pe
dido e de acôrdo com a confissão religiosa dos alunos. E,
finalmente, o mesmo ensino se fará dentro do horario das
.aulas, porquê fora dêle, seria uma burla, uma farsa, se' não
"JUma contradição.
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Seria dizer: ensino religioso - na escola, mas... f6ra-.
da escola, porquanto escola não é o prédio, mas a ministra
ção do ensino, da educação .

. Confio em que esta augusta Assembléia votará o artigo,
f7:l, num gesto louvável de respeito aos sentimentos religio
sos da nação, á liberdade de conciência e de ensino e ao di
reito natural e sagrado dos pais á educação dos filhos.

Sr. Presidente, votar o artigo :l7i constitue um impera
tivo categórico da conciência democrática do Brasil.

Assim ficará dissipado, de uma vez para sempre, o ne
voeiro de pó e confusão, levantado em galopada de furia e·
desespêro pelos cavaleiros da clerofobia. (Muito bem. Pal
mas.)

O Sr. Zoroastro GO'Dveia - Peço a palavra.

O Sr. Zoroastro Gouveia, para encaminhar a votaçã.o,.
pronuncia um discurso que não foi publicado.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar ac
,votação, o nobre Deputado.
I

o Sr. Magalhães Neto - Peço a palavra, para encaminhar'
a: votação.

o Sr. Magalhães Neto (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, não é, de nenhum modo, um sacristão a ser
viço de uma sacristia, conforme acaba de dizer o Deputado·
Zoroasf.ro de Gouveia, qup.m vem neste instante contradita!."
S. Ex., Golias da eloquência, com o auxílio, apenas, da.
funda de uma conviccão sincera.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. já se preparoll"
como Daví para derrotar-me.

O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex, há de compreen
der o relativo da comp,aração. Nem 'V. Ex. há de ser, em·
todos os aspectos, um Golias, nem eu hei de ter a preten
são de me equiparar a Davi.

Sem prejuízo, Sr. Presidente, da minha fé, tenho estu-·
dado tenho meditado sôbre todas as religiões; e, dêsse es-
tudo, dessa meditação, cheguei á segurança de que é ver
dadeira aquela afirmativa de Zozaia - o estudo das cren
ças é uma grande lição de tolerancia, .••

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O estudo das crenças, feito··
pelos sábios; não por aqueles que das crenças tiram o meio
de vida...

O SR. MAGALHÃES NETO - .•.tolerancia Qlle devem
ter os que crêm, tolerancia que não deve abandonar aque-·
les que não crêm. Se há um fanatismo, o daqueles que
crêm fanaticamente, também existe um outro fanatismo
peor, que é o daqueles que mantêm o fanatismo da irreli-
giosidade. (Muito bem.)

O SR. MARTINS VERAS - Não existe, aquí na Assembléia,
tal fanatismo.

O SR. MAGALHÃES NETO - Não digo que exista ntc
Assembléia,.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar /t'
votação o Sr. Magalhães Neto.
~~.
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o SR. MARTINS VERAS - Nem no Brasil.
O SR. MAGALHÃES NETO - Mas V. Ex., que conhe~e

.psicologia, há de saber que em todos os fenômenos mentais,
·em todas as manifestações do pensamento, há uma profun
·da impregnação afetiva. E se essa impregnação afetiva exis
teentr·e os crentes, há de igualmente existir entre os des
crentes. Não há, em absoluto, quem se possa dizer liberto
de paixões .••

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nós, os marxistas, somos
os primeiros a sustentar que a vida sensorial é a base de
toda a atividade psíquica. Por isso, queremos garantir- pão
·e bem estar a todos. Para começar, boa alimentação ... nada
mais lógico. Primo vivere •••

O SR. MAGALHÃES NETO - •.. porquê nos juízos hu
manos há de, infalivelmente, influir a afetividade, até mes
mo sob a forma de paixão. Perdoem-me os companheirQs
·católicos se entendo que não devemos discutir o assunto de
um ponto de vista religioso. (Muito bem.)

Quero, apenas, deixar claramente definido por que sou
favorável ao ensino religioso facultativo.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - .hjntão, qual a funcão da
Igreja e das famílias católicas? A preguiça também é con
·denada pelo catolicismo, mas os padres querem viver de
braços cruzados, batendo-se, no entanto, pelo ensino reli
gioso nas escolas. E as famílias católicas preferem perder
tempo nas ligas eleitorais a ensinar sua religião aos filhos •••
Belo fervor místico: é o comêço do fim ..•

O SR. FERNANDO DE ABREU dá um aparte.
O SR. MAGALHÃES NETO - Para responder a V. Ex.

~u precisaria de lhe tomar emprestados os pulmões.
O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. tem, para sobre

por-se a essa mera expressão física da minha voz, a. sua.
cultura, superior á minha.

O SR. MAGALHÃES NETO - Não se equipara á de
V. Ex.

Peço, assim, aos Srs. Deputados, apenas que ouçam as
razões do meu voto favorável, razões que não emanam das
sacristias, mas da opinião de pedagolros, de sociólogos, de
:psic610gos, todos êles infensos á religião, todos êles mais ou
menos ateus.

O SR. ZOROASTRO GOUVEiA - Onde?
O SR. MAGALHÃES NETO - Onde? V. E:x;. vai ver.

'Ü nobre Deputado não desconhece quem é Durkeim. so
'cialista como S. Ex. e que escreveu - e S. Ex. não po
-derá contestá-lo - "A disciplina e a •••

O l5R. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. está laborando em
êrro, porquê Durckeim é um inimigo do marxismo.

O SR. MAGALHÃES NETO - É socialista. li. seu modo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E sociólogo, não socialista.
O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex. não me desvia do

.assunto.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É antimarnsta.
O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex. não mudará o

rumo das minhas considerações. Diz Durkeim: "A clisci
Iplina e as inibições que as religiões exigem não têm con-
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tribufdo pouco para desenvolver no homem o poder volun
tário, o ·jomfnio de si mesmo". Não é, evidentemente, uma
acão educativa?

() SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Leia V. Ex. "Lps formes
elementaires de la mentalité". 1l:le se refere 110S tempos pri
mitivos, mas afirma que, na atualidade, a moral independa
da religião; que a moral é um produto da sociedade. l o
que ensina Durkeim. Desafio V. Ex. a provar o con
trário.

O SR. MAGALHÃES NETO - Durkeim ensina, do pon
to de vista de sua preferênCIa, que as religiões, em sua 63
sência primitiva, se confundem com o próprio sentimento
social.

Vou, porém, argumentar com Delacroix. Serve a V. Ex.?
Se serve, vou citá-lo. Aliás, êle está de acOrdo com o ponto
de vista de V. Ex., relativamente á moral e á religião:

"As religiões são auxiliares da moral; podem for
necer o sucedaneo da experiência prática que falta
sobretudo á crianca."

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Veja V. Ex., êle como to
dos nós, reconhece o valor concorrente da religião, porém
não aconselha o ensino dela na escola primária.

O SR. AcxR MEDEIROS - A religião deve ser ensinada no
lar e não na escola.

O SR. MAGALHÃES NETO - Agora, eu me dirijo ao
nobre Deputado classista. Há um pedagogo, que não é a.b
solutamente religioso, pedagogo tanto dos burgueses como
dos proletários: Stanley Hall. Talvez seja a maior expres
são da pedagogia moderna.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Hoje, a palma em assun
tos pedagógicos pertence á Rússia Soviética.

O SR. MAGALHÃES NETO - Stanley HaU, em vário!
livros, insiste sObre a utilidade na educacão das diversas
religiões, sejam quais forem.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mas para que fim'l Pa.ra
mostrar a futilidade delas •.

O SR. Acm MEDEIROS - O ensino da religião deve per
tencer ás mães, no recesso dos lares, nas horas tranquilas de·
sua vida.

O SR. MAGALHÃES NETO - Eu sustentaria aqui.
numa homenagem ao professor Pacheco e Silva, a opinião·
de Potet, especialista em higiene mental, que escreve:

"As religiões fornecem uma :fOrça que não é para.
desprezar" ••.

(Trocam-se veementes apartes.)
Sr. Presidente, os apartes estão intolerantes.

O Sr. Presidente - Atencãol Está com a palavra o Sr_
Deputado Magalhães Neto.

O SR. MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, não estou
aquI sustentando um ponto de vista religioso, mas defen
dendo um ponto de vista baseado •••

O SR. Acm MEDEIROS - _~ moral existe em todos os.
povos.
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O SR. MAGALHÃES NETO - ••. em autores, como Po
tet, que diz:

..As religiões fornecem uma :fOrca que não é para
desprezar e, a:ssim, mais vale utilizá-la do que su
primi-la. ti

Teria outras opiniões paTa citar. Quero, entretanto;
referir-me á de Bertrand e Russel, socialista como o Depu
tado Zoroastro Gouvela, que su",tent.. t!ue náu ..; PO::" I H~l

dl:'i"81' \, et<pir:to da ('riança no desconhecimento da maté
ria T'...1!g;!'~:l, a mais importante de todas as matérias.

Agora. saibam VV. EE.ix.: voto assim, não porquê acre
dite aue' não po",sa havr:'r moral sem religião.

O SR. ZOROAS'1'RO GOUVEIA - Ê a guerra civil nas es
colas.

Ú SR. ARMANDO LAYDNER - V. illx. declarou que não
era i'a'\!'lstao (' df'fendeu brilhantemente o ponto de vista da
maioria.

O 8R. MAGALHÃES NETO - Com sacristães ateus.
Aceito a moral sem religião, mesmo porquê aqueles

que não "rêm são dignos de todo o meu l'esp~Uo, e só tenho
aplausos e os mais francos louvores para os que praticam
o bem e~('iusivamente pelo prazer de praticá-lo.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Muito bem. Ê esta a ver
dadeira moral.

O SR. MAGALHÃES NETO - Era o que tinha a dizer.
(M':J,ito bem.)

O Sr. Antônio Covello - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Te'll a palavra o Sr. AntOnio Covel1o,
para encaminhar a votação.

O Sr. Antônio Coveno (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: não venho, a esta hora
de debate e nesta altura da controvérsia, revolver pontos de
vista doutrinários a respeito do palpitante assunto que será
objeto, dentro de poucos momentos, da deliberação desta
respeitavel Assembléia. Toda e qualquer apreciação de or
dem doutrinária será inteiramente inútil (muito bem), em
face da realidade objetiva, á qual nos devemos cingir para
resolver praticamente a questão.

Estamos empenhados na elaboração da Carta· Constitu
cional, e a Carta Constitucional é um código de princípios
jurídicos, não um código de regras morais. Não é, por con
sequência, o problema de ordem moral ou o pr(}blema de
ordem religi(}sa que nos compete examinar; mas, apenas,
indagar se a orientação que vai ser fixada na futura Cons
tituição, em matéria de ensino religioso, corresponde ou
não a uma exigência imperativa da conciêneia nacional, di
tada pelas condições políticas do País.

Segundo os dispositivos submetidos á apreciação dos
Srs. Constituintes, encontramo-nos em face do problema da
obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas ou
da facultatividade desse mesmo ellsino. Assim, ou optamos
pelo ensino religioso obrigatório, ou pelo ensino religioso
facultativo. Na primeira hipótese, aprovaremos o .artigo
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17:1 tal como está redigido; na segur.ja, o r:! ~igo 10 do pa
recer da subcomissão.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. r::. esl:í Jazendo jOgo
de "palavras.

O SR. ANTONIO COVELLO - : .... 0 há mais lugar para
dissimulações. Nesta altura do de', I:'~, ninguém póde ilu
dir-se: ou n obrigatoriedade nu f .:.llllaLividade do ensino
religioso. Assim posto o pro!':,lr:,·}, pPl'mito-me formular
uma interrogação: facullativ,\ ':' i' s(~ja o ensino religioso
Das escolas públicas do Pllí:5 r;('.~d com isso cerceada ou
suprimida a liberdade des~a : .o':'.didade de ensino? Vitorio
sa a doutrina dos que Pl'('g;, 'I U ensino facultativo, sofrerá
com isso a missão educalÍ\'l ,:U5 que se dedicam ã dissemi
Dacào dos ensinamentos dJ. 1Y•.1 Léria religiosa ou moral?

Até o presente mo,.' ;:,' o, a despeito do regime político
em que vivemos e do -;:<'.:r.a vigente de laicidade de ensi
no, não conheço umu 2; queixa, uma só reclamação contra
a liberdade do ensi~~::> <":Jigioso, que tem sido integralmente
respeitado.

Pergunto ainda, lia1'a completar o meu pensamento: es
tabelecido o ensino re:igioso facultativo, ficarão as crian
ças, para as qu,: ,- os interessados reclamam êsse ensino,
privadas de o rC',; .. ber? Não vejo, Sr. Presidente, razões para
que consagrem:)'" (J princípio rígido da obrigatoriedade,
cuja aplicação c'i1Gontrará na prática graves obstáculos, e
que redundará no constrangimento dos que consideram dis
pensável o e;isino de matéria religiosa, o que vai impor
tar, certamente, na criação de uma fonte de sérias discór
dias futuras.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - 'Tal não se dará de forma al
guma.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador estar a
findar o tempo de que dispõe para o encaminhamento da
voLação.

O SR. ANTôNIO COVELLO - Vou concluir, Sr. Presi
dente. Poucas palavras mais. Instituído o ensino religio
so facultativo, nenhum perigo trará contra a natural disse
minação da matéria religiosa, como até agora se verifica;
nada descubro que possa tolher a atividade dos que, de acõr
do com o credo que adotam, se dedicam á missão de educa
doraes da infancia.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Posso citar, em tése, a
'V _ Ex. o Distrito Federal, onde o ensino religioso não é
permitido nas escolas públicas pelo diretor de Instrução,
a-pesar-do decreto do Govêrno Provisório.

O SR. ANTÔNIO COVELLO - As escolas de ensino re
ligioso abundam e florescem em nosso País. Ao lado da es
cola leiga, onde será adotado o sistema do ensino religioso
facultativo, continuarão a manter-se e a prosperar a~ esco
las particulares, especialmente, destinadas ao ensino religio
so. Não havendo, pois, motivos gerais ou particulares que
nos levem á aprovação preferencial do princípio da obri
gatoriedade do ensino religioso, repelido por uma grande
parte desta Assembléia, penso que mais aconselhável é a
aprovação do principio da facultatividade dêsse ensino tal
como resulta do artigo 10 da Subcomissão, porquê, adotan-



- 345-

-do-o, não ferimos a conciência dos que se consideram eman
cipados, nem ofendemos o direito dos que, partidários da
obrigatoriedade, prégam a franca divulgação da cultura re
ligiosa.

Repito: é um código político que elaboramos o não um
código de moral. E, embora partidários do ensino religio
so, não neguemos um fato: é que, acima de tudo, somos
partidários da plena liberdade de conciência. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O Sr. César Tinoco - Peco a pa.lavra, para enco.minhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
(Sussurro no recinto.)

VOZES: Votol Votol

o Sr. César Tinoco (Para encaminhar a votação) 
Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que vá descontando o tempo
que a intolerancia religiosa está tomando ao orador. (Mur
múrio na sala.)

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o
Sr. Deputado César Tinoco.

O SR. CÉSAR TINOCO - Quero fazer uso da palavra no
prazo que o Regimento me permite.

Sr. Presidente, sou ampla e abertamente pelo ensino
leigo, porquê a única conquista da liberdade, realizada na
Constituição de 91, e que até agora deu os melhores frutos
para o progresso de todas as religiões no Brasil, está sendo
sopitada, codilhada, aniquilada na votação de uma Consti
tuição que se faz em nome da liberdade, para se tentar esta
belecer a escravatura da conciência do Brasil.

O SR. LUIZ SucUPIRA - É para garantir a liberdade de
conciência do Brasil.

O SR. CÉSAR TINOCO - Amplamente partidário do
€nsino leigo, estou diante de uma situação de fato em que,
alterando-se a matéria, dia a dia, em cada projeto, para
maior arrÔcho da conciência e da· opinião livre do Brasil, se
vem modificando os textos, em pareceres, em emendas,
apertando mais o freio, cerceando mais a liberdade, afim de
se criar, conciente ou inconcientemente, a luta religiosa no
Brasil.

É essa luta que·desejo impedir, porquê se institue a es
cola pública á. custa do dinheiro do Povo; o imposto é pago
indistintamente pelo atêu, pelo protestante, pelo maçônico,
pelo espírita e pelo católico romano. O dinheiro é de todos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas, sobretudo, da maioria
católica.

O SR. CÉSAR TINOCO - Desejo evitar que a escola
Se transforme em centro sectário de uma ou de outra reli
gião que tenha conquistado a professora pela prédi-ca ou
pelo confissionário. Quero a liberdade realmente, e não a
ficção da liberdade; quero que haja respeito á conciência de
cada um e não á conciência mascarada por palavras ou por
I)retextos.
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Estamos, porém, diante do fato a consumar-S8. Nã()
vejo inconveniente algum no ensino religioso facultativo; ma&·
é preciso que êle seja de fato facultativo e não disfarçada
mente obrigatório, como está no art. 171, em que se dá a li
berdade em nome da mentira.

O SR. LEÔNCiO GALRÃO - V. Ex. não deve afirmar que
os seus colegas estejam mentindo.

O SR. CÉSAR TINOCO - Não faca êsse juízo de meus
colegas. mas discuto com as palavras que estão escritas no
artigo. V. Ex., como sacerd 01 e, respeitável no seu ponio de
vista, há de se poupar ao trabalho de ir á escola ensinar ca
tecismo. procurando dar essa missão ás professoras, á custa
do Estado.

Devo dizer o que penso, para que aqueles que julgam
que há liberdade no ensino facultativo, vejam Clue, de fato,
ela não existe no art. 17f, em que se cogita apenas do en
sino cat6lico.

Por que não retiram 08 nobres Deputados, que desejam
o ensino facuI.tativo de qualquer religião, o pedido de pre
ferência. votando o parecer da Comissão?

O Sa. FERREIRA DE SOUSA - Não aceitamos o parecer da
Comissão, porquê êle mantém disposições de um decreto que
o Distrito Federal não cumpre.

O SR. CÉSllt TINOCO - Enquanto se camuflar a fa
culdade do ensino religioso, tenho o direito de reagir por
quê s6 quero o bem do Brasil acima de todas as religiões e
de todos os interêsses; só aspiro á nacionalizacão da Consti
tuição Brasileira fora de qualquer convicção religiosa.

O parecer da Comissão, que estabelece a faculdade do
ensino religioso, diz que êsse ensino não será dado, nem pago
pelo Govêrno, mas por padres, por missionários, pelos re
presentantes da Igreja que quiserem ir á escola. Mas o ar
tigo 171 estabelece uma obrigaeão. O parecer é 6timo, por
que, instituindo o ensino religioso facultativo, impede, toda
via, que o Govêrno custeie êsse ensino e que a professora
seia instrumento do padre.

A Assembléia. se. quiser fazer o bem do Rra.sil, só tem
um caminho a seguir: rejeitar o artigo 171 e votar o parecer
da Comissão.

A Assembléia, portan.to, se quer fazer o bem do Brasil'
e não o de qualquer seita religiosa, só tem de rejeitar o. ar
tigo 171 e votar o parecer da Comissão, que dá. a faculdad'&
do ensino, a faellldade livre, sem coação, sem exploracão e
sem mentira.

À Assembléia vai votar. Somos todos brasileiros. Vote
mos pelo Brasil e n.ão pela religião I (Muito be7'A.)

Em seguida, é dado como aprovado o desta--
que requerido lIelos Srs. Arruda camara e
outros.

o Sr. Fernando de Abreu (Pela ordem) - Requeiro a
verificação da votacão.

O Sr. Presidente - A requerimento do Sr. Deputado' 1"er
nando de Abreu vou ill'Oceder a verificação da 'Votação.
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o Sr. Guaraci Silveira - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor'
Guarací Silveira.

O Sr. Guaraci Silveira (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, solicitaria de V. Ex, informasse á Casa, que aqueles
que votam contra êsse destaque deixam de pé o mesmo ensino.
religioso facultativo já aprovado, de acôrdo com a emenda·
da bancada baiana, apenas com a diferença de horário.

O Sr. Presidente - Não era meu desejo dizer isso á As
sembléia, pois seria praticar uma injustiça para com a Casa,
já suficientemente esclarecida SÔbre o assunto.

Vai se proceder á verificação da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reco
nhece-se terem votado a favor 139 81's. Deputados.
e contra 58, total :197.

O Sr. Presidente - O destaque requerido pelo Sr. Arru
da Caroara e outros, foi aprovado, de aCÔrdo com o requeri
mento.

(Palmas no recinto.)

O 81'. Zoroastro Gouveia - Abaixo a república clerical 1

"Vem á Mesa a seguinte

Declaro ter votado contra o destaque do artigo 171, do
Subst.itutivo ao PI·o.ieto ela Constituição, por estar de acOrdo
com o artigo 10, do parecer na comissão, já aprovado pela
Assemhléia, que está assim rf.'(li~icio: "O ensino religioso, de
qualquer confissão, será facultativo, nas escolas, desde que
ministrado f6ra do horário, sem remuneração e por pessoa
estranha á~ mAsmas. riR arflrrlo ,~om fi ~()nfis!':ão religiosa do
aluno, manifestada pelos pais ou respons'áveis."

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - A. C. PachecO'·
6 Silva.

-DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei pela manutenção integral' do texto do artigo f71
do projeto de constituição já aprovado em ia 6iscussão.

E para assim vot-ar fundei-me, além das razões expressas
da tribuna pelos nobres Deputados que oraram sObre o assun
to, nas seguintes outras, que 6ra exponho:

Encaro a matéria de um ponto de vista geral, sem ne
nhuma preocupacão de crença ou de seita. Mas, vejo no en-
sino religioso a grande, a poderosa arma de defesa da civili
zação ocidental, neste momento da vida mundial.

O primeiro quartel deste século foi marcado pelo esfor~G
imenso da Alemanha, no sentido de criar e, em seguida, de
impôr ao mundo a sua cultura - a "kultur" - de que tanto
se falou no periodo da grande guerra. Cultura de um carátel'
todo específico, na qual 'não era difícil divisar um fundo m1s
tico que levava o grande povo alemão a se sentir com uma
vocação messiana no mundo de hoje. Atrás da tremenda be-
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catombe de 1914 existia, sem dúvida, como fator filosófico
do embate, essa mentalidade germanica.

Tendo, porém, a grande guerra o desfecho que todos co
nhecemos. a Alemanha, corroída em suas crenças pela refor
ma luterana, não encontrou em sua alma nacional aqueles
mesmos elementos de fé, com que tanto se amparara a França
por ocasiúo da derrota de 1870.

E, fracassada a tentativa de imposição da "kultur" ao
mundo civilizado, vencida materialmente a Alemanha, - ela,
depois dos primeiros tempos de confusão subsequente á der
rota, começou a esboçar, no terreno espiritual, á guisa de re
aeão, um movimento intelectual no sentido de um pe~igoso

orientalismo. Essa tendência explica o alto sucesso, durante
certo período do após-guerra, na Alemanha, de todas as obras
do orientalismo hindú, com Rabindranath Tagore á frente.

Assim, a dolorosa sensibilidade do povo vencido passou a
·encontrar no asiatismo um derivativo para as suas queixas
amargas contra a civilizacão ocidental, que acabava de venceI'
e oprimir a Alemanha. Thomas Wann, na sua vasta obra
!itero-filosófica, o conde Keyserling e, notadamente, toda a
obra íiIosófica e sociológica de Spengler são expressões dêsse
estado de espírito do povo germanico, em atitude hostil á ci
vilização ocidental, de caráter cristão e de origem latina.

Ora, ao mesmo tempo que tal se passa na Alemanha. o
mesmo acontece na Rússia.

País que não foi nunca nem bem europêu, nem bem asia
tico, a Rússia vinha desde Pedro, o Grande, subordinada á
cultura ocidental mais por uma imposição artificial do Esta
do, do que propriamente por uma tendência da sua gente.
Esta, ao contrário, nunca escondeu a sua inclinação e .simpa
tia pela Asia.

Occorrida a revolução russa, e isolados os siavos do
resto do mundo pelo rompimento de relações e contatos com
os demais povos da Europa, aquelas tendências russas para o
asiatismo se concentraram e se consolidaram.

Henri Wassis,em sua obra "Defense de l'Oooident", bem
-descreve o fenômeno. Dostoievsky, Gorki, Tchadaaief são ex
pressões dessa ori~ntalização dos russos.

De tudo isso, o'que se verifica na hora presente da. ci
vilização mundial é o seguinte: - por um lado, a civilizacão
latina, encarnada belamente pela França e se irradiando pelo
ocidente europeu, bem como pelas outras partes do mundo
·que lhe servem de satélites intelectuais; por outro lado uma
civilização norte-européia, germano-slava, fundada na seme
lhança de situação entre a Rússia e a Alemanha, - civilizac~_o
essa que, refletindo um anseio de orientalização espIritual do
mundo, se volta ameaçadora contra a latinidade.

Ora, a característica fundamental de nossa civilização oci
dental - é o cristianismo. ~le é positivamente o seu traço'
.~pecffico. De sua influência dimana a própria essência dessa
civilização.

Assim sendo, parece-me que a grande defesa da civili
zação ocidental, visivelmente ameaçada pelo orientalismo ger
mano-slavo, está no fortalecimento da fé.

Temos de nos defender no mesmo terreno e com as mes
mas armas que estão utilizando contra nós. ~sse terreno- é l)
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espiritua'l'. As armas com que nos combatem são as crenças &
as doutrinas filosóficas do hinduismo, do budismo, etc. De
fender-nos-emos robustecendo as nossas convicções e as nOs
sas crenças.

E é de fato na resistência dentro do terreno espiritual
Que eu mais confio.

~sse mesmo cristianismo que criou a mais bela civiliza
ção da História, há-de no momento salvar sua obra.

Mas para tanto é preciso que lhe proporcionemos os meios
de ação.

E é atuando sôbre a matéria plo,smável infantil que êle
conseguirá a sua alta missão.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Th. Monteiro de
Barros Filho.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei pela manutenção do artigo 171 do projeto aprovado
em primeiro turno .

..A educação, disse-o lapidarmente Teixeira Mendes, é·
impossível sem culto e sem um ensino religioso qualquer.
Porquê não é concebível educar ninguém sem inculcar-lhe
hábitos de moralidade e fornecer-lhe as noções que explicam
êsses hábiws. Ou dá-se essa cultura moral ou mental, ou não
se educa, embora se preste o nome de educação a uma defor
mação metafísico-materialista do cérebro infantil e adoles
cente. "

Não menos incisivo Ramalho Ortigão: "combater apenas
o analfabetismo do povo por meio de e8colas primárias e de
escolas infantis sem religião e sem Deus, não é salvar uma
civilização, é derruí-Ia pela base por meio do pedantismo da
incompetência, da materialização dos sentimentos e do enve
nenamento das idéias".

Com poucas exceções, o ensino religioso está consagrado
na legislação dos povos cultos.--Eis o artigo 149 da Constituição de Weimar, tão citada
a "propósito de materias em que não é tão positiva:

"O ensino religioso é matéria ordinária do curso
nas escolas, á exceção das de confiss.ão livre, devendo
ser regulamentado no quadro da legislação escolar e
ministrado de harmonia com os princípios da comuni
d~de religiosa interessada, sem prejuízo do direito da
fIscalização do Estado. Os mestres ministram o ensino
religioso e se ocupam de funções culturais, conforme
a sua vontade; e os alunos não tomam parte no ensino
sÔbre as matérias religiosas e nas cerimonias e práti
cas do culto, senão de acÔrào .com a vontade manifes
tada pelas pessoas responsáveis pela sua educação re
ligiosa".

É êste o artigo 120 da Constituição da Polonia:

"Em todo estabelecimento de instrução, cujo pro-o
grama comporta a formação de jovens abaixo de 18'
anos, e que é mantido total ou parcialmente pelo Es
tado ou pelas coletividades autonomas, o ensino reli
gioso é obrigat6rio para todos os alunos. A direção e
fiscalização dêste ensino pertence á autoridade religio-



"A Itália considera funda.mento e coroa da instrução
pública o ensino da doutrina cristã, segundo a forma re
cebida pela tradição católica. E por isso concorda que
o ensino religioso, ministrado nas escolas públicas ele
mentares, tenlJa ulterlOr' de:5euvolvl.nento naiS escola3
médias, de conformidade com us programas a estabe
lecerem-se de acôrdo entre a Santa Sá e o Estado."
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ss. interessada, sob reserva do direito superior de ins
peção que pertence ás autoridades escolares do Estado."

O artigo 36 da Concordata entre a Santa Sé e a Itália
'dispõe:.,
11

Na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, o ensino religioso
,é incluido como disciplina integrante dos programas oficiais.
Na Inglaterra e na Holanda custeiam os cofres públicos as es
colas religiosas e confessionais.

A experiência do mundo culto fala, portanto, em favor
-do ensino religioso nas escolas.

Com incluir êsse ensino, sob a forma facultativa, entre
,as matérias dos horários escolares, o legislador constituinte,
·sôbre harmonizar a sua deliberação com os preceitos de pe
·dagogia moderna, eis que. segundo Whitehead, notável peda
gogo inglês, education is essentinl!y religious. também a con
formou com indisfarçável aspir'utão da maioria do povo bra
'Bileiro.

E nem se diga qUf>: o dl"po"itivo atenta contra a liher
dade de conciência e quP oca,:ionará graves perturbações á
'Vida escolar.

Em primeiro lugar o ensino é facultativo e fica na de
pp-ruiência da vontarLe dus P(llS ou. responsáveis Em sf>:gundo
-lugar náo é privilégio de nenhuma relIgião, posto aproveita
mais á católica e isso pela só e simples :-azão de que ela é a
da maioria da Nação.

Se o ensino religioso nas escolas, ainda que facultativo,
lhes atenta. segundo alguns. <'-ontra a Iihernadp de conciência,
o exclusivamente leigo atenta contra a dos que o desejam e
que são, no Brasil, a irrecusável maioria.

Dai a necessidade de conciliação. É o a que visou com
'acêrto o preceito do artigo 171.

"Não é infinitamente mais consentaneo á verdadeira li
berdade espiritual, intp.rroga com justeza o Padre Franca, sub
ministrar o ensino religioso aos filhos das famílias católicas,
dispensando dêste ensino os alunos cujos pais o solicitarem?
Nesta hipótese, de quem se violam os direitos, ou melhor, de
-quem não se respeitam sinceramente os direitos? Não hã
opressão de maiorias sôbre minorias, nem despotismos irri
tantes de minorias sôbre maiorias. Pma vez que não há cons
trangimento ou coação legal do Estaao sõbre as familias, obri
gando as religiosas a uma escola leiga, ou as de mcrédulos
ou dissidentes a um ensino religioso contrário á sua vontade,
cumpre a autoridade civil a sua missão de deferêMia e res
peito ás convicções espirituais dos cidadãos."

A lição de outros povos, onde maior é o número de reli
giões, afasta o receio de que o ensino religioso ministrado
.nos têrmos do artigo 171 enseje perturbações na vida escolar.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Nereu Ramos.
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~EaLARAÇÃO DE VOTO

Declaramos haver votado contra o destaque do artigo
f71 do projeto da Comissão Constitucional para que déssc
lugar á emenda assinada pelo Sr. Alcantara Machado e
outros, assim redigida:

"O ensino religioso será facultativo nas escolas pú
blicas primárias e secundárias, profissionais e normais a
ministrado no horário e de acOrdo com a confissão rel1gio
sa do aluno, manifestado pelos pais ou responsáveis. J.~ão
,poderá ser ministrado par funcionário ou professor do es
tabelecimento" •

'Sala das Sessões 30 de Maio de 1934. - Fernando de
-Abreu. - Godofredo Menezes. - Carlos Lindenberg.

DECLARACÃO DE VOTO

Vc~ei contra o artigo 171 do projeto, que permite o en
'sino religioso nas escolas como matéria dos horários. R€'
·conheço a necessidade dos fatores morais na educar.ão c
na vida social, e, assim, não me oporia ao ensino religioso
facultativo nas escolas, desde, porém, que êle fosse minis
trado fora dos horários. Daria, por essas razões, meu voto
.ao artigo 10 do substitutivo da Subcomissão .

. Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Simões Bar
bosa.

O Sr. Maurício Cardoso (Pela ordem) - Sr. Presidente,
'envio á Mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Declaro ter votado pelo ensino religioso facul~ativo,

ministrado - a) a requerimento do representante legal do
aluno; b) no horário escolar; c) sem onu::! .;;>ara I)S cofres
PÚblil'l)"(.

Sala das Sessões, SO de Maio de 1934. - Mauricio Cafr
-doso.

O Sr. Guarací Silveira - Sr. Presidente, pedi a pala'Ta
para também enviar á Mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Votei contra o artigo 171-
.Como declarei, em meu primeiro discurso sÔbre o as

:sunto, estaria pronto a aprovar um decreto como aquele de
Laudo de Camargo, em São Paulo, permitindo o ensino re
ligioso, mas garantindo, por todos os modos possíveIs, o
l'espeito á conci':'ncia dos alunos. E isso por concess~c. p.)is
r- , tese continúo ~. pensar que o professor deve cnsf':iar re
ligião pela sua conduta cristã, como ~isse Jesús - luza. a
'Vo.'1sa luz - ficando ao lar e ao te:nplo o ensiao :3onfisSlo
nal.

Naquele tempo, disseram os colegas católicos qu'a s6m:en
te isso pretendiam, e quando citei o caso de S. Paulo. onde
-as professoras. contra os têrmos do decreto, passaram a le
cionar dentro do horário e nas suas próprias cla5ses. com a
-declaração do Bispo de Campinas que obtivera do Govêrc.o
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essa concessão, uns negaram e outros afirmaram que não
devíamos argumentar com exceções.

Pois bem. Hoje, sabem todos que eram verdadeiras mi
nhas palavras, embora persistam em declarar que a .~! or
dinária fará restrÍções. Estavam apenas tomando o pulso
da Assembléia, para depois afastarem todas as r61ltLições
que lhes proibissem o domínio absoluto da escola.

Aí está a emenda da bancada do nobre e pat!-i6tico
Deputado Medeiros Neto, com S. Ex. á frente, erigind().
para garantia da liberdade de conciência, ensino religioso.
fóra do horário escolar e por pessoa estranha ao eS~:lbele
cimento.

Aí está o insigne republicano Deputado Alcanta1::l. Ma
chado, assinando uma emenda, exigindo que o ensino reli
gioso, ainda que fosse dentro do horário escolar, deveria ser
ministrado por pessoa estranha ao estabelecimento.

Não tive dúvidas em louvar da tribuna o gesto de S. Ex.
e seus companheiros que assinaram essa emenda. Sabendo.
que os elementos clericais ameaçavam negar votos aos que
não fos;::em inteiramente submissos ás suas exigências
agora máximas. em vez de mínimas - eSse ato, cob"ando·
a conciência cívica acima do futuro político, era digno de
todo o encômio. Só homens de grande eivismo poderiam
fazê-lo.

Entretanto, todas essas emendas foram abandonadas e
o artigo :171, exigido pelos bispos em seus telegramas, foi
reclamado na coordenacão e ..• foi aceito. As exigências re
publicanas foram sufocadas. A liberalidade reconhecida do
povo brasileiro foi postergada. Apenas alegam que ae:; exi
gências virão na lei ordinária.

Votei contra o artigo 171 como brasileÍro e como ·pau
lista.

Como paulista, sim, porquê não traí as homéricas fi
guras de 1889 como Prudente, Glicério, Campos Sale~ I

Qllando estávamos nas trincheiras, sob as balas de ca
n.hões, todos nós pertencíamos a partidos que haviam ado
tado a separacão completa do Estado e Igreja. LutáYamos·
por uma Constituição nesse espírito. Nosso sangue hume
deceu o solo republicano de S. Paulo e o novo partido que·
surgiu das trincheiras também adotou essa separação
completa.

Não se diga que os 166 mil votos em 260 mil que deu
S. Paulo, sancionaram o programa novo.

Feito êsse programa sem consulta aos eleitores, não
tinham êles outro caminho: ou votar com S. Paulo dentro·
dêsse programa, ou contra S. Paulo.

S6mente Os individuos de máxima confiança em sua
própria fôrca moral poderiam votar com outros pa"tidos,
por causa dos princfpios, na certeza de que, com qualquer
programa ou qualquer partido, estariam sempre com oão
Paulo.

Poderíamos citar os mais ilustres jornalistas do meu
Estado, ou_e .condenavam, e ainda condenam essas reivindi
cações católicas, e que. entretanto, votaram no programa
mínimo. sómentc para ..atar com S. Paulo.

E se perguntássemos a alguns dos chefes e candidatos
de partidos saberíamos que essa concessão foi um sacriff
roio por amor do Estado.

Mas ninguém sl1punha que as concessões iriam aiém do
decreto Laudo de Camargo - eoneiência católica e eon--
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ciência republicana: ensino facultativo, fóra do hot"á:rio
escolar. pOl'pHSSOa estranha ao p.stabelecimento,

Mais tio que isso era c;l1fo~ar a nossa conciênclll,.
O recúo da emenda paulista e a queda da emenda baia

na mostram que na úIt.ima ,'efrpga empanou-se a gl6ria de
S.. Paulo e a glória da Baia.

"Cessa tudo que a antiga musa canta
Que outro "valor" mais fortp se l~vanta,"

Voto contra o a.rtigo 171 porqnê êle foi exigirJo para
sufocar a última garantia republicllna de conciênl~ia rio de
creto Laudo de Camargo, e das emendas de S. Paulo e da
Bafa.

- lcabod! - foi-se a gl6ria.
~sse foi o doloroso grito da mulher de Finéas, nora dé

Elf, o sacerdote que não teve porj~r sl\bre a moral ri· ::.eus
filhos, ao ver levada em cativei!'o :l o\rc·a da Alian('3, E
acrescentou:

- Foi-se a glória de Israel!
E Icabod chamou-se o filho que ela deu á luz naquele

momento.
- Icabodl Foi-se a glória de S. Paulo ~'epubliean() de

1889! Foi-se a gl6ria de todos os seus partidos que defen
diam, ao menos no espírito do der.reto Laudo de Camargo,
o l'e;;pdlo á conciência da criança paulista.

Nas. trinr-hp.iras, quando os partidos nos man1ararr der
ramar sangue pela Constituição, sonhávamos com a Repú
blica de 1889 e suas conquistas ampliadas e garantidas.

Voltamos, e os partidos fizeram um conchavo que não
se podia discutir porquê o bem de São Paulo não o permi
tia. Foi o prêço exigido para adesão de elementos para os
quais o "bem de São Paulo" não era moeda bastante de pa
gamento.

Fomos iludidos pela' primeira vez, e também foi ilu
dido o partido das trincheiras 'que, ao sair de lá, ainda com
marcas de sangue, escreveu em seu programa a completa
separação entre Estado e Igreja.

Nem um s6 jornal, nem uma s6 sociedade científica
Olt pedag6gica de S. Paulo,' pm favor das reivindicacõps ca
t6licas!

A emenda paulista mostrou qt1P a g16ria de S. Paulo
ainda estava de pé. Ao menos o ensino por pessoa estranha
ao estabelecimento. Era o "on ne passe pas" glorioso I

nppoi~,. raiu.
Mas o sangue das trincheiras não foi em vão.
Nasceu á mulhp.r de Finlla.c:; 11ln fi1no chamado Trabod

-foi-se a glória, Nasceu a São Paulo um filho 'também.
~sses filhos são os restauradores da República de 1889

e da honra dos paulistas que a proclamaram e defenderam
seus.princípios.

Enquanto, nos seus túmulos, choram os republicanos
paulistas, enquanto a bandeira de São Paulo pende entriste
cida, as suas listas brancas e negras, êsse grito - foi-se a
gl6ría do São Paulo republicano de 18891- será alentador
de novas lutas, até que essa bandeira, tantas vezes gloriosa,
e hoje vencida, se entrelace com a bandeira brasileira num
hino de vitória contra a opressão e contra a tirania religiosa
nas escolas.

Foi-se a glória de São Paulo republicano de 1889, mas
ela há de voltar! Voltará num grito altissonante de reivin
dicação patriótica!

"VOLUME xxn 23
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Como paulista e como brasileiro votei contra o artigo
:1.7:1. porquê só há um. interêsse que me faz agir e vibrar:
da justiça e da verdade. '

Saibam todos os Ilaulistas e brasileiros republicanos que
votei conlra o artigo :I 71 !

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Guaraci Sil
veira, Deputado por São Paulo.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque para as seguintes

EMENDAS

Emenda 1.753 artigo 2° (pag. 13).
Emenda L 934 artigo 3° (pag. i 7),
Emenda 1.934 artigo 7°, n. :I. (pag. 18).
Emenda 1.753 atngo 9°, parág, único (pag. 14).
Substituir artigo 170.
Substituir artigo .171.

Emenda 39. (projeto 1-B 1934, pago 6). Organização
Federal.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Fernando lk
MGI}alhães.

O Sr. Fernando Magalhães - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, como se trata de assunto já resolvido, peço a retirada
[lo requerimento.

O Sr. Presidente - Defiro o pedido do nobre Depu-
~~. .

O Sr. Presidente'- Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda D. 407, capítulo IX, ar
tigo 170, pág. 216 do avulso, com a exclusão do período
final.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Mario de A.
Ramos. .

Vou submeter a' votos a matéria.

Votação da seguinte

EMEr-."DA

N. 407

Ao capítulo IX.
O art. 170 redija-se.
É livre o ensino em todos os graus, observadas as

nór~s da legislacão federal. Os exa1nes finais do ensino
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secundário e do superior devem obedecer aos programas e
provas fixados pela Lei Federal, e estão sujeitos a fiscali
zação do Govêrno Federal ou Estadual. - Mario Ramos,

O Sr. Mário Ramos - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Mário Ramos.

O Sr. Mário Ramos (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não esperava, a essa al
tura dos debates, ter ainda de ocupar a benévola atenção
dessa soberana Assembléia; porém é tal a relevancia da
matéria em votação que não pôde deixar de requerer o
desta.que da emenda que apresentei ao art. 170 do projeto
e que tomou o n, 407 á página 21ú do avulso.

A Assembléia, devido ao método um tanto trabalhoso
que temos dado á utilização do Regimento, muito tem so
frido nas suas emendas, pois, de fato, hav'cndo emendado
durante longos 20 dias o Ante-projeto do ItamaraU, ofere
ceram,-lhe não pareceres, sàbre as suas emendas para serem
discutidos em face dos artigos do Ante-projeto que lhe de
ram vida, mas sim um substitutivo complet.o que as cir
cunstancias levaram-na num gesto de abnegação e alto pa
triotismo a considerar aprovado em segttnda discussão, sem
dúcttssão e em gln1.!a.

Concederam-lhe então trinta dias para que discursasse
e apresentasse novas emendas ao substitutivo, e assim fize
ram resignadamente quasi todos Srs. Deputados e muitas
lindas páginas dos "Anais", de saber- e reflex:ão sôbre ques
tões: de direitos e deveres - de at.ribuições do Legislativo,
do ExeclltiyO, do Jtlflif'i:irio, exr!""3icões documentadas sôbre
questões financeiras, econômicas. sor,jais relativas tamhém
á família e á educação, tudo enfim foi ouvido a tal distan
cia de dias de !lnj" ,1« vlllnr.fto. que muitos dôsses discur
sos quasi se tornaram praticamenfe inúteis ás resoluções
que se têm processado.

Hoje, 81's. Consf itl1infp!". f(\mos diante de nós pa!'a ,iul
gampnto e rotação nfio mais Ante-projet.o na" págs. 7 do
avulso um novo substitutivo do ilustre subcomité.

É minha opinião, Sr. Presidente, que o projeto é ainda
Educação"; vel,'" f)l'uJ"essor, com mais de trinta anos de ma
g-isL:rio. dos quais 25 de efetivo exercício. tendo com amor
á ver--dade o exercido acima de tudo, vejo no projeto uni
·dadr, e c1m'eza feitas certas emendas que a Assembléia
alpndeu. A emenda que requeri destaque só do primeiro
período e que tOl.uOU o n. 407 referente ao art. 170, assim
dispunha:

"É livre u ensino em todos 03 graus observadas as nor
mas de legislação federal, etc., etc."

Srs. Constituintes, é possivp,l concordar que o substi
tutivo do Subcomité tenha atendido a última :parte, mas em
nenhum dos artigos, parágrafos ou incisos se en.contra êsse
princfDio fundamental enunciado "é livre o ensmo em to
dos os graus, Llbservadas as normas da legis.lação. fegeral".
E tal declaracão, das mais altas consequênClas, precIsa es-
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tar expressa afim de que, qualquer que seja a legislação ou
regulamentação que os poderes legislativos ou executivos,
federal, estadual ou municipal, venham em qualquer tempo
a decretar, valerá em suas disposições dentro dêste axioma
fundamrnfal oue nfio haverá entraves nem barreiras á ini
cjativ~ Tlarticúlnr na crincão de ~nrso~ nrimários. tpcnicos,
secundári"", superiores ou de altos estudos, respeitadas as
nOl'TT"'<l" ti~ 1"0";"1""",, fpn't>T'nl. A (file nequpno lipsE'mvolvi
mento não estaria limitado o nos·so ensino, e a nossa cultura,
se ni'!n ft)",,1' n inip,in tiva partir,l1lar. se não fosse a anriácia e
o sacrifício dêsses pioneiros que se chamaram Barão de
Macaubas. Vitório ela Coc;t.a, Alfredo Gomes. Luiz Viana,
Tirnofpo 'P"l"PiNI. Afomo Cpl!"o. Cannino de Oliveira, Licínio
Cardoso, Pedro de Aquino e muitos outros?

Srs. Constituintes: A liberdade de ensino é acumieira
a onde vêm se apoiar e donde emanam t.odas as outras li
berdades: a de orar, a de pensar, a de falar, a de escrever,
de corresponr/er. r/e imprimir, de discutir, ele se reunir, de
associar, dI' f.rahalhar. de ronsumir. n,.. aciqnirir. np, pos
sllir. OI' ronfrnfar. dp, rp;::irlir. r'!e ~ir~111ar. efe .. norauA é
ela que nos ensina, na órbita da razão, o uso de todas as
outras lihp,rdades!

Ela é pois assim a suprema liberdade, a que definia Vitor
C:msin: "O verdadeiro mundo do homem é a liberdade, e a
sua hist.ória TInO é outra coisa senão o progresso constante
de sna liberdade."

Consignemos, pois. e anunciemos na nossa Constituicão
democrática, como fundamento do capítulo da "Educação",
que o ensino é livre em todos os g-ram. ohservadas as nor
mas ri:] T.Pl?'i"!:l(:ão Ferlernl: é o applo qlle vos faço. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Prado Kel1y - Sr. Presidente. peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Prado Kelly (:Para encaminhar a 'Votaçãoj 
Sr. Presidente, o que se pretende na emenda é reeditar ma-
téria vencida. .

Na reuniíio ne hoie, trat.ando-se da emenda da Subcomis
são e, igualmente, dos requerimentos de destaque do nobre
leader ria maioria. já a AssemhIt>ja delihernu não só quanto
á q;.1p.stão da liberdade do ensino, em todos os ~raus, como
quanto á da ohservancia das normas da legi!>lação federal,
e quanto, ainda, á questão de exames finais do ensino se
cundário e superior. no que respeita ás provas e sua reali
zacãç>.

É matéria vencida.
Não levanto propriamente questão de ordem, porquê

confio no voto da Assembléia para rejeicão da emenda nú
mero 407. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - A Assembléia resolverá peia votaçlto.

O Sr. Leitão da Cunha - Sr. Presidente. peco a palavr~
pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Leitão da Cunha (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejava que V" Ex:. informasse se vai ser votada toda a
emenda, ou s6mente a primeira parte.

o Sr. Presidente - O requerimento do Sr. Deputado
Mário Ramos se refere apenas á primeira parte da emenda.

R' seguida, é dada como rejeitada a emenda
número 407-

O Sr. Mãrio Ramos (Pela ordem) requer verificacão da
votacão.

Procedenclo-sf! á verifir.:lr:'fio dp vnfaçilo. re
conbe-se terem votado a favor 80 Srs. Depu
tados e contra 59; total 139.

O Sr. Presidente - A emenda n. 407, foi ~,provada, de
acôrdo com o requerimento de destaque.

Há sôbrc a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Da Educação e da Cu.ltura

Requeiro o destaque da parte inicial do art. 170 do pro
jeto, até "legislacão federal".

Sala das Sessões, 26 .de Maio de 1934. - Raul Leitão
«a Cunha.

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) - Sr. Presidente,
trata-se do mesmo dIspositivo que acaba de ser votado.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Concordo em que seja consi
r.ado prejudicado o meu pedido.

O Sr. Presidente - Está prejudicado.

O Sr. Presidente - Ainda do mesmo Sr. Deputado. tenho
• seguinte
I

REQUERIMENTO

Da Educação e da Cultura

Requeiro o destaque da expressão: "ou da capacidade
e:cepC'ional"', da emenda n.L845 (art. 173).

Sala das Sessões, 206 de Maio de 1934. - Raul Leitão
da Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
'Totação, o Sr. Deputado Leitão da Cunha.

O Sr. Leitão da Cunha (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o destaque solicitado á Assembléia tem por
fim permitir que, na. legislação comum, além da assistência
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necessária aos estudantes que precisem de auxílios mate
riais, tambem possam ser estabelecidas recompensas para.
aqueles. que demonstrem capacidade excepcional.

É somente por is·to que solicito o destaque que, em breve,
será sujeito ao voto do plenário. (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitado o destaque reque
rido.

O Sr. Presidente - Eá sôbre a mesa o seguinte

R.EQUERIMENTO

Requeiro destaque do último artigo da emenda número
438, á página 10 do avulso, relativo á Educacão, para ser vo
tado no respectivo capítulo.

O artigo destacado é o seguinte:
- Os professores e auxiliares de. ensino serão conser

vados nos respectivos cargos enquanto bem servirem ao en
sino e terão os benefícios que a legislacão ordinária esta
belecer, respeitados os direitos adquiridos até a promulga
ção Ijpsta Constiluicão.

Sala das Sessões, Maio de 1934. - Gabriel de B. Passos.

O Sr. Gabriel Passos - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. PresiêIente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Gabriel Passos.

O Sr. Gabriel Passos (Pela ordem) - Parece, Sr. Presi
dente, que está prejudicada a emenda, motivo pelo qual eu
a retiro.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de retirada.

O Sr. Presidente - Há SÔbre a mesa o seguinte

i'lEQUER.IMENTO

Requeiro o destaque das palavras: "inclusivp. auxílio
a estudantes de capacidade excepcional, que dêle necessita
rem", que se lêem no art. 176 do substitutivo da Comissão
Constitucional e preferência para a emenda D. 138, refe
rente ao mesmo assunto.

:Sala das Sessões, 2i de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Vou submeter a votos a matéria.

É rejeitado o destaque requerido.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

ItEQUER.IMEN'TO

Requeiro preferência para a emenda n. Ui, relativa ao
art. 178 do substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934: - Fernando de
Abreu.
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Vou submeter a votos a matéria.

Rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 141

CAPiTULO IV

Da família e da educ~ão

Art. 178. Suprima-se: "oficialmente considerados idô
lleos".

o Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte
rr:;'·. : '.. ~J .. ,.. ' , '. .,'! .::.~) ..•

REQUERIMENTO

Educação

Requeiro destaque da emenda n. 136. relativa ao ar
tigo 172 do substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das "Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Vou submeter a votos a emenda

Rejeitada a seguinte

N. :1.36

CAPiTULO IV

Da Família e da Educação

Art. 172. Redija-se:
O ensino primário e profissional é obrigatório, inclusive

para adultos.
Sala das Sessões. - Fernando de Ab,.eu.

O Sr. Presidente - Há st'lhrp l'l mP.!'a o seguinte

REOUERIMENTO

Requeiro destaque: a) do art.. 1° do Callftulo referente a
- Educação e Cultura - pág;. 7 no l'lvll1c:o. paroll. em c:!"U lu
gar, ser votado o artigo da emenda n. 438 (pág. 10), que diz:

"A União. os Estados e os M1micfpios são responsáveis
pela educaeão e cultura do povo."

Sala das Sessões. - Gabrip.7 PMSOS.

O Sr. Gabriel Passos - Ppc.... l'l m'llavra. pela omem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Gabriel Passos.

O Sr. Gabriel Passos (PelFJ. ordem) - Sr. Presidente.
pedi a palavra apenas para solicitar :1 retirada do requeri
mento, cuja votação V. Ex. acaba de anunci2l'.
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o Sr. Presidente - Deferido.

Também do mesmo Sr. Deputado é o seguinte,

REQUERIMENTO

b) Requeiro destaque, para ser aprovado como parágraf~
do art. 8°, do referido capitulo do parágrafo da página 11
emenuu '1&. 438, em prmCIPiU, que estabelecI:.

~Os 6rgclos de cultura poderão contratar serviços de mes
tres de nomeada, nacionais ou estrangeiros, sem atenção aos
requIsitos ordinariamente exigIdos para o provimento dos
cargos. " - Gabriel Passos.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Gabriel Passos - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gabriel Passos,
para ~llcamInhara votação.

. O Sr. Gabriel Passos (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, o intuito do destaque por mim requerido é
o de esclarecer bem a possIbilidade, que terão os órgãos de
cUltura, de contratar serviços de mestres de nomeada, quer
nacionais, quer estrangeiros, independente dos requisitos de
oróinário exigidos para o provimento dos cargos.

Parece-me, Sr. Presidente, que será necessário êsse dis
POSItiVO, principalmente em face do art. 9° da emenda número
1.934, votado numa das últimas sessões e pelo qual é vedada
a dispensa do concurso de títulos e provas no preenchimento
dos cargos do magistério, bem como a de provas escolares de
habilitação, etc. Reputo-o uma necessidade, Sr. Presidente.
porquê, se bem deva render, como todos nós, preito de home
nágem á competência dos mestres nacionais, sabemos que não
estamos ainda a ponto de dispensar a colaboração da experi
ência e da cultura de certos mestres estrangeiros.

Cada um de nós conhece a existência de estabelecimentos
que devem o seu feliz rumo inicial á colaboracão desses mes
tres.No Estado de Minas mesmo, onde tOdos podemos admi
rar um estabelecimento de ensino extraordináriamente mo
delar, qual seja a Escola de Aperfeiçoamento de Belo Hori
zonte (muito bem), vemos que êsse estabelecimento teve a
sua fase inicial orientada por professores estrangeiros, os
quais pelo seu renome. não poderiam vir para o nOSSQ meio
sem outras garantias ou forçados a se submeterem a deter
minadas condições e exigências.

Para aquela escola, vieram vultos de reconhecido mérito,
como lIIme. Antipoff, Arthus, Mlle. Milde, o professor Théo
dor Simon. colaborador de Binet, e muitos outros, que, com o
concurso de professores nacionais, aperfeiçoados no estran
geiro, deram áquele estabelecimento um rumo que o coloca,
hoje, entre os mais avançados de toda a América.

Igualmente, a Escola Modelar de Viçosa teve como pri
meiro orientador de seu ensino o Professor Rolfs.

E vemos agora êsse belo exemplo da Universidade paulis~

ta, solicitando a colaboração de eminentes mestres estrangei
ros para lhe dar o destino que fatalmente terão tais as bases
adotadas.

Ne.ssas condições, Sr. Presidente"para sanar os inconve
nientes apontados, e, ainda mais.. por ter sido votada, numa
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das últimas sessões da Assembléia, medida pela qual o ensino
em geral só pode ser ministrado na lingua nacional, espero
que a Assembléia aceite a emenda, a qual não prejudica de
modo algum II ulaJIO articulado, tlm suas liubas gerais ma
gnífico. (Muito bem.)

Em seguida, é dado como rejeit.ado o destaque
requerido.

o Sr. Gabriel Passos (Pela ordem) requer verificação da
votação.

o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Tomaz Lõbo. 10 Secretário.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-sI' le"E'IT1 votad" H I'avôr 75 8ro. Depu
tados e contra 55; total: 1::l0.

O SI', Presidente - O de;;t.aqu,>' requerido pelo Sr. Gabriel
Passos foi aprovado.

Há ainda do mesmo Deputacln o spguinte

REQUERIMENTO

c) Requeiro de1'taque do artigo ria empnda n. 438. pará
g1'afo 11, que di"põe:

"Nenhum estabelecimento de emino superior poderá ser
fundado no país sem prévia licença do Governo Federal, que,
para concedê-la, ajuizará de sua necessidade e dos recursos
de que disponha para seu desenvolvimento pedagógico.

Parágrafo. A lic€'nça não induz reconhecimento dos di
ploma~ que for·pm pxppdidos".

'Sala das Sessões, de Maio de 1934 - G-abriel de R.
Passos.

o Sr. Gabriel Passos - Peço a palavra. pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Gabriel Passos.

O Sr. Gabriel Passos (Pela ordem) - Sr. Presidente, a
emenda está prejudicada em virtude de votacão anterior e
eu a retiro, por êsse motivo.

O Sr. Presidente - A emenda fica prejudicada, em vista
da declaraCão do próprio autor. .

O SI' . Tomaz LObo, 1.0 Secretário, dsixa &

cadeira da presidênçia, que é ocupada pelo. Sr.
Antônio Carlos, Presidente.

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque do parágrafo único do art. 80, do
parecer da Comissão, que se lê ao alto da pág. 9, do avulso
respectivo.

'Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Odilon Braga.,
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Vou submeter a votos a matéria.

l!: aprovado o destaque requerido.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque para a emenda n. 135, relativa. ao
art. 171 do Substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Vou submeter a votos a matéria.

Rejeitada a seguinte

EM:ENDA

N. 135

CAPI'l'tlLO IV

Da Famíli(1,. e Educação

Art. 171 - Redija-se:
O ensino religioso ser"á facultativo nas escolas públicas

primárias, secundárias, normais e profissionais, constituin
do matéria do horário letivo, ministrado, porém, pelas co
munidades religiosas interessadas.

O Sr. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaqup- da palavra "cateàráticos" da últi
ma parte ão art. 5° da Emenda n. L 952. para ser rejeitada.

Sala das Ses,sões, 25 de Maio de 1934. Acu1"cio
'l'orres.

o Sr. Euvaldo Lodi "- Sr. Prp-sidente, peço a palavra.
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, a Assembléia não votou o dispositivo a qUi! se
refere o requerimento de destaque do nobre Deputado, Sr."
Acúrcio Tôrres. O qtle a Assembléia votou, em relação ao
art. 5° da emenda 1.952, a pág. 16, foi apenas o seguinte:

"'Não serão reconhecidos os estabelecimentos par
ticulares de ensino que não assegurem a seus pro
fessores a estabilidade, enquanto bem servirem, e
uma remuneração condigna." "

O mais não foi objeto de deliberação. Assim, parece-me
que o requerimento em aprêço não tem fundamento e está
prejudicado originariamente. (Muito bem.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tõrres (Para encaminkar a votaçllo) _
Sr. Presidente, pedí a palavra para declarar a. V. Ex. que
retiro o meu requerimento de destaque. Com o mesmo vi
sava a supressão da palavra "catedráticos", quanto á vita
liciedade de todos os professores das nossas escolas supe
riores. Assim procedo, porquê com a emenda do Sr. Depu
tado Leví Carneiro, para a qual S. Ex. solicitou destaque,
a ser submetião dentro em pouco á Assembléia, o meu ob
jetivo está colimado. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Está prejudicado. Está também pre
judicado o seguinte

REQUERIMENTO

"Requeiro destaque da emenda n. 592, relativa aos arti
gos 170 e 171 do projeto"

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - A. Covello.

Vamos examinar, agora, os destaques requeridos pelo
Sr. Deputado Leví Carneiro. S. Ex. requer destaque para
a emenda relativa ao § 6°, in fine, e que é a seguinte:

"O ensino primário é obrigatório, nos limites das
possibilidades locais."

O SR. LEVf CARNEIRO - Esta jã se aclla prejudicada,
Sr. Presidente. Hã outro destaque: o do n. 5, da mesma
emenda n. 989, págs. 219.

O Sr. Presidente - Está em votação a emenda n. 989,
n. 5, que diz:

"§ 5.'" Aos professores, nomeados por concurso
para os institutos oficiais, cabem as garantias de vi
taliciedade, e de inamovibilidade nos cargos, sem pre
juízo do disposto nos arts. 86 e seguintes. Em caso de
extinção da cadeira, será o professor aproveitado para
a regência de outra, que se mostre habilitado a
exercer."

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, :p~ço a palavra,
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví CarneirG (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente. o dispositivo da minha emenda. assegura aos
professorp.<;. nomeados por concurso para os institutos ofi
ciais, as garantias de vitaliciedade e inamovibilidade nos
cargos, sem prejuízo das regras gerais atinentes ao funcio
nalismo pl'íblico.

Na minba emenãa ainda se encerra outro dispositivo,
tendente a r.oibir abusos resultantes da aplicação, talvez de
masiado. rigorosa. do princípio da vitaliciedade, e é êste:

"Em caso de extinção da cadeira. será o professor
aproveitado para a regência d~ outra que se mostre
habilitado a exercer."
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Sabemos que, não raro, professores investidos, por 00n
curso. de determinada cadeira, se julgaram com direito á
disponibilidade integralmente remunerada. devido á maIS li
geira modificação. ou na designação da cadeira. ou no obje
tivo do geu ensino. ou apenas no corupp.t~nle pro~rama.

A malfcia de certos comentadores assinala mesmo que,
por vezes, a modificação foi realizada tendenciosamente,
propositadamente. afim de proporcionar a vantagem de uma
aposentadoria imediata. com integralidade de vencimentos,
áqueles que não queriam suportar mais a fadÍl;~a do exer
cício do magist.ério.

Assim, o rnl:'U dispositivo. assegurando a garantia, que
me parece irrecusável e merecida, ao mesmo tempo coíbe o
abuso praticado algumas vezes. (Muito bem.)

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Eu
valdo Lodi, para encaminhar a votação.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, a única inovação trazida pelo pedido de desta
que do nobre Deputado, Sr. Leví Carneiro, é a que procura
'instituir, para o magistério, a inamovibilidade nos cargos ...

O SR. LEvÍ CARNEIRo - É um consectário da vitali-
ciedade. .

O SR. EUVALDO LODI - .•. que, até agora, s6 se
tem dado á magistratura.

O SR. LEVÍ CARNEIRO - Perdão; a jurisprudência dos
tribunais já a deu, algumas vezes, ao magistério, exatamente
como um consectário da vitaliciedade.

O SR. EUVALDO LODI - A segunda parte manda seja
aproveitado na regência da cadeira, no caso de extinção, um
membro da escola habilitado a exercê-lo. .

Parece-me mais uma questão regulamentar.
O SR. PRADO K;:::u.y - É matéria para o plano nacional

de educação.
O SR. EUVALDO LODI - Não estamos fazendo um

a6digo de ensino.
Por êsse motivo, Sr. Presidente, peco á Assembléia re

jeite o pedido'de destaque do Sr. Deputado Levf Carneiro.
(Muito bem.)

Em seguida, é dado como rejeitado o des
taque do n. 5 da emenda n. 989.

O Sr. Acúrcio "l'õrres (Pela ordem) requer verificação da:
votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhe-se terem votado a favor 106 Srs. Depu
tados e contra 44; total 150.

O Sr. Presidente - O destaque do n. 5, da emenda nú
mero 989 foi aprovado.

O Sr. Presidente - Os outros destaques requeridos pelo
Sr. Deputado Leví Carneiro me parecem prejudicados.
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o Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, há.
realmente alguns destaques por mim requeridos que estão
prejudicados; outros, porém, não estão e eu me permitirei
indic·á-Ios II V. Ex.

O Sr. Presidente - V. Ex. dirá, então, os que não se
acham prejudicados.

O SR. LEvt CARNEIRO - Para começar, não está pre
judicado o referE'nte á parte inicial da emenda n. 989.

A Assembléia aprovou há pouco a emenda n. 407. do
nobrf' Deputado, Sr. Mário Ramos. cuja redação coincide;
até cerLo ponto. com a parte inicial da minha emenda n. 989,
por isso que numa e noutra se diz o seguinte:

--g livre o ensino em todos os graus, obser
vadas as normas da legislação federal."

Na minha emenda, entretanto. além dessas palavras,
mais algumas se seguem:

assim como as estaduais aplicáveis e as
disposições especiais seguintes:"

Por consequência. peço a V. Ex. submeta á votação
estas palavras finais, que cumpletarão o dispositivo da
emenda n. 407, afim de que a liberdade do ensino esteja
suJeita ás restrições decorrent.es, não s6 da legislação ia
dl>ral. como tambem da legislação estadual aplicável. por
quê a emenda do ilustre colega, Deputado Mário Ramos, llão
aludi.ndo á legislação estadual, condicionando a liberdade do
ensino apenas aos disposit.ivos da lei federal, apresenta urna
omissão, que ficará suprida em se aprovando as palavras da
minha emenda ll. 989. (Muito bem.)

O Sr. Raul :Bittencourt - Peco a palavra, para encami
nhar a votacã.o.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nnbre Deputano.

O Sr. Raul Bittencourt (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, penso serem procedentes as ponderações

do eminente Sr. Deputado Levf Carneiro, quando f'mtp.nde
indispensável acrescentar a referência á legislação estadll:::ll,
quanto as rest:'ic;õe~ á Iiberdad~ do ensino. e i.::to porquê
julgo que a Assembléia, em nenhum instante, pode hoje es
quecer que já f01 aprovado o art. 4° do parecer, pelo qual
cabe aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter
sistemas educacionais, que lhe são próprios. dentro de seus
territórios.

Realmente, a emenda do Sr. Mário Ramos ficaria la.- .
cunaI' se limitassemos a liberdade de ensino aos dispositivos
da lei federal. É indispensável fixar as restrições também
das leis estaduais, isto é, dos SIstemas educacionais de cada
Estado, tanto mais quanto, assim. a Assembléia, coerente
mente, reafirma o alto valor do que já aprovou no art. 4°,
no sentido de dar maior atribuição legislativa aos Estados,
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conferindo-lhes o direito de organizar sistemas educacionais
próprios, obedientes, todavia, ao plano geral de educação.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam a
emenda destacada a requerimento do Sr. :'eví Carneiro,
queiram levantar-se. (Pausa..)

Foi aIlrovada.
Outro destaque requerido pelo Sr. Leví Carneiro é re

ferente ao n. :1.1, da emenda 989:

"Os estabelecimentos particulares de educa
ção gratuita primária ou profissional, oficial
mente considerados idôneos, serão isentos de
qualquer tributo."

O Sr. Leví Carneiro - Peco a palavra, para encaminhar
a. votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar â votação) - Sr.
Presidente, outro destaque meu é o n. 11, referente á isen
ção de qualquer tributo dos estabelE'cimentos particulares
d·e educação primária ou· profissional gratuita .

..I!:npenhE'l-me em criar para a instrução uma situação de
favor excepcional dentro de nossa Carta Política. A isenção
de todos os tributos, em favor da profissão de professor que
a Af:sembléia já votou. se completa com a de toda tributação
incidente sôbre os estabelecimentos de instrução gratuita,
primária ou profissional, quando reconhecidos idôneos.

Houve quem ponderasse, não sem alguma razão, que
mesmo esta exigência do reconhecimento da idoneidade do
estabelecimento deveria ser dispensada porquê. bastaria o
fato de visar o estabelecimento a difusão do ensino, primário
ou profissional gratuitamente, para que se justifica.sse a con
cessão do favor. Quiz, entretanto, ser prudente em não con-.
ceder o favor em têrmos absolutos. Condicionei-o ao reco
nhecimento prévio da idoneidade, principalmente porquê a
gratuidade poderia ser frustrada por exiJ:l;ênrias de certa
ordem, que envolvessem ônus imposto aos alunos ou ao esta
belecimento.

O SR.. EUVALDO Lom - É com o maior prazer que vamos
aprovar êste destaque. Apenas tenho uma dúvida, e pediria a
V. Ex. exemplificasse se há alguma casa de ensino primário
gratuito que seja taxada atualmente.

O SR. LEVl CARNEIRO - Não sei de alguma que o
seja...

O SR. EUVALDO Lonr - Creio que não hã.
O SR. LEVt CARNEIRO - .,. mas sei que poderiam vir

a ser taxadas e quero que a alta expressão simbólica ào en
sino fique isenta de taxação futura.

O SR. MEDEmOS NETO - Há muitos orfanatos e institui
«;:ões de caridade que dão êsse ensino.

O SR. LEVl CARNEIRO - Não é só. Há, por exemplo,
o Liceu de Artes e Ofícios.
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Desejo assegurar a inscrição dêsse dispositivo na Cons
tituição; tanto melhor se vem confirmar uma prática cor
rente. Tem êle alta significação moral e visa realçar uma
situação de favor e privilégio em bem da instrucão. (Mu.ito
bem.)

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente, peço a palavra,.
para encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Vasco de To
ledo, pata encaminhar a votação.

O Sr. Vasco de Toledo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o requerimento de destaque, do Sr. Deputado
Leví Carneiro, é daquel'es que a Assembléia deve votar una
nimemente, desde que S. Ex. tem em vista medida de alto
alcance, quando estabelece a isenção de tributos para os co
légios que ministrarem, gratuitamente, o ensino primário ou
profissional.

Sr. Presidente, tudo o que se possa fazer, para maior di
fusão do ensino no Brasil, tudo que se possa fazer para que
a iniciativa particular nesse sentido seja ampliada, será em
beneficio da coletividade e, por isso, s6 pode ter a aprovação
de todos os que se batem pelo bem coletivo e pelo engran
decimento do Brasil. (Mu.ito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o destaque re
querido pelo Sr. Leví Carneiro.

Os S1's. Deputados que o aprovam, queiram levantar-se.
{Pausa) •

Foi aprovado.
Há sôbre a mesa o seguinte

R.EQUERIMENTO

Destaque: da emenda n. 572 (pág. 245, do avulso sôbre
as emendas da Educação) - Os professores dos Institutos
oficiais de ensino superior;

Da emenda n. L 187 (pág. 136 do avulso, que contém as
emendas referentes ao Capítulo V - Da Defesa Nacional, e
ao Título VII - Das Disposições Gerais, e das Disposições
Transitórias) destituídos dos seus car{Jos desde Outubro de
1930;

Da emenda n. 1.88f (art. 175, pág. 23 do referido
avulso sõbre a Educação) - a inamovibilidade, a vitalicie
dade, e a trreaultlJllllllLrle dos vencimentos; aí"lm de que fique
com a redúcão seguinte:

"O!'.' professores dos Institutos oficiais de ensino supe
rior, destituídos de seus cargos desde Outubro de 1930, terão
garantidas a inamovibilidade, a vitaliciedade e a irreduti
bilidndp dos vencimentos".

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Celso Machado.

O Sr. Prado Kelly - Sr. Presidente, peco a p:llavra, para
encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Prado Kelly.,
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o Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não me oporei á passagem da emenda apresen
tada pelo nobre Peputado, Sr. Celso Machado, esperando
que a Comissão de Redação considere melhor os seus têrmos,
evitando que se venha a sancionar qualquer situação, por
ventura, arbitrária em que se encontrem membros do M-agis
tério do ensino superior.

CtlJnpl'eenderla LI aprovação do dispositivo - embora
êle estivesse mellJor nas "Disposições Transitórias" e não no
Capítulo da "Edncacão" - desde que se re.ssalva::;::;e quI" êsses
docentes, aos quais se visa garantir a inamovibilidade, a vi
taliciedade e a irredutibilidade dos vencimentos. seriam
aqueles que tivessem sido nomeados na forma e nas ~ondi

ções da lei ~eral. isto P.. com a observancia dos princípios
que exigem provas, concursos ou quaisquer outros meios
de babilitação.

Era o quI" tinha ~ dizer. (Muito bem.)

O Sr. Raul Bittencourt - Peço a palavra, para encami
nhar a votação.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Raul Bittencourt.

O Sr. Raul :Bittencourt (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, entendo que a matéria, ora em debate, não
cabe no -Capítulo da "Educação e 'Cultura".

Referp-sf' a direi10s pretendidos por funcionários, pro
fessores demitidos em 1930.

O SR. CELSO MACHADO - Aliás. irregularmente.
-O SR. NEREU RAMOS - Não é momento para se cogitar

dêsse assunto.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Ora, para entrarmos no

mérito desta questão, incontestavelmente principiaremos a
realizar o ef'tl1oo nos atos do Govêrno Provisório.

O SR. N'EREll RAMOS - Só haverá oportunidade, quando
estudarmos êsses atos.

O SR. RAUL BITTENCODRT - Não estamos fazendo
ainda êsse estudo. Esta. questão, não s6 pela ordem dos tra
balhos, não s6 pelo Projeto da Comissão dos 26, como pelos
pareceres da Subcomissão, é versada no Capitulo "Disposi
ções Transitórias".

O SR. CELSO MACHADO -Mas a matéria cabe perfeita
mente no Capitulo "Educação".

O SR. RAUL BITTENCOURT - Seria antecipar o pro
blema, seria tratá-lo parcialmente, seria abordá-lo até com
prejuízo, porquê não teríamos possibilidade de abraçar a
questão na sua totalidade, no seu conjunto.

Neste caso, SI'. Presidente. separaria a Constituição
numa série dl?' capítulos, a própria questão da aprovação dos
atos do Chefe do Govêrno Provisório ficaria diluída, desdo
brada, e não neste mas em vários outros capítulos devería
mos ter tratado dela em cada caso particular. Não o fizemos
e não poderemos fazê-lo agora.

Pl'oponho, portanto, Se considere prejudicada a questão,
ou, melhor, seja adiada para o momento em que tratarmos
das "Disposições Transitórias". (Muito bem.)
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o Sr. Presidente - Tem razão o nobre Deputado. Defiro
o seu requerimento. O exame da matéria ficará adiado para
quando se considerar o assunto das "Disposições Transi
tórias" •

o Sr. Cels{) Machado - Peço a palavra. pela ordem.

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

O Sr. Celso Machado (Pela ordem) Sr. Presidente,
V. Ex. acaba de anunciar que a· votação do assunto está
adiada para quando tratarmos das "DisposIC,ões 'rransitó
rias". Fico ciente de que assim é. sem prejuízo da minh.a
emenda, que será considerada naquela oportunidade. (Muito
bem. )

O Sr. Presidente - Em sessão anterior, a Assembléia
aprovou o destaque das seguintes palavras da emenda n. 39,
(pág. 6 do prImeIro avulso - Orgalllzação .Federal)- -fi
xar as condições de reconhecimento oficial dos estabeleci
InE'ntos de ensino". sem der,1::rrar pliminada Q ou rejeitadas as
demais palavras, que completavam a emenda.

Pene-se agora - o deslaque CiO final da mesma emen
da, isso é, das seguintes palavras - "EXER.CENDO SÔBRE Íh.ES
A NECESSÁRIA FISCALIZACÃO".

A matéria é, portanto, inteiramente nova e sObre o as
sunto, salvo demonstração em contrário, pensa a Mesa que
não houve pronunciamento algum, nem de aceitação nem de
repulsa, em votação anterior.

O digno representante do Rio Grande do Sul, Sr. Raul
Bittencourt, nas observações que enviou á Mesa. transcreve
apenas uma disposição já aprovada, em ,que se declara que
compete á União "fiscalizar e coordenar a execução do plano
geral de educação~.

Entendem os opositores que "fiscalizar o plano" é as
sunto outro que "fiscalizar diretamente estabelecimentos de
ensino" .

Toda a contradita reside, portanto, ao que parece (e só
êsse ponto compete á Presidência decidir) em julgar que a
emenda 39 está prejudicada na parte em que não mereceu
o destaque do Sr. Medeiros Neto; mas, o ilustre Deputado,
no seu requerimento (pág. 4.094 do Diário da Assembléia
de ontem) não propôs a eliminação ou a rejeição da parte
da emenda 39 que não teve o favor do seu destaque .

. Conseguintemente, nada impede, regimentalmente, quer
seja submetida á soberana decisão da Assembléia- o pedido
de destaque dessa parte feito pelo Sr. Henrique Dodsworth.

Votação da seguinte parte da

EMENDA

N. 39

••. exercendo sôbre êles a necessária fiscalização.
'Sala das Sessões, 16 de Março de 1'9340. - Rau~ Leitão

da Cunha.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a pala.vra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

VOLUME XXII ·24
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o Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, o destaque requerido tem toda a proce
dência, por isso que é indispensavel a fiscalização, por parte
do Govêrno, dos estabeI'ecimentos oficialmente rooonhecidos.
ou com prerrogativa de estabelecimento oficial.

Só assim será possível o emprêgo da subvenção por
parte da União nos diversos Estados, pois lícito não seria
admitir que essas subvenções fôssem concedidas, desde que
a União se negasse o direito de verificar diretamente a sua.
aplicação. (Muito bem.)

O Sr. Raul Bittencourt - Sr. Presidente, peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Raul Bittencourt (Para encaminhar a votaçãot
- Sr. Presidente. entendo que o destaque requerido deve
ser rejeitado, e isso pelas razões claras, creio, que vou enun
ciar. estribado não em ponto de vista doutrinário, mas es
sencialmente na matéria já' votada pela Casa..

Srs., uma inovação básica fez a nossa Constituinte em
matéria de ensino.

Pelo antIgo re~ime. o ensino primário era entregue aos
Estados e. na dúvida constitucional. a prática do l''ôlgime rlp-u
exclusividade á União quanto aos ensinos superior e secu"J.
dário.

Ora, entendo eu que, por aí mesmo, o próprio regime
federativo era lesado, porquanto o ensino primário ficava
entregue á legislação exclusiva dos Estados, sem qualquer
base fom Ip-gü:lacão federal.

De outro lado, os ensinos secundário e superior ficavam
entregues á União. e os Estados não tinham direito algum a
respeito da instrucão nessf'S grãus.

A própria ordem federativa. portanto. na Constituição
de 91. ou melhor. no regime decaído, nâ& estava presente.
O regime federativo era violado em matéria de ensino; ha
via como que um insulamento: Estados a legislarem sôbre
ensino primário; União a legislar sôbre ensinos secundário
e superior.

Que fazia a união para o ensino primário? Nenhu.
ma lei.

Que faziam os Estados quanto aos ensinos secundário
e superior? Lei alguma.

A Constituição, que está sendo votada, já dirimiu êste
problema. estabelecendo um verdadeiro regime federativo
no que diz respeito á educação, declarando que â União cabe
a lei básica do ensino.

O S~. LEVf CARNEIRO - Competência normativa.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Normativa: o plano

nacional de educação; competência normativa da União ~ô

bre os ensinos secundário e superior. como sôbre o essen
cialmente primário. isto é, sôbre a "educação em todos os
ramos. em todos os graus, em todas as expre~sões.

Abaixo, decorrendo. dessa legislação federal, cada Es
tado - art. 4°, já aprovado - tem a competência de orga
nizar e manter sistemas educacionais, isto é, legislar quant()
á educação em qualquer grau, dentro do seu território, ajus
tada, porém, a legislação estadual ao plano geral de educa
~ãO - legislação federal.
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Ora, meus Senhores, o destaque do Sr. Medeiros Neto,
referente á emenda 39, já aprovado, estabeleceu, entre as
letras do plano nacional de educação - se não me engano
na letra e - esta disposição = "fixaras condições de recn
nhecimento dós estabelecimentos particulares de ensino"'.
Quer dizer que a lei federal - DIana de educação nacional
- que tem de obedecer a determinadas normas, que tem de
obedecer a exigências mínimas, já constante, do texto cons
titucional, deverá conter, entre os dispositivos, aqueles que
firmem as regras, que fixem as condições de reconheci
mento dos estabelecimentos particulares de ensino.

O Sa. HENRIQUE DODSWORTH - Se não houver fiscali
zação dos estabelecimentos, em face do destaque requerido,
desaparecerá o ensino nos Estados.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Chegarei lá. Tenho um
prazo limitado; convido a Casa a acompanhar o meu pensa
mento, visto como não posso repeti-lo.

Ora, já está aprovado pela Assembléia, e pertence ao
plano nacional de educação, letras a, b, c, d, e - "fixar as
condicões de reconhecimento dos estabelecimentos parti
culares de ensino". Portanto, as condições de reconhecimen
to estão expressas numa lei federal. Qual é a lei federal~

Plano nacional de educação.
Ora, bem. Num artigo anterior, que foi aprovado tal

como figura no parecer da Subcomissão - o 9.rt. 3° 
que regula a competência da União, letra b, diz-se: "fisca
lizar" - não é outra a palavra - "fiscalizar e coordenar a
execuciío do plano geral de educação em todo o território
nacional" •

Logo, compete á União - está expresso, está votado e
aprovado; ninguém duvida - compete á União fiscalizar
a execu<;ão do plano de educação em todo o território na
cional. Que diz, entretanto, o plano?

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por enquanto, não há.
plano algum.

O SR. RAUL BITTENCOURT - O plano, entre outras
coisas, declara que são tais e tais as condições de rp'conhe
ciml'nfo dos ec::tahelpcimento~ particulares de enSln!). QUI',
portallto, a União tem o direito de fiscalizar a lei federal;
a lei por ela mesma institUlda, está, não s6 evidf'nte. implf
cit.o, como expresso: fiscalizar a execução do plano nacio
nal de 'educação, entre cujos dispositivos também expressa
mente será a fixação das condições de reconhecimento.

Agora, a questão palpitante.
Se acrescentássemos que compete á. União fi::calizar OS

Elslabelecimentos, não se trataria apenas de uma re':illndan
cia. não seria apenas repetir o que já está dito .•.

O SR. LEVt CARNEmo - Era uma consequência do que
eslava dito antes.

O SR. RAUL BITTENCOURT - ••• seria estipular :lIgo
de perigoso Quanto á interpretação futura do texto consti
tucional, na f6rma que vou declarar. Se se recusar o des
taque pedido pelo Sr. Deputado Dodsworth, ninguém po
derá duvidar do direito da União de fiscalizar a pxecucfi.o
do plano. entre cujos dispositivos figuram as condições de
reconhecimento; mas, se não aprovarmos, teremos uma vaD
tagem: ninguém poderá suscitar dúvidas sôbrp. o dirútl)
que tem o Estado de fazer cumprir, diretamente, a legis-
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lação que lhe é própria, isto é, seu sistema educacional
próprio. legislado pelo poder local - o poder e:;taJual.

Ora, meus Srs., se se declarar expressamente, como pre
tende o Deputado Dodsworth, que os estabeleciment.os re
conhecidos devem ser diretamente fiscalizados pela União,
amanhã. a interpretação poderia dizer lJ.ue essa ll::'l-alizal;ão
pela União exorbita do sistema educacional dos Estados.
(Muito bem) o que importaria em destroçar a própria es
trutura da nova organização, em desmontar' todo o novo re
gime referente á educação, no qual se escalonam uma com
petência genérica para a União e competências particulares
para os Estados.

A União póde, e dev'e fi,scalizar, a execução do plano na
cional de educação nos estabelecimentos reconhecidos, é
certo, é competência expressa no artigo 3°, letra a. já apro
vado. Não se pode, porém, negar ao Estado o direito e o
dever que tem de fiscalizar a execução do seu sistr,ma edu
cacional próprio do Estado, nos respectivos estabelecimen
tos.

O SR. PRADO KELLY - O contrário seria um att:;ntado á.
autonomia dos Estados.

O SR. LEví CARl"EIRO - Não se póde negar êss': direito
á União, de acôrdo com o que V. Ex. mesmo brilhante
mente disse na primeira parte do discurso.

O SR. RAUL BITTENCOURT - É, portanto, comple
tamente inútil, é desnecessário o d-estaque requerido pelo De
putado Dodsworth, deenecessário porquê o que diz de bom
já está contido na letra a do art. 3°; grandemente perigoso
porquê póde gerar dúvidas e a intepretação perniciosa ~e

que o Esta<l'O não deve intervir na execução do sistema edu
cacional, porquê o ,estabelecimento reconhecido é fi,scalizado
pelo Govêrno Federal. O que há, portanto, de novo, o que há
de importante, o que há de criador a respeito do ensbo é
precisamente essa conV'ergê~cia, essa competência cumula
tiva da União e dos Estados em matéria de ensino, de manei
ra que a União tenha a legislação normativa e os· Estados ao
legislacão própria do seu sistema. (Muito bem.)

O Sr. Prado Kelly - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o nobre Deputado.

O Sr. Prado Kelly (Para encaminhar a votação) 
pronuncia um discurso que não ·foi publicado.

O Sr. :i.eví Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacão, o. nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, sou signatário da emenda n. 786, na qual en
quadrei, na competência federal, não só fixar as condições de
reconhecimento dos institutos de ensino secundário e supe
rior, como também de exercer sObre tais institutos a fiscali-
zacão necessária. .

Considero que todas as razões há pouco aduzidas da tri
buna, com o brilhantismo habitual, pelo nosso colega Raul Bit
tencourt, justificam cabalmente a corr!petência federal neste
caso. Além dessas razões, outras mais ainda há, notadamente
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a prerro~af.iva conferida ã Uniiio. 1)1'10 ....oto da A!\sembleill.. de
s~bvencionar diretamente os institutos de ensino e, mais, aae rplõ!'ular o exercício das profissõ@'!l liberais.

Não se compreenderia que com e.c:lsas prerrogativas a
UnHio deixasse de exercer a fiscalização direta dos estabeleci~

mentos.
Não hã, também, que receiar o conflito alelrarJo. porauê

aqui, como em todos, os casos de competência concorrente...
O SR. HENRlQUE DODSWIJRTH - Não haverá conflito.
O SR. LEVr CARNEIRO - '" não há tal possibilidade,

porquê preponderará a autoridade federal, como se dá sem
pre ane concorrem a :mforirlnop p~tadual e a federal.

Eram estas as brevissimas razões que eu queria aduzIr,
principalmente para acentuar que, aínda rejeitado o destaque
pedido pelo Sr. Deputado Henrique Dodsworth. a regra. have
ria de prevalecer, e a nossa prática seria essa, mesmo no si
lêncio da Constituição. (Muito bem.)

Em seguida, é dada como rejeitada a referida
parte da emenda n. 39.

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

Procedendo-se ã vel'ificaoão de votação, reconhece-se te
rem votado a favor 146 Srs. Deputados e contra 9; total 155.

O 81'. Presidente - A parte da emenda D. 39, cujo desta
que foi requerido foi aprovada.

Vem á Mesa. a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Da Educação e da Cultura

Votamos o requerimento de destaque formulado pelo!
81's. Medeiros Neto e Euvaldo Lodi, aliás em plena concor
dancia com os transparentes intuitos da maioria da Assem
bléia, por entendermos que. ao "fixar o plano nacional (ou
geral) do ensino, em todos ós seus gráus", a União só poderá
fazê-lo dentro dos limites pre-estabelecidos pelo art. 4° da
Organização Federal. Se na discriminação fundamental das
competências, á União tocou a de "traçar as diretrizes da
educa<;;ão nacional", torna-se patente que o DIana de ensino, a
ser por ela fixado, não poderá jamais exorbita.r das genera
lidades inerentes áquele preeminente traçado de rumos e obje
tivos para estender-se aos seus desdobramentos práticos, os
quais se acham visivelmente reservados aos Estados, não só
e:lJ vi do citado artigo 4°, como ainda do art. 4° do Capítulo
- Da Educação e da Cultura - elaborado pela Comissão. Se
gundo o disposto nêsse artigo - "compete aos Estados e ao
Distrito Federal organizar e manter sistemas educacionais nos
seus respectivos territórios, dentro dos principias adotados
pela União." _

Esperamos que, confiada aos Estados a organização do
ensino em todos os seus gráus, sob. a orientação e a coorde
nação superiores do Govêrno Federal, teremos rasgado novos
horizontes ao desenvolvimento intelectual da República, até
agora tolbido por uma infecunãa cenlralizacão oficial, mais
Pl'eoeupada com o aspecto profissional do ensino do que .com
a sua relevante finalidade. cultural. ~sse mesmo suceder
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ininterrupto de reformas, contra o qual tanto se clama, prova
antes de tudo que, em matéria de ensino, corno em tudo mais,
a experimentação é ainda o meio mais seguro de alcance da
verdade. O1'a, a experimentação, para ser proveitosa, deve ser
repetida e variada; e para ser repetida não deve jamais em
penhar, de cada vez, a Nação inteira sujeitando-a a penosos e
continuos abalos, tal qual sempre se fez no Brasil. Isso posto,
convém que cada Estado realize a sua, afim de que se gene
ralizem pela Nação, tão somente os benefícios de tais experi
ências e não as suas repercussões frustraneas ou nocivas. g
o que se tem verificado com as concludentes experiências de
alguns Estados no que respeita ao ensino primário.

Por outro lado, anima-;nos a esperança de que, subtraido
ã União o "direito de regulamentar" o ensino em todos os seus
gráus, direito pelo qual, via de regra, vinha derivando toda 11
atividade de seus governos, vê-Ia-emas mais entregue ao es
fón;o realmente construtivo da sua dIfusáo e do seu aperfei
çoamento técnico e material.

Sala das Sessões, 29 de maio de 1934. - Odilon Braga. 
Alcantara Machado. - Prado Kelly. - Clemente Mariani. 
[oão Guimarães. - Raul Bittencourt. - Augusto Simões Lo
pes. - Deodato Maia. - Amaral Peixoto. - Abelardo Ma
rinho. - Fernandes Távora. - Marques d08 Reis. - Abel
Chermont. - Waldemar Falcão. - Teixeira Leite. - Cunha
MeUo.

Ficam prejudicados os seguintes requerimen
tos de destaque.

Requeiro o destaque do n. V do art. 20, § 10, da emenda
n. 1.952 (pag. 15). .

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Henrique Do"(Ú
worth.

Requeiro destaque para a emenda n. 137, relativa ao ar
tigo 174 do Substitutivo da Comissão Constitucional.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1934. - Fernando de
Abreu.

Requeiro destaque· para a emenda n. i. 616, estampada
no avulso referente ao Título VI, Capítulo UI - Da ordem
econômica e social, ás folhas n. 255.

Sala das Sessões, 22 de Maio d~ 1934. - Acyr Medeíros.

Requeiro destaque para a emenda n. 450, do projeto fo
lhas 200, Capitulo IV - Da Família e Educação.

Sala das Sessoos, 2ô de Maio de -1934. - António Rodri
gues.

REQUERIMENTO DE DESTAQUB

Requeiro seja destacada a emenda n. :1.470 que não ê
minha mas o texto fiel da "'Reforma de Ensino" de Rui &1'
bosa sÔbre "liberdade cientifica", para que

a mesma emenda n. 1..470 seja aceita, não como
substitutivo, mas como aditivo ao artigo 9° do traba
lho da Subcomissão, ou outro texto que fOr adotado.

A redação da emenda é a seguinte:
. "Nos estabelecimentos oficiais de .ensino não hã

opiniões, te6rias, sistemas, doutrinas ou dogmas pro-
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tegidos. :t absolutamente livre ao professor, como ao
aluno, salva a moralidade pública, o exame e a apre
ciação de todos os assuntos concernent.es ás matérias
ensinadas. "

.Salas das Sessões, 25 de Maio de 1934. - Pereira Lira.

Requeiro destaque para a emenda n. :1.098 afim de ser
votada quando se tratar de matérIa concernente ao Titulo VI,
Capitulo 1V, "Da I'amil1a e l!:ducação".

'Sala das Sessões, 8 de Maio de 1934. - Paulo Filho.

Da Educação e da Oultura

Requeiro o destaque das expressões: "para os profis
sionais domiciliados .•• " até "desta Constituição e" e "em
qualquer tempo".

'Sala das Sessões, 26 de Maio de 1934. - Raul Leitão
. da Ounha.

Requeremos preferência para a votação das emendas
:Jelativas ao Capitulo IV do Título VI, de ns. 1.361, 1.365,
1.753 e 87.

Sala das Sessões, 9 de Maio de 1934. - Raul Leitão da
Cunha. - Henrique Dodsworth. - F. Magalhães. - Ar
nula Falcão. - Olegario Mariano. - Miguel Couto.

Requeiro destaque para as emendas seguintes:

Ns. 1.355 (pág. 253); 1.356 (pág, 238); 1.359 (página
238); 1,360 (pág. 239); 1.361 (pág. 239); 1.362 (página
239); 1,363 (pág. 239); 1.364 (pág. 240); 1.365 (página
244); 175 do projeto 1-A; 39 (s6 no avulso de emendas)
eliminada a palavra "profissional"; n. V do § 10 do ar
tigo 2° da emenda n. 1.952 (pág. 15); art. 5° da emenda
]l. 1.952 (pág. 15).

Sala -das sessões, Maio de 1934. - Henrique Dodswortk.

Requeiro destaque das palavras "será leigo o ensino nos
estabeleCImentos públicos" - da emenda n. 733, á llág. 182
do fascic.ulc da - Educação e da Cultura.

Sala das Sessões. 26 de maio de 1934. - V. de' Toledo.

O Sr. Presidente -Vamos passar ao capftulo "Das Dis
posições Gerais".

Hã sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Disposições Gerais

Requeiro preferência para a emenda substitutiva da
Comissão (págs. 40 e 42 do avulso), com os seguintes desta
ques: art. 190, art. 197 e a palavra "orçamentários" no ar
tigo 196.
. .s.ala das Seseões, 26 de Maio de 1934.. - V. de Toledo.

Vou submeter a votos o requerimento de preferência .
.Aprovado.
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o Sr. Presidente - Vou submeter a. votos o capitulo,
salvo os destaques requeridos.

Aprovado o seguinte

CAPITULO

TiTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.87. A bandeira, o hino, o escudo e as armas aa
cionais devem ser usados em todo o território nacional, nos
têrmos que a lei determinar.

Art. 188. O Brasil não se empenhará em guerra. de
conquista, direta ou indiretamente, por si ou aliado a ou
tras potências.

Art. 189. A Assembléia Nacional, lI.a iminência de
agressão estrangeira, ou na emergência de insurreição ar
mada, poderá declarar em estado de sítio qualquer parte
do território nacional, observando o seguinte:

i. O estado de sítio não será. decretado por mais de
noventa dias, podendo ser prorrogado, n~ máximo, por
igual prazo, de cada vez.

2. Na vigência do estado de sítio admitem~e as s~

guintes medidas de exceção:
a) desterro para outros pontos do território nacional,

ou determinação de permanêneia em cert& localidade;
b) detenção em edifício ou local não destinado a réus

de crimes comuns;
c) censura da correspondência de qua.lquer na,tureza,

e de publicações em geral; .
d) suspensão da liberdade de reuniãe e de tribuna;
e) busca e apreensão em domicílio.
§ 1.0 Os presos, em consequência do estado de sítio, não

poderão ser retidos nem desterrados .em lugares desert.os
.ou insalubres, ou em pontos distantes de mais de mil qui
lômetros daquele em que a prisão se efetuaI.".

§ 2.· Ninguém será, em virtude de estado de sítio, con
servado em custódia, senão por necessida.de da defesa na
cional, em caso de agressão estrangeira, ou ·por autoría ou
cumplicidade em· insurreição, ou fundados motivos de vir
a participar neJa.

§ 3.· Em todos os casos, as pessoas atingidas pelas me
didas restritivas da liberdade de locomoção, têm de ser,
dentro de chico dias, apresentadas, pela.s autoridades que
decretaram as medidas com a declaração sumária dos mo
tivos que as determinaram, ao juiz comissionado para êsse
fim, e por êle ouvidas, tomando-se-Ihe, pOl" escrito, as de
clarações.

§ 4.· As medidas l"estritivas da liberdade de locomoção
não atingem os membros da Assembléia Na.cional, CÔl"te Su
prema, Supremo Tribunal Militar, Tribunal Superior Elei
toral, Tribunal de 'Contas e, DOS territórios das respectivas
circunscricões, os Governadores e secretários dos Ef>tados.
membros das Al'flembléias Legislativas e dos Tribunais de
Circuito e dE'\· Relacão. .

§ 50. Não será obst.aria a circulacão de livros. .iol'..,ais
ou de quaisquer pnbIH·,acões. desde que seus autores, dire
tores ou editores os submetam á censura.
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§ 6°. Não será censurada a publicação dos atos de
qualquer dos poderes federais, salvo os que respeitem a
medidas de caráter militar.

§ 7°. Se não estiver reunida a Assembléia Nacional,
poderá. o Estado de sítio ser decr~tado, pelo Presidente da
República, com a aquiescência prévia da Secção Permanente
do Conselho Federal.

§ 8°. Na sessão de instalação da Assembléia Nacivnal,
o Presidente da República relatará, em memagem esper.ial,
os motivos determinantes do estado de sítio, e justificará as
medidas que tenha adotado, apresentando as declaraçõp.s
exigidas pelo § 3°, e mais documentos necessários. As Ca
maras passarão em seguida, ou 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. i dêste artigo.

§ 9°. Decretado o estado de sitio, o Presidente da rte
pública designará, por ato publicado oficialmente, as au
toridades que exercerão as medidas de exceção, e estabe
lecerá as normas necessárias para a regularidade destas.
. §10. Cessado o estado de sítio, cessam, desde logo,
todos os seus efeitos.

§ 11. Findo o estado de sítio, o Presidente da Repú
blica relatará, em mensagem â Assembléia Nacional, todas
as medidas aplicadas na sua vigência, e que ainda não ~he

tenha comunicado, remetend() as declarações prestadas e
mais documentos necessários, para que a Assembléia aprecie
êsses atos.

§ 12. O Presidente da República e demais autorida
des serão responsáveis, civil e criminalmente, pelos abusos
que cometerem

§ 13. A inobservancia de qualquer das prescrições
dêste artigo tornará ilegal a coação, e permitirá aos paci
entes recorrerem ao Poder .Judiciário.

§ 14.· Uma lei especial regulará o estado de sítio em
caso de guerra, ou de emergência de guerra.

Art. 190. Em todas as eleições, para cargos públi('os,
se observará o sistema do voto secreto.

Art. 191. A defesa contra os efeitos das sêcas nos
Estados do Norte obedecerá a um plano sistemático e será
permanente, ficando a cargo da União que dispenderâ, com
as obras e serviços de assistência, quantia nunca inferior a

- quatro por eento da sua receita tributária sem aplicação
especial.

§ 10 • Dessa percentagem, três serão gastos em obras nor
mais do plano de defesa estabelecido, e o restante será inver
tido em p.ma caixa especial afim de serem socorridas, nos
têrmos do art. 7°, § 60, as populações atingidas pela calami-
dade 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 ter
minadas ou em andamento, das quantias despendidas no ano
anterior, e das necessárias para continuidade das obras,
discriminando-se o consumido com material e com pessoal,
inclusíve técnicos.

§ 3.' Os Estados e Municípios compreendidos na área
assolada pelas sêcas, aplicarão 4 % de sua receita tributá
ria, sem aplicação especial, na assistência econômica á re
gião flagelada. .. -~,<;J
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§ 40. Decorridos dez anos, será por lei ordinária re
vista a percentagem acima estipulada.

Art. 192. Esta Constituição podezoá ser emendada, e a
propósta de emenda deverá partir: a) de uma quarta .)t4rte,
pelo menos, dos membros da Assembléia. Nacional ou do
Conselho Federal; b) de mais de metade dos Estados, no
decurso de dois anos, representada cada uma das unidades
federativas pela maioria de sua Assembléia local.

Considerar-se-á aprovada cada emenda, se for aceita
mediante duas discussões, por mais de metade dos mem
bros competentes da llamara dos Representantes e da ~
mara dos Estados, em dois anos con~ecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dois têrcod dos membros
compunentes de um dos ramos, do Poder LegislatiVo,
poderá, imediatamente, ser submetida ao voto do outro
:ramo, entendendo-se aprovada se lograr quorum idéntico.

§ 1°. Aprovada a emenda pelu Poder Legislativo, :aerá
ela anexada, com um número de ordem, ao texto constitu
cional e publicado êste com as assinaturas dos mernblos
das Mêsas da Camara dos Representantes e da Clamara dos
Estados.

§ 2°. Não serão admitidos, como objeto de deliberação,
Art. 193. Continuam em vigor as lt::is que, expl1clta ou

projetos tendentes a abolh a 10rma republicana federatlvs.
implicitamente, não contrariarem as disposições desta Cons
tituição.

Art. 19-í. Nenhum Esta-do terá na .Assembléia Naciona.l
representação inferior á que tem na ÂSsembléia Nacional
Constituinte.

Art. 195. Todas as eleições que se fizerem por fôrça
desta Constituição, ou de leis federais, bem como pelas Cons
tituições e leis estaduais e municipais, obedecerão ao siste
ma de voto secreto, devendo a votaçã.o efetivar-se por pro
cesso que ° torne absolutamente indevassável.

Art. 196. As dividas provenientes de sentença judiciá
ria serão pagas á conta dos ·créditOs orçamentários l'espe
ctivos, atendendo á ordem de apresentação dos precatórios.

Art. 197. A União organizará um serviço de colonização
da AmazÔnia, principalmente com elementos nacionais.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos os destaques.

Votação do destaque do art. 190.
Aprovado o destaque do art. t90.

O Sr. Sampaio Correia (Pela ordem) - Requeiro a ve
rificacão de votação.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.

O si. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Pa1"a encaminha?' a 'Votação)
Sr. Presidente, requeri o destaque do art. ISO, para ser
rejeitado, por ser inutil, por se tratar de repetição do que
está já. estabelecido, e com mais precisão, no art. 195, que
diz:

"Todas as eleições que se fizerem por fÔrça des
ta Constituição ou da lei federal, bem como pelas
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Constituições e leis estaduais e municipais, obede
cerão ao sistema do voto secreto, devendo a 'Vota
ção efetivar-se por processo que o torne absoluta
mente indevassável."

o Sa.. ALc:ANTARA MACHADO - ~ O verdadeiro voto
secreto.

O SR. MEDEIROS NETO - ~ o verdadeiro voto se
creto, decretado de maneira. mais precisa. Não pratica
remos, assim, êrro de repetir, no mesmo capítulo, disposi
tivos iguais.

Esta a razão porquê peço a rejeição do artigo como pre-
judicado. (Muito bem.)

O Sr. Sampaio Correia - Sr. Presidente, peço a palavra,

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Sampaio Correia (Pela ordem) - Sr. Presidente,
em vista das declarações feitas pelo nobre "leader", retiro
o meu requerimento de verificação da votação.

Aliás, o êrro cometido por mim decorreu da circuns
tancia de haver V. Ex., Sr. Presidente, considerado rejei
tado o art. 190, quando o que de fato acontece é que ~le

está prejudicado pelo art. 195. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos outro destaque
requerido pelo Sr. Medeiros Neto.

Votação do destaque do art. 197.

O SI' Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - 'fem a palavra, para encaminbar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a 'VotaclJ.o) 
Sr. President.e. pedi a rejeicão do artigo 197. porquê a
União não df>.verá, apenas, organizar o serviço de e.oloni
zação na Amazônia. mas em todo os territórios onde se
fizer oE'cessária essa colonizat;'ão. Mantido o artigo. pare
ceria que s6 aí a União poderia estabelecer semelhante ser
viço. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovam
o destaque requerido pelo Sr. MedeIros Nela queiram le
vantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos outro àestaque
requerido pelo Sr. Medeiros Neto.

Votação do de;;taque ela palavra "orçamen.:.
tários" no artigo 196.

Aprovado o destaque.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque do artigo 190 das "Disposições Ge
rais", pedindo preferência para que, 0000 êsse artigo, se sub-
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meta á votação a emenda n. 211, publicada á página i.741,
do Diário da Assembléia, de 22 de Março de 1934.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Ch7"i$tiano
M. Machado.

Vou submeter a voto a matéria.
Votacão da seguinte

EMENOA

N. 211
Ao art. 189.
Acrescente-se no final:
"Sendo mantida, nos têrmos que a lei" eleitoral deter

minar, a instituição de suplentes de Deputados ás As~ern

bléias Nacional e Estadual."
Sala das Sessões, Março de 1934. - Christiano M. Ma

chado. - Polycarpo Viotti. - Furtado de Me(~ez~s. 
Carneiro de Rezende. - Levindo Coelho. - Dantel de Car
valho.

O Sr. Cristiano Machado - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado 'Cristiano Machado.

O Sr. Cristiano Machado (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, decidiu V. Ex., há pouco, que o art. 190
se achava prejudicado, á vista do art. 195, que é mais com
pleto sôbre o mesmo assunto.

Acontece que aO artigo 190, corresponden.te ao de nú
mero 189 do !substitutivo da Comissão dos 26, haviamos
apresentado emenda que, mutatis mutandis, se aplica ao re
ferido art. 195, que institue o sistêma secreto e ab>ioluta
mente indevassável para todas as eleições.

A êste artigo oferecemos emenda aditiva, para :Iue fos
se também consignada como dispositivo constitucional,
mant.idos os têrmos que a legislação eleitoral determinar,
a eleição de suplentes de Deputados ás assembléias esta
àuais. Essa medida visa pôr em completa conformidade o
pensamento já articulado e dominante, quando se votou
aquí, o capítulo sôbre o Poder Legislativo, que se refere a

.suplentes. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Assembléia sÔbre o des
taque referido pelo Sr. Deputado Cristiano Machado.

O Sr. Deodato Maia - Peco a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

(; Sr. Deodato 'Maia (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presid-ente, a emenda em apréco não foi presente ao "comi
té", de que fui relator, nem consta, igualmente, do avulso
distribuído.

O SR. CRISTIANO MACHADO - E exato: foi publicado
simplesmente no Diário da Assembléia.

O SR. DEODATO MAIA - Entretanto, peloe: 'eus têr
mos e pelos esclarecimentos prestados por seu autor, o ilus-
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tre DeputadoCri.stiano Machado, não me oponho á !!ua aoei
tação e, nestas condições, estou de acôrdo em que seja in
cluída no texto constitucional. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovada.a emenda n. 2H.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Disposições gerais

Bandeira Nacional

Pedimos preferência de votação para as emendas nú;
meros 810 e 539.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 1934. - Vieira Marqu.es.
- Lacerda 'Werneck.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Vieira Marques - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Vieira Marques (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, o art. 6° do Anteprojeto, bem como do substi
tutivo, referente a Bandeira Nacional. em virtude das chama...
das emendas coordenadas, passou a figurar nas "Disposições
Gerais", com supressão do respectivo parágrafo único, con.f
forme se segue:

"Art. 187 - A b.andeira, o hino, o escudo e as
armas nacionais devem ser usados em todo território,
nas condições que a lei determinar."

Redigido por essa forma, dadas as mutilações sofridas,
o artigo 6° transformou-se num dispositivo evidentemente
"inútil", porquanto o hino e os símbolos nacionais sempre
foram usados em todo o país como condição implícita de sua
existência e da legislação respectiva, não tendo sido jamais
contestada a obrigatoriedade do seu uso. Também a restri
ção: "nas condições que a lei determinar", quer me parecer
desnecessária, por se tratar de atribuição da assembléia or
dinária. já consagrada pela prática. ,

Mesmo entretanto que não se trate de um texto inútil,
torna-se necessário, parece-nos, substitui-lo por uma das
emendas apresentadas ao Anteprojeto ou ao Substitutivo,
considerada a necessidade de se prestigiar a 'Bandeira Nacio
nal, expressamente reconhecida pela Comissão nomeada pelo
Chefe do Govêrno Provisório, quando, ao redigir o Antepro
jeto, nêle incluiu o art. 6° que veda aos Estados ter símbolos
ou hinos próprios.

Se corisideraro05 o número dos, signatários de emendas
supressívas do parágrafo único do art. 60 do Substitutivo,
isto é, de emendas proibitivas da alteracão da Banàeira Na
cional, a começar pelo ilustre leader, Sr. Medeiros Neto, cujo
nome declino com as justas homenãgens que lhe são devidas,
verifica-se que a Assembléia Constituinte, em sua quasi to
talidade, é infensa a quaisquer modificações no pavilhão
nacional. K
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Nessa mesma harmoniosa conformidade, isto é, pela im
periosa supressão do parágrafo único do art. 6°, manifestou
se toda a bancada mineira, quando se reunia conjuntamente
para exame do Substitutivo Constitucional.

Entretanto, transformado corno foi o art. 6° do Ante
projeto no art. 187 das "Disposições Gerais", facultado fica
á Assembléia Ordinária a modificação do p.avilhão nacional,
que a Comissão do Govêrno Provisório, patrioticamente,
queria intangível.

Justificando urna emenda supressiva do parágrafo único
do art. 6° do Substitutivo, o ilustre Deputado fluminense;
Sr. César Tinoco, em frase feliz, afirmou: "modificar a Ban
deira .l'laciunal IJ ferir o amor que IhtJ devemos, e t'l'agmenlar
o idp81 quP nos empolga n

IMas, g.e é certo e irrecusável que nos cumpre impedir
modificações na Bandeir.a, simbolo da soherania nacional, lo
gicamente. com mais forte razão, - não podemos permitir
a sua substituição ou contraposição {o que vem dar no mes
mo), a todo momento, de Estado para Estado, de cidade para
cidade, com a adoção de bandeiras estaduais.

A coexistência de duas hnndeiras, não pode sofrer con
testação, é proflindamente perniciosa a formacão da alma
nacional: não permitirá se firme o sentimento de coesão e en
tendimento mútuos, de simpatia e amizade entre brasileiros.
Defrontando-se, constantemente. urna com a outra, na disputa
de primazías de colocação, de preferências, despertarão, fa
talmente, riv.alidades, provocarão explosões bairristas, pe
culiares ao ambiente provinciano, atritos e hostilidades in
finitas.

Assim, em vez de fortalecerem os vínculos da unidade
pátria, em vez de fazerem prevalecer, contra interesses re
gionais, os interêsses supremos da nacionalidade, as bandeiras
regionalistas só servem para enfraquecê-Ios. para fragmen
tar êsse ideal. Em vez de despertarem sentimentos de soli-·
dariedade. firmarem pensamentos fraternos, alheiamento áS
competições. - s6 conseguirão criar rivalidades. ~erar ins
tinios de separação, que devemos combater a todo transe.

Se fôrças dissociadoras conspiram contra a. integridade
da Pátria, á AsseInbléia Constituinte compete. pelos meios
ao seu alcance, combater todas as causas de dissoluções. de
vendo-se, entre elas, assinalar as causas morais, como sejam
as da coexistência de símbolos, cuja criacão, na frase feliz
do Sr. Deputado César Tinoco. representa uma ofensa aos
brasileiros que fossem obrigados a usá-Ios em substituição
á Bandeira Nacional.

Justificando a conveniência da supressão da parte final
do art. 6° do Anteprojeto, que a emenda n. 8iO modifica, 
"sendo-lhes vedado ter símbolos ou hinos próprios" - diz
a emenda n. 519, de ilustres Deputados do Rio Grande do
Sul: "os símbolos e hinos criados constituem a repr~senta
Cão objetiva de aspirações ou ideais de um povo".

Aceita a definição, ó que se verifica é que os símbolos e
a Bandeira Nacional foram criados, exatamente, para objeti
var as aspirações ou ideais do povo brasileiro peI a república
e pela federação. como nos ensina a história, desde os tempos
da Inconfidência Mineira.

E que êsse propósito foi satisfeito, é facil verificar len
do-se a brilhante exposição de Teixeira Mendes sôbre o modo
por que foi confeccionada a Bandeira Brasileira.

Assim, não devemos aprender amar ao Brasil através da
sua história regional, porém, de elevada consonancia com os
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altos ensinamentos de toda a história pátria, que precisa ser
ensinada, menos por episódios locais, que pelo conhecimento
dos fastos e dos grandes vultos da nacionalidade.

Vedando o uso de bandeiras regionais, bem como de sím
bolos ou hinos que induzam ao separatismo e comprometam
o sentimento de unidade da pátria. par.a tornar o pavilhão
nacional de uso obrigatório nos Estados; subtraindo do poder
ordinário a faculdade de modificar, anualmente a bandeira
nacional, a emenda n. 810, como a de n. 539, está recla
mando as simpatias e o voto da Assembléia Constituinte.
(Muito bem) •

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votacáo, o nobre Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
sôbre a questão dos símbolos estaduais, que se encontrava no
art. 6° do projeto e agora se apresenta no art. 187 da emen
da, tinha eu a emenda n. 781, para a qual requeri destaque,
afim de ser votada simultaneamente com a Comissão e a do
nobre Deputado por Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A emenda da Comissão já está
aprovada.

O SR. LEVl CARNEIRO - Perdão; V. Ex. pÔs a votos a
emenda do ilustre colega por Minas Gerais, que envolve des
taque.

O Sr. Presidente - Vou pÔr em votação a emenda de
V. Ex., mas não preciso mais submeter o artigo, porquê
êste já está aprovado.

O SR. LEVl CARNEIRO - Se V. Ex. deferir o destaque
de minha emenda, pedirei a palavra para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Já anunciei a votação da emenda
n. 8iO.

O 8R. LEVf CARNETRO - Essa :.IDPnda envolve a proi
bição absoluta do uso dos símbolos estaduais. A minha emen
da encerra, entretanto. fórmula em que se permite o uso
dos mesmos símbolos em determinadas circunstancias; de
sorte que ficaria prejudicada, uma vez aprovada a emenda
do ilustre Deputado Sr. Vieira Marques.

Desejaria, pois. fôsse submetida á aprovação da Casa,
minha emenda juntamente com a de S. Ex. .

O Sr. Presidente - Realmente, devo submeter, em
primeiro lugar. a emenda de V. Ex., porquê ela permite o
uso dos síml>o~os estaduais com certas restrições,· ao passo
que a do Sr. Deputado Vieira. Marques o proíbe de modo·
absoluto. .

O SR. VIEIRA MARQUES - Minha emenda não o proíbe
de modo absoluto; apenas se l'efere áqueles que possam in
duzir ao separatismo.

O SR. LEVl CARNEIRO - Como apurar essa circUDS
tancia?
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Votação da seguinte

EMENDA

N. 781

5. Art. 6.° Substitua: O uso da bandeira, do hino, do
escudo e d'as armas nacionais será regulado por lei federal.
e obrigatorio em todo o País. conforme as circunstancia.s no!
atos e documentos oficiais em que se exiba símbolo corres
pondente do Estado respectivo. - Leví Carneiro.

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 encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, parece-me que a emenda substitutiva da Co
missão, que acabamos de votar. satisfaz, regula perfeitamente
a matéria, e no seu preceito devem.os ficar.

Diz o seu art. 187:
..A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacio

nais devem ser usados em todo o território nacional.
nos têrmos que a lei determinar".

O legislador ordinário, á medida que as conveniências
forem ditando a regulamentação' necessária, irá discipli
nando dentro da plasticidade d~sse preceito, que traduz o
pensamento da maioria da Assembléia. (Muito bem).

O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra. para encaminha.r a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, ° Sr. Deputado Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente. entre o dispositivo anódino do projeto, que
n.ada resolve. nada decide sôbre a matéria dos símbolos es
taduais, a qual aí está, palpitante, ante nós, e a emenda
do nobre Deputado por Minas Gerais, encerrando a proibi
~ão extremada, definitiva. dêsses símbolos, a minha emenda
contém solução conciliadora dos sentimentos regionais. res
peitáveis, e dos altos sentimentos nacionais.

Pela medida por mim proposta, Sr. Presidente, se es
tabelece apenas que o uso dos símbolos estaduais - hino,
ar-mas, brazões, bandeiras - será permitido, sempre. nos
atos oficiais, sob uma condição: a de que a prática se es
tenda sempre aos símbolos nacionais, na mesma ooasião e
do mesmo modo. Dessarte, resolvemos de forma elevada
c()nciliando os sentimentos regionais, no. que têm de incoer
cíveis e de mais nobres, com os interêsses nacionais. que
devem sempre preponderar em todas as emergências 
questão suscetível de se tornar. amanhã. mais irritante do
Que vem"sendo. .

Não me animaria, Sr. Presidente. a votar a emenda do
ilustre Deputado por Minas Gerais, porquê contém medida
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demasiado violenta, capaz de chocar e magoar melindres
respeitáveis, que não colidem, absolutamente, com os altos
sentimentos nacionais. .

Não considero êsses sentimentos regionalistas incom
patíveis com os mais elevados interêsses do País.

Foi, Sr. Presidente, nesse pens9.rnento que se inspirou
minha emenda, a que oferece. a meu ver, a solucão defi
nitiva do problema, evitando a sua procrastinação e a vo
tação de preceito inexpressivo como o do projeto. (Muito
bem.)

O Sr. Nereu Ramos - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a paiavra o nODre Dflputado.

O Sr. Neren Ramos (Pela ordem) - Sr. Presidente, e!
tou em que a emenda do nobre Deputado por Minas Gerais
deve ser votada em primeiro lugar.

O Sr. Presidente - A emenda a que V. Ex. se refere
não se encontra no avulso. Quai a págma do impresso em
que figura?

O SR. VIEIRA MARQUES - Á página n. f25 do avulso re
ferente á Parte Geral.

O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado Sr. Vieira
Marques o obséquio de vir até á Mesa.

.o SR. NEREU RAMOS - A ~ludida emenda, Sr. Pre
sidente, diz o seguinte:

..A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacio
nais são de uso obrigatório nos Estados, sendo-lhes
vedado ter símbolos ou hinos próprios, que induzam
ao separatismo ou comprometam o sentimento da
unidade da Pátria."

A meu ver, Sr. Presidente,. êste dispositivo deve ser
'votado antes da emenda do ilustre Deputado Sr. Levi Car
neiro, e assim penso porquê nele Se mandam extinguir
símbolos cujo uso a aludida emenda permite.

O SR. LEVf CARNEIRO - Regula.
O SR. NEREU RAMOS - Assim, cumpre em primeiro

lugar, decidir se mantemos ou não tais símbolos. Depois
de decidido êsse ponto pelo plenário, é que deveremos ad
mitir a regulamentação, de que cogita a emenda do Sr. Le"Vi
Carneiro.

Quero acentuar, embora falando pela ordem, que -:roto
contra a emenda do honrado Deputado por Minas Gerais,
Ilor entender que os Estados têm o direito de manter sím
bolos e não acreditar que qualquer deles queira manter
símbolos separatistas. (MuitO' bem.)

O Sr. Leão Sampaio, - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o no},re
Deputado.

. O Sr. Leão Sampaio (Pela. ordem) - Sr. Presidente, pa
diria a V. Ex. flue, ao ser posta em votação a emenda IJI1-
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mero 810, do Sr, Deputado Vieira Marques, fosse nela f~lto

destaque das palavras finais: "que induzam ao separatismo
e comprometam o sentimento de unidade da Pátria", por
isso que a muitos parece, como me parece também, ser in
conveniente figurarem os mesmos no texto constitucional.

Ficaria o dispositivo redigido da seguinte maneira:
"A bandeira, hino, escudo e armas nacionais são de uso

obrigatório nos Estanos, sendo-lhes vedado ter símbolos ou
hinos pr.óprios, "

Se os Srs. Deputados entendessem que deveriam ser
usados apenas a bandeira, hino, escudo e armas nacionais,
votariam a favor desta emenda, e, no caso de ser ela re
jeitada, passaria a votar-se a emenda do Sr. Leví Carneiro.

. Entendo que esta parte final, além do inconveniente já
aludido, encerra sentido possivelmente ambíguo, pois que
seria difícil em muitos casos dizer quais os símbolos que
induzem ao separatismo.

Assim, peço destaQUe da parte final a que me referi.·
(Muito bem.)

O 8r. Vieira Marques - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O 81'. Presidente - Tem a. palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O 81'. Vieira Marques (Pela ordem) - Sr. Presidente,
embora a permissão facultativa de sírnlJolos e hinos està
duais, constante da emenda n. 810, nao possa ou não deva ter
a interpretação que lhe vem da:ndo a Casa, estou de absoluto
acÔroo com o nobre Deputado que me precedeu, em que a
emenda seja votada com supressão da parte final.· (Mutto
bem.)

O 81'. Presidente - A emenda do Sr. Deputado Vieira
Marques não pode ser tomada em apreço; e não pode, por
quê, apresentada na primeira discussão, não foi renovada.
na segunda.

A Mesa tem sido sistemática em não permitir desta
ques de emendas apresentadas em primeira discussão, por
que a Assembléia. já as rejeitou em glob().

A AssembléIa, pois, terá de se pronunciar SÔbre o ar
tigo do projeto e a emenda do Sr. Deputado Leví Carneiro.

Vou, portanto, ouvir a Assembléia sÔbre a emenda ofe
recida pelo Sr. Deputado Leví Carneiro.

Os Srs. que apI'ovam a emenda do Sr. Deputado Leví
Carneiro queiram levan~r-se. (Pausa.)

Em seguida, é rejeitada a referida emenda.

O Sr. Raul Bittencourt (Pela ordem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado- a favor 57Srs. Depu
tados e contra 81; total, 1S8.

O 81'. Presidente - A emenda foi rejeitada.

O 8r. Presidente - Acontece, entretanto, que o requeri
mento de destaque dos Srs. Deputados Vieira Marques e
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'Lacerda Werneck abrange também a emenda fi. 539, que
trata do mesmo assunto.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 539

TíTULO I

Ao art. 6°:
Substitua-se:
"A bandeira, o hino, o escudo e armas nacionais devem

ser usados em todo território nacional.
Parágrafo único. Substitua-se: fica expressamente

proibido o uso oficial por parte dos Estados e Municípios de
quaisquer outros símbolos".

Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934. Lacerda
Werneck.

o Sr. Vieira Marques - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Vieira Marques.

O Sr. Vieira Marques (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ausente o primeiro signatário da emenda,
Sr. Deputado Lacerda Werneck, autor da emenda n. 810,
que era, efetivamente, mais ampla, mas que V. Ex. muito
justamente declarou prejudicada, solicitei a palavra para
pedir a V. Ex. que Se digne submeter á votaçãa da Casa a
emenda n. 539, que satisfaz de certa forma os objetivos da
emenda n. 810. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Essa, justamente, a emenda que estou
submetendo ao plenário. constante também do requeri
mento de destaque firmado. a qual diz o seguinte:

"Ao art. 6° - Substitua-se:

"A bandeira. o hino, o escudo e armas nacionais
devem ser usados em todo o território nacional.

Parágrafo único. ~ubstitua-se: fica expressa
mente proibido o uso oficial, por parte dos Estados e
Municípios, que quaisquer outros símbolos."

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. 539. .

O 81'. Vítor Russomano (Pela ordem) requer verificação
da votacãG.

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 33 Srs. Depu
tados e contra. 95; total 1.28.

O 81'. Presidente - Â emenda n. 539 foi rejeitada.
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Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque do art. 188 do Projeto para ser
substituído pelo da emenda n. 422 (1° volume, pág. ,44).

Sala das Sessões, 30 de Maio de 193oi. - MigueZ Couto.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Miguel Couto - Peço a palavra.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Miguel Couto.

O Sr. Miguel Couto (Para encaminha'/' a votação) 
Sr. Presidente, a emenda que eu mando substituir pelo ar
tigo está concebida nos seguintes têrmos:

"O estado de sitio s6 pode ser decretado por 90
dias, contados a fio, ou fragmentados, dentro de um
ano solar."

"Os cidadãos detidos pelo Govêrno, em virtude
do estado de sítio, ficam, desde logo, sob a tutela dos
tribunais de relação .'"

Ora, o Projeto da Comissão diz:
"O estado de sítio não será decretado por mais

de 90 dias, podendo ser prorrogado, no máximo, por
igual prazo de cada vez."

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que poderemos ter a
eternização do estado de sítio; outro quatriênio de estado de
sitio, um govêrno que declare o estado de sítio e depois o
vá prorrogando indefinidamente.

Entendo que a Constituição deve defender o Povo! E
nós teJl.los o dever de protegê-lo I

Os delitos de opinião - podemos dizer - são delitos
de patriotismo. É melhor que se os pratique em lugar dos
delitos de inopinião, de preguiça e de comodismo. (Muito
bem.)

O Povo tem o direito de se revoltar contra os governos
que êle supõe estarem atuando mal; do mesmo modo, os go
vernos têm o direito de se defenderem.

Um Povo que perde êsse direito de revolta, não é um
Povo ~ é um jazigo perpétuo. (Muito bem.)

Tem se visto sempre que os mais aferrados na defesa
dos governos ditatoriais são os mesmos que se vão revoltar
no ano seguinte.

O nosso amigo Lengruber Filho, que está ao meu lado,
e talvez defendendo hoje muito convicto o Govêrno, ontem
se revoltou.

Acho que a Constituicão não deve proteger os governos
impopulares, os governos que Se mostrem fracos, impoten
tes! Se -gão pod~ um goyêrno, co~ a fÔrça e os elementos de
que dispoe, reafIrmar-se em 90 dIas, restabelecer a norma
lidade, que cáia êsse govêrno, mas não fique ° Povo sem a
sua liberdade.

É isso o que consta da minha emenda. (Muito bem.)

O Sr. Deodato Maia - Peco a palavra, para encaminhar
a votação.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deodato Maia,
para encaminhar a votação.

O Sr. Deodato Maia (Pa.ra encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, permitam-me VV. EExs. di
zer que não sou, absolutamente, apologista d outrance do es
la<lo de sítio, isto é, da suspensão temporária, parcial ou to
lal, das garantias individuais.

Desobriguei-me da honrosa missão de relatar a maté
ria ...

O SI\. MEDEIROS NETO Aliás, brilhantemente.,
(Apoiados. )

O SR. DEODATO MAIA - ... e não o fiz sem revestir
o meu espírito da máxima tolerancia, para estudar o assun
lo no ponto de vista do int.erêsse nacional.

A limitação do prazo de duração do estado de sítio,
constante da emenda do ilustre SI'. Deputado Miguel Couto,
eu a pleteiei no substitutivo que ofereci em primeira dis
cussão; mas, o comité revisor não aceitou a restrição e, pelas
razões apresentadag no momento, tive de me conformar
com o deliberado.

Sr. Presidente. na verdade, não será com a limitação
do prazo em que a medida extrema se empregar que se evi
tarão os abusos e violências. Sem embargos de tempo, êles
se manifestarão.

O remédio está em tornar efetiva a responsabilidade
dos agentes do poder público pelos excessos que praticarem
na sua vig-ência.

O SR. MIGUEL COUTO - Jámais se apurou até hoje.
O SR. DEODATO MAIA - Bem compreendo que o es

tado de sítio é um mal, mas o cerlo é que procura remediar
mal maior - a subversão da ordem.

O SR. BELMIRO MEDEIROS - Nem sempre procura re
rneàiar; á~ vezes, pode ser mal maior.,

O SR. DEODATO :MAIA - O que afirmo é que o eslado
de sítio procura remediar mal maior, que é a suspensão da
vida normal do Estado.

O SR. BELMIRO MEDEIROS - O estado de sítio do Sr. Ar
tur Bernardes não procurou remediar coisa alguma. S. Ex.
apenas queria garantir-se no poder.

O SR. DEODATO MAIA - Dessarte, claro 'está que,
medi<la de tanto rigor reclama precauções do aT'bítrio, a
prepotência, ás injustiças nos atos de repressão. Assim, ao
mesmo tempo que no estado de sitio tem lugar a sanl:ão,
não se despreza a defesa, nem a consideração que merecem
os próprios culpados, e isso se encontra nas letras e pará-
grafos do artigo em aprêco. '

O SR. MIGUEL eOUTO - Os condenados por crimes co
muns e infamantes podem receber a visita de seus parentes
e amigos, o que é vedado aos dos crimes de opinião, delitos
de patriotismo.

O SR. BELMIRO MEDEIROS - O estado de sítio devia ser
o aferidor da popularidade de um govêrno.

O SR. DEODATO MAIA - Si marcassemos, na Carta
Constitucional, o prazo apenas de trinta dias para a sua du
ração, traçariamos o caminho da vitória aos insurretos. Em
:um país de vastidão territorial como o nosso, ser-Ihes-ia
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facilimo evitar contato com as fôrças legais àentro dêsse
período. Com a primeira prorrogação, já deveria ser gran
de o desprestígio do govêrno e, com as subsequentes, se ar
rasaria, por-quê viveria em cheque, e a fortuna e a paz da
nação em desbarato, o que não se poderá dar, com tanta
probabilidade, em prazo mais dilatado.

O SR. BELMIRO MEDEIROS - Govêrno que não possa su
focar nma revolução em 120 dias não deve ser mantido.

O SR. DEODATO MAIA - A repressão material neces
saria nas ocurrências anormais da vida do Estado justifica,
portanto, eSSa providencia restritiva, quando faleçam os
meios ordinários para dominá-Ia.

Quanto tempo têm durado as insurr-eições armadas em
nosso País? Não façamos uma Constituição para a hora que
sõa, para o minuto que passa.

Parece-me, pois, Sr. Presidente, aceitável o prazo de
noventa dias consignado, no substitutivo. (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitado o destaque reque
r-ido.

O Sr. Presidente - Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Disposições' Gerais

Requeiro o destaque do art. 189 do subEtitutivo da Sub
comissão, bem como da emenda n. 1.240.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Fabio Sobré.

Vou submeter a votos a matéria.

O Sr. Fáhio Sodré - Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, o art. 189 do substitutivo da Subcomissão dis
põe que a Assembléia Nacional, na iminência de agressão
estrangeira, ou na emergência de insurreição armada. pO
derá declarar eTn estado de sítio qualquer parte do territó
rio nacional.

Na minha emenda. Sr. Presidente, há apenas a troca
de duas palavras ..

Na emenda n. 1.240 se consigna:
"A Assembléia Nacional, na emergência de agres

são estrangeira, ou verificada insurreicão armada, po
derá declarar em estado de sítio qualquer parte do
território nacional. "

Sr. Presidente, o art. 189 consagra, ainda uma vez, as
expressões "emergência de insurreição armada" como con
dição para o estabelecimento do estado de sítio.

Ora, durante 40 anos de República, um dos fatos mais
condenados pela opinião pública era o estado de sítio preven
tivo, feito para manter governos sem prestígio, desmorali
zados, impotentes para conseguir a ordem, para -manter o
regime constitucional.
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Não posso acreditar,. Sr. Presidente, que a Assembléia
Naoional Constituinte queira conservar a expressão que deu
lugar a tantas discussões, a taníos sofismas, a tantas inter
pretações duvidosas.

Se a Assembléia Nacional ConsLituinte deseja, como
aeredito que deseje, impedir, terminantemente, os estados de
sítio preventivos, terá de substituir a palavra "emergência",
que permitiu tão várias interpretações.

Eu proponho, Sr. Presidente, que se substitua a pala
vra "emergência" pelas palavras "verificada insurreição
armada" .

Desde que digamos "verificada insurreição armada",
não haverá dúvida alguma sôbre o dispositivo, tanto mais
quanto, para evitar, ainda assim, qualquer interpretação em
assunto de tamanha gravidade, propús o acréscimo· de um
parágrafo:

"Salvo hipótese de iminência de guerra estran
geira, não poderá ser decretado o estado de sítie pre
ventivo. "

Nestas condições, Sr. Presidente, o Povo Brasileiro fi
cará inteiramente a salvo dos longos períodos de noite cons
titucional que tivemos, destinados exclusivamente a manter
no govêrno, no poder, homens que não tinham as condições
suficientes para exercê-lo, não pelas suas qualidade~ indi
viduais, mas pela situação política em que se colocaram.

Nos governos parlamentares, Sr. Presidente, a solução
é rápida e fácil, porquanto há renuncias do gabinete. No
g(\vê!'no presidencial não temos êsse instituto. Mas, não quer
diz·er que a um Presidente, sem prestígio para governar, não
caiba o dever indeclinável de abandonar o cargo, para que
haja uma solução qualquer, digna do nosso direito e que
ponha a salvo os interêsses do Povo.

Tenho concluído. (Muito bem.)

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
81'. Presidente, da discussão levantada neste recinto. - e
eu pediria a atenção da Assembléia llara êste ponto - pare
ce que se pretende regulamentar, dentro da Constituição, o
direito de. revolução. Proibir-se que o sítio seja decretado
como medida preventiva, no caso de insurreiéão interna,
será, Sr. Presidente, renunciar ao maior benefício do po
der de polícia, que é o da sua ação preventiva.

Manietar-se o Govêrno, impossibilitá-lo de se defen
<1er, pelo sitio, da insurreição que se prepara, para só se
permitir medidas quando ela irromper, será condenar os
Govêrnos ao fracasso, em todas as revolucões, porquê rara
mente a insurreição defIagarâ sem possibilidade de exito.

E a razão porquê, comquanto reconhecendo o espírito
de patriotismo que inspira o ilustre Deputado que me pre
cedeu na tribuna, como o Professor Miguel Couto, quando
queri~. limitar o sitio aos noventa dias, durante o ano;
comGUanto reconhecendo em SS. EEx. esta grande aspira
ção de não tornar o sítio uma medida de compressão ás
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liberdades bem usadas, acho que os meus llOn1'ados colegas
cáem, sem pensar, nU!Ila uontradição premiando a anar
quia. Oposicionista que fui, de todos os tempos, nunca bati
palmas ao combate 80 poder, senão pelol; meIOS legai::.

Nem seria possível transformar uma G')nstItuição de
código de organização dos poderes do Estado em cartilha
da rebeldia, ai erigida em pleito legitimo pelo govêrno, sob
o critérlO 1eliz de sua maior ou menor extencão no tempo.

A emenda, data venia, é nociva e deve ser rejeitada .
.(Muito bem; muito bem.)

Em segUIda é rejeitado o destaque reque
rido.

O Sr. Lemgruber Filho (Pela ordem) - ::lI'. Presidente,
-envio á Mesa (\ seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que amanhã não haja sessão em homena
gem ao dia do Corpo de Deus, dia Santo de guarda e um dos
maIs solenes.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Lemgruber
Filho. - Guedes Nogueira. - João Beraldo. - Frederico
Wol{fenbuttel. - Vitor Russomano.

É dado eomo aprovado o requerimento.

O Sr. Pedro Rache (Pela ordem) requer verificação da
:votação.

Procedendo-se á verificação de votação,· re
conhece-se terem vota.do a favor 78 81'S. Depu
tados e contra 26; total 104.

O Sr. Presidente - Não há número.
Estando esgotada a hora da sessão, deixo de mandar

proceder á chamada. Fica prejudicado o requerimento.

Vou levantar a Sessão, designando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

ContiIluação da votação do projeto n. f-B, de :1934, de
Constituição, com emendas (2° turno) .

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e lO minutos.
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Presidência dos 81's. Antônio Carlos, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2u Vice-Presidente

1

Ás 14 horas, comparecem osSrs. :

Antônio 'Carlos, Pa'Oheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valde
mar Mota, Álvaro Maia, -Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Ti
relli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Vei
ga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, <Rodrigues
Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godo
fredo Viana, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade,
Luiz Sucuplira, Valdemar Falcão, José Borba, Figueire.do Ro
drigUes, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, ,silva Leal, Mar
tins Veras, Kerginaldo ·Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alberto
Rosel1i, Odon Bezerra, Veloso Borges, Irenêo Joflilly, Herec
tiano Zenaide, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Alberto,
Souto Filho, Arruda Falcão, ISolano da Cunha, Luiz Cedro,
Mário Domingues, Arruda üa:mara, Arnaldo Bastos, Augusto
Cavalcanti, José de Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório
Borba, Humbert() Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima,
Izidro Vasconcelos, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Lean.
dro Maoiel, AUgUsto Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia,
J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, 'Clemente
Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Ar
tur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo MascaI"enhas, Leôncio
Galrão, Atila Amaral, Manuel Novais, Homero Pires, Gileno
Amado, Negreiros FaIcão, Aloisio Filho, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Godofredo Me~ezes, Lauro Santos, Jones
Rocha, He[ll'lique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral -Peixoto,
Miguel Couto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da
Cunha, Olegário Mariano, João Guimarães, Nilo de Alvarenga,
Prado Kelly, Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Costallat,
Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Oscar Weinschenck,
Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Cardoso, de. Melo, Soares Fi
lho. Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel,
Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Pas
sos, Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira, José
Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, João Penido, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado
de Menezes, Cristiano Ma0hado, Policarpo Viotti, Levindo
Coelho, Daniel de Carvalho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro
Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Macha
do, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Bueno Brandão,
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Jaques Montandon, Antero Botelho, João Alves, Plinio Cor
reia de Oliveira, Alcantara Machado, TeotOnio Monteiro de
Barros, José Carlos, Barros Penteado, Rodrigues Alves, AI
mei'daCamargo, Morais Ançlrade, M'ário Whately, Vergueiro
César, Guarací .silveira, Hipólito do Rego, José Ulplano, 'Cin
cinato Braga, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Wer
neck, Antônio Covello, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme,
Henrique Bayma, José Honorato, Domingos Velasco, Nero de
Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, A~fredo Pacheco,
Francisco Vilanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio
Jorge, Idália Sardem'berg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Arão
Re:bêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Maurício Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbuttei, Re
nato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascalllo
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Adro
aldo 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 Pennafort,
Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Armando
Laydner, Edwaid Possolo, Guil'herme Plaster, Eugênio Mon
teiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Ma
chado, Válter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Pe
dro RaC'he, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva,
Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira
Passos, Daví Meinicke, Pinheiro Lima, J...eví Carneiro, Abe
lardo Marin:}w, Morais Paiva, Nogueira Penido. (239).

Deixam de comparecer os Srs.:
Agenor Monte, Leão Sampaio, Jeová Mata, Agamemnon de

Magalhães, .sampaio Costa, José Eduardo, Buarque Nazareth,
Lemgruber Fllho, Melo Franco, Zoroastro Gouveia, João Sim
plicio, Mílton Carvalho, Horácio Lafer, Mário Ramos, Rocha
Faria. (15).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 239 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

O Sr _ Fernandes Tãvora (20 Secretário) procede á leitura
da Ata da sessão antecedente.

O Sr _ Presidente - Se algum dos 81'S. Deputados tem re
tificações a fazer á Ata que acaba de ser lida, queira enviá
Ias, por es'crito, á Mesa.

Rã sÔbre a mesa as seguintes

RETIFICAÇÕES

Solioit!> seja reproduzido o discurso por mim proferi
do no encaminhamento da votação do destaque da emenda
39, por haver sido omitido o trecho em que interpretei a
significação do mesmo.' .

,Sala das Sessões, 31 de iMa~o de 1934. - lIenrtque
lJodsworth.

Pelo destaque requerido as letras a e b do art. 3° do
parecer (paginas 7 do avulso) deverão ficar assim redi
gidas:

a) fixar o plano nacional de educacão, em todos O~
graus e ramos, que só poderá renovar-se em prazos deter
minados.
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b) coordenar a execução do plano geral de educação
em todo o territói'Ío nacional, fixar as condições de reconhe
cimento dos estabelecimentos de ensino secundário, com
plementár ao dêste, e superior, exercendo sObre êles a ne-
cessária fiscalização. -

A emenda n. 39. cujo destaque foi requerido, está as
sim redigida:

.Ao art. 7°, inciso 7 (trata-se do Título 1. da organi
zação federal) ~.

Compete privativamente á União:

"Fixar o plano nacional de educação. em todos os graus
e ramos, e as condições de reconhecimento oficial dos esta
beleeimentos de ensino secundário, profissional e comple
mentares. e dos institutos de ensino superior, exercendo
sObre êles a necessária fiscalização".

O destaque pediu a supressão da palavra "profissio
nal". Para clareza da redação, quanto ao ensino comple
mentaI", convém dizer que se trata do ensino complementar
ao secundário, pois há, pela lei do ensino (Decreto 19.890,
de 18 de abril de 1931) no curso secundário, cinco anos de
ensino fundamental e dois de ensino complementar.

Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931:
Art. 2°. O ensino secundário compreenderá dois cur

sos seriados: fundamental e complementar.
Art. 3°. Constituirão o curso fundamental as matérias

abaixo indIcadas distribuídas em cinco anos, de acôrdo C'JlD
a seguinte seriação:

...........................................................................................
Art. 4°. O curso complementar, obrigatório para os

candidatos á matl'ícula em determinados institutos de ensi
no superior será feito em dois anos de estudo intensivo,
com exercício e trabalhos práticos individuais e compreen
derá as seguintes m-atérias:

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

No seu discurso sôbre ensino religioso o nobre Depu
tado Fernando Magalhães, dirigindo-se a mim, diretamente,
a,ssegurou que meus antepassados não estariam de acôrdo
com minha atitude, contra as imposições do clero.

Apraz-me informar a S. Ex. que meus antepas~
dos foram católicos piedosos, conforme seus escritos, dê-s
de meu avô, Luiz Antônio da Silveira, através de seus
as~endentes, C.arlas Pedroso, José Borges, Leopôldo da Sil
veIra e bandeIrante Carlos Pedroso da Silveira, porém to
dos êles de um liberalismo que não permitia qualquer dX
ploração da conciência alheia. O bandeil'ante morreu as
sassinado por ser fiel e pobre, embora intendente do ouro.
Luís Antônio foi condenado á morte, como liberal, em 1842,
e Zeferino Carlos da Silveira, meu Pai, católico, anticlerical,
lutou pela República em 1S89; vereador á Camara de São
Simão, foi signatário da moção -contra o Império, secundan
do a Camara de São Borja, no Rio Grande do Sul; foi pro
cessado por S. 1tL o Imperador. Lutou pela separação com
pleta entre Estado e Igreja e foi chefe do Partido Liberal
RepubHcano, na cidade referida, desde 1887. -
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Vê, pois, o nobre colega, que estou honrando a tradicão
de meus antepassados, bandeirantes paulistas e paulistas'
republicanos, que não temiam as urnas, nem as prisões.
Quem sai aos seus não degenera. -

Também deixo aqui minha retificação ás palavras dos
Deputados Luís Sucupira e Costa Fernandes: não como pro
testante, mas como brasileiro e paulista de nobre linha ban
deirante, não de bandeirantes cacadores de índios, mas de
bandeirantes descobridores e cristãos; não como protestante,
mas como republicano de sangue, de coragem e de princípios.

Também devo dizer ao nobre Deputado Fernando Maga
lhães que quanto a mim não são verdadeiras as palavras 
que o eleitorado não nos mandaria á Assembléia se conhe
cesse nossos sentimentos,

Saiba também S. Ex. que o jornal de maior circulação
de São Paulo publicou meu programa, incluindo o combate
ao ensino religioso obrigatório, escondido sob o têrmo fa
cultativo, e o apóio ao divórcio, por achar que o desquite
imoral que separa os casais, os atira á prostituição e fer
reteia inocentes filhos ilegítimos, é uma infamia da lei. Não
cortejo as urnas, nem vendo meus principias republicanos e
a paz de minha Pátria pelos trinta dinheiros das exigênola"J
trevosas da Idade Média.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Gua.racf Sil
veira, Deputado por São Paulo.

2

No Diário da Assembléia, de hoje. na parte referente ao
discurso pronunciado pelo Sr. Deputado Vilasboas, á pági
na 4.153, há um aparte daào como da minha autoria, e no
qual eu teria dito o seguinte:

- ~ste é mais amplo. Dá margem á remuneração, ao
passo que o outro não dá.

Ora, eu não dei o aparte nos têrmos em que foi co
lhido e como está publicado. Disse, sim:

--...: ~ste é mais àmplo. Dá margem á 1·egulamentação,
ao passo que o outro não dá .

. Como se vê, há diferença enorme entre os dous têrmo.;
acima grifados. E, para que não se venha a dar ás minhas
palavras intuitos que não tivessem falsas interpretações, aí
fica a retificação.

:Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Luiz Sucupira..

(Diário da ASsembléia, de 30 de Maio de 193~, página
n.4.130.) ..

Ao invés do que saiu publicado, em relação ao desta
que "O", como esclarecimento ao Deputado Henrique Dods
worth, dever-se-á lêr o seguinte:

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, no sentido de esclarecer ao nobre colega Sr. Hen
rique Dodsworth, que está em equívoco, devo informar que
V. Ex. anunciou com exatidão o destaque.

Trata-sA de substituir o § 3° do art. 7° do nosso parecer
(página 8), isto é, UDos fundos de educação, a lei ordinária
fixará uma pe.rcentagem que se destinará a garantir a. as
sistência a.os alunos necessitados", pelG art. 7- e respectivos
parágrafos, da emenda n. 1. 952 (página 16), nos seguintes
têrmos: "Dos fundos de educação, uma percentGl}em fixada
em lei ordinária destinar-se-á especialmente a garan.tir t13-
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aisMncia aos allLnos necessitculos, proporcionando, assim,
oportunidades iguais d infancia e d jU'1)entude de todas ao,
classes. esse fundo de assistência garantirá o fornecimento
gratuito do material escolar, o custeio das bolsas escolares, a
assistência alimentar, dentdria e médica e a estadia em co
lônias de férias, aos alunos desprovidos de recursos finan
ceiros."

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Euvaldo Lodi.

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

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

O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário) procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

3

Comunicação:
,Comunico ao Sr. Presidente da Assembléia Constituinte

que o Deputado Agenor Monte deixou de comparecer a três
sessões, nesta semana, por motivo de moléstia.

Sala das Se~sões, 31 de Maio de 1934. - Freire de Ân
drade.

- Inteirada.

4

Telegramas:
De Belém - Presidente Assembléia Nacional Consti

tuinte - Rio.
A vossência departamento paraense progresso feminino

reverente gratidão extensiva signatários emenda excluiu'
mulher serviço milItar. - Antonina Prado, presidente.

- Inteirada.

5

De Petrolina - Pernambuco - Presidente Assembléia
Nacional Constituinte - Rio.

Mocidade católica Petrolina reunida sessão cívica enVIa
calorosos aplausos votantes.: indissolubilidade vinculo matrI
monial base estabilidade família brasileira. - A. Braga, pre-
sidente. .

.- Inteirada.

6

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte.
6indicato Central Engenheiros congratula-se vossência

aprovação emenda Marinho que traz novos horizontes pro
fissionais brasileiros. - Aníbal de Sousa, presidente.

- Inteirada.

7

De Florianópolis - Presidente A.ssembléia Nacional Cons
tituinte - Rio.

Comerciários bancários catarinenses r~presentados êste
sindicato lançam plenário constituinte veemente protesto
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aprovação emenda 1.39G relativa pluralidade sindical cala
midade infeliz golpc reacionário promovem inimigos pro
gressos Pátria anarquia. trabalho fntor preponderanlf:: gran
deza Nação. Saudações. - Associaç,ão Empregados Comércio,
Florianópolis: Nereu Viairn Andrade, presidente. - Otávío
Cabra.l, secretári o geral.

Inteirada.

São, !lucessivamealc, lidos e vão a imprimir
os seguintes

PARECERES

8

N. 2 - 1934

Concede licença ao Sr. Deputa.do Mílton de Sousa Carvalho
para ausentar-se do Rio de Janeiro

(Polícia 34, de 1934)

A Comissão de Polícia, tomando conhecimento do reque
rimento em que o Sr. Deputado Mílton de Sousa CarvalhQ
solicita licença para ausentar-se do Rio de Janeiro por mais
de dous meses, opina que o pedido seja deferido, nos têrmos
do Regimento. ,

Sala das Sessões, em 28 de Maio de 1934. - Antonio
Carlos, Presidente. - Tltomaz Lobo, 1" Secretário. - Fer
nandes Tavora, 2° Secretário. - Clementino Lisb6a, 3~ Se
cretário. - Waldemar Motta, 4" Secretário.

N. 3 - 1934

Concede licença ao Sr. Deputado Carlos T. da Rochf1. Faria
para ausentar-se da Rio de Janeiro

(Polícia 35, de i934)

A Comissão de Policia, tomando conhecimenV) do reque
rimento em que o Sr. Deputado Carlos T. da Rocha Faria
solicita licença. para ausentar-se do Rio de Janeiro por
mai>: de dois mp.!':es. opina que o pedido seja deferido, nos
têrmos do Re~imento.

Sala das Sessões, 28 de Maio de 19,34. - Antônio
Carlos, Presidente. - :l'homaz Lobo. 1° Secretário. - Fpr
-nandes Tavora, 20 Secret.ário. - Clementino Lisb6a, 3° Se
cretário. - Waldemar Motta. 4° Secretário.

"Vêm á'Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Votei contra a aprovação do art. 171, Capítulo Educação,
em que é permitido o ensino religioso nas escolas, e o fiz
porquê, coerente com os princípios que defendi nesta Casa,
em discursos e emendas, vejo na aprovação dêsse disposi
tivo. a revogação simulada mas evidente, do artigo em que,
nesta mesma carta, se assegura a liberdade de conciência;
a ruina do ensmo público e a precipitação da luta religio
sa de consequêndas imprevisíveis.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Lacerda
Werneck.
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Vem ã. l\1f.'sa a seguinte

'fendo votado contra todus os postulados religiosos ou
não em que pressinto uma coação de libcI'dl1de de pensa
mento ou de conciência religiosa, não poderia sancionar com
o meu voto, o art. 171 do projeto constitucional que acaba
de ser aprovado pela Assembléia Nacional. Assim proce
dendo, não me alimentam sentimentos de animosidade li esta
ou aquela religião, porquê sendo religioso, dcsejo apenas im
pedir que ressurjam na coletividade, com essas medidas
coatoras da liberdade, as mesmas discórdias que conduziram
a humanidade. á prática dos mais abomináveis crimes, em
nome dêste ou daquele Deus. Penso que o ensino religio'lo
na" E~colas Públicas. constitue uma inovacão perigosa e con
traproducente dos fins que se deseja alcanc.;ar, porquanto
em se tratando do ensino embora facultativo de todos os
credos ou religiões. com êsse dispositivo despertamos com
parações entre os credos religiosos e daí consequentes con
flitos que bem p'oderiam ser evitados.

O Est ado Leigo, longe de ser um inimigo das crenças
religiosas ou filosóficas, comporta. ao contrário todas as mo
dalidades de sentir e de pensar divergentes dos membros da
coletividade.

No regime da laicidade ào Estado, são respeitadas as
múltiplas convicções e as mais arrojadas doutrinas. que se
rão aceitas ou não, conforme o senso da coletividade.

O direito que tem o homem de pensar em assuntos re
ligiosos, não difere de igual direito que possam ter mi
lhões de seus semelhantes. Na esfera da liberdade de con
ciência espiritual, o nosso século não mais permite limi
tes, nem tão pouco consente que o Estado seja fator de di
vergências.

Some,nte o Estado lelgo, pode distribuir justiça e ga
rantir a evolução do Direito das instituições pela seguranca
que inspira á sociedade.

No estado atuai. da civilização humana, as religiões .h
mais devem transpor o recinto dos lares e dos templos. A
moral que elas ensinam sempre existiu; é um patrimônio
da civilização como atestam os pensamentos sadios de Só
crates, Platão, Aristóteles e outros luminares que engran
deceram a evolução cultural numana.

O que a História afirma é que as religiões, emQora cu!
minem em uma única finalidade que é o amor do Ser Su
premo. têm elas entretltnto no domínio da prática produ
zido temerosas divergências, assinaladas por lutas terríveis
que tanto envergonharam a espécie humana. Ao legisla
dor compete, baseado na própria História, instituir leis que
ao invés de aniquilarem, oprimirem, o pensamento huma
no, sejam pelo contrário. fatores de fraternidade e de to1e
rancia.

Assim se conduziram os constituintes de 1891; todos ê!.es
eram religiosos católicos, mas nem por isso trepidaram em ~6
frear os seus anseios religiosos, em defesa da liberdade da
conciência dos homens. As nossas escolas públicas, têm 'lté
hoje, graças á abnegação e patriotismo dos professores, be'll
correspondido aos interêsses da Pátria. Nelas se instruem e
se educam as crianças, incutindo-se-lhes as idéias gerais. de
respeito, de amor ao próximo, de acatamento aos direitos
alheios, de ordem e mais que tudo de tolerancia.

O art. 171, agora aprovado, no domínio da prática, es
tetíàido a todos os credos e religiões, virá transformar as
escolas públicas em institutos de balbúrdia, de discórdia e
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de divergências; e servindo a uma só rel:gião, será um centro
de intolerancia. Em ambos os casos, o ensino religioso nas
escolas públicas, é contraproducente.

Sala das Sessões, 31 de Maio .de 1934. - Plinio Tou
rinho.

10

Requeremos seja inserta na ata a seguinte declaracão de
voto:

Fomos contrários ao requerimento do ilustre Sr. leader
da maioria sôbre a supressão do art. 197 do Substitutivo
do Comité Constitucional.

Surpreendeu-nos êsse gesto de S. Ex:.

O referido artigo estava assim redigido:
"A União organizará um serviço de colonização

da Amazônia, príncipalmente com elementos na
cionaís. "

Não tivemos nós, representantes da Amazônia, a inspi
ração dêsse alvitre aceito pelos ilustres membros do Comité
Constitucional.

Teve-a o eminente Sr. Artur Neiva, representante da
Baía, colega de bancada do ilustre leader da maioria.

O pouco que a Amazônia tem merecido dentro da Fe-
deração, tornou-nos já muito modestos e pessimistas.

Por isto, pedimos sempre pouco.
Ainda menos obtemos.
Justificando sua emenda, com a autoridade que todoe

lhe reconhecem, escreveu o nosso erudito colega DI'. Artu!'
Neiva:

..A Amazônia, que por definição compreende to
dos os territórios da bacia amazônica, isto é, o Acre,
o Amazonas, o Pará e á região do norte de Goiaz e
de Mato Grosso, é um dos pontos do globo de maior
riqueza, verdadeiro mundo na extensão e na opulên
cia, tendo sido abandonado pelos poderes públicos
nacionais numa incompreensível demonstração de in
capacidade.

Acossados pela sêca, os nordestinos, sobretudo,
realizaram naquelas regiões, trabalho ciclópico que
bem merecia maior amparo por parte dos governos
que permitiram a decadência da Amazônia, aberta e
revelada economicamente ao mundo pela energia e
espírito de iniciativa de todos os brasileiros.

A Amazônia olvidada pelos poderes públicos fe
derais, viu abl!-lar toda a sua grandeza e prosperidade
até que ruiu, ficando numa situação de verdadeira
insolvabilidade e iniciando com o Amazonas para o
Brasil a· série de Estados mortos.

. Não é justo que tão vasto campo de possibilida
des seja abandonado pela União, quando outros po
vos para ali conduzem capitais e súditos, como
ocorre com os benemérltos serviços organizados pela
Emprêsa Ford e com os trabalhos iniciados pelos ja
poneses.

É . tão grande a importancia da AmazÔnia que
".una missão científica norte ~mericana, sabiamente
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dirigida por Hamilton Rice, trabalhou vários anos es
tudando-a sob todos OS aspectos econômicos e cientí
ficos c pesquisando exhaustivamente todas as posst
bilidudes de trIO rica zona, fazendo o levantamento
de vastas regiões' por intermédio de hidroaviões.

Há menos de trinta anos os Estados que formam
a Amazónia conseguiram desenvolver-se de tal forma,
que o valor de sua exportalião quasi igualou ao reato
de todo o País. Por falta de organização e de previ
dência começaram a decair até chegarem ao esta(!o
de abandono em que jaz um dos seus Estados, como
se já não pertencesse á própria União, que tem o
dever elementar de acudí-los do modo mais eficiente.

James Bryce, o eminente autor do "The Ameri~

can Gommonwealth" e "South America, Observations
and Impressions", ao visitar a região amazonense, es
creveu, neste último, em 1914, espantado com as
imensas riquezas que alí se concentravam e referin
do-se aOs brasileiros, ao mesmo tempo que evocava
os yankees: "que prodígios poderia aqui realizar a
energia da gente norte-americana nestas paragens tão
opulentas"', afirmacão esta vinda mais de um sé
culo depois, para eonfirmar o preeeilo de Humboidt,
ao profetizar que. cedo ou tarde, a civilizacão do·
globo deveria concentrar-se ali.

Alguém afirmou que a potêneia de primeira or
dem que se apoderasse da Mandühúria, com. relativa
facilidade se manteria nessa situa;;ão durante duzen
tos anos. Não é exagêro afirmar que uma potência.
de segunda ou terceira ordem, com espírito de orga
nização, talvez se elevasse á primeira categoria caso
dispusesse de uma das regiões mais ricas de todo o
Universo.

Torna-se necessário que o Govêrno cogite da
elaboração de um projeto de grandes proporções, para
ser executado em muitos anos com persistência e
com o mesmo espírito norteador, procurando de certa
forma dirigir a economia daquelas paragens."

A emenda teve o n. 1. 052, está publicada no fascículo
das emendas sÓbre - Ordem econômica e social, 193:3, emen
das de ia discussão, fls. 114 a 115.

Assinou-a toda a brilhante bancada baiana, inclusive
o pr6prio Sr. lJeputado Medeiros Neto, atual "leade-r" da
maioria.

Posteriormente, na segunda discussão constitucional,
entre as emendas conheCidas como coordenadas, mas, em
verdade, emendu das grandes bancadas, a idéia da emenda
n. 1.052 foi acolhida e vimo-la constando do art. da
emenda n. 1. 954.

Tem essa emenda n. 1.954 um grande número deassi
naturas - 55.

Entre êsses 55 signatários, estão os Srs. Deputados Me
deiros Neto, leader da Baía e da maioria ; João Guimarães,
leader do Rio de Janeiro; Alcantara Machado, leader de São
Paulo; Antônio Jorge, leader do Paraná; Arruda Camat'a,
leader de Pernambuco; Euvaldo Lodi e Francisco Rocha,
leaders classistas e Valdomiro Magalhães, leader mineiro.

A emenda tinha pois o prestígio das bancadas de Per
nambuco, 'Baía, São Paulo, Paraná e outras.

Obteve a assinatura do próprio leader da maioria, Dep-:l
tado Medeiros Neto.

VOLUME XXII 2t3
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Pela primeira vez, no Parlamento Nacional, uma medI
da pleiteada pelos leaders de São Paulo, Minas, Bafa, Per
nambuco, Estado do Rio, Paraná e diversos outros elemen
tos de grande autoridade nessas e outras bancadas, foi re
jeitada 11

E essa medida envolvia a solucão dum grande problema.
nacional!!

. Mas, os problemas da AmazÔnia ainda não constituem
problemas nacionais, nem despertaram as atenções dos nos
SOs homens de Govêrno.

Ao justificar ontem o seu requerimento de supressão
do referido art. 197 do parecer constitucional, disse o senhor
Medeiros Neto:

"A União não deverá apenas, organizar o serviço
de colonização da Amazônia, mas em todo o territ6~

rio onde se fizer ne(~essária essa colonização.
Mantido o artigo, parecia que s6 ai a União po

deria estabelecer semelhante serviço."

A Amazônia compreende, como bem frizou o Sr. Depu~

tado Artur Neiva, na brilhante e patriótica fundamentação
da sua emenda os Estados do Amazonas, Pará, grande parte
de Mato Gros~o e Goiaz e o território do Acre. .

Abrange quasi metade da área territorial do país.
O dispositivo suprp.sso não criava para a Amazônia uma

situação de privilégio, de jnjustificável exceção, de cuida
dos especiais da União.

Poderia criá-lo, pois, excepcionais também são as con
dições das terras daquela região.

Já é tempo de haver a seu respeito uma outra orienta
ção dos nossos poderes públicos.

É verdade que á União competirá colonizar qualquer
parte do País e não s6 a Amazônia.

Também lhe incumbiria cuidar permanentemente do
problema da sêca em todo o País.

A Constituinte votou um dispositivo nesse sentido com
referência especial ao nordeste, porquê, é, nessa região do
País. onde aquele problema merece os cuidados da mais ex
cepcional assistência por parte do Govêrno Federal. ~sse

dispositivo foi votado sob as mais entusiásticas aclamações,
demonstrativas de sentimentos lidimos de brasilidade,

Assim também é na Amazônia, ainda muito despovoada
e sempre fora das cogitações de assistência dos govêrnos da
República, que o problema da colonização reclama com mais
urgência e êxito para o País uma solução mais cuidadosa e
de verdadeiras medidas de exceção.

Para receber e::sa colonização, oferece a AmazÔnia um
campo fértil nas mais surpreendentes possibilidades.

Num futuro, embora l'emoto, ela transformar-se-á em
fontes de grandes prosperidades daquela região com reais
proveitos para todo o Brasil.

Quando torturados pelo flagelo. das sêcas, mais comuns
no Nordéste, é para a Amazônia que correm milhares e mi
lhares de brasileiros.

Pelas suas riquezas, pela fertilidade de suas terras, pela
caudal das águas que a cortam em todos os f':entidos, a Ama
zônia poderá ser um dia o celeiro farto e milagroso da pró
pria humanidade.

O preceito constitucional que foi supresso pela circuns
tancia -de referir-se especialmente á All.!azônia, não criava,
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como frisámos, para essa parte do Brasil uma situacão de
privilégio.

'Criasse embora, e para fazê-lo já havia precedente muito
justo na orientação da Constituinte.

A colonizacão deveria ser feita principalmente com ele
mentos nacionais.

A Amazônia iri .. ser aproveitada de preferência. pa.ra os
nacionais. .

:Êsse preceito viria facilitar a soluCão dum grande pro
blema de interêsse do País inteiro, e não somente da Ama
zônia. ,

Aprovada a sua supressão, sentimo-nos no dever de ae
clarar ter votado contra ela.

Não tomamos essa atitude como explicação para os habi
tantes da Amazônia, nem, muito menos, para aqueles que nos
elegeram seus representantes.

Sabem uns e outros, de !lá muito, sobretudo neste mo
mento, o entusiasmo e a dedicação com que lhes defendemos
todas as causas.

A nossa declaracão de voto significa um protesto contra.
a supressão do texto constitucional duma medIda de interêsse
nacional.

Queremos também que ela traduza um agradecimente
nosso ao eminente Deputado Artur Neiva e aos digníssimos
colegas signatários das emendas ns. 1.()52 e 1. 954.

Releiam os que votaram pela supressão do art. 197 do
Comité Constitucional, as expressões candentes, cheias de pa
triotismo e de r-evolta, do Sr. Artur Neiva fundamentando a
emenda n. 1.052.

Releiam e meditem sôbre o desacêrto e injustiça do seu
voto.

Elas, como as que escrevemos nesta declaração, não re
velam objetivo~ dEl quem quer' situaçõe~ especiais para a
região que representa, mas a visão de quem compreende os
grandes problemas nacionais e quer a sua solução inteligente
em benefício de todo o Brasil.

Esta declaração, aliás ociosa, que, como brasileiros e re
presentantes da maior e mais rica parte do Brasil, devíamos
fazer contra a supressão requerida pelo Zeader da maioria.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Cunha Mello,
Alfredo da Matta, Alvaro Maia e Luiz Tirellí, Amazonas. 
De acõrdo com a presente declaração de voto: Alberto Diniz,
pelo Acre. - Veiga Cabral, Pará. ,-- Mario Chermont, Pará.
- Joaquim Ma(Jalhães, Pará. - Moura Carvalho, Pará. 
Clementino Lisbôa, Pará. - Domingos Vellasco, GOlaz. 
Mario Caiado, Goiaz. - José Honorato, Goiaz. - Generoso
Ponce Filho, Mato Grosso. - Learuiro Pinheiro. Pará.
Nero de Macedo, Goiaz. - Alfredo C. Pacheco, Mato Grosso.
-Francisco Villanova, Mato Grosso. - João Villasbóas, Mato
Grosso. - Abel Ckermont, Pará.

Votei pelas chamadas emendas católicas, que eu chamo,
antes, mais: apropriadamente, - emendas essencialmente bra
sileiras - e o fiz traduzindo o sentimento cristão do Brasil
e, de maneira muito especial, do Estado que tenho a honra
de representar nesta Assembléia - o Ceará.

O sentimento católioo do POV() Brasileiro já lhe é quasi
uma característica individual, tão arraigado lhe está, por
seu próprio temperamento, como ainda pela tradição vigo
rosa que lhe veiu da Mãe-Pátria, da Colônia, do Império,
que a República não destruiu, mas, ao revés disto, acrisolou.
no sacrifício de mais de quarenta anos de laicismo impeni-



- 404-

tente, que quasi destruiu por completo o seu organismo. A
reação que ora se faz, nesta Constituinte, no bom sentido bra
sileiro, é menos uma reivindicação católica da quasi totali
dade da Nação do que uma necessidade vital que diz com a
sua própria existência material e moral.

Um grande espírito, doublé de sábio e filósofo, Capis
trano de Abreu, mais insuspeito quanto era ateu convicto,
disse um dia, com muito acêrto e verdade, que "se não foram
os jesuítas, não existiria o Brasil". Atente bem a Nação, e,
especialmente esta Assembléia, na significação desta frase
sentença do grande historiador patrício.

Bom ou mau, o Brasil que aí está é obra quasi exclusiva
do cléro católico que, do litoral aos sertões e dos sertões ás
fronteiras, vai levando a civilização cristã e a educação mo
derna até mesmo áquelas paragens onde s6 se conhece o go
vêrno pelos impostos que cobra e pelo serviço militar que
vai roubando ao trabalho dos campos a juventude válida que
dali vem, primeiro, para a caserna e, depois, para a misérIa
do urbanismo. Ainda não se disse, com inteira justiça, o
que tem sido a obra de educação do nosso cIéro em todo o
País, nem tão pouco o que tem realizado a "Obra Pontifícia
de Propagação da Fé" em todo o território nacional, - da
F6z do Iguassú ao Alto Acre e de Tefé a Conceição do Ara
guaia. Houve, até, vozes que disseram, nesta Assembléia,
que o intuito da Santa Sé era canalizar do Brasil para ela o
dinheiro do nosso Povo, clamorosa injustiça que sempre me
receu o meu protesto solene, com a promessa, que ora cum
pro, de dar a prova cabal da inverdade patente que se con
tinha naquelas asserções sem base.

Transcrevendo os documentos abaixo, faço-o, não s6 em
homenagem á verdade, como ainda para esclarecimento de
um aparte que tive ocasião de dar, como contestação formal,
a um discurso do nobre Deputado Sr. Gwyer de Azevedo.

~i-los :
Obra Pontifícia da Propagação da Fé

Relação das quantias enviadas pela Santa Sé ás Missões
brasileiras nos ano::> de:

1929

Missão de Solirnões (Padres Capuchinhos) ..•
Missiio Tefé (Padres do Espírito Santo) ....
Missão de Bom Jesus do Piauí (Padres Mer-

cediários) " .
Missão do Rio Negro (Padres Salesianos) .
Missão àa Fóz do Ignassú (Padres do Verbo

Divino) .
Missão de Labrea (Padres Agostinianos). , .
Missão de Porto Nacional (Padres Dominica-

nos) , ," .. , , , .
Missão de Porto Velho (Padre.; Salesianos) ..
Missão de Registro do Araguaia (Padres Sa-

lesianos .
Missão de Santarém (Padres Franciscanos) ..
Missão de São José do Alto Tocantins (Padres

no Imacula·do Coração de Maria) .
Missão de São José do Grajaú (Padres Capu-

chinhos) ,_ .
Missão de São Peregrino de Lationsi (A 1to

.Acre de Purús) (Padres Servos de Maria)

Liras
100.000
30.000

24.000
43.800

20.000'
24.000

38.500
í-i,OOO

31.000
27.001}

2.i .000

23.000

27.000
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Missão de Conceição do Araguaia (Padres Do-
minicanos) : .

Missão dE' São Luís de Câceres (Padres Fran-
r.iscanos) ....••.•.....................

Diferença para mais enviada pela Santa Sé.

Quantia enviada ao Brasil .
Quantia recolhida, na mesma data, no Brasil.

193 O

Missão deSolimões Superior (Padres Capu-
chinhos) " _ .

Missão Bom Jesus do Piauí (Padres Mercedá-
ri os) .

Missão de Tefé (Padres do Espírito Santo).
Missão de Rio Negro (Padres Salesianos) ...
Missão de F6z do Iguassú (Padres do Verbo

Divino) .
Missão de Labréa (Padres Agostinianos) '"
Missão de Porto Nacional (Padres Dominica-

nos) .
Missão de Porto Velho (Padres Salesianos).
Missão de Registro do Araguaia (Padres Sa-

lesianos) .. , " .
Missão de Santarém (Padres Franciscanos).
Missão de São José do Alto Tocantins (Padres

do Imaculado Coração de Maria) .
Missão de São José do Grajaú (Padres Capu-

chinhos) .
Missão de São Peregrino de Lati onsi (A I to
. Ácre de Purús) (Padres Servos de Maria)

Missão de Conceição do Araguaia (Padres Do-
minicanos) .

Missão de São Luís de Cáceres (Padres Fran-
ciscanos) , .

Totnl da quantia enviada pela Santa Sé .
Na mesma data, quantia recolhida no BrasiL

Diferença a favor da Santa Sé .

1931

Missão de Solimões Superior (Padres Capu-
chinhos) - .

Missão de Tefé (Padr'es do Espírito Santo).
Missão Bom Jesus do Piauí (Padres Mercedá-

ri os) .
Missão Diamantino (Padres Jesuitas - Mato

Grosso) ....................•........•
Missão Rio Negro (Padres Salesianos) .
Miss?io de F6z do Iguassú (Padres do Verbo

Divina) .
Mi55ão de Gurupí (Padres) .
Mis5ão de Labréa (Padres Ag-ostínianos) .
Missão de Porto Naílional (Padres Dominica-

nos) .

45.000

33.000

328.287,90

50ft. 300, 00
176.012,10

Liras

130.000,00

30.000
44. 476
50.000

25.000
30.. ()OO

45.000
30.aOO

40.000
35.000

30.000

30.000

35.000

55.000

40.000

6q9.476,00
240.309,95

409.166,05

Liras

130.000,,00
40.000

30.000

20.000
45.000

25.000
20.000
30.000

45.00()
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Missão de Porto Velho (Padres Salesianos).
Missão de Registro do Araguaia (Padres Sa-

lesianos) .
Missão de Santarém (Padres Franciscanos).
Missão de São José do Alto Tocantins (Padres

do Imaculado Coração de Maria) .
Missão de São José do Grajaú( Padres Ca.pu-

chinhos) .
Missão de Alto Ácres e Purús (Padres Ser-

vitas) .
Missão. ~e Conceição do Araguaia (Padres Do-

mlnlcanos) ..........•................
Missão de São Luís de Cáceres (Padres Fran

ciscanos - Mato Grosso) .........•...

Total da quantia enviada. pela Santa Sé (liras)
Na mesma data recolheu-se no Erasil a quan-

tia de .

a qual dá, em favor da Santa Sé, uma dife-
rença de .

1932

Missão de !Solimões Superior (Padres Capu-
chinhos) .

Missão de Tefé (Padres do Espírito 'Santo) .
Missão Bom Jesus do Piauí (Padres Mercedá-

rios) .
Missão Diamantino (Padres Jesuitas - Mato

Grosso) ,.
Missão de Rio Negro (Padres Salesianos) '"
Missão de F6z do Iguassú (Padres do Verbo

Divino) _ .
Missão de Gurupí (Pará - Padres) .
Missão de Labréa (Padres Agostinianos) .
Missão de Porto Nacional (Padres Dominica-

nos) ..........•......................
::Missão de Porto Velho (Padres Salesianos).
lfissão de Registro do Araguaia (Padres Sa-

lesianos) ....•............. , .
Missão de Santarém (Padres Franciscanos).
Missão de São José do Alto Tocantins (Padres

do Imaculado Coração de Maria) .
Missão de São José do Grajaú (Padres Capu-

chinhos) .
Missão de São Peregrino de Lationsi (A 1to

Ácre e Purús) (Padres Servitas) .
Missão de Conceicão do Araguaia (Padres Do-

minicanos) .
Missão de São Luís de Cácere5 (Padres Fran-

ciscanos - Mato Grosso) _ .

Total da quantia enviada pela Santa Sé para
o Brasil .

Na mesma data, a Obra Pontifícia recolheu
. v.a.ra as Mis.sões .

tendo, portanto, a Santa Sé a seu favor a di-
ferença de .

30.000

40.000
35.<lOO

30.000

30.000

35.000

55.000

40.000

680.000,00

228.265,80

451..734,20

Liras

110.000,00
U.270

25.000

17.000
63.000

20..000
17.000
25.000

38.000
25.000

105.000
28.000

25.000

25.000

28.000

45.000

32.000

669.270,00

300.000,00

369.270,00
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~estas quantias. não constam os pequenos sulJsíd i OB en
viados para uma uu outra MIssão, aS81m como faltam ainda
o dinheiro f::nvlado para os flagelado::; do Ceul'á e do NUl'u(o.gt6
e a avultada. esmola para o' Seminário Brasileiro em l\oma,
representada pela soroa de 500,000 liras italianus.

Estas cifras dizem mais, na eloquência de ::;ua sign il'i
tlação, do que o poderiam fazer outros quaisquer al'gultllll1los
opostos ás invectivas .que aquí se fizeram contru a ll\;iiu da
Santa Sé em nosso País, filho dileto da Igreja Calólica, Apos
tólica, Romana.

Não há como negar fatos evidentes, como ::;ujnm OH QUO
dizem coro a educacão intelectual e técnica realizadu, 11It.l'Uj~

ticamente, pelas Ordens dos Jesuítas e do:! Salc~lal1l1ri 110
Brasil.

Se outras razões, mais profundas ainda. nüo 11xiHtlH~tlm
para justificar o voto de ontem, da Assembléia, rufel'llll!'IJ ao
ensino religioso, só aquela seria suficiente para deixaI' tl'UD
quila a conciência dos 139 Deputados que aplaudil'Um u alta
medida que' consulta os mais puros interêsses do Brasil e os
mais nobres anseios da Nação.

Não tenho melhores palavras com que conclUÍ!' esta de
elaração de voto, que faço com vistas a lodas as emendas
de caráter cristão votadas pela Assembléia, do que aquelas
proferidas por Quintino Bocaiuva, ao assumit a lJL'csidência.
do Senado, invocando a protecão divina para 05 trabalhos
do antigo Congresso Republicano:

"Senhores, elevemos igualmente o nosso pensamento para
um princípio superior, princípio que rege as conciências,
fonte augusta da luz e da verdade, da qual di mana a única
fôrça que não pode ser vencida - a fôrça moral - o império
da lei imutável, a serena magestade do Poder Supremo 
Deus - essa incógnita sublime e misteriosa que alentn e faz
palpitar a vida de toda a humanidade e em tôrno dn qual
giram e libertam-se no espaço infinito os mundos quo po
voam o Universo.

Invoquemos sua proteção para os nossos trabnlhoil, afim
de que êles sejam profícuos e benéficos para o Povo Brasi
leiro, do qual temos a honra de ser os mais elevados repre
sentantes na esfera legislativa.

Assim possamos, graças a essa proteção (] IÍ pllI'jl1.n dos
nossos atos, nos recomendarmos á estima c á ~rnlirli\o da
posteridade, pelo acêrto de nossas deliberacõe~ (' rl~ln no!'sa
dedicação á grandeza e á pro~peridade dn nO!'l!'lr~ Pátria.
(Muito bem; muito bem! Palmas no recinto.)"

Faca minhas essas belas e nobres pal!lvrn~ do IncUtI)
republicano, como a Assembléia fez suas, por 8U~ gtande
maioria, clarividência e a significação delas, qtl~ hf'm tra
duzem o sentir e a vontade do Povo Brasileiro em face dos
po;:;tnlados cristãos, ora já inscritos em nossa futura Carta
Política.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Xa7Jier de
Oli'8eira.

Vem á. Mesa. a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votamos contra o destaque do art. iO do ~l1b!'lUtllt.1vO
em discus$:ão, relativo ao ca.pítulo sôbre "Edu(~acilo e Oul.
tura". para ser votado em seu lugar o art. 1.71 do Prr'ljeto da
Comissão dos 2tL
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o problema do ensino religioso achava-se op.finido antes
da revolução de 1930 e consistia em sé reconhecer ou não
a faculdade de ser ministrado, nas escolas públicao:; e de
acórdo com a solicitação dos responsáveis pelos menores
que as frequentasse. pelos missionários das várias !Jrencas.

Contra essa faculdade se levantavam os ortodoxos da
Constituição de 1891; mas o espírito liberal do País não lhes
dava ouvidos e as leis de ensino da Baia e de Minas Gerais.
já a haviam expressamente consagrado.

Nunca se cogitou de ·fazer do ensino de religião matéria
do programa escolar, embora de frequência facultativa.

Convocada a Constituinte Nacional, o problema foi sub
metido á apreciação das várias correntes políticas, sob o as
pecto de um dispositivo que resolvesse a dúvida, permitindo
ou vedando expressamente o ensino religioso nas escolas
públicas.

Os partidos e candidatos encararam, em geral, a questão,
sem subterfúgios e manifestaram-se num ou noutro sen
tido.

O Partido Social Democrático da Baía, a que pertence
mos, inc.luiu, como postulado do seu programa, o ensino re
ligioso facultativo e, submetido êsse ponto de vista á apre
ciação da Liga Eleitoral. Católica, doze dos nossos candida.tos
mereceram ser indicados aos seus sufrágios.

Coerente com a orientação do Partido, foi apresentada,
em primeira discussão, a emenda n. 1.038, assinada por
dezeseis dos seus representantes e onde, instituindo-se, de
maneira insofismável, o ensino religioso; ("A religião, cujo
ensino fôr espontaneamente solicitado pelos representantes
legais dos alunos, será matéria facultativa nas escolas pú
blicas, primárias, secundáriâs, profissionais ou n o 1'
mais ... "), êle se subordinava, entretanto, ás restrições in
dispensáveis de não pre.iudicar o horário escolar, não trazer
onus para os cofres públicos e não poder ser ministrado por
membros do magistério ou do quadro administrativo dos
respectivos' estabelecimentos ou escolas.

Resguardava-se, assim, a eficiência do ensino e manti
nha-se a sua laicidade.

Não encontrando guarida no art. in do Substitutivo
da Comissão dos 26, êsses principios, que correspondiarn aos
da emenda da bancada da Chapa Única de São Paulo, foram
renovados pela emenda n. 1.952, assinada sobretudo por
paulistas, mineiros e baianos e encontraram acolhimento no
artigo 10 do Substitutivo da Subcomissão.

Votamos, assim, pela sua manutenção.
Por coerência partidária e por imperativo de cont:~i

ência. A matéria é dessas em qu.e toda a preocupação de con
quista de eleitorado tem de ser excluída.

O que a Constituinte votou. consubstanciado no art. 171
do Projeto, importa, em que pese a pureza de intenções dos
que propugnaram a medida, em uma fonte de dúvidas muito
mais séria que a da Constituição de 1891-

Se o ensino religioso passa a ser matéria dos horário$
nas escol.as púMicas. o Estado não Se poderá recusar'a nlÍ
nistrá-Io sempre que lhe fór solicitado por quem tenha o di
reito. Não podendo, porém, coagir o professor público a fa
zê-lo, por se tratar de matéria de conciência, há de chamar
pessoa estranha, que o faça. Mas esta não está abrigaua a.
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prestar serviço sem remuneração. E ai temos a atividade
catequfstica estipendiada. pelo Estado.

Afiançam os que votaram pelo art. iH do ProjlJt.o não
ser êste o seu objetivo. Mas ·a verdade é que a rt:dação o
autoriza e interpretaçôes tendenciosas não falt'l[·ão.

Assunto de tamanha. relevancia devia ser regulado com
precisão, segurança e clareza. Nenhum d~)sses requisJlos tenl
o art. 171 aprovado. Preferimos. assim, votar pelo ad. 10
do Substitutivo, que a A.ssembléia, entretanto, na sua wbe
daria. rejeitou.

Sala das Sessões. 30 de Maio de 1934. - Clemente N:a
riani. - Arthur IVeiva. - J não Marques dos Reis. - N e
(freiros Falcão. - Gileno Amado. - Manoel Novaes. 
Francisco Rocha.

o Sr. Presidente - Está finda a hora do Expediente.

Acha-se sôbre a Mesa e vou submeter a votos o se
guinte

I\EQUERIMENTO

Requeremos que, em virtude do falecimento do almi
rante Heihachiro Toga, herai nacional do Japão, seja envia
do ao Govérno dessa nação amiga e ao seu embaixador,
nesta Capital, telegramas exprimindo a funda mágua que
causa ao povo brasileiro e á Assembléia Nacional Consti
tuintl" () desaI1:1reeimento de tão grande V1.1ltO.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. Generoso
Ponce Pilho. - Waldem.ar Falcão. - J. Mauricio Cardoso.
- Alde Sampaio. - Levi Carneiro. - Kavier de Oliveira.
- João Guimarães. - J. C. de },[acedo Soares. - Fabio
Sodré.· - Christiano Machado. - Henrique Dodsworth. 
Domingos Yellasco. - Edwald Possolo. - Corlos Maximi
liano. - Adolpho Konàer. - Godofredo Vianna·. - Mario
de A. Ramos. - José Honorato. - Christovão Barcellos.
- Valdomiro Magalhães. - Mi(Juel Conto. - Augusto
Simões Lopes. - Soares Filho. - Arthur Neiva. - Tei
xeira Leite. - Th. Monteiro de Barros. - Pacheco e Silva.
- Moraes Paiva. - lI1edeiros Netto.

Aprovado.

O Sr. Presidente - Vou submeter á deliberação da Casa,
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos a inserção em Ata de um voto de profundo
pesar pelo falecimp.nto do ilustre brasileiro doutor Augusto
Pestana qne, com excepcional operasidade e patriotismo,
representou o Estado do Rio Grande do Sul em várias legis
laturas da Camara Federal, prestando relevantes serviços ao
nosso Estado e ao País.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Augusto Si-.
mões Lopes. - Vitor R-ussoraano. - Ascanio Tubino. 
Pedro Vergara. - Frederíco Wolfenbu.tell. - Raul Bit
tencourt. - Renato Bal'bosa. - Demetrio Xavier. - Car
los Maximiliano. - J. Mauricio Cardoso. - Adroaldo
Costa. - Minuano de ][oura. .

Aprovado.
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o Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa e vou submeter
ao voto da Assembléia o seguinte

REQUERIMENTO

Ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Requeremos que se insira na Ata dos nossos trabalho!
de hoje um voto de profundo pesar pelo falecimen.to, ontem
ocorrido, nesta Capital, da ilustre escritora brasileira Dona
Júlia Lopes de Almeida, que, pelas suas excelsas qualidades
de espírito e de cor'ação, se tornára um exemplo edificante
da inteligência, da capacidade, da cultura e da virtude da
mulher brasileira.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Fernando Ma
galhães. - Carlota P. de Queiroz. - Alcantara Machado.
- Cardoso Mello Netto. - José Ulpiano. - Ranulpho Pi
nheiro Lima. - Acurcio T01'res. - J. J. SeaÕra. - Ro
drigttes Doria. - Aloysio Pilho. - Carlos Moraes Andrade.
- Sampaio Corrêa. - Prisco Paraiso. - Leoncio Galrão.
- Th. :Monteiro de Barros Filho. - Barros Penteado. -
José Carlos de Macedo Soares . .- A. C. Pacheco e Silva. 
A. Siciliano Jtwior. - Góes Monteiro. - Levi Carneiro.
- Alberto Diniz. - Cunha Vasconcellos. - Vitor Russo
mano. - Panfa Ribas. - Pedro Vergara. - Walter la
mes Gosling. - Barreto Carnpello. - Simões Barbosa. 
Luiz Cedro. - Mario Domingues. -'- Augusto Cavalcanti.
- Arnaldo Bastos. - Arruda Camara. - Vieira Marques.
- Soares Pilho. - Olegario Mananno. - Xavier de Oliveira.
- Renato Barbosa. - Daniel de Carvalho. - Nerêu Ramos.
- A~meida Camargo. - Cincínato Braga. - Roberto Símon-
seno - Raul Fernandes. - MifJuel Couto. - Cardoso de Mello.
- Henrique Dodsworth. - Augusto Leite. - Fabio Sodré.
- João Guimarães. - Teixeira Leite. - Pereira Lira.

Aprovado.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se â

ORDEM no DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B.
de 1934, de Comtitttição. com emendas (2° turno) •

~

O Sr. Presidente - A Assembléia estava votando, quando
se encerrou a Sessão de ontem. várias emendas destacadas a.
requerimento dos Srs. Deputados.

Prosseguiremos nesse trabalbo, examinando em primeiro
lugar o destaque requerido pelo relator geral, Sr. Deputado
Raul Fernandes.

Há sôbre a mesa o seguinte

REQUERIHENTO

Requeiro ° destaque da emenda n. i.M2 (pág. 9 do
Didrio da Assef/7,bléia Nacional, suplemento ao D. 80, de H
de Abril), para ser votada com as demais disposições do ca
pítulo "Das Disposições Gerais".

Sala das Sessõe~, em 30 de Maio de i93-i. - Raul Fer
na:nàes.
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Vou ouvir a Assembléia sObre a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. f .642

Onde convier:

. A vocação para suceder em bens de estrangeiro existen
tes no Brasil será regulada pela lei nacional a beneficio do
cOnjuge brasileiro e de seus filhos, sempre que não lhes seja
mais favorável o estatuto do de cujus.

Sala das Sessões, H de Abril de i 934. - A.gamemno"
Magalhães. - Arthur Jorge Machado Lins. - João Guimarães.
- Negreiros Falcão. - Gileno Amado. - Arnold Silva. 
Alcantara Machado.

O Sr. Alcantara Machado - Peço a palavra, para enca
minhar a votação, como signatário que sou da emenda.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
como signatário e por delegacão do Sr. Agamenon Magalhães,
que se acha ausente.

O Sr. Alcantara Machado (Para encaminhar a f)ot~áo)

- Sr. Presidente, é sabido que, em matéria de sucessão
legítima ou testamentária, manda a boa razão que prevaleça
a lei nacional do de cujus. Assim era antes de codificado o
nosso Direito Civil, assim continúa a ser em face do art. 14
da lei de introdução do Código vigente.

O princípio, entretanto, pela legislacão anterior, sofria
uma exceção e continúa a sofrê-la pela legislação atual, no
caso de ser o de cujus casado com brasileira OU pai de filhos
brasileiros. Nesta hipótese, dava-se outrora ao interessado
a faculdade de optar pela aplicação da lei pátria, ao passo
que hoje em dia, ex-vi do art. H pre-citado, essa aplicação é
obrigatória.

A emenda do meu nobre colega, Sr. Agamenon Magalhãee,
restaura o que antigamente se dispunha a propósito, e, a
meu vêr, anda bem em fazê-lo, porquê a lei nacional do fa
lecido pode ser mais favorável do que a nossa á viúva e aos
filhos brasileiros.

Bem sei que a matéria não é propriamente constitucio
nal. Tantas vezes, porém, tem a Assembléia quebrado 05
moldes clássicos das leis fundamentais que não seria. estra
nhável a inclusão de um preceito desta natureza, cuja. pro:'
cedência e justica me parecem irrecusáveis.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

:Em seguida, é dada como aprovada a refe
rida emenda n. i .61.2.

O Sr. Adroaldo Costa (Pela; ordem) requer verificacão da
votacão.

Procedendo-se á verificação de votacão, re
conhece-se terem votado a favor f48 81'S. Depu
t~dos e contra iO; total !58.
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O Sr. Presidente - A emenda n. 1".642 foi aprovada..

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei contra a emenda n. 1.642, não por estar em de
sacõrdo com o princípio nela exarado, mas por entendE'l' que
a matéria só tem cabimento na lei de introdução ao Código
Civil.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1934. - Adroaldo Mes
quita da Costa.

O Sr. Presidente - Tenho sObre a mesa o seguinte

REQlCERIMENTO

Destaqu em-se o art. 191 do parecer da Subcomissão"
menos as palavras "sem aplicação especial"; e na emenda
n. 1.954 (chamada de coordenação) as palavras "e patri
moniais" para constituir o artigo a ser aprovado pela As
sembléia.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934 - Irenêo Jofelly.

O Sr. Irenêo Joffily (Pela rlrdem) - Sr. Presidente, peço
a retirada do meu requerimento.

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre
Deputado.

Há sõbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 1.640 publicada no
avulso n. 113, de 1934, de "Organização Federal" :? pági
na 239.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Luiz Cedro.

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 1.640

Art. - onde convier: - Nenhum imposto poderá
ser aumentado além d€' 20 % do seu valor, ao tempo do
aumento.

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1"934. - Luiz C~dro.
- A1'ruda Camara. - Alde Sampaio. - Augusto Cavalcanti.
- Osorio Borba. - Humberto f,loura. - E. Teixeira Leite.
- Arnaldo Bastos. - Agamqnon. Magalhães. - José de Sá.
- Barreto Campcllo.

O Sr. Luiz Cedro - Peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Luiz Cedro.
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o Sr. Luiz Cedro (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, quem quer que se aproxime ou esteja mais
ou menos em contacto com as classes conservadoras, isto é,
com aqueles que produzem e trabalham, tem ocasião de ouvir
a todos os momentos queixas lancinantes, sinceras recrimina
ções contra a desorientação fiscal, no sentido do aumento dos
impostos entre nós.

A minha emenda n. 1.640 estabelece o seguinte:
"Nenhum imposto poderá ser aumentado além de 20 % do
seu valor ao tempo do aumento". Evidentemente, essa emenda

. respeitando a faculdade a.mpla de tributar por parte da Fa
zenda, todavia estabelece uma gradação, no sentido dêsse
aumento, isto é, ela pretende reprimir majorações bruscas e
violentas, muitas vezes de 50, 100 e 200 0/0, causando os maio
res transtornos á economia nacional, e consequentemente aos
próprios interêsses do fisco, porquê assim enfraquece e mata
a árvore frutificadora dêsses impostos.

Objetar-se-á, Sr. Presidente, que a receita deve crescer
proporcionalmente ao volume das despesas. Realmente, se esta
asserção é exata, não é menos certo que a receita assim fa
cilmente aumentada estimula a realização de novos gastos e a
criação de despesas supérfluas. Estabelece-se assim um eír
culo vicioso. A receita precisa ser aumentada de acôrdo com
o volume das despesas e a receita facilmente acrescida excita
por SUa vez uma poJitica perdulária. Mas, dentro dêsse cir
culo vicioso quem fica sempre esmagada é a produção na
cional.

Há um mês seguramente. desta mesma tribuna levantou
se uma voz insuspeitíssima. porquê partia de um Ministro
de Estado. Sr. Juarez Távora. para declarar que o Fisco ar
ranca 33 % da enfraquecida produção nacional, mais de 30 %
do trabalho de todos os brasileiros, malbaratando-as em obras
que nem sempre regeneram êsse organismo econômico.

81'. Presidente, vê-se, portanto, que é o p;,6prio Ministro
de Estado quem, no impulso do seu patriotismo alarmado, vem
nos fazer esta gravíssima revelação.

Nestas condições, não podemos deixar de atender a uma
tão sincera e salutar advertência.

Minha emenda não reprime, não constrange a faculdade
de tributar do Fisco, mas apenas estabelece uma gradação por
quê. inegavelmente, s6 assim é possivel á economia nacional
suportar êsse sacrifício. Na hipótese da minha emenda ser
aceita. o Fisco quer aumentar. suponhamos. cem por cento
de seus impostos. Nesse caso, que viria acontecer? ~le teri:1
de percorrer a escala de 5 anos, isto é, 20 %, depois mais
20 % e assim sucessivamente. E enquanto êsses aumentos vã:o
se sucedendo, pelo menos permitimos algum alento ás classes
produtoras.

Ora, se a Constituição deve ser um escudo do nosso di
reito, das nossas garantias, deve também instituir a defesa
contra o arbítrio, contra os abusos do Poder, nas suas várias
modalidades.

Esta emenda se impõe, porquê estabelece uma garantia
com a gradação em favor do contribuinte.

O SR.. BAR.'tETO CAMPELo - É a declaracão de direitos do
contribuinte.
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O SR. LUIZ CEDRO - Perfeitamente, é uma declaracão
de direitos do contribuinte, que estabelece uma escala na d6se
dos sacrifícios em beneficio daqueles que trabalham, por
quê s6 assim é possível evitar a ruína da economia nacional.

Foi apresentada aqui, Sr. Presidente, uma emenda neste
sentido que suscitou algumas controvérsias e protestos, fi~
xando o limite de 5 %. Realmente, inspirada dentro do mesmo
critério de amparo ao contribuinte, ela era muito rigorosa
no limite de taxação, sendo de notar, ainda, que pretendia
começasse a vigorar a restrição da data da promulgação da
Carta Magna.

Minha emenda, Sr. Presidente, respeita mais a. facul
dade de tributar e é muito mais flexível, dispondo que os
impostos não poderão ir além de 20 % do seu valor, ao tempo
do aumento, evitando assim os saltos mortais da acrobacia tri
butária reinante entre n6s.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O 81'. Prado Kelly - Peco a palavra, para encaminhar a
votação.

O 8r. Presidente - 'Tem â palavra, para encaminhar a
votação, °Sr. Deputado Prado Kel1y.

O Sr. Prado Kelly (Pa.ra. encaminhar a votação) - Sr.
Sr. Presidente, ao votarmos a parte relativa á discrimina
ção de rendas, tivemos ocasião de defender, em plenário, a
emenda subscrita pelos nobres Deputados 81'S. Nilo Alva
renga e Fernandos Távora, estabelecendo, igualmente, restri
Cão á capacidade tributária àos poderes públicos.

Vimos trazer, neste momento, o nosso voto favorável á
emenda n. 1. 640, segundo a qual nenhum imposto poderá
ser aumentado além de 20 % do seu valor ao tem7lo do au-
mm~. - .

É, 8r. Presidente, disposição sobejamente justificada.
pelo seu primeiro signatário, e merece a mais simpática aco
lhida da Assembléia. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovada a emenda n. 1.640.
Comparece o 51'. Ministro Juarez Távora.

O 8r. Presidente - Tenho sôbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro destaque e preferência para a emenda número
:I. .939, que cabe nas disposições gerais e para a emenda ao ar
tigo 6° do projeto, que foi transferido para as dis"posições
gerais.

Sala das Sessões. - Cesar Tinoco.

"Vou submeter a votos a matéria.
Rejeitada a propositura do Sr. César Tinoco.

O Sr. Presidente - Hã sllbre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

. Requeiro o destaque da emenda n. :1..083, das Disposl- .
ções Gerais - pág. 131, do respectivo folheto.

Sala das Sessões, 3,1 de Maio de 1934. - Nero M<tcedo.
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Vou submeter a votos a maiéria.

Votacão da seguinte

EMENDA

N. 1.083

Título VII - Das Disposições Gerais

Art. 190. Reduza-se i % nas porcentagens fixadas nesSe
artigo e suprima-se o seu parágrafo primeiro, criando-se
outro assim redigido: "Dois por cento da receita orçamen
tária serão destinados ao serviço de auxílio á cabotagem
nacIOnal. "

Sala das Sessões. - Nero de Macedo.

O Sr. Nero de Macedo - Peco a palavra, para. encaminhar
a votação.

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, desejo dizer apenas algumas palavras, em
justificação da emenda que reduz 1 % na taxa do depósito es
tabelecido no art. 190 e destinado a ser aplicado em casos
extraordinários.

Ora, Sr. Presidente, sabemos perfeitamente o que são
os depósitos em poder do próprio Govêrno. Se a emenda ti
vesse destinado a totalidade da taxa estipulada para os ser
viços imediatos do Nordéste, não haveria motivo para a pro
positura que ora faço.

A cabotagem, entretanto, não pode deixar de ser tratada
com interêsse, e até hoje nenhuma emenda, nenhum disposi
tivo constitucional cuidou desta importante matéria.

Pertencendo, 81'. Presidente, a um Estado que s6 remota
mente poderá ser beneficiado por esta medida, achei, todavia.
que não devia ser desprezado, neste momento, assunto de ião
alta relevancia. /'

O SR. !RENto JOFFILY - Mas V. Ex. reduz de I % para
i %.

O SR. NERO DE MACEDO - Tenha o nobre colega pa-
ciência. Não foi isso o que propús.

O SR. !RENto JOFFILY - É o que está aqui, no avulso.
O SR. NERO DE MACEDO - Absolutamente.
O SR. lRENto JOFFILY - Reduz para f % a taxa.
O SR. NERO DE MACEDO - Trata-se de redução de 1. %

no parágrafo destinado aos depósitos. Ficam 3 % para os
gastos imediatos, e um por cento é que peço seja entregue
á cabotagem.

O SR. mENto JOFFILY - ~ste i % já está dado ao nor
déste, com o consentimento da Casa toda.

O SR. ARRUDA. CA.1"\1:ARA - O orador quer arrancar êsse
1 % á boca dos nordestinos para dar á cabotagem! '

O SR. NERO DE MACEDO - V.,Ex. não leu o dispo
sitivo da emenda, senão não daria um aparte dessa. ordem.
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. o SR. ARRUDA CA1\IARA - Por que não proCurOu outra
verba?

O SR. NERO DE MACEDO - Para não aumentar mais
onus ao orcamento com verbas especiais. (Trocam-se outros
apartes. Soam os tímpanos.) Daquí a cinco anos, Sr.
Presidente, quando tivermos aplicado 40 mil contos por ano,
ou 200 mil contos, no nordéste, a produção não terá elementos
para ser conduzida a outras partes. Daí não poder a Assem
bléia desprezar a emenda, porquê ela redunda em benefício
para o próprio nordeste. (Trocam-se novos aparte8.)

O Sr. Presidente - Atençãol Peço aos Srs. Deputados
não interrompam o orador.

O SR. NERO DE MACEDO - Essa importancia, se não
fór aplicada na cabotagem, daqui a cinco anos, quando o nor
déste, com suas terras especialíssimas, bastando apenas que
sejam irrigadas, tiv.er produção formidável, extraordinária,
para onde e como será conduzida? Por que meio, se não co
gitarmos da cabotagem?

Se essa importancia tivesse de ser aplicada imediata
mente como são os 3 % destinados de momento ao nordeste,
não me lembraria eu, por certo, de tomar a iniciativa de en
tregar aquele depósito para serviço, que virá fatalmente be
neficiar o próprio nordésle, em prazo relativamente curto.

Quem ignora que êssf' benefício, que vai ser aplicado na
t.uralmente com o patriotismo que tem engrandecido o Mi
nistro da Viação, não virá, dentro de cinco anos. dar resultad,')
app.nas áquela zona do Brasíl? Quem pod~ desconhecer que
a sua produção há de crescer fantasticamente, sabendo-se que
suas terras são privilegiadas?

É preciso que os que lá vão trabalhar e produzir encon
.tr~m imediatamente a maneira de exportar seu produto.

O SR. KERGINáLDO CAVALCANTI - Mas não tirando pe
quena percentagem.

O SR. NERO DE MACEDO - Ninguém está tirando! Não
é verdadel

É o meio de aue lançam mão os antagonistas da emenda
para tornar antipática a medida que apresentei em beneficio
de serviço que pouco ou quasi nada atinge ao meu Estado.
Apenas agi por pat.riotismo e seria incapaz de túcar nos 3 %
destinados ao nordeste.

Agora, ignoram os nobres Deputados onde êsses dep6
sitos vão ser feitos? Daqui a cinco anos, onde estarão acumu
iados?

O Sr. Presidente - Atenção l Está findo o tempo.
O SR. NERO DE MACEDO - Queria apenas explicar o

objetivo de minha emenda, porqu-ê. infelizmente, foi mal in
terpretada precisamente por aqueles que deviam ser os pri
meiros a trazer apóio á medida, inspirada no intuito patrió
tico de beneficiar as zonas flageladas. (Muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
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o Sr. Pereira Lira, para encaminhar a votaelo, pronuneia
um discurso que não foi publicado.

Em seguida, é rejeitada a referida emenda
n. L083. .

O Sr. Presidente - Há sóbre a mesa o segointe

REQUERIMENTo

DISPOSrçOES GERAIS

EMENDA N. t. 901

Requeiro o destaque da emenda n. t. 90f na parte 1"-6
lativa á matéria contida nos incisos das letras a e b d na
parte final, de modo a ficar a mesma emenda assim redi
gida:

Art. . A bandeira nacional, mantendo as cÔres ,la sua
tradição no Império e na República, fica eonstituida:

a) de um retangulo verde com a largura cOl'l"espondente
a dois terços do comprimento;

b) de um losango amarelo inscrito no retangulo:
c) de um círculo a~ul no centro do losango eom um dia

metro igual a dois ter~os da largnra ifo T'l"tangulo:

Parágrafo único. A lei criará o pavilhão comercial, o
escudo e as armas nat}ionais, determinando o seu U50 pela
União e pelos Estados.

Sala das Sessões; 31 de Maio de 1934. - SoZano de
Cunha.

O Sr. SoIano da Cunha - Peço a palavra.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. SoIano da Cunha (Para encaminhar a 'Vota~'ão) 
Sr. Presidente, quando, em 1922. se comemorou o centená.
rio da nossa independencia, havia, no centro da Ex:pn:'ição,
17 pavilhões estrangeiros e um nacional. Todo'!! os pavi.lhões
estrangeiros estavam certos, de acôrdo com a sua const.rução
original; o único errado era o nosso.

A emenda, Sr. Presidente, visa corrigir essa originali
dade da nossa bandeira, constituída de modo tal que nao me
·permitiu ainda encontrar duas iguais. O quep1"Oponho não
altera a bandeira nas suas linhas gerais, 'nas snas linhas mes
tras, mas apenas corrige os erros que ela apresenta. ~sses

erros consistem no lema sectário, positivista, que atravessa o
circulo azul - Ordem e Progresso - representando a reli
~ão comt.ista que está em absoluto desa~ôrdo com o senti
mento nacional.

O SR. DEMÉTRIO XAvIER - Muito bem.
O SR. SOLANO DA CUNHA - Ê um lema que dá á

nossa bandeira duas faces, um direito e um avesso. um
laào certo e um lado errado. A min ha emenda vi;:::! ret irá-lo
do· pavilhão nacional, de mudo qlW a nossa bandeira não se
destaqllP pelos seus erros das hanr/eiras dos outros 1)'" fses.

VOLUME XXII ~
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I "Um grande entendido em assuntos heráldicos, o SI'. CIo
vis"Ribeiro, num livro recentíssimo, referindo-se ao pro,if',t,o:
que ofer-ee! á Comissão de Constituição do Itamllratí, e que
é precisamente o que agora Se vai votar na minha emenda,
diz o seguinte:

"Considero~o mesr:no, sob certo aspecto, o mais
feliz de quantos projetos de modificação da bandeira
nacional têm aparecido desde a procíamação da Rp.pú
blica. ~, efetivamente, o ma.is perfeito do ponto de
vista da técnica da confecção d~stes símbolos, cujos
elementos componentes devem ser, em rigor, consti
tufdos simplesmente por cores, apresentadas em gran
des massas geométricas, bem visíveis á distancia.. li:
também o mais singelo e o mais racional. De fato,
quais os defeitos do nosso pavilhão? O lema e a
carta astronômica, ambos inadmi~síveis numa ban
deira nacional. O que há a fazer é, pois, simp)f'smente
suprimir um e outro. Foi o que fez o 81'. Solano da
Cunha. Ora, poder-se-ia fazer qualquer objeção sé
ria contra êsse projeto, se quando vemos a certa dis"'"
tancia a nossa bandeira não distinguimos, nem as es
trelas nem o lema positivista? O que é que então ve
mos senão o pavilhão proposto pelo Sr. Solano da
Cunha? E quem o acha feio ou defeituoso? Na rea.li
dade, os nossos olhos já estão. pois, familiarizados com
essa bandeira, na qual não descubro, á pr.-imeira vista,
nenhum. defeito."

Eu não 'poderia encontrar, SI' . Presidente, defensor
mais autorizado da emenda que apresentei e que está sub
metida á consideração da Casa.

Ela conserva a bandeira na sua tradição: a bandeira do
Império e a bandeira da República, conjugadas com as suas
cores, com o retangulo verde, o losango amarelo e o círculo
azul. Retiro apenas - repito - o lema sectário que não está
dentro das, convicções brasileiras.

Suponho, Sr. Presidente, ir ao enéontro dos desejos da.
maioria .••

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - E da nação.
O SR. SOLANO DA CUNHA - apresentando a

emenda que justifico e que está redigida dentro das normas
mais seguras com QUe devem ser constituídos os símbolos
desta natureza. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Deodato Maia - Sr. Presidente, peço a palavra.
para encaminhar a, votação.

O Sr. Presidente -:- Tema palavra o nobre Deputado.

O Sr. Deodato Maia (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, a emenda ora em apreço não me foi pre
sente para opinar, porquê foi endereçada ao art. 1.0 do pro
jeto .da Comissão Constitucional e correspondia ao primeirD
Comité, encarregado do estudo da Parte Geral.

, Sendo, entretanto, necessário que me manifeste, não fu
girei a isso.

A nossa atual bandeira foi instituída pelo decreto n. i,
do Govêrno Provisório, em i889. Logo_ ap6s a publicaçã()
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dêsse decreto, começaram os protestos e, na Camara dos
Deputados, creio que em f892, foram apresentados vários
projetos de lei visando a supressão do lema "Ordem e Pro
gresso".

As tentativas resultaram inúteis, porquê os projetos
não tiveram andamento, em vista do clamor quasi genernh '
zado que se levantou no País, cumprindo salientar, pelo seu
ardor patri6tico, o dos alunos da então Escola SuperiIJr de
Guerra. Os que se insurgiram contra a bandeira alegavnnl
que o pavilhão continha um lema sectarista e articulavarr.
que a carta astronômica estava erra.da. Verdade é que um
grande movimento de opinião se operou em tõrno da. idéia
e contrária a quaisquer modificações. Na Comissão encar
regada de elaborar o Ante-projeto do ItamaraU, foi nova
mente ventilado o problema da reforma da bandeira, cuja
solução se encontra em um artigo constante do mencionado
Ante-:projeto. na parte referente ás Disposições Gerais. Re
lator que fui, dessa parte do Ante-projeto, opinei ::ôbre as
emendas apresentadas em primeira discussão, formulando o
seguinte substitutivo:

nA lei poderá estabelecer o pavilhão comercial e
modificar a bandeira nacion.al, mantidas, porém, as
suas cores atuais."

Se fosse opinar sÔbre a atual emenda, ach~lria que a
Constltuição não devia conter preceito como o pleiteado na
mesma emenda.

O SR. SOLANO DE Cr:NHA - A Constituição alemã, re
~entemente votada, determina como deve ser a bandeira.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Aliás, aqui não se reforma.
a bandeira: corrige-se.

O SR. PINHEffiO LIMA - Não é o momento para cor
rigi-la.

O SR. JOÃO VILASBOAS - A bandeiI,'a é o símbolo da na
cionalidade e não pode estar acompanhando a moda.

O SR. DEODATO MAIA - Assim, Sr. Presidente, opi
naria que a lei ordinária desdobrasse o assunto, e ~ o Qt!.e,
aliás, se infere do artigo ontem aqui aprovadQ e que nao
proíbe a reforma pretendida.

Não me parece que, num dispositivo constitucional, sem
o exame de modelos, sem concorrência de artista~, s~~ m~
lhor consulta ã opinião nacional, se deva fazer modlflCaçai>
como esta.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

Em seguida, é dada como rejeitada a emen
da n. 1.901.

O Sr. SoIano da Cunha (Pela ()!1'dem) requer verificação
da votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reco
nhece-se terem votado a favor 48 Srs. Deputados
e contra i32; total, fSO.

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.901 foi rejeitada.
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Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Dispo8ig6e8 oerail

Requeiro o destaque da emenda n. f .258.
Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - A8drúbal

Gw'Uer Azevedo.

Vou eubmeter a votos a matéria.

Rejeitada a seguinte

EMENDA

N. 1.258

.Art. Ninguém poderá exer.cer funcão pública. civil
ou militar, ou dp.sempenhar mandato eleitoral na União. nos
Estados ou nos Municípios, ou receber do Tesouro Público
da União, dos Estados ou. dos Municípios, palramento de
serviços prestados ao Govêrno ou á admmistracfio pública,
sem fazer prévia e periodicamente, a declaracão de sens
bens, de qualquer natureza ou eSPécie, com uma fiel de
monstração de sua procedência, quando os tiver.

§ A declaração de bens é obrigatória para Og proprie
tários. diretores e redatores chefes dos órgãos de imprensa
e publicidade.

Sala das Sessões. - Gwyer Azevedo.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Disposições gerais

Requeiro destaque:
Do art. 188, § 50, do projeto i-A (segundo período);
Do art. 188, § 7°, do projeto i-A (segundo período):
Do art. 188, § 9°, do projeto i-A;
Emenda n. 995, § 10.
Sala das Sessões, 31 de Maio de 19,34. - Levi Carneiro.

Vou submeter a votos o primeiro destaque.

Votação do destaque do art. 188, § 5°, do
projeto ·1-A (segundo período).

O Sr. Leví Carneiro - Peço a pala"Ta, para encaminhar
a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a vntação) 
Sr. Pre;;idente. no proj eto elaboT'arlo pela Subcomis"ão
constitucional, de quP. tive a honra de fazer- paT'te com os
eminenfpR colegas. 51's. Carlos Maximiliano e Raul Fernan
des, havíamo!" eSotabelecido. a prop6;:;Jto da manife;:::t::wão de
pensamento, que a apreensão dé livros, jornais e quaisquer
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9utras publicações só se faria mediante mandado judicial e
ressalvando os casos de extraordinária urgência da medida:
.admitimos a apreensão imediata, dependendo, porém, de sub
sequente confirmação judicial. . Quer dizer, a apreensão de
jornais só se faria, em regra, mediante mandado judicial ou
prévio, ou subsequente - tal como se dá em certos casos de
p~otecão possessória, em que se admite a acão imediata., su
jeita a. subsequente confirmação judiciária.

Esta regra tinha justificação, mesmo, na constancia ào
estado de sítio, porquê o art. i88, § 5°, continha em sua parte
1inal o dispositivo seguinte:

. "No caso de inobservancia da censura, ou por
mterêsse da ordem pública, caberá a medida autori..
zada pelo art. :142, n. 23",

que era exatamente essa a que me acabo de referir.

Uma das emendas assinadas pela maioria da Comissão
dos 26 suprimiu, no capitulo "Da Declaração de Direitos",
essa regra salutar e garantidora da libérdade do pensamento.
Entretanto, no capítulo "Do Estado de Sítio", não foi supri
mida a parte final do § 5°, de sorte que, no § 5° do art. 188,
deveria ser restaurado o dispositivo atinente á apreensão de
jornais e de outras publicações, para que, ao menos nessa
hipótese, ficasse expressamente determinado que ela só se
poderia dar mediante mandado judicial.

A emenda da nova Comissão Constitucional, substitutiva
do capítulo "Do Estado de Sítio", suprimiu por completo o
período segundo do § 5°. Assim, a apreer~são de jornais,
durante o estado de sítio, ficará condicionada, apenas, como
tem estado até agora, ao arbítrio dos govêrnos. Não haverá.
a garantia que havíamos instituído; não se exigirá o man
dado judicial, prévio ou subsequente.

Por consequência, Sr. Presidente, pleiteio o restabeleci
meuto do período final do § 5°, para que seja completada
·oportunamente sua redação na parte em que se reporta ao
art. H2, n. 23, cujo alcance é aquele a que já me referi.
(Muito bem.)

Em seguida, é rejeitado o destaque requerido
pelo Sr. Levf Carneiro.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o segundo des
taque requerido pelo Sr. Leví Carneiro.

Votação do destaque ao art. 1S8, § 7·, do pro-
jeto f-A (segundo período). .

O Sr. Leví Carneiro - Peço a pala,,-ra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Levf Carneiro.

O Sr. Levi Carneiro (Para encaminhar a 'VotaçlJ.o) 
.Si". Presidente, trata-se de matéria de estado de sítio. Ha.
víamos estabelecido, no projeto primitivo,_ que, /fecretaÇlo o
estado. de sítio na ausência da AssembléIa NaCIOnal, losse
esta imediatamente convocada para conhecer do ato do Pre-
sidente da República. . ~

. A emenda da Comissão suprimiu essll. determ}nacao• est~
túindo apenas a exigência da aquiescência' préVIa da Seccao
Permanente do Conselho Federal.
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Sr. Presiüente, manten.ho sempre minha. reserva, minha
'p.revencão, contra êste malsinado Conselho, não me tranqui
:bzo em ver medida de tanta relevancia dependente da sim
ples maioria de sua Secção Permanente.

Lembra-se a Assembléia de que se trata. de um órgão
.composto de 42 Deputados, metade dos quais, isto é, 2f, cons
titúe a Secção Permanente. Logo, i i membros, apenas, do
Conselho Federal. bastarão para conferir ao Presidente da
República a faculdade da decretação do sítio.

O SR. PRADO KELLY - Serão i f Estado!.
O SR. LEVl CARNEIRO - Perfeitamente. Onze repre

'sentantes de Est.ados bastarão para dar ao Presidente da
'República a medida excepcional do estado de sítio.

Não há, no entanto, incompatibilidade alguma entre esta
regra e a que estava no projeto. Seria possível conciliar
a aquiescência prévia da Secção Permanente do Conselho
Federal com a convocação imediata da Assembléia. Era,
aliás, o que se achava na emenda n. 936, da bancada do
'Rio Grande do Sul, determinando aquela aquiescência
prévia e acrescentando: ",Neste caso a Assembléia Nacional
se reunirá trinta dias depois, independente de convocação."

Pedí o destaque somente para a parte final do § 7°, para
que se justaponha a essa exigência da aquiescência prévia
da Secção Permanente do Conselbo Federal o que se conti
nha, precisamente, na emenda n. 936 da bancada do Rio Gran
de do Sul, que exigia as duas medidas.

O SR. MORAIS ANDRADE' - Anteriormente, dispunha-se
que, não estando reunida a Assembléia Nacional, o Presidente
da República decretaria o estado de' sítio, dando depois conta
de seus atos á mesma Assembléia; ao passo que aquí há esta
medida prévia da consulta ao Conselho Federal.

O SR. LEVí CARNEIRO - No regimen do projeto ha'Via
as duas medidas: a da prévia aquiescência da Delegação Le
,gislativa Permanente e a da convocação imediata da Assem
bléia Nacional. Essas duas medidas se completam e, por
isso, uma não deve excluír a outra. Aliás, como já disse, a
emenda da bancada do Rio Grande do Sul, que estou in.vo
cando, assim entendeu.

Eu acrescentaria, portanto: "Neste caso, a Assembléia
Nacional se reunirá trinta dias depois, independente de con
vocação." (Muito bem.)

Em seguida, é rejeitado o destaque requerido
pelo Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos outro destaque
do Sr. Leví Carneiro.

Votação do destaque do art. 188, § 9°, do pro
jeto n. f-A.

, -
O Sr. Leví Carneiro - Peço a palavra, para encaminhar

,'a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Leví Carneiro.

O Sr. Leví Carneiro (Para encaminhar a 'Votação) 
Sr. Presidente, o dispositivo do projeto mandava que, 1I.a
mesma conformidade do que está estipulado para a decreta-
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Cão do estado de sítio, se proçedesse quanto á prorrogaC;ão
da medida.
" . ~ão sei perquê a ~inenda da. Comissã(} omitiu êsse dispo,
SItiVO, que, no entanto, envolve uma garantia imprecindfvel.
Parece da maior necessidade restabelecer 6 dispositivo.
(Muito bem.} .

Emsegtiida, é dado como rejeitado o destaque
requerido pelo Sr. Leví Carneiro.

O Sr. Fãbio Sodré (Pela ordem) - Requeil'o verificac;ão
da votação. .

.O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, para encaminhar
~v~~. '. . \

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Medeiros Neto.. .

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a vot~o) - Sr.
Presidente, votei contra o destaque requerido pelo Sr. Depu
tado Leví Carneiro por julgar desnecessária a decJarac;ão con
tida na emenda, pois é evidente que a prorrogação de uma
medida há de se dar nas mesmas condições da sua decreta
ção. Como elemento histórico para os intérpretes, aí está o
parecer do ilustre relator, que declarou não aceitar a emenda
por êsse motivo.

O SR. LEVf CARNEIRo - Corno elemento histórico, então,
há, também, o do Sr. Carlos Maximiliano.

O SR. MEDEIROS NETO - Era o que tinha a. dizer.
(Muito bem.)

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 108 Srs. Depu
tados e contra 51; total, 159.

O Sr. Presidente - O destaque do art. 188, § 9", do prO
jeto n. f-A foi aprovado.

Vou submeter a votos um outro destaque, ainda do Sr•.
Levf Carneiro.

Votação da. seguinte

EMENDA.

N. 995

215. Art. f88 - Princípio, ·emvel. de -na emergên-
cia. - diga-se - na iminência. .

N. 2, b - Em vez de - aos réus, diga - .9, réus.
c) Em vez de - publicacão - diga-se - das pub1i:,

c:lcões. - .
§ 10 _ Substitua-se pelo seguinte -mo se imnor~ a

permanência ernlugares desertos. ou insalub~es, do territó
rio nacional, nem se fará o desterro par~ tal~ lugares, OD:
para qualquel' outro distante mais de mIl qUIlômetros do
em que e~tava 8 pessoa atingida pela determinaç!i().

§ 30 - Em wz de - dos motivos que as determinam
- diga -' de seus motivos.



§ i 00 - DepOíll de - exceções - diga.-se - o juiz &
que se refere o parã,grafo 30 • _

§ 120 - Em vez de - todas as medidas. ero. até co
municado - diga-se - as UlJúiJas aplicadás na SU~ vi
gência, e que ainda lhe não tenha comunicado.
- Le'2Yf1 Carneiro.

Em vez da - todos êsses atos - diga.-se - ésses atos.

O Sr. L&yt Carneiro - Peço a palavra, para encaminhar a
'VOtação.

O Sr. Pres1d.ente - Tem a pala.vra, para encaminhar &
votação o Sr. Lc:vf Carneiro. .

'- O Sr. Lari Carneiro (Para mcamin.h.a,. ai l1otação) 
Sr. Presidente, o projeut> procurou regular minuciosamen
te o el:\lauo de ~dtio, criando uma série de medidas de pro·
teção que não se podem presumir nu silêncio da lei e que
só exaradas expressamente na Constituição podem lograr a
garantia judicial que deseJamos.

Entre essas- inovações uma das mais interessantes e das
maIS Iellze:. se encenava 1lU pal'ágraJo 10°, a que corres
ponde o atual parágrafo 9°. A1 se dispõe que, decretado o
estado de sítio. o Presidente designará, por meio de ato pu
blicado oficialmente, as autoridades que exercerão as me
didas de' exceção, e estabelecerá as normas necessárias para
a regularidade destas.

Ora, por outro lacio, o projeto criou a regra da audiên
cia obrigatóda de todos os detidos do estado de sitio por
juiz comissionado especialmente para êsse fim. ConvéII4
portanto, que no mesmo decreto em que o Presidente da
República designa as autoridades que vão exercer as medi
das de exceção e em que define as medidas que vão ser
aplicadas, fique também indicado o juiz que tem de ouvir
todos os detidOs em virtude do sítio. (Muito bem.)

Minha. emenda ....isa suprir esta omissão do dispositivo,
determinando que no decreto· de que cogita o parágrafo 9°
do art. 189, o Presidente da República designe o referido
juiz.

É, Sr. Presidente, complemento dessa garantia liberal
preciosa, que vamos instituir, sem tolher a ação do Presi
dente da República, mas evitando abusos de que todos te
mos rnemór'ia bem triste. (Muito bem.)

Em seguida, é dado como rejeitada a emenda
n. 9~.

O Sr. Kl8arique Dodsworth (Pela ordem) requer verifi
C"ação de votação. Reconhece-se terem votado a favor 105
Sr. Deputado e contra 30; total 135.

O Sr. Presidente - A emenda n. 995 foi aprovada.

Há sÔbre a mesa o seguinte

IlEQUKRI:MENTO

Requeremos destaque- da emenda n. 1.031 (impresso
11.- i pago 15i), pera. ser incltdda em parágrafos ao artigo
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t96 do substitutivo da Comissão, que reproduziu a matéria
do artigo 66 do projeto, (ou onde convier}.

A emenda deve ser votada. por partes, do modo seguinte: .
1°. Em votacão a primeira frase:

. uÉ vedada a designação de caso ou pessoa nas verbas
legais".

2°. uE os crédItos orçamentários" etc. até as palavras
"depõsitos públicos". .

3°, "Cabe ao presidente" etc., até o final da emenda.
Sala das Sessões, 28 de Maio de 1934. - Pontes Vieira.

- José Ferreira de Sousa.

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EME:NDA

N. 1.031

Ao art. 66 (sentenças judiciárias).
§ 1.0 É vedada a designacão de caso ou pessoa nas ver

bas legais, e os créditos serão consignados pelo Poder Exe
cutivo ao Poder Judiciário, recolhendo-se as consignacões ao
cofre dos depósitos públicos. Cahe ao presidente da Côrte
Suprema expedir as ordens de pagamento, cumprindo-lhe
guardar o limite do depósito disponível e. a requerimento
do credor que alegar a pretericão de SUa precedência, se
questrar a quantia necessária para o satisfazer, depois dA
ouvido o procurador geral da República. - Pontes Vieira.

O Sr. Ferreira de Sousa - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para. encaminhar a. votação.

O' Sr. Ferreira de Sonsa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a emenda n. 1.03i, firmada em primeiro lugar
pelo distinto Deputado cearense, Sr. Pontes Vieira, determina
que, para a liquidação das sentença:s judiciárias, o Poder Le
gislativo não poderá designar :pessoas nas verbas votadas.

É medida de grande moralidade, é medida que não. pode
deixar de merecer o beneplácito da Assembléia. Ela provi
dencia por que o pagamento das sentenças judiciárias não
fique ao arbitrIo dos legisladores, nem depenpente do Íavo
ritismo polftico.

Uma. vez julgado o feito, "Uma vez condenado o poder
público a satisfazer- dívidas por aios lesivos aos interês>les
particulares, queremos que a Assembléia, ao votar o crédito
necessário á sua satisfação, o faça de maneira impessoal. .A
verba deve ser sempre global, d-eve se referir a todas as dí
vidas judiciárias existentes, e nâo se poderá destinar a pes
soa certa, a pessoa visada especialmente pelos poderosos do
dia.

O que vimos no regimen passado, Sr. Presidente, foi a
postergação dessa norma, que se deveria im~ôr, mesmo fora
da lei, á conciência e á moral de todos os leS'lsladore:s•

O SR. ACÚRCro TORRES - V. Ex. pode argumentar tam~
bém com os tempos atuais.
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O SR. Luís SucUPIRA - O art. 19,6 dá remédio ao caso.
Queira V. Ex. lê-lo para verificar o que afirmo.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Já o lí.
É sabido, Sr. Presidente, que, para o pagamento das sen

tenças judiciárias, valia muito, valia poderosamente, a in
fluência ou o favor dos políticos, dos mandões, para proteger
Aqueles em heneffcio dos quais a Justioa já se prom.Gciára.

O dispositivo ora em votação não está, de forma alguma,
como parp.ceu ao nobre Deputado, Sr. Luis Sucupira, contido
no artigo já votado, que declara simplesmente deverem os

,pagllmentos por fôrça de ordem judicial ser feitos na ordem
de apresentação das precatórias e de acÔrdo com o créditó
votado. Pois isso não profbe ao Poder Legislativo a votacão
de créditos especiais para pagamento a determinadas pessoas.

Essa a providência moralizadora que, posso dizer aos
nobres colegas, mereceu, segundo 1f, num diário, a simpatia
do nobre leader desta Casa, Sr. Medeiros Neto, que para ela
chamou a atenção dos Deputados presente's a uma das re
uniões de coordenação.

A emenda estabelece ainda outras' medidas: os créditos,
, u,ma vez votados pela Assembléia, serão postos á disposição
do Poder Judiciário,' que será, no caso, quero dêle disporá
para fazer os pagamentos na ordem rigorosa de apresentaçãCl
dos precatórios.

Niio é justo, Sr. Presidente, que, num regimen em que
se consigna a supremacia do Poder Judiciário, num regimen
de Estado de Direito, em que compete á Côrte Suprema jt:l
gar da própria competência, isto é; decidir soberanamente
sôbre matérias mais importantes de toda a vida política na
cional; não é justo que nesse regimen o cumprimento das
ordens, nas determinações da Justiça, fiquem dependendo do
favor, da liberalidade ou da boa vontade dos administradores,
daqueles que, muitas vezes, terão sido os culpadús dos atos
judicialmente condenados e causadores da satisfacão pecuniá~
ria exigida.

A nossa proposta providencia no sentido de seevital'
essa situação de irregularidades e de desigualdades que
tanto têm caracterizado a vida judiciária brasileira no to
cante aos poderes públicos, vida judiciária que tem culmi~
nado no excepcional empilhamento de precatórios descum-.
pridos e sonolentos nos gabinetes dos ministros da Fazenda.

Desde o rnomentoem qüe a Assembléia Nacional, anali
sando os casos submetidos á sua apreciação, concede ao Go
vêrno um crédito, êsse crédito deve ficar imediatamente á
disposição do Poder Judiciário, porquê s6 êle é competente
para saber como, a quem e quando deve pagar. Não pode
ser entregue á discrição de um ministro e - vamos dizer
com sinceL'idade - não á discrição de um ministro, mas á
de um gabinete de ministro, de auxiliares que, nós o sabe
mos, têm o poder supremo de preparar e ordenar os proces~

sos para efeito de despacho e até o de 'Sôbre êles resolver
'soberanamente.

Sem o dispositivo da emenda n. 1.031, o -que está no
art. 198, já votado, constitue matéria inócua e ineficiente.
Faço esta afirmativa com segurança, porquê tenho quasi dez
anos de trabalho efetivo no Ministério da Fazenda, funcio-
nando em assunto dêsse caráter.

Qúem, portanto, como eu, tem conhecimento do que se
passa nesse Ministério, pode asseverar perentoriamente, pre~
cisamente, que a ~iscalização do dispositivo já valado, no



'- 427-

ilentido de que os precatórios sejam satisfeitos de acOrdo
com a ordem de apresentação, é absoluta e integralmente im
possível. Não há ministro que, no momento de despachare
seu expediente, possa controlar qual o pedido judicial que
~ntrou em primeiro lugar, se há outros atrasados na mesa
dos funcionários, dos chefes de seccão ou dos diretores das
repartições. .

A emenda, Sr. Presidente, é, portanto, das que se impõem
,pelo seu enunciado, porquê estabelece verdadeira moralizacão
no pagamento das dividas públicas, por efeitos de sentencas
judiciárias. Impõe-se porquê revela uma manifestação da
Casa, coerente com o que já votou, manifestacão de respeito
e acatamento ao poder que ela declarou o maior da sua orga
nização - o Poder Judiciário da República. (Muito bem;
m.uito bem.)

Em seguida, é aprovada a -refe-rida emenda
n. 1.03:1.

o Sr. Presidente -- Tenho sObre a mesa o seguinte

REQUER!M:ENTO DE DESTAQUE

da emenda n. 1.736, das "Disposicões Gerais", pág. 177 do
respectivo opúsculo.

O abaixe assinado, primeiro signatário da emenda nú
mero 1.736, pede a V. Ex. dignar-se mandá-la destacar, para
votação, com o teÔr seguinte:

"Art. ". Todas as obras públicas da União serão con
tratadas, fiscalizadas ou executadas por um único Ministéril>,
que possuirá um departamento especializado para aquele
fim, ficando, entretanto, ressalvado aos demais Ministérios ()
direito de aprovar e superintender a confecção dos respecti
vos projetos e dos orçamentos, bem como de acompanhar a.
execução.

Parágrafo único. As obras de natureza militar poderão
ser diretamente executadas pelos Ministérios da Guerra e da
Marinha, mas somente mediante parecer favorável ao Con
selho Supremo da Segurança Nacional."

Ao texto do artigo acima mencionado foram adiciona
das as palavras "contratadas, fiscalizadas ou", cuja omissão
no texto impresso do opúsculo é necessário corrigir-se.

No parágrafo único foram apenas feitas. modificações de
redação, tendo-se dito: "As obras de natureza milHar", em
vez de "As obras relacionadas com a defesa da Nacão"; "me
,diante parecer", em vez de "mediante recomendação" e, fi
nalmente, "Conselho Supremo de Sega,rança Nacional" em
vez' de "Supremo Conselho de Defesa Nacional".

Rogo a V. Ex. a fineza de conceder-me os cinco minutos
regulamentares para defender a emenda n. 1.735.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Alea:andre Si
ciliano I unior.

Votação da seguinte
EMENDA

N. 1.736

Acresce~te-se, onde fôr mais conveniente,' o seguinte:

"Ârt. ". Todas as obras da União serão executadas
sob a direção de um único, Ministério, que possuirá um de-
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partamento ~specializado para aquele fim, ficando, entre
tanto, ressalvado aos demais Ministérios o direito de aprovar
e superintender a confecção dos respectivos projeto! e dos
orçamentos, bem como o de acompanhar a execução.

Parágrafo único. As óbras relacionadas com a defesa da
Nação poderão ser diretamente executadas pelos Ministérios
da Guerra e da Marinha, mas s6mente mediante recomenda
ção do "Supremo Conselho de Dp.fesa Nacional".

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Alexandre Si
ciliano Junior. - Antonio Augusto Barros Penteado.
Mario Whately. - Ranulpho Pinheiro Lima. - João Pi
nheiro Filho. - Milton CaMJalho. - Pedro Rache .

O Sr. Alexandre Siciliano - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Alexandre Siciliano (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, nobres Constituintes, pouco, pouquissimo
mesmo, poderei dizer em cinco minutos, á não ser reafirmar
os pontos básicos visados pela emenda n. 1.736, impressa
á pagina 17 do opusculo que se refere ao Título VII - Das
Disposições Gerais - agora destacada, e que pleiteia fique
um único ministério (pelo regime vigente o "da Viação e de
Obras Públicas") encarregado da execução das obras públi
cas da União, reconhecendo-se, entretanto, aos demais mi
nistérios o direito e a faculdade de - através dos seus enge
nheiros e técnicos - aprovar e superintender. a confecção
dos respectivos projetos e dos orçamentos, bem como o de
acompanhar a execução. .

Uma única exceção propuzemos. É que as obras mili
tares, relacionadas com a segurança da Nação possam ser,
excepcionalmente, executadas pelos Ministérios da Guerra e
da Marinha, quando assim o determinar o "Conselho Supre
mo da. Segurança Nacional". Apelo, em especial, para o jul
gamento dos engenheiros aquf presentes, os quais devem co
nhecer a questão a fundo. Essa a razão principal - em adi
ção á falta de tempo material para angariar assinaturas 
porquê levou a minha emenda a assinatura de todos os cinco
engenh.eiros que fazem parte da bancada paulista.

Tive, entretanto, posteriormente, o apoio de quasi todos
os engenheiros da Constituinte. Mas não só os engenheiros
reconhecerão a justiça do caso. Basta aquf dizer que as
obras públicas absorvem em média, nos nossos orçamentos,
um quarto a um quinto da receita total da União, para enal
tecer a. importancia do caso e para conseguir o interêsse de
todos os demais constituintes.

~ razoável que continue o Brasil a manter ministérios
.que desp.endem. 4 a 6 % apenas da sua. receita, deixando-se
desorgamsado, mcontrolado e descentralIzado o importantis
simo. departamento de obras públicas, o qual absorve quatro
a seIS vezes aquela cifra? Não se impõe, imperiosamente,
aqui: especialisação, concentração e sobretudo racionalisa
ção? Não devemos suprimir muitos dos nossos departamen
tos autonomos destinados á execução de obras públicas ál':"
gnns dos quais reconhecidamente ineficientes e rudiménta
.!es? Devemos perseverar em manter custosissimos apare
lhamentos de obras DISPERSOS, deficientemente conservado$
e mal aproveitados. muitas vezes até ABANDONADOS em todo o
território da República.? .
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~ o que devem agora decidir os constituintes brasileiros
na sua alta sabedoria.

A Franca já o decidiu. Ela concentrou a ezecução das
obras públicas da Nação no seu conhecido Ministere des Tra
vaux Publics. O atual ministro, DI'. José Américo de Al
meida, bem como alguns dos seus antecessores, também se
bateram por esta indispensável medida. Aguardemos ove
,.edictum do Brasil .•. Mas, convém, ainda, dizer que a União
é, neste assunto, retardatária, sObre os Estados.

Já três Estados concentraram as suas obras pública~
numa única secretaria: .o Rio Grande do Sul, o Estado de
São Paulo e, muito recentemente, Minas Gerais.

Consta-me que outros Estados também assim procede
ram. Convém, pois, que. a União tome novo rumo. Eis a
emenda, ligeiramente modificada, que peco seja posta em
votação: (lê)

Art. ..• "Todas as obras públicas da União será!»
contratadas, fiscalizadas ou executadas por um único
ministério, que possuirá um departamento especia
lizado para aquele fim, ficando, entretanto, ressalvado
aos demais minist.érios o direito de aprovar e supe
rintender a confecção dos respectivos projetos e dos
orç.amentos, bem corno de acompanhar a execução.

Parágrafo ónico. As obras de natureza militar
poderão ser diretamente executadas pelos Ministérios
da Guerra e da Marinha, mas s6mente mediante pa
recer favorável do "Conselho Supremo da Segurança
Nacional. "

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)

O Sr. Deodato Maia - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a vota(/ão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.

O Sr. Deodato Maia (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, por mais razoável que se me afigure a jus
tificação feita pelo ilustre Deputado á sua emenda, que re
flete uma nova orientação para realização de obras a serem
executadas pela União, não me parece possa a Constituiç.ão
conter o dispositivo que S. Ex. propõe.

Trata-se de assunto de organização interna das reparti
ções. Assim, julgo que s6rnente por meio de lei ordinária
deveria ser feita a alteração a que se refere o ilustre Depu
tado. Era o que tinha a dizer, opinando sàbre a emenda que
o plenário, entretanto, resolverá em sua alta sabedoria;
(Muito bem.) .

Em seguida, é dada como rejeitada a emen
da n. 1.736 .

. O Sr. Francisco Moura (Pela ordem) requer verificação
da votal:ão.

Procedendo-se á verificação de votacão, reconhece-se
terem votado a favor 105 Srs. Deputado,: fl contra 57; to-
Lal 163. .

O Sr. Presidente - A emenda n. 1.736 foi aprovada..
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Há sôbre a mesa. o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos o destaque do art. 192 do parecer da Co
missão para ser votado em separado, conjuntamente com os
destaques das emendas ns. 363, pago 65, e 997, pago Ui, do
avulso relativo ás Disposicóas Gerais e Disposições Transi
tórias, na fórma seguinte:

1°, destacar-se do art. 192, do parecer as palavras 
"Esta Constituição poderá ser emendada e a proposta da
emenda" para em seu lugar incluir-se a emenda n. 363,
sem os parágrafos, e as palavras. § 10. No primeiro caso,
a proposta de emenda, visando dispositivos determinados e
formulada precisamente", da emenda. 99'7;

2°, incluir antes do parágrafo {O do referido parecer o
parágrafo 2° da emenda n. 997, com supressão das pala
vras finais - "em duas sessões extraordinárias com seis
meses pelo menos, de intervalo" e o parágrafo 30 da mes
ma emenda n. 997, mantendo-se finalmente os parágrafos
i O e 2° do parecer.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Odilon Braga.
M. Whatelly. - Prado KeZly. - lJeodato Maia. - Medei
ros Netto. - Alcantara Machado.

REDAÇÃO DE DESTAQUE

"Art. . .. A Constituição poderá ser: a) emendada,
quando as alterações propostas não afetarem a estrutura
política do Estado, a organização e a competência dos po
deres da soberania; b) revista, em caso contrário;

§ 1.0 No primeiro caso, a proposta de emenda, visando
dispositivos determinados, e formulada precisamente, de
verá partir: a) de uma quarta parte, pelo m-enos, dos mem
bros da Assembléia Nacional ou do Conselho Federal; b)
de mais de metade dos Estados, no det}urso de dois anos,
representada cada uma das unidades federativas pela maio
ria de sua Assembléia local.

Considerar-se-á aprovada cada emenda, se for aceita
mediante duas discussões,' por mais de metade dos m-em
bros componentes da Camara dos Representantes e da Ca
mara dos Estados, em dois anos consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dois têrços dos membros
componentes de um dos ramos do Poder Legislativo,
poderá imediatamente, ser submetida ao voto do outro
ramo, entendendo-se aprovada se lograr quorum idêntico.

§ 2.0 No segundo, a proposta de revisão será apresen
tada em qualquer dasCamaras, e apoiada pelo menos, por
dois quintos de seus m-embros, ou por dois terços das Assem
bléias Legislativas em virtude de deliberação da maioria
&bsoluta de cada uma destas. Se ambas as Cama
-as, por maiori~ de votes. aceitarem a revisão, proceder-se-á
á elaboração do anteprojeto pela. forma 1Ur determinarem.
O anteprojeto será submetido a três di&vussões e votações
em cada Camara na legislatura seguinte eD"' duas sessões.

§' 3.0 Não se procederã a reforma t.:.a Constituição na
vigência de estado de sítio.

§ 4.0 Aprovada a emenda pelo Poder Legislativo, será
ela anexada, com um número de ord::m, ao texto constitu
cional e publicado êste com as assinatu..-as aos membros
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oas Mêsas da Camara dos Representantes e da. Camara dos
Estados. .

§ 5.° Não serã.o admitidos como objeto de deliberacão,
projetos tendentes a. abolir a forma republicana federativa.

O Sr. Pereira Lira - Sr. ·Presidente. peço a palavra,
pela ordem. .

o Sr. Presidente - Tem 8 paiavra o nobre Deputado.

o Sr. Pereira Lira (Pela ordem) - Sr. Presidente, aeã
bamos de chegar ao artigo mais import"nte da Constitui
ção que, como sabe V. Ex., será boa ou mã, se bom ou máu
O processo a adotar para a técnica revisional. A nova Cons
tituição viverá vida longa ou curta, em função do molde im
presso a êste artigo. Ela dará paz interna ao Brasil ou tra
rá a. guerra civil, consoante a feitura de tão capital dispo
sitivo.

Não ignora V. Ex., Sr. Presidente, lÍue, além do texto
da Subcomissão, há três· requerimentos de destaque globais.
para a formação de três emendas novas, OlI. sejam três arti
gos diferentes.

Um dêsses requerimentos é de aut.oria do nosso colega.
Sr. Lino de Morais Leme; outrD do ilustre Deputado Sr.
Odilon Braga e de mais alguns distintos colegas; e o Lercei
1'0 formulado pelo Sr. Deputado Leví Carneiro e por mim.

Eu desisti de um requerimento anterior, porquê me
coordenei com o Deputado Leví Carneiro, em transigências
recíprocas, depois de muito estudo e reflexão. Estllomos
dispostos a sustentar o mesmo texto.

Mas, Sr. Presidente, n6s que estamos oonvencidos de
que o nosso texto atende ás necessidades do Brasil, não po
demos, de nenhuma f6rma, nos cinco minutos do Regi-
mento, levar essa convicção a quem quer que seja. .

De mais a mais, os requerimentos de destaque, como
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, foram fabricados á feição de
mosaico, apanhando uma fráse aqui, outra ali•••

O SR. LEVí CARNEIRO - Trabalho de marchetaria.
O SR. PEREIRA LIRA - ••• verdadeiro trabalho de

marchetaria, diz oero o prezado amigo, e.olega. e mestre,
DI'. Leví Carneiro.

Assim sendo - como aqueles que aqui estão e querem
votar, desejam fazê-lo concientem~nte, com a segurança, sa
bendo bem as consequências de seus atos-sugiro a V. Ex.
SI'. PreSIdente, a publicação, no órgão oficial, do LexLO da
Subcomissão, acompanhado das emendas de2a. discussâo e
dos requerimentos de destaque (Muito bem), com os textos
tal qual devem ficar, resultant-es dos referidos requerimen
tos, para que a Assembléia se debruce amanhã, sôbre a
matéria a votar, e possa estar aqui d-evidamente aparelhada
dos element.os de informação, e apta a resolver, com abso
luta conciência e responsabilidade, perante os seus manda
tários, o magno problema de fazer a profilaxia das revolu
ções intestinas e assecuração da paz intern~ com a adocão
de um texto salutar sObre revisão.

Sr. Presidente, devo dizer que ganhei uma grande'ex
periência. Nunca mais voltarei a nenhum parlamento
tenho esta con:vicção.
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o SR. GUARACÍ' SILVEIRA - V. Ex. voltará, todas as "e
zes Que li País precisar d~ homens dignos. (Apoiados. )

O SR. PEREIR.A LIRA - •••mas se algum dia puder
sugerir qualquer dispositivo a alguma Constituinte, há de
ser no sentido de, - o que será da maior sabedoria--, dis
cutir o pN:>cesso de revisão constitucional, antes de se dis
cutir o texto da própria Constituição facienda, porquê, eu
tão, antes de votar o texto, ninguém sabe se suas idéias vão
vingar ou não.

Ninguém defenderá, por ocasião da criacão de artigo re
visional, qualquer ponto de vista preconcebido. Nesta con
formidade, uns, convencidos de que seus textos vingarão,
mas medrosos de que tal não aconteça, facilitarão a revisão:
outros, facilitá-Ia-ão, na convicção de que serão repelidas
as idéias por que se batem ...

Se, na formação de uma Constituinte, se resolver a
.respeito do artigo referente á técnica revisional, antes de se
entrar no estudo da Constituição. ter-se-á feito obra sábia;
aão se deve fazer. eomo nós agora,. tratando da matéria, ao
final do,; trabalhos, porquê aqueles que conseguiram fazer
vingar Emas idéias, procurarão dificultar, por toda a f6rma,
essa mesma revisão; ~s que_ ti"eram suas idéias desapro
veitadas - e sem imodéstia o digo, não é êste o meu case
- quererão facilitar, a· qualquer preço, o trabalho revisio
nista.

Assim, Sr.· Presidente, para definição de uma atitude
e como prova de respeito e aprêco aos eminentes colegas.
que aqui se acham e querem, certamente, votar essa ma
téria com absoluta conciência, - requeiro a. V. Ex. faca
publicar o texto do trabalho da Subcomissão, acompanhado
de todas as emendas de 2& discussão e de todos os destaques.
para qllf' a Assembléia, durante o dia de amanhã, se debruce
sObr€' êsse material, e pense nas. suas responsabilidades e.
ao depois, possa dotar a Nação de um artigo que facilite a
revisão, ou que a dificulte - não importa-, mas sempre de
MÔrdo com a conciência e o pensamento de cada um doll
Srs. Constituintes. inteiramente e8(>·lar~cidos e eonciente
mente em condicões de exercitar o mandato. a benefício dos
interêsses do Brasil. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - O nobre Deputado deverá mandar á
Mesa, por escrito, o seu requerimento.

O SR. PEREIRA LIRA - Fá-lo-ei imediatamente.

O Sr. Presidente -:- Declaro, entretanto, que para .solu
ção do caso falta competência á Presldênr.ia. Trata-se de um
adiamento, e a Assembléia terá de resolver a respeito.

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente -: Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Odilon Braga.

.. ''''7
O Sr. Odilon Braga (Para encaminha.,. a; votação) 

Sr. Presidente. desejo declarar que estou de inteiro ae,ôrclo
com as palavras que acabam de ser pl'oferidas pelo nosso

.distinto colp-e:a. Sr. Deputado Pereira Lira. '
Rp:alm~mte. todo o esfÔrço da Constituinte está na depen

dência da votacão dos artigos relativos á emenda ou á revi
são constitucional.
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Seria estrll!lbável·de minha parte - e nem V. Ex. o per
mitiria, Sr. Presidente. - Que eu tentasse expOr â Assem
bléia a teoria das constituições escritas, para justificar à ne
cessidade de resguardar os textos que estamos votando. na ple
nitude do exereício da soberania nacional, VOis que não há
quem ignore que num único momento, em verdade, esta so
berania se pode corporificar, a saber, naquele instante em que
o órgão que a representa deve estruturar o novo Estado.

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que meu acOrdo é pleno
com os intuitos e palavras do Deputado Pereira Lira, tanto
mais quanto o trabalho de marchetação, a que o Sr. Levi
Carneiro se referiu, em aparte, é muito maior, mais meti
culoso. chegando ás proporções de um verdadeiro arabesco,
no requerimento formulado pelo nobre colega.

O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. não teve oportunidade ere
lê-lo, porque ainda está com a Mesa.

O SR. ODILON BRAGA - Conheço-o.
O SR. PEREIRA LIRA - Não pode conhecê-lo.
O SR. JOÃO BERALDo - Mas advinha •••
O SR. ODILON BRAGA - A atitude que tivemos. não

somente eu, mas os demais colegas ind Icados para compor
uma fórmula satisfatória de emenda ou revü:ão constif ucio
nal, proveio de um trabalho todo êle limitado pelo campo
de que dispunbamos.

Não poderíamos oferecer emenda, na altura do processo
regimental em que nos encontramos; tínhamos de lançar mão
das emendas apresentadas em segunda discussão.

O SR. PEREIRA LIRA - O mesmo ocorreu com todos os co
legas que fizeram requerimento de destaque.

O SR. ODILON BRAGA - Nosso trabalho consistiu, pO!'!,
em acomodar êsses textos, para chegarmos á fórmula Que
tivemos oportunidade de oferecer á deliberação da AssembléIa.

Não queremos, porém, Sr. Presidente, que a Assembléia
delibere apressuradamente; desejamos que ela se detenha.
sôbre o assunto. (Muito bem.) É verdade que não podemos
mais discuti-lo, porém fiamos inteiramente na clarividência e
no patriotismo dos Senbores Constituintes, certos de que fa
rão cuidadoso estudo da matéria a publicar-se na conformi
dade do q~e foi requerido.

Venho, portanto, declarar que, de minha parte, como pri
meiro signatário do requerimento de destaque, concordo em
que se adie a discussão do assunto, afim de que a Assem
bléia fique suficientemente esc larecirla sObre.; a matérIa, or
ganizada de modo conveniente pela Mesa. (Muito bem.)

Vem á Mesa o seguinte

REQUEI~IMENTO

Requeiro que sejam publicadGs no Didrio da Assembléia
Nacional.:

a) O texto do trabalho da· Subr.omi,siío;
.h) todas as emendas de 2- cliscussão: .
c) os requerimentos de destaque presentes ~ Mesa.
'VOLUMB XXII 28
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Em consequência: o adiamento da matéria dEi revis!io
com.t i !llcional.

Sala das Sessões, 3:1 de Maio de i934. - Pereira Lira.

Submetido a votos é aprovado o requerimento.

o TEXTO DO TRARALHo DA SUBCOMISSÃO A QUE: SE REFERE o
REQUERIMENTO DO SR. PEREIRA LIRA

Ar/'. i92. Esta Constituição poderá ser emendada e a
, propó!'lf.a de enlenrJa deverá partir: a) de uma quarta parte,

ilelo numos, dos membros da Assembléia Nacional ou dI) Con
selho Fpderal; b) dp mai,; de metade dos Estados. no decurso
.de dois anos, reprI'lsentada carta urna das, unidades federati
vas pela maioria de sua Assembléia local.

Considerar-se-â aprovada cada emenda, se for aeeita
mediante duas discussões, por mais de metade dos mem
bros componpotes da Camara dos Representantes e da Ca
mara dos Estados, em dois anos consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de' dois têrços dos membros
componentes de um dos ramos do Poder Legislativo. 
,poderá, imediatamente, ser submetida ao voto do outro
ramo, entendendo-se aprovada se lograr quorum idê::J.ti~o.

~ 1.::l. Aprovada a emenda pelo Poder Leg-islativo. será
ela anexada, com um número de ordem, ao texto con::;titu
cional e publicado êste com as assinaturas dos mem!wos
,das Mêsas da Camara dos Representantes e da Camar"l dos
Estados.

§ 2°. Não serão admitidos corno objeto de delIberação,
projetos tendentes a abolir a forma republicana federat:va.

EMENDAS DE 28 DISCUSSÃo A QUE SE R.EFERE O REQUERIMENTo
DO SR. PEREIRA LIRA

N. 363

Ao art. 191 - Substitua-se pelo seguinte:
"A Constituição poderá ser: a) emendada, quando as

.alterações propostas não afetarem a estrutura política do
Estado, a organização e a competência dJS pod"re", da 50be-
rania; b) revista, em contrário; .

§ 10. Para simples emenda, basta a proposta apruvada
por maioria absoluta dos membros da Assembléia Nacilmal,
-ou da maioria das Assembléias Legislativas Estaduais. Para
revi-são é mister a maioria de dois tê::.-ços da Assembléia Na
cional ou dag Assembléia::; Legislativas Estaduais.

§ 2°., Para simples' emenda, a Assembléia Nacional ~e
transformará em Assembléia Constituinte. Se o Supremo
'Conselho de AdminiRtração não aprovar as emendas 'ntro"
duzidas na Constituição, dissolverá a Assembléia e convoca
rá outra imediatamente, realizando-se a eleição trinta dias
.após e a reunião sessenta àias em seguida ã eleição, pO
.<lendo então ser revista a Constituição;

§ 30. Aprovada a 'Proposta de revisão, será convocada
imediatamente a Assembléia Constituinte, que não poderá
'ser dissolvida;

§ 4°'- A revisão, não ocorrendo a hipótese prevista, se
Tealizará de dez em dez anos;
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§ 5°. A Assembléia Naciona! e a Assembléia Constituiu..
te organizarão o seu Regimento. .

Sala das Sessões, 23 de Marco de i930\. - Lino de Mo.
rais Leme.

N. 997

217. Art. i91 - Substitua-se pelo se~inte: Art.. Esta
Constituição poderá ser reformada, mediante processo de
emenda ou de revisão.

§ 10 No primeiro caso, a proposta de emenda, visando
·dispositivos determinados, e formulada precisamente, será
apresentada em qualquer das Camaras, apoiada por uma
quarta parte pelo menos, de seus membros, ou pela maioria
das Assembléias Legislativas Estaduais em virtude de deli
.beração da maiorIa fll'~(lJ'Ita fiA ~adl1 uma destas 00 decurso
de dois anos conse~l1t iVOR; e considAl'ar-se-á aprovada S~ o
fOr em três di!"~l1s~õE'S, em cada Camara, em duas sessões
anuas conseeutivas, sempre por dois terços dos npputados
presentes. A emenda não será. extensiva a artigos não at.in
pdos pela prOpOl'ltB primitiva. e qualquer substitutivo só se
'ilonsiderará aceito se fOr proposto e aprovado nas condições
acima determinadas;

§ 2°. No segundo. a proposta de revisão será apl'e~en
tada em qualqu8I' das Camaras. €' aprovada, pelo menos. no1'
dois quinto!; riP seus membros, ou por dois terços das ASi'iem
b!éias Legislativas em virtude de deliberação da maiol'ia
absoiuta de cada uma destas. Se ambas as Camaras, por
maioria de votos, aceitarem a revisão, proceder-se-á á ela- .
horaç.ân do A:Ilte-pl'O.lef,o p~la forma que determinal'E\ffi. ()
Ante-projeto será submetido a três discussões e vofações em
'cada Camara na legislatura smminte em duas sAs~ões extra
ordinárias com seis meses, pelo menos, de intervalo.

§ 3°. Não se procederá a reforma da Constituição na vi
gência de estado de sitio. - Leví Carneiro.

N. i . 956-A

Acrescente-se onde ·convier nas Disposições Transi
tórias:

Art.. Esta Constituição será revista Elxt.raordinaria
mente no decurso do quarto ano que se seguir á sua pro
mulgaç.ão.

Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Solano da
,·Cunha.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeremos os seguintes df'staques para serem
aprovados globalmente:

1°) da emenda n. 997. as palavras: "-Esta emen
da" até "revisão";

20) da emenda n. 997. aS palavra:;' "."10 primei
ro caso, a proposta de el1l1mda"; e da redação na Rub
comissão ao artigo 19?, na!': p.alavras "deverá "ar
tir. " até "quorum idpntir.o";

30) da emenda n. 363. as palavras: "Qurzndf) as
alterações propo.çtas afpfllrpm (1 p.strutura polítican

e "é mistér a maioria de dois terços"; e da emenda
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D. 997, as palavras: "1"..0 decurso de dOÜ1 anos con
secutivos";

4°) da emenda D. 997, as palavras: liA emenda...•
até "determinados"; .

5°) da reda~ão da Subcomissão do artigo 192, o·
conteúdo do § 1°, embora sem a nota. de parágrElfo;

6°) da emenda D. 997, todo o § 2°, feita a cor
reção de "aprovada". para "apoiada", e cortada a·
partícula ante, antes da palavra "proJeto";

7°) da emenda n. 997, § 3° que conservará o
mesmo número;

8°) da redação da Subcomissão ao artigo 192, O'
§ 2° que passará a § 4°, acrescentando-se por des
taque de qualquer das emendas a palavra "emenClas"
para ser encartada. antes de "projetos".

Com êsses destaques, o texto será o seguinte:
"Esta Constituição poderá ser reformada, mediante

processo de emenda ou de revisão.
"§ 1.0 No primiro caso, a proposta de emenda deverá·

partir: a) de uma quarta parte, pelo menos, dos membros
da Assembléia Nacional ou do Conselho Federal: b) de"
Dlais de metade dos Estados, no decurso de dois anos con
secutivos, representada cada u'ma das unidades federativas,
pela maioria de sua Assembléia local.

"Considerar-se-á aprovada cada emenda, se fÔr aceita
mediante duas discussões. por mais de metade dos mem
bros componentes da Assembléia Nacional e do Conselho·
Federal; em dois anOs consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos membros
componentes de um dos ramos do Poder Legislativo, _ ..
poderá, imediatamente, ser submetida ao voto do outro ra
mo, entendendo-se aprovada, se lograr quórum idêntico.

"Quando as alterações propostas afetarem á estrutura
política (Artigos... e ... ), é mistér a maioria de dois ter
cos dos votos presentes, no decurso de dois anos consecuti
vos.

,.A emenda não será extensiva a artigos não atingidos.
pela proposta primitiva, e qualquer substitutivo s6 se con
siderará aceito se fôr proposto e aprovado nas condições.
acima determinadas.

"Aprovada a t'rnenda pelo Poder Legislativo, será ela
anexada, com um número de ordem, ao texto constitucio
nal e publicado este wm as assinaturas dos membros das
l\fesas da Assembléia Nacional e do Conselho Federal.

"§ 2.° No segundo caso,.a proposta de revisão será apre-·
sentada em qualquer das Camal'as, e apoiada. pelo menos,.
por dois quintos de seus membros, ou por dois terços das·
Assembléi.as Legislativas, em virtude de deliberação da-o
maioria abslJluta de cada uma destas. Se ambas as Camaras,
por maioria de votos, aceitarem a revisão, pl'oceder-se-á ã
elaboração do projeto pela forma que determinarem. O··
projeto será submetido a três discussões e votações em
cada Camara na legislatur.a seguinte, em duas sessões ex
traordinárias com seis meses, pelo menos, de intervalo.

"§ 3.° :Não se procederá á refOrma da Constituição na...
vigência de -'estado de sítio.
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"§ 4.° Não serão admitidos como objeto de deliberação,
"emendas ou projetos tendentes a abolir a forma republi
cana federativa".

Sala das Sessões, 28 de Maio de 1934. - Pereira Lira.
'- Leví Carneiro.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte:

Requeiro destaque:
'a) do art. 192 do Substitutivo da Comissão, referente

ás Disposições Gerais, com exceção do segundo período de
"considerar-se-á" etc., .. consecutivos";

b) da emenda n _ 363, com supressão dos p.arágrafos
2° e 5°, e. no ~ 3°, de "será convocada" até o fim;

c) na emenda n. 997. do trecho "proceder-se-á á ela
boração do Ante-projeto ... que ..• será submetido a três
discussões, e votações. na legislatura seguinte.

Aprovados tls destaques, ficará assim redigido o artigo
.191: "A Constituição poderá ser: a) emendada, quando as
alterações propostas não afetarem a estrutura política do
Estado, a org.anização e competência dos poderes da sobe
rania; b) revista, em caso contrário.

§ 1.0 Para simples emenda, basta a proposta aprovada
..por maioria absoluta dos membros da Assembléia Nacional
ou da maioria das Assembléias Legislativas EstaduaIs. Para
revisão é mistér a maioria de dois terçus da Assembléia
Nacional ou das Assembléias Legislativas Estaduais.

§ 2.0 Considerar-se-á aprovada cada emenda se rOr
.aceita mediante du.as discussões, em dois anos consecutivos.

§ 3.0 Aprovada a proposta de revisão, proceder-se:-á á
elaboração do Ante-projeto, que será submetido a três dis
·cu6sões -e votações, na legislatura seguinte.

§ 4.° A revisão; não ocorrendo a hipótese prevista,se
·realizará de dez em dez anos".

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Morais Leme.

O Sr. Presidente - Há sObre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro o destaque da emenda n. 425, de minha au
'toria.

Sala das Sessões. 29 de Maio de 1~34. - Cunka Vas
'concellos.

Vou submeter a votos a matéria.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 425

Acrescente-se, onde convier:
.Art. :e parte integrante do território de Pernambuco a

:.antiga comarca do S. Francisco, com os limites que tinha
em 1824, ao ser indevidamente arrancada a êsse Estado.

Sala das Sessões, Março de 1934. - Cunha Vascon
.-ceUos. - Arruda Falcão. - Olegário Marianno. - loão
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Alberto. - Souto Filho. - Arnaldo Bastos. - Agamemnon.
Magalhães. - Humberto Moura. - Ferreira Neto. - Ga
bert Gabeira. - E. Teixeira Leite. - Osorio Borba. 
Martins Veras. - Mario Domingues. - Barreto Campello.
- Antonio Jorge. - Augusto Cavalca71tt. - Lino R. Ma
chado. - José de Sá. - Alde Sampaio. - Thomaz Lobo.
- Luiz Cedro. - E. Pereira Carneiro. - Amaral Peixoto.

O Sr. Cunha Vasconcelos - Peço a palavra, para enca-
minhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Cunha Vasconcelos (Para encaminhar o votação)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: pedi destaque para

a emenda n. 425 das "Disposições Gerais". á pag-ina 69,
que diz:

UÉ parte integrante do território de PernamI)UCo
a antiga Comarca de São Francisco, com os limites
que tinha em 1824, ao ser indevidamente arrancada.
a êsse Estado."

Sr. Presidente, devendo tratar da questão relativa á
Comarca de São Francisco, dos direitos inalienáveis, in
concussos e· incontestáveis de Pernambuco, peço licença a
V. Ex. para, preliminarmente, e uma vez que me acho nesta
tribuna, que é a tribuna da opinião natüonal, da opinião
política, dirigir-me previamente ao meu glorioso berço
natal, ao Estado de Pernambuco. (Lê)

"Pernambuco: - Tu que possues um lugar inalienável
no coração daqueles, corno nós, que tiveram a fortuna de
embalar os mais verdes anos de sua mocidade á beira dos
teus grandes rios; tu, que debalde o cativeiro embebeu, du~

rante três séculos de seu suor, o solo de teus canavial:;; ba
tidos carinhosamente pela luz, pelas auras que te ameigam;
tu, cujos ideais revolucionários debalde o Império procurou
afogar em ;;:mgue no campo da Pólvora na cidade de São
Salvador, capital do Estado da Baia; levanta ao ~ol a tua
cabeça, anima-nos ao rtlbate de tua voz, que há de ee·oar no'
peito de teus irmãos, na conciência do Brasil, .pois que a flor
da tua adolescên{)ia perene, o brilho cfvico renascem imar
cessiveis no coração de teus filhos - atalaia ridE'ntt"! das
ondas do norte.

O navegante que deixou á popa as grandezas da Europa,
em demanda da América. dorme a primeira noite de seu re
pouso sôbre as estrelas de teu céu, animado pelo sus~urro

de tuas palmeiras, como o pescador dos eflúvios da Itália,
no regaço da enseada napolitana. Mas, no arfar vigooroso de
teus pulmões lhe dirás que atrás de Nãpoles, cantando o pe
regrino, murmura o trabalho interior do Vesúvio. na. índole
de uma raça forte, generosa e tenaz.

Nestes dias arrastados e maus, em que tudo capitula e
rasteja; em que os mais livres entrouxam as suas crenças no
guarda-roupa da canalhice; em que é preciso alugar o fato
de convenção na mascarada geral, para não cair varado pelos
baldões dos a'Pupadores da verdade; em que não se pode ter
a franqueza da coragem honesta, sem assanhar o enxame dos
ferroadores; em que as en::urradas poderosas vão arrebatan-
do as conciências, o desinterêsse, a lealdade, o entusiasmo e
a justiça; em que a defesa do direito, inda mesmo sacratfs-
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simo, como a que me traz á tribuna é a luta do náufrago
agarrado ás escarpas de um penhasco solitário e levado pelos
raios, entre as lufadas e o oceano, tu reages entre os que obe
decem, t.u te afirmas entre os que se renegam tu cresces'
entre os que apoucam. . "

Sob essa forma comovida e sincera, aceita a simpatia
a. admiração, o hino de entus.iasmo de uma alma que neces
SIta do espectáculo de teu VIgor, como a vegetação nos ro
chedos da frescura luminosa das manhãs.

O que o teu exemplo nos ensina é a nota da sabedoria.
é o aroma da beleza suprema, é a poesia da vida en1re as
inteligências, e o que mais falta e o qUe mais se necessita
neste País - a destemidez de conciência, a independência do
direito, o estoicismo do dever, a confiança na lei a insub-
missão ao arbítrio, como queria Rui Barbosa. '

Agora, Sr. Presidente, passemos ao estudo da questão.
A comissão encarregada do estudo das disposiçõtl5 tran

sit6rias nada absolut.amente, nada disse sôbre a emenda em
aprêco. .Acreditamos que levou-a a êsse silêncio, de um
lado, a conciência de não querer ou não poder combater ver
dade tão evidente; de outro lado, o receio de ferir melindres
da parte ex-adversa interessada na questão.

Devo dizer que não se trata de questão de limites e não
pode, portanto, a emenda estar compreendida nos dizeres do
art. 8° do parecer. Não se trata de saber quais os limites de
Pernambuco, da Baíâ cu da comarca de São Francisco.
]j:sses limites nunca sofreram dúvida e o Rio São Fr'3.11~isco,

que é um "caminho da civilizaçâo", os assinala c1ar-amente,
deixando Pernambuco á. r>largem esquerda e a B~ía á direita.
O direito de Pernambuc::J é claro e insofismáveI. A condição
resolutiva, a que se agarram por falta de melhores argumen
tos, os advogados da Baia., único e frágil recurso para que
apelam, não os ampara. Inútil, portanto, é insistir sôbre o
ponto de direito, já amplamente discutido. Quanto á conve
niência da desanexacão pedida, a-pesar-do direito inconteste
de Pernambuco, também não tem valor. Se hoje a comarca'
de São Francisco é habItada por baianos e seu comércio é
baiano, ontem era habitada por pernambucanos e o seu co
mércIO era pernamtmcano. Invocá-la no.ie, quando ontem
dela ning-uPID se lembrou. é nma fp.lonia. A questão é muito
simples. Por motivo do pronunciamento republicano de 1824.
o Imperador mandou desanexar a comarca de São Fr~ncisco
do Estado de Pernambu~o. a Que pertencia. conforme decla
ra, e anexá-la provisoriamente a Minas e depois 'Drovisoria
menti' á Baía, como puniCão dos precursores da Rep.lblica
oelo erime de ser<:lm :·ep'lblicanos. .

Conqui"tou a: Baia f·sta graça do govêrno imperial pela
sua 5uhmissão e por ter se prestado a ser o algoz dos revo
lucionários pernambucanos, fazendo-os executar. sob as or
dens diretas do conde dos Arcos. no campo da P1lvora, onde
o san/1,'ue corria em córregos. Ora. hoje. que foào3 nós somos
republicanos. que tpmas todos n mesma culpa "relia:
culpa" - é. sem dúvida. que tal crime não existe e passou
a chamar-se virtude cívica. patriotismo. etc. Como. pois,
manter o r.astigo infamérrüno imposto aos prócer(:>!' da Repú
blica com a rpt~lhacno d0 seu solo? (~omo. 'Pois. manter tal
casti~o. cu.ia expressão constitue o mais hediondo dos crimes
perante a pátria. perante Deus e perante os homens? Não.
não é po;;sfvel. É certo que os atos de fôrca. os atos incons
titucionais, os atos de violência também têm os seus adepto,s,
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principalmente entre os sabujos do govêrno. Em Roma, glo
rificou-se o govêrno dos Gracchos. contra o qual não valiam
as fórmulas. tendo sido substituídas pela rlll7'íssima lei da
necessidade. Também não faltaram aplausos a Cícero por
tel' mandado matar, Sem licença do Senado, os cúmDlices de
Catilina. com receio de que outros cúmplices viessem que
brar as grades da pril':ão. Mas dai resultou o tfesmorona
mento da República rOlhana, revoltando-se ° povo contra a
violacão das leis, jurou vingar-se' e Mário cumpriu êsse ju
ramento.

Também o povo brasileiro jurou vingar-se do despo
tismo truculento do primeiro império e já o fez proelaman
do a República em 1889. É preciso, porém, complp.tar .1. obra
dos republicanos, apagando os imorais castigos impostos pelo
Império aos republicanos. Como Mário, devemos cumprir o
nosso juramento, restituindo a Pernambuco aquilo cujo é.
Nem se compreende que a obra republicana fique em 'neio
do caminho e' Que uma assembléia republicana se acum
plicie com os algozes dos precursores da República, cujas
vitimas já se acham cvbert.as de louros face a face com a
eternidade.

Em tais condições, resta-me apenas, Sr. Presidente,
apelar para todos os Estados do norte: Pará, Maranhão,
Piau1, Ceará, Paraíba, Alagoas, solidârias que fora r l1 com
Pernambuco, conforme jurament.o que prestaram naquela
data e que eu acredito seja, fielmente, respeitado pelas res
pectivas bancaàas. Apelo para Minas, que tão dignamente
procedeu pedindo a desanexação da comarca de São Fran
cisco e acendendo, junta.mente com Pernambuco, novas luzes
para o progresso e engrandecimento da Pátria. Para Minas,
que tamb~m teve o sp-u martiro16gio na pessoa de Tiraden
tes e outros. Para o R.io Grande do Sul, que pa;:;sou pelas
mesmas provações e que. com Pernambuco, marcha como
jungidos leões para o futuro. fitando o sol da liberdade.
Para a bancada dos bandeirantes, em quem o sp.ntimento sn
.perior da jt~stiça tem sido tão acent.uadamente ('.ultivado.
P,ara. as demais bancada~, que não podem voltar atrás da
República para irem omhrear-se com os sat.rapas do impe
rialismo que, felizment.e. já desapareceram na noite dos
tempos. (Muito hem. Palmas.)

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 Sodrá (.Pela ordem) - Sr. Presidente,
parece-me que a emenda n. 425. em votação, se refere mais
ao Capítulo das "Disposições Transitórias".

Trata-se de matéria compreendida no caso geral regu
lado pelo art. 8° dessas mesmas disposições; e, como a êsse
artigo existem várias emendas. resolvendo a matéria de ma
neira diversa da consignada no substitutivo da Co
missão, a meu ver, seria mais razoável puzesse"V. Ex. a
votos a emenda do ilustre Deputado Sr. Cunha Vasconce
los, quando submetido ã consideração da Casa o art. 8° das
aludidas "Disposições Transitórias". (Muito bem).

O Sr. Presidente - A Assembléia acaba de ouvir o re
querim.~nto do Sr. Deputado Fábio Sodré, de adiamento da
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<vo~ção da medida para quando se cogitar do Capítulo das
"Disposições Transitórias".

Em face da decisão dada há pouco, sõbre emendas re
lativas ao processo àe rE'forma da Constituição, vou ouvir a
Assembléia sôbre o assunto. .

Os Srs. Deputados que votam a favor do requerimento'
,do Sr. Fábio Sodré queiram levantar-se. (Pausa).

Foi rejeitado.

, A vista da manifestação da Casa. continua em votação a
emenda apresentada pelo Sr. Deputado Cunha Vasconcelos.

o Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, peco a palavra.

o Sr. Presidente - Tem a palavra para encammhar a
votacão, o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, lastimo a contingência, em que me encontro,
de discutir questão tão impertinente (Não apoiados da ban
cada pernambucana) como essa de limites entre Estados,
sob critério particularista. (Trocam-se apartes.)

O SR. MEDEIROS NETO - Espero que meus ilustres
colegas de Pernambuco respeitem o constrangimento em
que me encontro ao discutir a matéria, pat'a ouvir, com a
bondade que acaso eu lhes mereça.••

O SR. ARRUDA FALcÃo - Merece toda.
O SR. MEDEIROS NETO - .•. as razões de minha di

vergência quanto á proposta em votação.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. não pode deixar de

divergir. A questão não é, porém, impertinente.
O SR. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, não pro

cede o que alegam os ilustres pernambucanos - perdõem
que diga assim, depois do aparte com que me honra o se
nhor Deputado Arruda Falcão, meu nobre amigo e eis que
,vejo enfileirados, de seu lado, todos os filhos do glorioso
Estado limltrofe do meu Louvado Deus, de lado a lado, )er
siste uma amizade tradicional, (Apoiados), que se plasmou
,na vida tradicional e gloriosa de suas academias, onde Se
formaram os espíritos de nossos maiores, sob cuja invoca
ção, a cada instante, estamos, aquí, a legislar, porquê, real
mente, na Baía, como em Pernambuco, se emplumaram
aguias que estenderam as asas, dominando todo o céu de
:nossa Pátria. (Muito bem).

Peco que, sob essa invocação da melhor cordialidade,
me oucam os meus honrados colegas, em cada um dos quais
tenho a feliddade de contar um amigo e, sintam que as ra

.zões que eu trago não são ditadas por um regionalismo in
justificável entre brasileiros, mas tão somente razões ar
raigadas, no meu espírito de jurista, modesto embora.

Sr. Presidente, como argumento, para a reivindicação
'do antigo território da comarca de S. Francisoo_ pelo Eg.:.
tado de Pernambuco .•.

O SR. SOUTO FILHO - Porquê era de Pernambu,co.
O SR. MEDEIROS NETO - .•• invoca-se haver Per

mambuco perdido êsse território••.
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O SR. CUNHA VASCONCELOS - Perdido, não; foi-lhe ar-..
rancado como punição.

(Trocam-se veementes apartes. O Sr. Presidente
'faz soar os tímpanos, reclamando atenção).

O SR. MEDErROS NETO - Já vejo que não sou aten
dido no apelo que fiz aos nobres colegas.•.

Como dizia, Sr. Presidente, essa reivindicação é pedida,
alega-se, por haver Pernambuco sofrido a perda dêsse ter
ritório, como uma penalidade imposta aos seus sentimentos
republicanos, quando alí se levantou a primeira idéia -da
República, do regime- que hojé -adotamos - episódio histó
rico conhecido pelo nome de Confederação do Equador.

Perdeu Pernambuco, então, a comarca de S. Francisco,
que foi anexada a Minas Gerais e, mais tarde, diante àas re
clamações dos seus habitantes, que tinham dificuldade em
Se corresponder com o Govêrno de Minas, foi a comarca da
S. Francisco anexada á Província da Baía, por ato da As
sembléia Nacional.

O SR. SOUTO FILHO - Provisoriamente.
O SR. MEDEIROS NETO - Eu quero, Sr. Presidente,

pedir a atenção da Assembléia, para uma questão seme
lhante, em que a Baia é também parte interessada.

Na guerra da Independência - e eu não preciso relem
brar que, se o grito de emancipação foi dado em S. Paulo,
foi o baiano quem selou com o seu sangue de herói a sua
vitória - (Muito bem) - na guerra da Independência, dada
a impossibilidade em que -se encontrou a comarca de São
Mateus, para se comunicar com a Baía, foi esta mandada
anexar, provisoriamente, ao Espírito Santo e assim ficou
até hoje!

O SR. BARRETO CAMPELO - VV. EEx., constituintes
baianos, que J'eivindiquem seu direito.

O SR. MEDEIROS NETO - Não queremos isso, Sr. Pre
sidente. Julgue-nos a Nação, aqui reunida. A Baia não
se atiraria contra um irmão da Federação, para aniquilá-lo.
A com::lr·ca de S. Mateus compreende todo o vaie do Rio
Doce. O ~srfrito Sanf (\ não resistiria á sua perda. Pense a
Assembléia sÔbre o problema irritante que em má hora lhe
trouxeram á deliberação. A Baía nada pleiteia. Qu~r, ape
n:~, que a respeitem nos seus anseios de fraternidade.

Mas, Sr. Presidente, se Pernambuco levar, POI' avante,
6 a A~semblé1a selar com o seu voto, a medida que dt>ter
mina se arranque á Baia o territÓrio que ela povoou com
trabalho secular e que Pernambuco perdeu, por SA ter en
volvido numa luta separatista - a da Confederacão do
Equador ...

(Troca'lP..-se veementes apartes. O Sr. Presidente tas
soar demo7'!1damente os tímpanos.)

o Sr. Presidente - Atencão!
O SR. MEDEIROS NETO - '" a Baia tf'rá o direito

de rt>:ivinflicar o território que perdeu. lutando pela :nde
pendência desta grande pátria.

Ser!a descrê!" de si mesma, por que seria descrêr do
Brasil, suspeitar, sequp.r, da >lorte do seu direito entregue á
justiça desta Assembléia. CMuito bem; mU1.to bem.)
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o Sr. Gnaraci Silveira - Peço a palavra, para encami-
nhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem n palavra o nobre Deputado.

O Sr. Gnaraci Silvein (!)f1N1 encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, tendo PI'lwlI1'ado cOlllpreender a questão

que está diante de r!,hl, 11111'1'\11'11'1 ulf!llns colegas da· Baía
e ouvi esta declaraciío: - fll'" 11 Haln não entregará São
Francisco e o def"'Il!lI' l'fl rll' 11I'lIla~ na mão.

O SR. CUNH.\ VASCII;-';I:I~r.f1~ - 1";[0 éo brincadeira deles.
Entregam.••

O SR. GTíARAr.l ~II.\'I-:lll,\ -- PCl'gunLei igualmente a
um Deputado p:;r PI'I'I1f1nilllll'(1 I' I'll! respondeu que o iriam
tomar de armas na mão.

O SR. NEGRElIlOS l·'ALC.\U - l'o/I'ls o defenderemos de ar
mas na mãe.

O SR. GUAlL\Cf ~rl.\'r':III:\ - Portanto, Sr. Presi
dente, ·sonjo queslão C:I[1:1" dto /;""ar a g"lll'rra civil em nossa
pátria ...

O SR.. CUNHA V... SCONCF.I.OS - Não tenha V. Ex;' êsse
receio.

O SR. GUARACl SILVEIRA - '" e sendo o princípio
internacional da arhi trugocm nr,oil o em l1o~~a Constituição,
não podemos a êle fugir: - qlle a solução do caso de Per
nambuco e Baía seJa enLrcgue, pat'a honra do Brasil e para
nossa paz, a uma comissiio de arbitragem, e nada mais!
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Aloísio Filho - Peco t1 palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem n pn!n.vra o nobre Deputado.

O Sr. Aloisio Filho (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, Srs. Const.ill1lnl~!I, s6mente o dever de cumprir
nêste instante uma obr ;gnçlio Inerente ao meu mandato é
que me traria a esla t.lbllnn, pnra versar uma questão que
deveria estar afastada dêslc recinto, porquê não é aqui o am
biente próprio em que eJa possa ser estudada, considerada
e resolvida. (Muito bem.)

.Já uma voz expressiva dos sentimentos da Baía, senti
mentos qUE' não são de antipatia ou de repulsa aos pernam
bucanos, mas, sim, de zelo pela justiça, de interê-sse pela
paz e pela unidade nacional - já uma voz expressiva dos
sentimentos da Baía, - a no Sr. Medeiros Neto. - colocou,
elcquente e realmente, a questão, nesta tribuna. .

Quero, apenas, invocar a atpncão da Assembléia para
um pont.o, que pode parecer mínimo. mas que é de suma
imrv - tancia, no momento. Estamos aqui ·para fazer uma
constituição. Não somos, rigoro~amente, um poder técnico
para solucionar questões entre Estados. sôbre zonas contes
tadas. E iríamos, sobretudo, no!! manifestar sem conheci
mento de causa, sem o exame de documentos, sem a apre-
criação de todos os elementos de um longo período em que se
debate o assunto.

Se autoriàades existem de um lado, defendendo, nobre-
mente, sem dúvida o que lhes parece o direito de Pernam-
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buco e zelando por que êle seja afinal reconhecido, também
ti, mtro l:Jdo aBafa. Sr'. Presid~T!te. fflm lit"fen ri irlo, bá de

>defender o seu interêsse e o seu direito através do parecer
de li umer08as autoridades, não menos cOllceituauas e não
menos dignas, por sua honestidade e por sua imparcial1.,
~~. '

Porquê a Baía, sob o aspecto mesmo afetivo da questão,
não pode abandonar, nem abandonará êsses seus filhos, ha
bitantes de uma região que estã em seu poder há mais de um
século, e que tem sido povoada, cultivada, enriquecida, en
grandecida pela energia, pelo trabalho, pelo suor, pelo san
gue baiano.

O 8.R. CUNHA VASCONCELOS - Mas que recebeu provi
soriament.e.

O 8.R. ALOf8.TO FILHO - A manf\ira (',orno ela a~ora

age e protesta por seu direito, nesta Assembléia, não ·quer,
dizer, porém, que ela tenha fugido jámais ao dever de dis
cut ir' f'~,;a qt1e~tão, que ela tenha falt.ado, uma vez só, com
a opinião de seus t.écnicos, com a apreciação sel'ena e exata
de sua!'; 3tltOl'idade!;, no sentido de esclarecer a matéria. e
de apontar a solução qne se faz razoável e justa.

O SR. CUNHA VASCoNCELOl'l - A cornar'oa foi tirada de
Pernambuco, como punil;:ão aos republicanos dêsse Estado,
e anexaõa á Bafa. Êsse é o fato histórico.

O SR. ALOíSIO FILHO- E, assim, o que se não jus
tifi('a é que deva. ou possa essa Qllf'stão ser trazida para o
ambiente da Constituinte, e vir a ser aqui ~on!';inerarla. de
momento. de relance. sem que a As!:embléia, numa situacão
tão df'licana. como esta. esteja perfp.itamente senhora do
assunto, inteiramente conhecedora dos pr6s e dos contras.

O ~R, ARRú""DA CAMARA - V. Ex. não traz os conheci
mentos históricos da que;;tão, os conhecimentos de História
do Brasil.

O SR. ALOtSIO FILHO - Não estou fazendo refp:rên
-cia a conhecimentos históricos. V. Ex. sabe que não é
.com a História do Brasil, ensinada e aprendida nas aulas
primárias, que pode ser resolvido assunto dessa ordem.
(.::uito bem.) O que é indispensável é o parecer do técnico,
~ o estur:lo minucioso, claro, preciso da questão.

O SR. CUNHA VASCONCELOS --- ~sse estudo é desneces
sário, Conhecemos o fato histórico.

O SR. AT~OfSro FILHO - E êsse esclarecimento a
'Constituinte não tem, nem o terá, ainda que prolongue os
seus trabalhos. Até porquê a Assembléia tem competência
para fazer nma Constituição, e não para alterar limites.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Temos de aceitar o fato
histórico em si, como êle é.

O SR. ALOíSIO FU~RO - SI". Presidente, todos somos
.testemunhas das dificuldades pI'áticas que têm ocorrido,
quanto á solução des~as questõp.s territoriais no Brasil.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Não há questão terri
-toria!.

O SR. ALOíSIO FILHO - Somos testemunhas, por ou
tro lado, de que há quarE.nta anos se fala e se discute sÔbre
-isso - a possibilidade de uma redivisão territorIal. - Sa.
nemos que a questão esteve para ser objeto do conhecimen-
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to direto desta Casa e que, pela sua magnitude, pela sua.
gravidade, por ser tardia, sem dúvida, qualquer solução, foi
daqui afastada.·

Ora, Sr. Presidente, os Estados do Brasil têm resolvido
pacificamente os seus limites.· Nunca a Ba.ia fugiu ao de
ver de procurar, com os Estados limítrofes, decidir, dentro.
da justiça, e, sobretudo, da paz, as suas divergências na ma
téria. Não faz muito, ainda há poucos dias, dentro desta
Casa, sob a presid~ncia do honrado mineirú, o Sr. Antõnic,
Carlos, houve ensejo feliz de se concluir um dêsses acõrdos,
através do qual Baía e Minas resolveram, satisfatoriamente
e em deJinitivo, a SUil. velha questão de limites. (Trocam-se
vdrios apartes.)

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra l)

Sr. Deputa.do Aloísio Filho. Peco aos colegas o obsequio de
ouvirem o orador.

O SR. ALOíSIO FILHO - Sr. Presidente, não me tra7:
á tribuna senão a preocupação, senão o dever de firmar, so
bretudo, a improcedência e a inoportunidade de um tal
debate na Constituirt~. Abstraio o mérito da questão.

ú Sa. CUNHA VASCONCEL08 - É sempre oportuno de.
fender um direito.

O SR. ALOíSIO FILHO - Dele; são os técnicos que
hão de conhecer, -para resolver, e, naturalmente, de parte a
parte, mediante a exposição ampla e cabal do que Pernambuco·
considera o seu direito, do que é o direito da Baía.

Assim exposto, finalizo num apêlo á Assembléia, para
qne. afastando desta suposta rivalidade, ou desta aparente·
desharmonia entre baianos e pernambucanos, qualquer indi
cio de que numa Curnara Nacional estejamos debatendo, com
sentimentos afetivos, questões regionais, se coloqUe aei.
ma de interêsses, que pareçam reglOnais, e atenda ao inte
rêsse nacional. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Arruda Falcão - Sr. Presidente, peco a palavra.

O Sr. Presidente - T0ID a palavra o Sr. Deputado Ar
ruda Falcão para encaminhar a votação.

O Sr. Arruda Falcão (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, entre baianos e pernambucanos não pode ha
ver discórdIa. (Muito bem.) Baianos e pernambuc.anos· se uni
ram desde 1638, qUll.!ldo era. preciso firmar a independên
cia do Brasil.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Ma·s não se uniram na Con
federação do Equador.

O SR. ARRUDA F ALCÁO - O holandês; batido em Per
nambuco, foi, ao mesmo tempo, batido com a sua esquadra,
na Baia. Baianos e pernambucanos deram ao Brasil grandes.
homens no Império e estão dando o seu melhor esfôrco, para
a. formacão da segunda República.

O SR. ÁLFRimo MASCARENHAS - 'Todos os Estados dão.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Amigos, irmãos, a confrater

nizar em todos os momentos decisivos da Hist6ria, não têm
justa causa para 11ma disc6rdia. para uma obliteracão ·de
~entidos, para um movimento de cólera, para extremos, quan-
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-do Pernambuco vem, pE'raTlte a Assembléia Nacional Oonsti
tuinte, defender um dIreito lpgftimo. que os baianos terão o

·animo de ouvir, deduzir em palavras suas6rias, com argu
mentos jurídicos, em fundamenta<;.ão nel~e5sária.

O SR. MAGALHÃES NETO - É uma lei de fisiologia: a toda
excitação, responde uma rf:'ação.

O SR. ARRTTDA FALCÃO - Mas a toda calma, deve ha
ver uma propagação de .,alma. Ela deve ser conta~iosn. como
oontagiosa é a exaltação.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Estou dando o exemplo
'da calma.

O SR. ARtRU!DA FALC.á:O - Pernambuco tem esta ques
tão aberta desde 1824. A origem dessa causa é assás conheci
da. Não será posstvel pleitear a sua decisão sem invocar esta
.origem.

Mas esta evocação bistórica não ha de ter lugar, para
que os baianos não a tomem como uma provocação. um exei
lamento a que se exaltem e percam a serenidade.

A Assembléia necessita ouvir as origens do dissídio.
(Apoiados.)

Trago um documento para ler á Casa, onde se encontra
'firme, claro.••

O SR CtJNHA VARCONCELOS - Barbosa Lima Sobl'inho
-escreveu a re:5peito, com muita autoridade.

O SR. ARRUDA FALCÃ.O - .. ' o motivo pelo qual foi o
território desiigado de Pernambuco. Em um livro de defesa
·de PernambUCO, redigido com serenidade, em que se apt'o
funda a matéria do ponto de vista jurídico e moral, de aU
toria de um homem ilustre da nossa época - o jornalista
Barbo~a Lima Sobrinho.

O SR. MAGALHÃ.ES NETO - Qc.e é pernambucano.
O SR. JOSÉ BORBA - De muito talento.
O SR. ARRUDA FALCÃO - O trabalho é valioso, es·

1}rito sem paixão. Não se tt'ata de um documento de vh'U
lênCla.

Vou ler o ato de desmembramento daquele território:
"E considerando quão importante é a bela comarca

denominada do Rio de S. Francisco, que faz parte da.
Província de Pernambuco, e a põe em contacto eom
a de Minas Gerais, e o grande cuidado que devem
meroollr-lhe seus habitantes pela constante fidelidade
e firme adesão. qU!! tem mostrado á Sagrada Causa
da Independência•.•

O SR. NEGREIROS FALCÃO - V. Ex. permite um aparte?
"Sendo opinião de um pernambucano extremado na questão,
é desnecessária a leitura. Não se trata de pessoa insuspeita.

O SR. ARRUDA FALCÃ.O - Corresponda V. Ex. ao meu
-ardente, sicero apêlo. Não estou repetindo palavras de um per
nambucano. Estou lendo o ato imperial, o decreto de des
membramento do território. Estou certo de que os baianos,
'de quem o Sr. Deputado Negreiros Falcão é_ representante,
.permitirão 'que eu prossiga na leitura.
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o SR. NEGREIROS FALCÃo - Pois não!
O SR. AR~UOA FALCAO - (lendo) :

• •• e do Império, e atá pelos sacrifíoios que tem já
feito a favor dela: Hei por bem. com o parecer de
M.eu Congelha d'Estado, Ordenar, como por êste Or
deno. aue a dita comarca do Rio de S. Francisco seja
desliílada da ProvíncIa de Pernambuco e fique desde
a publicação dêste decreto em diante pertencendo á
PrOVlnC18 de MInas üerals, de cujo Pr~sidente recebe
rão as autoridades respectivas as ordens necessárias
para o seu govêrno, e administração, e enquanto a As
sembléia, próxima a instalar-se, não organizar um pla
no geral de dIVisão conveniente."

O Sa. PACHECO Dl!: OLTVEIRA - De quando é êste deoreto'
O SR. ARRUDA FALCÃO - ~ de 1824.

~Ficará, porém. a dita .comarea sujeita, como até
aquí, em seus recUt'f;OS Judiciais á Relação da Provín
cia da Baía."

Está. datado de 7 de Julho de 1824.
Senhores, está posta a questão no seu terreno jurídico.

A terra era pernambucana, foi desligada para Minas Gerais,
·,e, no mesmo ato, transferida á Baía, até que a Assembléia a
respeito resolvesse. A Assembléia, portanto, foi desde logo
considerada poder legítimo para resolver esta q:uestão .

.o SR. LEONCIO GALRÃo - A Ass,embléia monarchista.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Quero destacar dois pon

·tos: o primeiro é que o terreno era de Pernambuco...
O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Só esteve em poder de

Pernambuco durante sete anos.
O SR. ARRUDA FALCÃO - ". o assunto é que esse

litigio poderia ser resolvido pela Assembléia. (Sussu:rro
no recinto).

O.Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador estar findo
· o tempo para encaminhamento da votação.

ü SR. AR:RUDA FALCÃO - Estou perorando, .Sr. Pre
sidente.

Dois pontos jurídicos, dois pontos básicos estão aqui fir
mados. Primeiro, que o território era de Pernambuco; se
gundo, que a Assembléia foi, desde logo, considerada o po-

· der competente para resolver em defmitivo a questão, que
não pode ser abandonada por Pernambuco ..

Em 1891, João Barbalho VAiu á Assembléia Constituinte
1)leitear essa questão. defendê-la, pô-la em seus têrmos.

É natural, é justo, é legítimo que hoje, nós de Pernam
'buco, pleiteemos também a decisão dê:::se dissídio secular.
Não é, absolutamente, uma atitude tenden~iosa...

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Pelo contrário; nobre e
:patriótica.

O SR. ARRUDA FALCÃO - '.' impertinente, nem é
impróprio que se peça á Assembléia Nacional Constituinte

· resolva e ponha têrmo á qllesfão. (Sussurro no recinto. O
,·Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)

'VÓZES - Voto! Voto I
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o Sr. Presidente - .Atenção I
O SR . .ARRUDA FALCÃO - Senhores, o que é fato

(Protestos no recinto.)

O Sr. Presidente (Fazendo soar Os tímpanos) - Aten
ção I O orador está com o tempo de encaminhamento da·
votação concluído.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Imploro á lealdade dos
Senhores representantes haianos uma atitude mais calma ~.

própria da Assembléia e do movimento de cordialidade.••
(Veementes protestos da bancada baiana. Soam demorada
mente os tímpanos. O Sr. Presidente reclama atenção.)

Não me refiro aos Deputados que estão aqui, próximo a.
tribuna, cordatos, ouvindo-me com atenção, mas áqueles que
do fundo do recinto, produzem ruído que não é costume fa
zer-se nesta Casa. (Vivos protestos 110(, recinto.)

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpa.nos) - Aten
Cão I

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vê V. Ex., Sr. Presiden
te, que os que não têem direito pretendem perturbar-me,
recorrendo ã exaltação, quando me dirijo á Assembléia, em:
pal.avras serenas, apresentando apenas argumentos sua-o
sórios. (Murmúrio na sala.)

O Sr. Presidente - Peco aos Srs. Deputados o obsé
quio de se manterem em ordem, o~vindo o orador, como é-
regimental, para que S. Ex. conclua. .

O SR. ARRUDA FALC.ÃO - Sr. Presidente, vou concluir...
pedindo á Assembléia, do alto desta tribuna, que resolva esta
questão, porquê ela permanece em aberto, como opr6brio a
pernambucanos e baianos.

-O SR. NEGREmOS FALCÃo - Não há opr6brio para quen
quer que seja.

O SR. ARRUDA FALCÃO - A terra é nossa, um pedaço
de nossa Pátria, e o coracão pernambucano a procura com
ancia que redobra á proporção que o tempo vai passando.

Faço um apêlo para que a Assembléia corÔa seus traba
lhos constitucionais com um ato de justiça, que ponha côbro
em definitivo a essa situação de iniquidade para o povo de
Pernambuco, que paga, com o terreno regado pelo sangue·
de seus filhos, a altivez, o sacrifício e a abnegação de seus
maiores, em pr61 da independência nacional. (Muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Arruda Falcão,. o·
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente, e, novamente, pelo
Sr. Antônio Cal'los, Presidente.

O Sr. Pedro Aleixo - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Pedro AIeixo (Para encaminhar a 'Votação)

Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Compreendo bem que, para·
dizer-vos uma palavra de ponderação, terei de vencer, além de
dificuldades decorrentes de condições que me são personalís
simas, a grave dificuldade oriunda das sagradas paixões que-
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nêste momento acaloram os debates. Se, pessoalmente, não
me fOsse possível afrontar tão dificultosa tarefa: se, pessoal
mente, eu devesse temer tão arriscado empreendimento, nem
por isso deixaria de falar-vos, pois aquí me tendes mandatá
rio da bancada mineira, para fazer um fraternal e cordial
apêlo aos coracões baianos e pernambucanos, no sentido de
que conosco se integrem, irmanados por um mesmo pensa
mento, alto e grande como deve ser o pensamento da cordia
lidade brasileira. (Muito bem.)

O SR. LEÔNCIO GALRÃo - Baía não quer outra causa.
. O SR. JOSÉ DE SÁ - Nem Pernambuco.
O SR. PEDRO ALEIXO - Proclamo, fazendo justiça, a

elevação dos sentimentos da Baía e de Pernambuco. Nem a
vibração dos debates, que presenciamos, pode ser interpre- o

tada como afrou:xamento dos vinculos que unem baianos e
pernambucanos, todos brasileiros, dentro do Brasil.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. deveria apelar para
os sentimentos republicanos.

O SR. PEDRO ALEIXO - Nesta hora, caros colegas,
peço-vos um instante de meditação. A Assembléia Nacio:=lal
Constituinte está. no dever de considerar emendas de duas
espécies: - emenda oferecida pelos ilustres representantes
da Baía; emenda propugnada e defendida peios ilustres re
presentantes de Pernambuco. Mas, embora diferentes, essas
emendas visam o mesmo objetivo, isto é, propõem que a
Assembléia resolva, em definitivo, a questão de saber a quem
deve ficar pertencendo a antiga Comarca de São Francisco
(Apoiados e não apoiados.)

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA - Não apoiadó. A nossa é
uma emenda geral, e, por ela, ficam resolvidas todas as ques
tões de limites.

O SR. PEDRO ALEIXO - Peço aos meus nobres colegas
que atentem neste ponto: - Pernambuco deseja vêr- rein
corporada a Comarca do São Francisco ao seu território; a
Baía, por um. dos seus mais dignos filhos, apresenta emen
da, em virtude da qual ficam extintas todafl as questões de li
mites interestaduais, assim definitivamente aceita a si
iuacão ...

O SR. NEGREIROS FALCÃO - ••• situacão que perdura ~',á
mais de 100 anos ..•

O SR. PEDRO ALEIXO - ... a situação de fato,· como
soIucão para o litígio sôbre o território contestado da C0
marca de São Francisco.

O SR.CLEMENTlI MARIANI - Cessarão 05 litígioq entre
iodos os Estados.

O SR. PEDRO .ALEIXO - Entre todos os Estados ces
sarão os litígios e; por consegUinte, cessará. o litigio sôbre
o território do São Francisco.

Pouco importa que a emenda a ser votada. seja de ord~m
geral ou particular. O que o confronto entre a emenda: per
nambucana, ora discutida, e a. emenda do ilustre represen
tallte da Baía, torna manifesto - é que uma e outra recla-

. roam da Assembléia soluCão imediata para a secular questão
entre dois dos mais prósperos e dos mais ricos Estados d:Ç)
BrasiI.Mas, se as duas representacões querem que, imedia
tamen~e, se ponha têrmo ao litígio, cada.qual delas deseja
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.que o litíg;o termine por uma solucão precisamente contrária
é pleiteada pela outra representação.

Al3sim sendo. a Assembléia Nacional Constituinte está
na contingência de resolver aquf, nesta hora e nêste mo
mento, problema de tão relevante gravidade e que tão fun
damente interessa as popu!acões irmãs. (Apoiados.)

Srs. eis o que devo dizer-vos: - a bancada mineira s~n

te-se constrangida diante do litígio submetido ã decisão dela;
a 'bancada mineira sente, e 'Vem dizê-lo aqui, que não lloderá
julgar, como juiz, sem informações plenas, a causa sujeita ao
seu conhecimento.

O SR. CRISTÓVÃO BARCE1(}S - É a situação das outras
bancadas.

O SR. PEDRO ALEIXO - Como acabam de asseverar ()
prezado colega, Sr. Cristóvão Barcelos e outros dignos re
presentantes da Nação, é a mesma da bancada mineira a
contingência em que se encontra a Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. BARRETO CAMPELO - Esta é a contingência do
juízo

O SR. HUGO NAPOLEÃO - A orientação da Assembléia
deve ser, exatamente, no sentido de não dirimir agora as
questões de limites, entregando-as aos árbitros dos Estados, I

das partes que se degladiam nesse pleito ou, então, subme
tendo-as ao Poder Judiciá.rio, Se fôr possível. Não podemos
entrar no conhecimento desses casos, nem no estudo das ques
tões de fato e de direito a êles Ilertinentes.

O SR. PEDHO VERGARA - Não conhecemos a documenta
ção apresentada.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O Brasil teve, certa época, 38
questões d~ limites. AI15umas delas foram dirimidas por
acôrdo. ~ste é o caminho, a orientação que se deve seguir.

O SR. PEDRO ALEIXO - As observações do nobre
Deputado do Piauí estão indicando ...

O SR. CARLOS REIS - É a dificuldade em que seencon
tram os r'epresentantes de todos os Estados: - não podemos
estudar questões técnicas de limites.

O SR. PEDRO ALEIXO - .,. a orientação que deve
ser seguida para a decisão do litígio.

Não devo p~rmanecer por mais tempo nesta tribuna.
Mas quero, antes de retirar-me, reiteraras considerações
que vim produzir. Não tenho a pretensão de ver atendido,
pelo nobre "'Br. Cunha Vasconcelos, um pedido llessoal Dleu.
Mas, se vale alguma causa nesta Casa a palavra do meu Es
tado, a palavra do Estado de Minas Gerais.•.

O SR. SOARES FILHO ~ V. Ex. interpreta não s6 o pen
samento da bancada mineira, como ainda o da maioria da
Assembléia.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - N~o é a palavra de Minas; é a .
palavra do Brasil. (Muito bem.)

O SR. ADROALDO DA COSTA - Exatamente, é a palavra do
Brasil.

O SR. PEDRO ALEIXO - ...Se, então, Srs., posso falar
investido dessa grande e majestosa autoridade, que 0$\ meus
nobres colegas me conferem, eu vos convoco, caros patrícios
da Baía e de Pernambuco, para uma obra de 'Pacificação, re-



-451 -

tirando-se a matéria, tão debatida, da votação da Assembléia,
afim de qUe os tr-abalhos desta possam prosseguir sem os
tropeços e sem os embaracos diante dos quais estamos de
tidos.

O SR. PEDRO VERGAP.A - V. Ex. pode falar, também, em
nome do Rio Grande do Sul, pois êsse é o pensamento da
bancada do meu Est.ado.

O SR. ALGANTARA MACHADO - É êsse igualmente o pen
samento de 8ão Paulo.

O SR. PEDRO ALEIX{) - VeJo, Srs. que a cada mo
mento cresce a autoridade de meu apêlo, porquê á investi
dura que recebi, outras, de igual valia se vêm acrescentan
do. Já agora €.xprimo bem o sentimento desta Casa, assigna
lando que não po.demos ficar na situação difi<lil de juízes obri
gados a proferir sentença, obrigados a decidir sem pleno
conhecimento de documentos e outras provas de convicção;
não podemos querer que seja acatada e respeitada uma deci
são que se impõe pela autorida,de do número, pela autoridade
do voto da maioria, quando sabemos que, notadamente em
questões delicadas como esta, os julgadores primeiramente,
hão de convencer-se do acêrto, e da justiça do seu pronuncia
mento, através do exame cauteloso e das alegações dos liti
gantes, para que possam convencer o vencido ou forçá-lo ao .
respeito e acatamento necessários. (Muito bem. Palmas.)

81'S., eis as razões que me levam a acreditar que o apê
10 cordial e fraternal,que estou fazendo, há de ser aten..
dido. Assim, poderão prosseguir os nossos trabalhos, e dos
incidentes havidos devemos concluir que, sejam quais fo
rem os dissídios e as divergências entre os brasileiros,
Jámais chegarão a impedir a cooperação geral, na obra de
engrandecimento ~ de felicidade da Pãtria comum. (Palmas.
Muito bem. O orad01' é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Manuel Novais - Pelio a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar 8:
votação, o Sr. Manuel Novais.

O Sr. Manu,;i Novais (Para encaminhar ai votação) -
- SI' Presioente. Srs. Constituintes. muito a contragosto
mlf>h'ro li orientação rple me havia tracarlo até ap;ora nesta
Assembléia, para dizer algumas palavras em tOrno da de...
batida qnestão da comarca de São Francisco.

De antemão, devo dizer aos Srs. Deputados que sou
pernamhn('.anQ de ori~p:m, mas baiano pelo coração, pela .
minha formação menta1, e pelo· mandato que exerço nesta.
Casa.

O momento é dos mais delicados ,para que, os homens
cheios de temores tomem atitudes que definam, realmente
o seu pensar, o seu ponto de vista e, por não me pretender
enfileirado entre aqueles é que faço questão de esclareeer
o meu voto.

Candidato que fui, ~r. Presidente e Srs. Deputados, da
Coligação do São Francisco, 6rgão poIftico que reune todos
os municípios da Comarca em litígio, .conhecendo de perto
tL região, que percorri de sul a norte, de leste a oeste, devo
declarar, desassombradamente, para que a História não me
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julgue um pusilanime, que a opmlao, o pensamento, a von
tade do Povo do São Francisco, são evidentemente baianos.
(Aplausos e protestos.)

O ~R. ARRUDA FALcÃo - V. Ex. só pode falar como re
pt'eselltante baIano.

O SR. MANUEL NOVAIS - Ao contrário, sou indepen
dente e falo com o conheClmento que t.enho da regiã.o, u que
V. Ex. não pude alegar porquê a conhece apenas através de
crõnic'as, e jámais - nem V. Ex. nem os seus colegas de r6-

, presentação - quiseram dar-se ao trabalho de passar um mês
ou mais percorrendo aquela áspera zona, tão esquecida e
abandonada pelos poderes federais.

O SR. ARRUDA FALCÃO - ~stivesse ela em poder de Per
nambuco e não ficaria abandonada.

O SR. MANUEL NOVAIS - Encarada a questão, mesmo,
do ponto de vista pernambucano, eu teria de úlzer ao nobre
colega, corno aos seus demais colegas de bancada, interêsses
muito mais defensáveis e muito mais importantes para o Po
vo de Pernambuco do que a anexacão da comarca de São
Francisco, estão a reclamar as suas atenções. Não poderão
os ilustres representantes pernambucanos negar que as po
pulações sertanejas do seu Estado vivem em aflicão, angus
tiadas por uma série de crises climatéricas que as têm arras
tado a sacrifícios imensos.

O SR. JOSÉ DE SÁ _. Não são s6 as de Pernambuco, mas
todas as populações sertanejas do Nordeste. V. Ex. está
concitado a esclarecer o objetivo, da sua acusação.

O SR. !\lANUEL NOVAIS - Sou filho dessa zona, conhe
ço-a, defendo seus interêsses, não sou mero delegado
político ...

O SR. JOSÉ DE SÁ - V. Ex. está falando por delegação.
-O SR. MANUEL NOVAIS -,- Não tenho delegação polí

tica dos pernambucanos.
O SR .loSÉ DE SÁ - "V. Ex defenda O!'i direitos que con

'lidera legítimos, roas, não injurie Pernambuco.
O SR PACHECO DE OLIVEIRA - Quem está injuriando?
O SR. JOSÉ DE SÁ - Está acusando Pernambuco; ;:!0l'

isso. protesto.
O SR. MANUEL NOVAIS - Eu não seria capaz de in

juriar Pernambuco, por que, sobretudo, defende um patri
mÓnio ...

O SR. JOSÉ DE SÁ - O orador não tem êsse direito de
in!inuar uma acusação que é improcedente.

O Sr. Presidente - .Atencão! O tempo está correndo.
Cumpre não dt~mürar os trabalhos de votacão. (1 ruca'Jn -se
veementes apartes ~nt';'e Deputados das bancadas da Baia e
de PeTTlflmliuco. estarelpcp,ndo-u (Jra7lde agitação no re
cinto .. Sóam demoradamen.te os tímpanos,)

Atenção! Peco aos S1"s. Deputados conduzam os debates
com serenidade. Não há motivo para essa agihção. O
Brasil está olhando para o que se passa na Assembléia •

. Dirijo um apêlo ao orador para que se orient.e no sen
tido de evitar agitacão.

Continúa com a palavra o 8r. Deputado Manuel No
vais, cujo tempo regimental está a terminar.
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o SR. MANUEL NOVi\IS - Antes de conr.lllir roell dis
curso, Sr. Presirlenie, devo dizer á Casa, e á ilustre repre
!Ientacão pcrnnmbU'cana, que .iámais da minha boca sairia
in.iúri a conlra meu estado nalal. princl rJal menle pCT'Q\1ê
defendo paI rirntmio legítimo de famflia. Tenho, dentro do
serlrlo rprnamh\lcnno. minha própria família. uma das mais
nunlProsas daquela zona.

E, não pensem os nobres colegas que era minha inten
r:nn inc'iiTlar' 11 ClI1P,:f:io p~ra o ponto rie vista particular po
líUco. porquê ninguém ignora. nesta Casa ou fora dela, que
sem pre me tenho manifestado a favor do Sr. Interventor
Carlos de Lima Cavalcanti.

VÁRIOS Sns. DEPUTADOS - Não estã em causa.
O SR. M.\~UEL NOVAIS - Não está em causa, mas o

Deputado José de Sã, por um de seus apartes, deu a enten
der que me d!'sviava para outra questão.

O SR. JoSÉ DE SÁ - Estimo ouvir o esclarecimento de
V. Ex., porquê me pareceu que havia um objetivo oculto.
Sou muito leal e franco em minhas atitudes - pensei que
houvesse, nas palavras de V. Ex., quaI.quer insinuação a pro
pógito do incidente ent.re o Interventor Lima Cavalcanti e o
Sr. Ministro da Viação ...

O SR. MANUEL NOVAIS - Jamais!
O SR. JOSÉ DE SA - ... em que o Sr. Ministro da Via

ção fazia acusações profundamente injustas ao Int.erventor
de Pernambuco, negando-lhe ~nterêsse pela sorte dos habi
tantes do sertão pernambucano. Estou indo ao encontro dos
esclareciment.os do orador, para deixlJ.r bem preciso o meu
pou to de vista.

O SR. MANUEL NOVAIS - V. Ex. tem fi seu lado o
Deputado Osório Borba, cujo nome invoco nesta hora. para
Que, particularmente ou de público, possa dizer o juizo que
faço do Interventor Lima Cavalcanti.

O SR. OSÓR.Io BORBA - Perfeitamente. V . .Ex. é um
dedicado amigo do Interventor Lima Cavalcanti.

O SR. MANUEL NOVAIS - Concluída essa explicação
necessária ao ilustre representante pernambucano, Deputado
José de Sá, encerro as minhas considerações em tôrno da de
batida questão da comarca de S. Francisco, declarando que
se no Brasil se faz ou se pretende fazer uma democracia
verdadeira, em que sejam respeitadas a vontade e a sobera
nia do Povo, não resta dúvida que a coroarea deS: Francisco
continuará sendo baiana, desde quando se queira acatar essa
vontade e essa soberania. (Apoiados e não apoiados.)

O Sr. J. J. Seabra - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. J. J. Seabra.

O Sr. J. J. Seabra (Para encaminhar a 'Votaçáo) - Sr.
Presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer ao ilustre
Deputado mineiro as palavras de fraternidade brasileira que
proferiu daquela tribuna. Devo também agradecer á ilus
irada bancada de Pernambuco, da qual não partiu uma :voz
para motivar êsse dissídio entre os Estados da Baía e de
Pernambuco. Essa bancada, Sr. Presidente, merece os meus
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aplausos, ~or ter respeitado a unidade, a cordialidade que .
deve existir entre os dous Estados. (Muito bem.)

Não venho discuLu' a questão de lImItes ent.re .AJ....I.l ;}
Pernambuco.

Quando Presidente da Republica o ilust.l'8c1o 31'. Epl
tácio Pessoa. c houve um congrl$SO para retifica~il:> dI) li·
mites entre os Estados. eu era governador da B~fa. Solici
tado por S. Ex. afim de concorrer em prol da solução do
dissídio em questão. não pude. sequer, c-ontl'ibuir. tal o ~l'O

testo unanime da zona jo Rio Süo Francisco contra a solução
então exposta.

:Não venho levantar ódios; ao eontrário, venho pedir aos
brasileiros se unam em tOrno de questão como esta (Muito
bem,) Não é possível que a Revolução a esta altura venha
trazer a guerra civil para o País. (Palmas.)

U SR. CUNHA VASCONCELOS - V. ~x. sabe :.jua pq~;am

buco inteiro se bateu pela defesa dos direitos de V. Ex••
quando foi demitido da Escola de Direito de Recife.

VOZES - Oh!
UM: SR. DEPUTADO - A Assembléia. não pode ser juiz

dessa causa.
O SR. EoOARD SANCHE5. - O tato vale mais que Q As

sembléia.
(Trocam-se o'ILtrO$ apartes. Sbam 03 tímpanos.)

O SR. J. J. SEABRA - Fui o pI"imeiro a agradecer ft
bancada de Pernambuco, á heroica bancada pernambucana,
por ter guardado silêncio, para não levantar dissídios entre
Estados, que devem manter a maior fraternidade.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Sem sacrifício dus di
reitos.

O SR. J. J. SEABRA - Mas então, aquf é o lugar ~om

petente para se pleitearem êsses direitos? (Muito bem.)

VARrOS SRS. DEPUTADOS - Não r
O SR. J. J. SEABRA - Não pode ser numa Assembléia

onde as paixões políticas queI"em falar mais alto que o Di
reito. A Assembléia não pode ser competente para isso.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - É a única autoridad~ com
petente. Se a comarca foi ferida em seus d.ireitos, POl' fôrça
de uma lei, parece-me que a autoridade competente para
revogar essa lei é justamente a Assembléia.

O SR. J. J. SEABRA - Não quero entrar no exame
da questão.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - E se houve uma lei, que
retirem essa lei. Para isso, a Assembléia é compet('nte.

O SR. J. J. SEABRA - Quem votou a lei a que V. Ex.
se refere?

O SR. CUNlIA VASCONC:ELOB - Foi a Assembléia da Mo
narquia.

O SR. J. J. SEABRA - F-oi uma Assembléia ordinária.
Logo, deixem que a lei ordinária venha revogá-la.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Por que não a Consti
tuinte? .~

O SR. J. J. SEABRA - Porquê não é competente.
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o Sa. CUNHA 'VASC.ONCELOB - E por que apelaram para
ela, afim de resolver questões de limites 't

O SR. J. J. SEABRA - Lamento não poder acompa
nbar o querido amigo, porquê o tempo é escasso •••

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Peco desculpas ao mes
tre; sou seu humilde discípulo.

O SR. J. J. SEABRA - . •• e devo limitar-me, Sr. Pre
sidente, ás palavras que queria dizer, e eram estas: - que
a Assembléia Nacional Constituinte não é compp.tente para
resolver êste assunto de alta relevancia, de alta indaga'.:ão
e que pode estabelec.er dissídio profundo na família brasi
leira. Devemos, portanto, ter muita ponderalião; por issO
associo-me ás palavras de fraternidade que proferiu o re
presentante do Estado de Minas Gerais. 'Vamos deixar essa
questão. que deve ser tratada pelo Poder Judiciário ou re
solvida por arbitramento. onde possa haver ampla disCllSS§i)
e ambas as partes possam ser ouvidas.

Era o que tinha a dizer. (Muito be?n; muito bem. Pa1,
mas.)

O Sr. Hero de Macedo - Peco a palavra, para encami
llhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nero de Ma
eedo.

O Sr. Nero de Macedo (Para encamir;,har a 'Votação) 
- Sr. Presidente, a Comissão de que sou relator julga a
emenda prejudicada porquê a matéria de limites está perfei
tamente regulada no artigo 8° das Disposições Transitórias.

O SIt. SOUTO FILHO - A questão não é de limites; é de
reivindicação territórial.

O SR. NERO DE MACEDO - Não deÍxa de !ler uma
questão de limites.

Sr. Presidente, desde que para aqui veiu o ante-projeto
constitucional, o dispositivo sÔbre limites rec~beu emendas
de toda a Assembléia, por ser contrário ás medidas violentas,
sem maior estudo, sobretudo em questões de limites.

Não é possível que neste momento, em que os dois Es
tados interessados aqui estão representados por homens tão
ilustres, .a Casa deixe de aceitar o que venho de propOr, isto
é, julgar-se a emenda prejudicada, como realmente está. con-
forme pensa a Comissão. .

Oportunamente, os· interessados, diante das normas ali
traçadas, poderão, sem paixões, que o mome;-,to não com
porta, numa Assembléia eminentemente poUtica, tratar da
matéria, que envolve as:;untos tão delicados.

Assim, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que, dentro
dos dispositivos regimenta.is, considere a emenda prejudica
da, como opina a Comissão, da qual tenh() a honra de fazer
parte. (Mu.ito bem.)

O Sr. AntOnio Covello - Sr. Presidente, peço a palavra,
})ela ordem. .

O Sr. PresideJlte - Tem a palavra, pela ordem, o nobrEl
Deputado. '.
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! . O Sr. Antônio Coveno (Pela M'dem) - Sr. Presidp,nte,
em meio do ardor dos debates travados em tÔrno do magno
assunto que se prende á reIvindícar;ão territorial por parte
'de alguns Estados e á <;l')luc:ào de li!.ígios prolongados sôbre
questões de limites interestaduais, •••
- C Rn. HUGO ~,\POr.EÃO - Questões seculares.

O :::lR. AN1'CNfO COVEILO - ., algtlmas das quais
_secnldrrs. ouvimos a V0Z s"rena do eminente r(~presentante
da bancada mineira, formulando um apl\lo aos Srs. Consti
tuintes para a retirada das emendas relativas á questão qu~

faz vibrar a co-rda mais sensfvel do nosso patriotismo.
• O SR. MEDEIROS NETO - Só há uma emenc!a. A Bafa não
1em emenria alguma nêsse sentido.

O SR. ANTóNIO COVELLO - Afigura-5e-me, Sr. Pre
sidente, que a respeito do assunto, tal como result.a da
'brilhante exposição do digno Deputado paI' Mina~ Gerais,
existe mais de uma emenda: a lançada ao d~bate {leIo nobr(\
reprpsentante rio Acre. e que feriu a matéria sob (J ponto de
vista rios interêSses plpitp.arlos pelo Estado) de Pernambuc,),
e a oferecida pelo ilustre repre.senLantf:l dá Baía e qUEl. embot"éJ.
traçanrlo normas gerais para a solu()ãe, de todas as questões
de limHes. aincia existentes, afeta aos interêsses dêste últi··
mo Estado, pondo em foco um dos seus delicados aspectos.·

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Como afeta ás outras questões
db limites.

O SR. ANTÓNTO COVELLO - Todos os problemas. em
se. tratando de limites interestaduais e êste, particularmente,
exigem um estudo ponderado e meticuloso ...

O SR. BTJGO NAPOLEÃO - É claro.
O SR. ANTóNIO COVELLO - '" um oronunciamento

séguro, mediante o conhecimento pteno· de to"das as circuns
taneias de fato e de direito e db todos os motivos particula
l'es ou gerais que podem favorecer urna sol ução capaz de
contentar os reclamos do sentimento regional, conjugado ás
Imposições do patriotismo.

O SR. HUGo NAPOLEÃO - E do direito que assiste a cada
um.

O SR. ANTONIO COVELLO - Não é possível, num ins
tante de ardor e de exaltação como o que atravessamos, um
julgamento calmo e acertado .•.

O SR. HUGO NAPOLE.~O - Numa Assembléia politica.
O SR. ANTONIO COVELLO - .•. que possa restabelecer

a verdade, contentar todos quantos legitimamente supõem sus
tentar as reais e justas exigências de cada uma das unida
des federativas, diretamente envolvidas nêsses litfgios.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Poderíamos fazer injustiça.
O SR. ANTÓNIO dOVELLO - Ainda hoje, Sr. Presi

dente, V. Ex., com o alto senso de responsabilidade e opor
tunidade -que o caracteriza, tomando conhecimento de um
dos problemas também relevantes que aquí se debatem - o re
lativo á revisão da futura Constituição - julgou conveniente
e necessária a publícacão de toda a matéria relativa ao as
..unto no Diário da Assembléia Nacional, para -que os Srs.
Deputados pudessem inteirar-~e da mesma, resolv€:ndú-o com
inteira segurança..
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Creio que o precedente, mais do que nunca, justifica
a medida neste instante.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Muito bem.
O SR. ANTONIO COVELLü - Penso que é de necessi

dade, é imprescindfvel, para perfeito exame dessas complexas
questões, a publicação integral de toda a matéria existente,
afim de que possamos estudá-Ia, detida e concienciosamenle.
Só assim a Assembléia ficará em condições de deliberar, so
lucionando o case e pronunciando-se sõbre as emendas em
debate, de coníormidade com as inspirações da Justiça.

Em tais condições, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. que,
adiando o debate, se digne de promover a publicaçã-.l de to
das as emendas e de todas as justificações que as acompa
nham, no número de amanhã do Diário da Assembléia Na
cional, para conhecimento geral, afim de que, oportunamente,
ventilada de nove, a questão possa ser debatida e decidida
com acerto e, sobretudo, com o alto e firme espírito de na
cionalismo que anima os representantes da Pátria Brasileira.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Antônio CoveIlo aca
ba de suscitar uma questão de ordem ...

O Sr. Cunha Vasconcelos - Sr. Presidente, peço a pa-.
la.vra.

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

O Sr. Cunha Vasconcelos (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, eu não poderia recuar diante dos direitos de Pernambuco.
Atendendo, porém, ao apêlo que acaba de me ser dirigido
pela nobre bancada de Minas Gerais - Estado cujo coração
palpitou sempre com o coração de Pernambuco, Estado cuja
alma sentiu sempre com a alma pernambucana, Estado cujo
espírito vibrou sempre com o espírito de Pernambuco, acen
dendo - como ainda há pouco acentuava - novas luzes para.
o progresso e engrandecimento do Brasil; atendendo a êsse
apêlo, e para o bem e a harmonia do País, peço a V. Ex. a
retirada do destaque. (Muito bem; muito bem. Palmas pro
longadas no recinto. O orador é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Atenção I Defiro o requerimento do
Sr. Deputado Cunha Vasconcelos, quanto á retirada do des
taque. . :'~~

Continuando na votação do projeto constitucional, vamos
passar, agora, ao capítulo relativo ás "Disposições Transi-;
tórias".i.

o Sr. Fernando· Magalhães - Sr. Presidente, peco a pa-
laua, pela ordem. .

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

O Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, restam poucos minutos para terminar a Sessão. A
Assembléia as§jstiu ao grande ato de patriotismo, que acaba
de ser praticado pelo Sr. Deputado Cunha V~sconcelos, gra
ças á solicitacão do nobre Deputado l)or Mmas, Sr.' Pedro
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Aleixo.. Como se encaminhava a questão, havia muito mau
preságio diante de todos nós.

Em homenagem a êsse grande acontecimento, pediria a
V. Ex. levantasse a Sessão. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Deixo de submeter á consideracfio
da Casa o requerimento do nobre Depubdo, porquê a nora
está quasi esgotada.

Vou levantar a Sessão, mareando para amanhA a seguinte

OP.DEM DO DIA

Gontinuacão da votação do projeto n. 1-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (2° turno).

Levanta-se a Sessão ás i 7 horas e 55 minutos.



160a Sessão, em 1 de Junho de 1934

1

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente

As 14 horas, comparecem os Srs.:

. Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valde
mar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luís Ti
relli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga
Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Maga
lhães, 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, Luís Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Silva
Leal, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de
Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges, Odon Bezerra,
Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, Bar··
reto Campelo, João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão,
Luís Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arruda.
Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José de Sá,
Tomaz Lôbo, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba,
Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro
Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Ma
chado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deo
dato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Cle
mente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros
Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,
Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homéro Pires, Manuel Novais,
Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco
Rocha, Paulo Filho, Arnolã Silva, Lauro Passos, Fernando de
Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro Santo!,
Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral.
Peixoto, Miguel Couto, Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro,
Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João
Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, César Tinoco, Ali
pio Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Oscar
Weinschenck, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fort~s,
Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel, Martins Soar.es,
Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Vlé
gas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Ot;1il~n
Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Slmao
da Cunha, .João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes,
Cristiano Machado, Policarpo Viotti. Daniel de Carvalho, Le
vindo Coelho, Aleixo Paraguassõ., Valdomiro Magalhães, Bel
miro d~ Medeiros, Lieurgo Leite, Celso Machado, Campos do
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Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Mon
tandon, Antero Botelho, João Alves, Plínio Correia de Oli
veira, Alcantara Machado, Teotônio MOIlt&Jro de Barros, José
Carlos, Ro(irigues Alves, BarrO:5 Penteado, Múrai::; Andradtl•

. Alme:da. Carr-argo, Mário Whately, Vergueiro C~fJar. Guarací
Silveira, Hip6lito do R~go, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano,
Cincinnto Braga, Carlot:'1 Queiroz, Abreu 8odré, Lacerda Wer
neck, Antônio Cavallo, Cardoso:e Melo Neto, Morais Leme,
Henrique Bayma, José Honorato, Domingos VelIasco, Nero
de Macedo, Generoso Ponee, JoãoVilasboas, Alfredo Pacheco,
Francisco Vilanova, PUnio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio
Jorge, Idálio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Arão
Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Maurício Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbuttd, João
Simplício, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russo
mano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa R:ba~. Raul
Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha, Minuano
de Moura, Alberto Diniz, Cunha Vasc:on~elos, Ací!' Medeiros,
Ferreira Neto, Gilbert .Gabeira, Vasco Toledo, Antônio Ro
dri.2"ues, Valdemar Reikda1. Martins e SOva, Francisco Moura,
Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira. João Vitaca, Al
berto Surek, Armando Laydner, Edwald Posgolo, Guilherme
Pla~ter, Eugênio Monteiro de Barros, EClmar Carvalho. Mário
Manhfies. Ricardo Machado. Vãltl'r Gosling. Ang·tlsto flors;no,
João Pinheiro, Pedro Rache. AlexanClre Sicilhmo, Ellvaldo
LoCli, Mário Rnmns, Pacheco e Rilva. Gastão de Brito. Roberto
S;monsen, Teixeirá Leite. o.liveira Passos, Davf Meinicke,
Pinheiro Lima, Lp.vf Carnp.iro, Abelardo Marinho, Morais
Paiva e Nogueira Penido (245).

Deixam de comparecer os S1"s.:
Jeová Mata, Xavier de Oliveira. Agamemnon Mall'alhães,

B"llRrqne N::lzarpth. Mp10 Franco, Milton Carvalho, Horácio
Lafer e Rocha Faria (8).

O Sr. Presidente - A liõ;tn. de presença acusa o compa
recimento de 245 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O SI', Valdemar Mata (4" Secretário, servindo de 2') pro
cede á leitura da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos 81'S. Depu':ados tem
retificar,ões a fazer á Ata que acaba de ser lida, queira enviá
las á Mesa, por escrito.

Vêm á Meõ;1'l aõ; c:,plZuintes

RETTFWAÇÔES

No avulso mimiolIT'afann õ;()brp o "Poder Lpgoiõ;lRtivo" na.
partI" refprpnlp ás; T,pig p Resoluções, houve omiss;ão do § 2
do art. 42 aõ;;:;im redigido:'

..§ 2.- O projeto de lei dprovado pela Asc:;emblpia e re
metido ao Con~elho para· os fins lia SWI colahoracão. se
empndado por êle:. volverã li A;:;;:;emhléia ondp :'1>: emendas sÓ
pndi:'rão ser re,jeit.adas por 2/3 dos membro;:; deliberantes.
Npc:;tp ca~o. ag emenda:;: c:,ó nodE':rão "er manlir'ia;; pelo Con
selho SP I:lp(liadas por 2/3 d6 seU! membro~. to

ReQ\lelrO seja essa retifi('.a~ão encaminh3da ao Sr. Re
latoT' r.PT'::I i

8ala das Sessões, ! de Junho de 1934. - Odilon Bra(Ja.
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DECLARACÃO SÕBRE A ATA

Na Sessão do dia 29 do corrente, o meu leader, Q Sr. Al
cantara !rf~chado, acorílpanhando a nobreza de espírito
que presIdIU ás palavras do Deputado Sr. Maurício Car
doso, digno representante da "Frente (Tnica" riograndense
do sul, não negou a alegria que o ato de justiça e de
sabedoria polftica do Sr. Chefe do Governo ~ruv l,;Ol'lO des
pertou na Assembléia, decretando a anistia. Ambos. porém,
com a alta autoridade de que estão investidos, ressalvaram,
desde logo. que assim se manifestavam sem abdicar do direi
to de pleitear, quando se votasse o Capitulo referente ás
"Disposições Transitórias", que os benefícios daquela medi
da se estendessem a todos, civís e militares, com os mesmos
efeitos, sem exceções injustificáveis e odiosas.

A seguir, tendo em vista que apreciavam um decreto que
se caracteriza pelo esquecimento, apagando os vestígios de
todos os dissídios de ordem política, - os mais ardorosos
oposicionistas da Constituinte fizeram cÔro cem aquelas duas
voze.s insuspeitas. E assim votaram no mesmo sentldo, com
o mesmo pensamento, variando apenas de furma, os nobres
Deputados Sampaio Correia, Henrique Dods\\<orth, Carneiro
de Rezende (leader do P. R. M.), Fernando de Magalhães e
outros que, invocando as prerrogativas soberanas da A.:5sem
:bléia Constituinte. protestaram completar oportunamente a
~impática e patriótica medida, arp.pliando-a a todos, sem re!
tricões, para que a pacificacão brasileira seja integral e
bellemerl ta.

Compreendendo bem o seu papel, a oposição deu, naquela
tarde, um exemplo admIrável de isenção de :?nirno, de sin
ceridade de convicção e de nobreza de objetivos.

Nessas condições, extranhei que o "Diário da Assem
bléia" inserisse, no dia imediato, uma declaração de voto
dos meus ilustres colegas de bancada e prezados amigos, se
nhores Oscar Rodrigues Alves, Hipólito do Régo e José de
Almeida Camargo, em têrmos que não excluíam a injusta im
pressão de que os outros representantes paulistas vizavam
uma homenágem pessoal de congratulações ao Ditador.

Contudo, estando de conciência tranquila e reconhecendo
que os signatários daquela declaracão de voto não seriam
capazes de atribuir aos seus colegas intenções ocultas, por
isto que o breve discurso do 81'. Alcantara Machado e bem
explielto e positivo, lamentei apenas que chegassem áquele
gesto depois de ouvirem, em silencio, a palavra oficial da
bancada a que pertencem. e, sobretudo, sem qualquer 'satill
fação prévía aOs companheiros eleitos sob a mes~a. legenda
da "Chapa Única Por São Paulo Unido".

A minha extranheza continuaria calada, se os jornais que
obedecem á orientação do partido político dos ~rs. Rodri
Inle!" Alves e Hip61ito do Rêgo, podendo-se. agora, inCluir o
Sr. Mário Whately, que se solidarizou com os' seus corr~li
gionários, não estivessem explorando, com alarde e insídIa!,
a. atitude isolada que assumiram.

Fujo sempre a discussões políticas, mas temos um l?a~
gado que não admite queiram ou aceitem outros a poslçao
de monopolízadores do brio paulista, quero dep10rar que
aqueles ilustres colegas hajam concorrido, erribora de boa fé,
para que a campanha surda e cavilosa contra a bancada pau
lista encontrasse mais um pretexto para forjar ambiente fa
vorável aos que se desesperam pela volta aos postO! cr.ue
desfrutavam. 4liás, como já experimentaram conosco O! dlS-
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sabores desta campanha miserável, deveriam ter poupado os
seus companheiros de novas acusações, ditadas. eviãentemen
te, pelo despeito. pela ambição, pelo odio e pela intriga.

A Bancada Paulista vem agindo em completa harmonia,
~ os nobres sIgnatários de tal declaração de voto são teste
munhas de que os seus demais colegas sempre se bateram,
com o maior ardor, pela medida da anistia. Não seria lícito
detitacar qualquer atuação individual, porquê todos estavam
intto'Tados do mesmo propósito, mas a verdade é qUe a pri
meira voz ouvida, na Assembléia, pugnando pela anistia em
nome de São Paulo, foi a do Sr. AIcantara Machado, e a
primeira emenda, apresentada quando ainda se discutia o re
gimento interno, trazia a assinatura do Sr. Morais Andrade,
que a defendeu da tribuna, e a minha, no que apenas inter
pretávamos a orientacão de todos.

Por conseguinte, desde que não podia haver dúvida que
aplaudiamos, únic.a e exclusivamente uma idéia por nós pro
pugnada reiteradamente, - a despeito de vir sem a ampli
tude necessária, a repulsa formal ao "Decreto do Esqueci
mento", só se justifica ou se explica pela circunstancia ine
vitável do ato ser assinado pelo Sr. Getúlio Vargas. A tanto,
porém, não vai a nossa oposição ao Chefe do Govêrno Pro
visório, mesmo porquê já recebemos, alegres e confortados,
várias medidas de justiça e de respeito aos legítimos direi
·tos e aspirações de São Paulo, como sejam, por exemplo,
a Lei Eleitoral, as nomeações de civis e paulistas para a nos
sa Interventoria, para cargos de Catedráticos da Faculdade
de Direito e outras do agrado dos bandeirantes. em geral,
e até de alguns inimigos da revolucão, em particular.

Os êrrus e as decepções da Revolução, que temos com
hatido desassombrada e abertamente, não podem se transfor
mar em elogios a um pa'ssado que também zombava da sorte,
do· sentimento e da vontade do povo.

Consolo-me, entxetanto, com os milágres que essas pri
vações e provações estão operando no nosso meio político.
Realmente, é confortadora a significação do gesto intransi
gente dos nobres representantes do P. R. P., que só admi
tem e saúdariam uma anistia ampla, sem restrições de es
pécie, alguma. Lembro-me. ainda, quando, em i930, na Ga
mara Municipal de Botucatú, aventa!1do aos meus colegas de
vereanca. que eram todos perrepistas, a idéia de um fervo
roso apêlo ao CongI"esso Nacional, pleiteando a anistia aos
civis e militares que há anos padeciam os mais duros e vio
lentos castigos, surgiram furiosos, qualificando os revolucio
nários com pechas inconcebiveis e achando que a medida
S'6 podia ser conseguida por obra e graca do Presidente da
República. que era o único juiz da conveniência e da opor
tunidade da sua decretação. Essa mentalidade não era só
dos perrepistas botucatuenses, que simplesmente se subme
tiam á palavra de ordem que dominava t.odas as Camaras
e or~!lniZaCÕpf; polfticas daquela época, fiéis ao govêrno.

Não quero reviver aqueles episódios tão desoladores. que
todos n6s procuramos olvidar, e tão pouco comparar os pen
dores pacifistas das situações de ontem e de hoje. Contento
me em registrar a mudança brusca, radical e auspiciosa que
se vislumbra nas manifestações dos que entendiam e pregavam
que o melhor remédio para os crimes políticOll. era ~uJ'tir

fome no exílio ou dentro do País, prisões infétas e outras
mesquinharias de toda a sorte. - .

~ iusto. todavia, que fique aqui reconhecido que na As
sembléia Constituinte, pelo que tenho observado, não existe
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nenhuma corrente contra a anistia, que estaria unicamente
vitoriosa, sendo de esperar que ainda votará para que a me
dida alcance a todos. indistinta e igualmente. como dispõe ~s
emendas da representação paulista e de outras bancadas.

Minha declaração, viza, portanto, deixar bem manifesto
que, no voto proferido a 29 do 'corrente, a bancada da "Chapa
única" deu mais uma prova eloquente de que não coloca as
divergêncIas políticas acima dos interêsses nacionais. Se
participou do júbilo provocado pelo Decreto de Anistia, é
porquê viu nele mais um passo para a pacificação brasileira,
da qual tem sido, pela unanimidade de seus membros, defen
sora irredtl tivel e tenaz.

Sala das Sessões, em 3i. de Maio de 1934. - Antonio
Carlos de Abreu Sodre.

RETIFICACÃO

Para corrigir alguns enganos constantes do avulso mi
miografado distribuido pela Secretaria, apresento ~ reúa
ção do Cap. "Da Educação e da Cultura", tal como foi vo
tado pela Assembléia, para o que solicito a atenção do ilus
tre Sr. Relator Geral.

Da Educação e da Cultura

Art. LO • 'Cabe á União, aos Estados e aos Municípios
favorecer e incentivar o desenvolvimento das ciências,
das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os ob
jetos de interêsse histórico e o patrimônio artístico da Na
ção, bem como prestar assistência ao trabalhador intele
ctual.

Art. 2." A educação é direito de todos os cidadãos e
dev~ ser ministrada p-ela família e pelos poderes públicos,

Pal'f.g1'afo único. Será proporcionada a todos, natos ou
domiciliados no território nacional, a conven:ente \ ~pces

sária educação capaz de possibilitar ao País eficientes fa- .
tores da su.a vida moral e econômica, desenvolvendo no es
pírito brasileiro n. conci.3ncia da solidariedade hum:ma

Art, 3,· Compete á União:
a) Fixar um plano n::.cional de educação,' em todos os

seus gráus que só poderá renovar-se em prazos determina
dos;

b) fiscalizar e coordenar a execução do plano l;eral de
educação, em todo o território nacional;

c) organizar e manter, nos território!, sistema3 edu-
cacionais apropriados aos mesmos; .

d) exercer ação supletiva onde quer que se faca neces
sário, por d~ficiência d~ iniciativa ou de recurso;

e) mant,er no Distrito Federal ensino secundário, su
perior e universitário;

f) -estimular a obra educacional em todo o País, por
meio de estudos, inquéritos, demonstrações e SUbvPDCões;

g) fixar as condições de reconhecimento oficial dos es
tabelecimentos de ensino, exercendo sõbre êles a necessá
ria fisr.alização.

Art. 4.° Compete aos Estados e ao Distrito Federal
organiza:- e manter sist~mas educacionais no!'1 territór:os
respe>r.tivos, dentro dos princípios adotados pela União

. Parágrafo único. Compete aos M~nicípios ~uxilia;, os
poderes estaduais em tudo que se refIra ao enSlD(} prlmá-
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rio, secundário e profissional, instalação de escolas e ins
tituiçõp.s que asst:gurem a frequência escolar. Os Est'ldos
estabelecerão as normas por que com elas colaborem nO
custeio e na administração do ensino.

}..rt. 5.- O plano nacional compreenderá: escola! da
todos os gráus, comuns e especializados e obedecerão ao
seguinte: . :..1

a) c~sino primário integral gratuito e de frequência
obrigatória, atendendo também aos adultos;

b) acessibilidade do ensino educativo ulterior ao pri
mário pela tendência ã gratuidade.

§ 1.0 A matricula será limitada á capacidade didática
do estabe~ecim('nto, e a seleção àa matricUla far-se-á por
meio de provas de inteligência e aproveitamento ou por
processos objetivos apropri:l~os ú finalidade rJo curso

§ 2.° Não serão reconhecidos Os estabelecimentos par
ticulares de ensino que não assegurem a seus professoFes a
estabilidade, enquanto bem seI"Virem, e urna remuneração
condigna.

Art. 6.0 Caberá precipuamente ao Conselho Nacional
de Educação, organizado de acõrdo com a lei ordinária,
firmar as diretrizes gerais do ensino em todos os seus
gráus e umos, sugerir ao Govêrno as providências que jul
gaI' necessárias para a melhor solução dos problemas edu
cativos e a distribuição mais conveniente dos fundos espe
ciais que forem criados.

Parágrafo único. Os Estados e o Distrito Federal esta
belecerão Conselhos de Educação com funcões similares
dentro do tprr~~ório respectivo, ~ rleparLamento. r.uttno
mos de administracão, na forma que a lei determinar.

Art. 7." A. União e os Municípios aplicarão nunca ma
nos de Jez por cento (10%), e os Estados e o Distrito Fe
deral nUD0g menos de vinte por cento (20%), da renda re
sultante dos impostos, na manutenção e no desenvolvi
mento dos sistemas educacionais.

§ LO As sóbras das dotações orçamentárias, para a edu,,;
eação, acrescidas das doaeões, percentagens sÔbre o pndu~o

de vendas de' terras públicas, taxas especiais e outros re
cursos financeiros, constituirão, na União, nos Estado~ A

nos Municípios. fundos ~speciais, cuja aplicação será feita
exclusivamente em óbras educativas determinadas em iei:

§ 2.0 A União, os Estados e o Distrito Federal reser
varão uma parte de seus patrimônios territoriais ;Jara a
formação dos respectivos fundos educacionai~.

§ 3.° ·Dos fundos de educação. uma percentagem fixada
em lei ordinária destinar-se-á especialmente a garanti!" a
assistência a.os alunos necessitados. proporcionando assim
oportunidades iguais á infancia e á juventude de todas as
classes; êsse fundo de assistência garantirá o fornecimento
gratuito do material escolar, o custeio d~s bolzas e-scol:l.
res, a a:sistência alimentar, dentá"'ia e médica e a estada
em colônia de férias, aos aluD{)s àesprovidos de !'ecursos
financeiros.

§ 4.0 Para a realização do ensino nas zonas rllL'ais a
União reservará, no mínimo, 20 % das quotas destinadas li
educação no re::Jectivo orçamento anual.

Art. 8.· É livre o en~ino em todos Ol!! grau!!, observadas
as normas da legislação federal.



pelo mesmo !:'entimento qne me
novos argm.nentos, pretendendo
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Parágrafo único. O ensino partícular, salvo em se tra
tando de línguas estrangeiras, será ministrado no idioma
pátrio. '

Art. 9.° ]f; vedada a dispensa do concurso de títulos e
provas no provimento dos cargos do magistério oficiat, bem
como a de provas escolares de habilitação, em qualquer
curso, determinada em lei oU regulamentos esp.eciais.

Parágrafo único. Aos. profe.ssores nomeados POl' c~n

curSo para Os institutos oficiais, cabem as garantias de vi
taliciedade e de inamovibilidade nos cargos, sem prejulzo

,do disposto nos artigos 86 e seguintes. Em caso de extin
ção da cadeira, será o professor aproveitado para a regên
cia de outra, que se mostre habilit.ado a exercer.

Art. 10. É garantida a liberdade de cátedra.
Art. H. Os estabelecimentos particulares de educação

grotuíta, primária ou profissional, oficialmente co:nidE'ra
dos idôneos, serão i!::entos de qualquer tributo.

Art. 12. Os órgãos de cultura poderão contratar mes
tres de nomeada, nacionais ou e!':trangeiros. com aten
ção a todos os requisitos ordinariamente exigidos ~ara o
proviment.o dos cargos.

Art. 13. O ensino religioso será de. frequência fa
cultativa e ministrado de acôrdo com os princípios da con
fissão religiosa, do aluno, manifestada pelos pais ou :ef'
pOIl-nvpis. r>on"Utl'ind) matéL'W dOS 'hiv'9"Tn.;: 'l~S t',sco!as
pú1li('a~ pr;mnrias, sp('1Jnr:lária~. prMic<:lOnrd::> ou '-''li 'llai<:.

Sala das Sessões, 1 de Junho de 1934. - Euvaldo Lodi.

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

o Sr. Presidente ._- Passa-se á leitura do Exnedipnte.

O Sr. Fernandes Távora (2' Secretário, servindo de 1°)
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Telegrama:
Urbano - Presidente As~embléia N~cjonal Consti

tuinte.
Calorosos cumprimentos esclarecido patriotismo vos

sas excelencias inclu indo ensino religioso escolas mllltipli
eariío nossa pátria g':'::~dcs <::rE.':88. ~~!:!c P:l8~C~:' ::,:~~~~t~ ~a
ciência e na fé. Pela Associação Professores Católicos São
Gon0alo. - A.lfit'O Ce,~aT, prf'>:iof'nte.

- Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.

O Sr. :Barros Penteado (DfullTSO escrito envindo á !tIesa)
Sr. Pref'idente, no discurso que tive a honra de pro

nunciar na Sessão do dia 13 de Abril, abordei diversos as
suntos contidos no titulo "Disposições Transitórias", es
pecialmente os relativos á a-provação dos atos do Govêrno
Provis6rio e de todos os seus delegados, bem como 6 refe
rente á delegação do poder legislativo ao Prel:::ident..e da Re
pública, da data da sua eleição até a instalação da primeira
Assemhlpia Nacional.

. Venho hoje, movido
levou á tribuna, invocar

VOLUME XXII
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~ êJes demonstrar que a Assembléia Nacional Constituin
te deve negar seu voto áqueles dispositivos.

Preliminarmente, parece que a Comissão dos 26 colo
eou mal nas "Disposições transitórias" o artigo que trata
da aprovação dos atos do Govêrno Provis6rio, aprovados
êles, passarão a ser, não disposições tr-ansit6rias, mas, ao
contrário, disposições "permanentes", seu verdadeiro lugar,
seria, antes, o das disposições gerais.

A aprovaç.ão dêsses atos no texto Constitucional, incor
porando-os á nossa carta magna, importa em proclamá-los
como atos constitucionais, intangíveis, irrevogáveis, salvo'
quando a Nação, por intermédio de seus representantes, na
Assembléia Nacional, proceder a uma revisão constitucional.

Os atos do Govêrno Provisório se processaram em todo
o território nacional, através do Chefe do Govêrno, dos In
terventores nos Estados e dos Prefeitos Municipais. Êsses
agentes do poder, cada um dentro da esfera de suas atri
buições, praticaram atos legislativos e atos administrativos.

Quanto absurdo por af se praticou e se quer que fique
sendo matéria constitucional!

A ditadura limitou seus poderes discricionários, nos
têrmos do decreto n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930;
posteriormente limitou os poderes dos Interventores nos
Estados e dos Prefeitos Municipais, baixando o decreto do
C6digo dos Interventores.

Dos decretos legislativos, muitos foram expedidos con
trariando os grandes interêsses da coletividade e determi
nados alguns, por contingencias de momento e da estabili
dade da próIlria ditadura. Uma vez retornado o País ao
regime constitucional, um cuidadoso estudo da sittiaçâo na
cional mostrará a necessidade da revogação de algumas leis
e atos administrativos da União, dos Estados e dos Municí
pios. Entretanto, s6mente a Assembléia Nacional, em Ile
riodo de revisão, poderá decretar qualquer alteração na
nossa Constituição.

Suponhamos o caso de .uma lei municipal, e quantos
não haverá n~ssas condições, decretada dentro dos poderes
conferidos ao Prefeito; se se verificar gue essa lei é con
trária aos interêsses do Povo, cerceia a ·liberdade em todas
as suas manifestações e frena o progresso do Município,
qual será o poder capaz de a revogar? A resposta é uma:
como essa lei municiIl:ll passou, indiretamente, a fazer par
te da Constituição do Pafs, s6mente a Assembléia Nacional,
funcionando como revisora, poderá tomar conhecimento do
recurso que fór interposto contra essa lei. Assistiremos ao
absurdo da A.ssembléia Nacional funcionar como Assembléia
Nacional Revisora de Posturas Municipais.

A simples enunciação dêste caso, penso, levará os se
nhores Constituintes á convic·ção de que não devem dar
aprovação aos atos do Govêrno Provis6rio, dentro da Carta
Constitucional.

O projeto substitutivo, no artigo 14 das "Disposições
transit6rias", excluía da apreciacão por parte do Poder Ju
diciário, todos os atos do Govêrno Provisório, dos Inter
ventores nos Estados e demais delegados do mesmo Govêr
no; não fazia restrição alguma, mesmo em relação ãQUeles
praticados contrariando a lp.g1slação revolucionária,. .

Felizmente, a Comissão Constitucional, pela Subcomis
são respectiva, atendendo a diversas emendas, como se vê
de artigo 11 <io Substitutivo dessa Sub-Comissão, modificou o
texto da primeira discussão, declarando "salvo quanto aos
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que contrariam á legislação do mesmo Govêrno ou que essa
legislação não exima daquela apreciação."

Já isso representa um meio caminho para a' verdadeira
manifestação da Assembléia, que deverá ser no sentido de
não tomar conhecimento desses atos. Se, entretanto, a isso
não anuir a maioria àos Srs., Constituintes pelo menos
a aprovação deve ser feita acolhendo a Assembléia aemen
da n. 1.259 subscrita pelos eminentes Deputados Raul Fer
nandes e João Guimarães, para constituir deliberação sepa
rada, conjuntamente com a emenda n. 470-A, dos ilustres
Constituintes Alberto Roseili e J . Ferreira de Sousa.

Outro assunto que foi objeto de considerações que fiz
-na tribuna da Assembléia, é o referente á autorização ao
Presidente da República para expedir decretos com fôrça
da lei desde a data da sua eleição até a instalação da pri
meira Assembléia Nacional.

Já' dissemos e agora o repetimos: a Constituição proi
be a delegação de atribuiç.õf\s de um poder para o outro.

É certo que a Assembléia Nacional Constituinte não é
um poder legislativo; em rigor, não haveria, pois, delegação
de atribuições. Todavia, o Sr. Chefe do Govêrno Provisório,
em mensagem dirig-ida a esta Assembléia, solicita a decre
tação de leis complementares da constituição; essa mensa-'
gem representa um ato do Govêrno Provisório, em .conse
quência, a Co:nissão dos 26, por intermédio da respectiva
subcomissão, incluiu no seu s.ubstitutivo, o art. 3° das dis
posições transitórias, que trata exatamente do assunto cons
tante da mensagem governamental. Logicamente, essa men
·sagem representa um ato do Govêrno Provisório, dando de
terminadas atribuições á Assembléia Nacional Constituinte;
consequentemente, ala poderá delegar essas atribuições ao
Presidente da República, pOI'quê êsse ato contraria o pa
rágrafo único do art. 5° do substitutivo, já aprovado.

A manifestação da Assembléia sobre êste assunto, indo
de encontro com a opinião pública, deverá ser no sentido
de não delegar essas atribuições e no de se dissolve!' logo,
após a realização dos objetivos constantes do decreto de sua
convocação. •

Eu darei, Sr, Presidente, de acôrdo com a emenda
da bancada a que tenho a honra de pertencer, o meu voto
negativo á aprovação dos atos do Govêrno Provisório e
também á delegação de atribuições legislativas ao Presi
dente da República.

Nas "Disposições transitórias" poderia ser declarado
que a primeira Assembléia Nacional se instale logo ClUe o
Superior Tribunal Eleitoral tiver legitimado os dipiomas da
maioria dos Deputados eleitos; dentro de seis a oito meses
teriam funcionando a AssembléIa Nacional, durante êsse
tempo nenhum inconveniente decorre de não haver em ação
o poder legislativo.

O Sr, Morais Leme (Discurso escrito enviado á Mesa) 
Sr .. Presidente! Srs. Constituintes!

Tendo requerido diversos destaques referentes ao capí
tulo das Dispos.ições transit6rias, e tendo de faltar á sessão
de amanhã, e talvez á de segunda-feira, 4, por motivos im
periosos, sirVo-me dêste meio para justificar os meus re
querimentos.

Destaque do primeiro período do art. 10 , para
ser su.bstituido pelo c.orrespondente. do projeto
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Não podendo o quatriênio presidencial começar a 1.3 de
Maio, não se justifica o dispositivo do Substitutivo da Sub
comissão.

Destaque das letras 1, m, n e o do art. 3°.

Não se justifica que haja uma lei especial sõbre anis
tia. Ela deve figurar na ConstitUIção. Já temos lei do Ser
viço Militar; se houver necessidade de alterá-la, convém
deixar o assunto para a legislatura ordinária. As medidas de
assistência e proteção á i!lfancia não justificam a criação de
um código; e essas providências, como as referentes á colo
nização e emigração, não vejo por que devam constituir
matéria para leis organicas.

De,~taque do art. 6°.

Não se justifica que uma revolução feita para regenerar
os nossos costumes políticos proclame a sua' fal ência, per
mitinrlo a eleição daqlleles que ela própria, em sua Carta
Constitucional, declara inelegíveis. A razão é conhecida:
permitir a eleição do Sr. Chefe do Govêrno Provisório e
dos Tntervpnt.ores 1

Compare-se êsse procedimento dos chefes revolucioná
rios brasileir'os com o do general Uriburú, na Arg'p-nt.ina.
Tendo. por meio de uma r'evolução, derrihado o governo de
seu país, êsse general publicou, em Setembro de 1.930, a se
guinte declaracão: "O Govêrno PrOVIsório, inspirando-se no
bem público e desejoso de testemunhar os sentimento,:; pa
triót.ico:: Qll': o animam, :nror:lama o seu respeito rMlo ('onsti
tuição e pela.s leis funda.mentais em vigor, e seu desejo de
reenll'ai', lj 1LHS CEDü P0ssivEL, ·em a normalidarle. oíer~cpn

do á opipião ]!úb!Íf~a garantias absolutas para que a Nação
possa o mais cedo possível f'leger livI'ementp spus novos e
ledtimos representantes. Além disso, os MEMRRI)S no HO
VJ1:RNO PROVISÓRIO TOMAM DIANTE DO PAís o COMPROMISSO DE
HONRA DE K\O APRESENT ....R NEM ACEITAR SUA CANDIDATURA Á
PRESInENCIA DA REPÚBLICA."

Em 1871, na França, quando se procurava ('leger um.
chefe de gov~rno, Thiers, eleito por 26 departamentos. di
zia: - "Je suis indiqué." No Brasil, o cbefe não riiz !s,:;o,
mas os seus lugares-tenentes o apontam: "l1:le está indi
cado I"

Tenha o indicado sur~ido da pró-pria sugestãn do chefe,
numa fnzenda, ou noutro lugar, nu nãe t.enha havido suges
tão, o fato é que. após quasi quatr() anos de ditadura. vai
a r~volução brasileira proclamar que ela faliu a seus PI:O
pósitos.

Poderá T'('.<;poncler-se-me que á revolução se deve o Có
digo Eleitoral. E eu objetarei que não é por meio de leis
que se ohtem a :reforma dos costumes, e sim por meio de
educação. e pela formação de opinião pública.

Mirkine, em sua ob:'a - "Les Constitutions des Nations
Amériraines" - diz que G direito constitucional de todos os
países pa~sa :por duas fases: a hist6rica, em que o podp-r é
um fato material, e a jltl'ídica, quando a história se trans
forma em direito. As nações da América Latina, acresC'enta
êle, não chegaram ainda ao se.gundo estádio; J)0l isso (J de
senvolvimento dessas democracias difere consideravelmente
do espírito admirável de suas cartas políticas.
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o que aconteceu com a revolução brasileira confIrma as
palavras do cscpiLor em relação ao Brasil: a inelegibilidade
que se pretende ver consagraÚa ent nOSSa Cltrtlt UOItl5tit.uClú
nal é uIllll.!Jl'UVa qe qu~ amda não temos bastant<::l educltl;âo
política e jurldica.

Destaque das palavras - "ou já ratificadas pelas
lnterventorias dos me~mos Estados" (§ 30 do ü.rt. llU).

Como podem ser aprovados limites, sem audiênda do
povo, por intermp.dio de seus representantes?

Destaque do art. 90.

A Assembléia não s6 conse,ryou o imposto de exportação,
como previu a criação de novos impostos contra os produ
tores (os sóbre rendas e os de indústria e profissão), ima
ginados para substitUIr G imposto antieconômieo de expor
tação, porém, que ficaram ao iado dêle, conservado... O
artigo se originou da suposição de que afinal fosse !':upri
roido o imposto de exportação; não o tendo sido, perdeu o
seu objeto. ..:

Destaque da palavra "exclusiva", do § 40, do ar
tigo 10.

Preferência exclusiva .•.

Destaque do art. 11 e seu parágrafo.

O Govêrno Provisório quer um bill de indenidad", sob
a alegação de que o caso é meramente politico. Vama~ exa
miná-lo.

Verificada uma revolução, fica abrogada a ConsU- _lição
política Que a determinou. Daí surgem questões que ,Já t.êm
sido examinada~ pela doutrina. E esta. baseada na ciência,
dá a solução para as hipóf.eses ocorrenf.es.

Assim. não há mister a aprovação desses atos [1l'la Cons
tituição. Ou êles se justificam, de acÔrdo com os principios
a que tAm dl' se cingir os /2:overnos revolucionários. ~u re
presentam deliberada violação dos direitõs individuais. Na
primeira hip6tese, não precisa o govêrno revolucionário que'
a Assembléia polftica os aprove. Na segunda, esta não O
poae fazer, porquê seria a encampacão dos crimes do ;0.
vêrno. .

Com efeit.o. Fig'uremos o caso de (l govArno t,pr rleclu.
rado nnIo um contrato de direito privado. ou demitidu um
funcionário público. A solução se encontrará no reg-ime ju
rídico anterior combinado r-om a amplitude de acão que o
govêrno revolucionário poderia ter nesse particular

Ou essa é a verdarle, ou o direito não é uma ciência.
Poderá alguém pretender que o direito não é anfp.rior ao

Estado? Ou que não há direito contra o Estado? Por essa
porta procuram escapar os tiranos: mas os estadistas a
fecham.

No caso particular do Govérno Provis6rio do Brasil. pre
tendeu êIe vincnlar-se por uma lei organíca, em que esta
beleceu a vigênoia:

a) da Constituição de 1891, sôbre as modificaç.ões ulte
riores;
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b) das relacões jurídicas de direito privado, e garantidos
os respectivos direitos adquiridos;

c) dos contratos de concessões e outras outorgas, salvo
a revisão dos que contravenham ao interêsse público e á
moralidnde administrativa;

d) dos empréstimos e outras operações de crédito pú-
blicCJ; .

e se declarou
e) que se não reconheciam os direitos adquir-idos do.,

funcionários.
Daí, duas perguntas:
i) Os atos dêsse Govêrno se enquadram nessa lei 0:.'

ganica?
2) Essa lei está de acôrdo com as normas a que estão

sujeitos os governos revolucionários 'I
A questão, em suma, cifra-se ao campo do direito ad

quirido: poderia o Govêrno violar o direito adquirido resul
tante de uma relação jurídica de direito privado? Podaria o
Govêrno violar o direito adquirido dos funcionários?

Quando uma revolução se faz para um determinado fim
social ou econômico, ·é porquê não se encontrou, no quadro
legal, remédio para o mal que se combatia. E não há negar
que se deva então admitir uma certa ingerência no campo
do direito adquirido, que devera ser prudente, para não se
fazer uma subversão jurídica. cujos efeitos seriam certamen
te calamitosos. Figuremos, por exemplo, o caso dos lati
fúndIOs Orna revolução podera· reconhecer ao Estado o di
reito de desapropriá-los. mediante indenização, ou obrigar os
seus possuidores a parcelá-los, proibindo-se que cada ('.ida-

. dão tenha uma propriedade imóvel superior a uma certa
área: ou taxar ele maneira exorbitanf.e a tprra inculta, etc.
Nesses casos. o fim da revolução justificaria a providência.

No caso presente, no entanto. o Govêrno Provisório de
clarou desde logo reconhecer os direitos adquiririas contra
tuais e não reconhecer os dos funcionários públicos. Por
tanto, sob o primeiro aspecto, era o próprio Gov~rnn que
afirmara ·não ter a revolução nenhum fim social ou eco
nõmir,o que justificasse a resf:rição ao dirE'ito adquirido.

Nesse. particular, há quem pretenria que o Govêrno po
deria violar os direitos adquiridos, porquê se reservara o
direito de derrogar a Constituição de 1891, mesmo nas par
tes mant.idas.

Quem isso pretende., comete dois erros:
1°. mostra ·desconheeer os princípios a que a conciência

jurídica submete os goyp,rnos revolucionários;
2°, esquece-se" de que o Govêrno, quando se referiu, no

art. 4°. á derrogação futura da Constituição, evident.emente
se reft"ria á 'parte polWca. A vinculação .iurfdiea das rela
ções de direito privado. com base no respeito rias mesmas
e na ~arantia dos respect.ivos direitos adquiridos, é objeto
de outro artigo, o 8°, no aual o GovArno não iritrofluziu res
trição alguma. A consequência é que as fP<:friç(íps á Consti
tuição SI" referiam apenas á sua parte org'ani~a. Para inter
pretacão contrária seria mistp.r que não hO'l.1Vp.sse. no art. 6°,
a garantia especial para os direitos ariquiridos ..

". Violou o Govêrno direitos que êle próprio declarou que
garantia, e que estavam assegurados por princípios jurídi
cos universais ? Se violou, sofra êle as consequências.
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Em relação aos funcionãrios, cabe indagar, como faz
Herrfhardt, se a dispensa foi determinada com o objetivo
de a revolução atingir os seus fins, ou se foi um pretexto
para àar preferência aos próprios partidários. Justificável
num caso, injustificável no outro.

Ora: corno pode a Assembléia. que não tem conheci
mento dos motivos por que tantos funcionários foram pri
vados de seus cargos, aprovar os atos do Govêrno ?

Essa providência seria possível se a Assembléia no
measse comissões de inquerito, qne examinassem as reclama
,ões e apresentassem os seus relatórios, para esclarecimen
to. Deliberar no escuro não é possível.

A Assembléia representa a Nação e precisa dignificá-la.

SU:Pl'esstio do art. 18.

Estabelecido o proceso de emenda ou revisão da Consti
tuição. tornou-se desilecessário o artigo.

Destaque rio art. 5°. para ser substituíria pela
emenda 1l.. 369. P1'1·71C. e § 10.

a arti~o é incomplM.o. pois não fala no nrazo a ser
observado para a rMon<;f.1bl(~iontllizacão dos 'Estados.

Destaque da er.tenda n. 380.

Ef;f;a pmenda f;P. dpstina a ('oncprlp.T' llni>:tia iT'T'f\>:trit:l p in
connicioml1 ao~ imnliNlIiol" pm mnvímpnto;; rpvolucionários e
crimes polfticos, até esta data .. Nilo havenilo {>Rf;ef; requisitos
não bá verdadeira anistia.: as restricões ou condir.ões indi
cam a permanência rle 6dios. n que é inrompaffvel cnm a
1inaliilade da medida,

RPID certo. pela emenda não se compreendem nS que
est.p.inm pnvolvido,: em r''I'imp. ('()n1nm ou de nafureza fun
cional. A anistia é medida polífira. e. como tal, deve ab~an
ger apenas r,asm: que se enquadrem no rlesiderotum visado
e QllP p a pacificacão dos e~pfrit.()s. pelo esquecimento do
passado.

Ppnso qne o GovêMlo Provi!'l6rio. por uma Q'llPst.ão de
delir.adeza. "lpvia ag'n:ll'r'far a ~oncpssão da ani~tia nF'la As
semblPia. Sf> êsse Govérno hnllvp.sse conr.pilirlo a merlitia
logo ap6s o movimento oonstifur.ionalist.a. fpria pratiMrln tlm
ato de e:rancie f;abedoria 'T'pncio. pot'pm. pT'o(',.nc;Hnllrlt) a
concesf;ão da medida at.p á renníão ria A!'!'lpmhlÃ1a P.. ripnois
de rPllniil~ PSt3. at.p o mnmpnt.(l pm nl1P l'l rplP~f<i" i~ ser
ob.ieto de atencão. não a rlevia mais conN'np," ne;;sa (Me. a
anisti~ dpvia vir dos 01'l!'ãn!" IAl!"ftimos: na Nacão.

Não hâ. nef;sas palavras, o propó~it.(l rie hostilizar (j
Govêrno Provis6rio. ao qual €'~t.a A~spmblPia t'atifi~Ol' os
lloderes necessários para ~lp. continuar a sua (lh"a adminis
trativa. Não visa pessoas. mas fatos. Penso. como o notável
llrosist.a Guerreiro. qt1P a prllrlAncia dAve p::t;rar ~A hr'p :l "i
da 'Política. a vida civil. II vi.da E'c.on"mica. K· quanto á p'r'i
meira. recordem-se as palavras de ApoMnio ao imperador
Domiciano - que o gov~rno deve irmanar (l poder com a
prunência. pOJ'quê mutuamenfA .nrna precisa de outra, como
a vista necessita de luz, E! 8 luz de vista.
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Destaque tla cmtlmtlu 'fI,. 381.

:e possivel que o Govêrno PrO'l,is6rio, em sua exaltaçãG
revolucioná.rla, tivesse I))'aticado injustlça!L A emenda per
mite repará-la$, sem Om,ts para o poder público.

Estou ct>rto de qUl~ a reflexão terá ncons~lhncio a quo
se r.orri,jam os impulsos determinados por uma vi!'ião per
turbada. Só serão elernas as obras fundadas no Amor a na
Justiça. Nt>les é que deve assellf ar a solidlJ.riedade nacional;
eom élcs é que se far:i n grnndC'za dn Pátria.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, passa-se li

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. i-B,
de 1934, de Constituição, com emendas (2° tU1'no).

O Sr. Presidente - A Assembléia resolveu adiar para
hoje a deliberação sôbre as emendas destacadas, relativas ao
processo de reforma da Constituição. SObre o assunto foram
destacadas emendas, a pedido, uma. do Sr. Deputado Odilon
Braga; outra, dos Srs. Deputados Pereira Lira e Levi Car
neiro, e uma terceira, do Sr. Deputado Morais Leme.

De acôrdo com a deliberação da Casa, o Diárto da As
sembléia, de hoje. pnblica êsses requerimentos de destaque.

Em votacão o assunto, a começar pelo do Sr. Deputad..
Odilon Braga e outros, que foi a primeira apresentada e on
tem teve iniciada a sua votação, a requerimento do autor.

É o seguinte °
REQUERIMENTO

Requeremos o destaque do art. 192 do :parecer da G'o
missão para ser votado em separado, Donjuntamente com Oi
destaques das emendas ns. 363, pág. 65, e 9~7, pág. 114, do
avulso relativo ás "Disposições Gerais" e "Disposições
Transitórias", na forma seguinte:

10, destacar-se do art. 192, do parecer, as palavras 
"Esta Constituição poderá ser emendada e a proposta da
emenda" para em seu lugar incluir-se li emenda n. 363, sem
os parágrafos, e as palavras: "§ 10. No primeiro caso, a pro
posta de emenda, visando àispositivos determinados e for
mulada precisamente", da emenda n. 997;

2°, incluír antes do § 1° ào referido parecer o § 2° da
emenda n. 997, com supressão das palavras finais - "em
duas sessões extraordinárias, com .seis meses, pelo menos,
de intervalo" e o § 3' da mesma emenda n. 997, mantendo
se, finalmente, os §§ 1° e 2° do parecer.

Sala das Sessões, 30 de Maio de 1934. - Odilon Braga.
- M. Vlhate-ly. - Prado Kelly. - Deodato Maia. - Medeiros
Neto..- Alcantara Machado.

REDAÇÃO DE DESTAQUE

"Art. ... A Constituicão poderá ser: a) emendada,
quando as alterações propostas não afetarem a estrutura po
lítica do Estado, a organizacão e a competência dos poderes
da soberania; b) revista, em caso contrário.

§ 1.0 No primeiro caso, a proposta de emenda, visand@
dispositivos determinados, e formulada precisamente, deverá
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partir: a) de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da
Assembléia Nacional ou do Conselho Federal; b) de mais da
metade dos Estados, no decurso de dous anos, representada
cada uma das unidades federativas pela maioria de sua As
sembléia local.

Considerar-se-á aprovada cada emenda, se fôr aceita
mediante duas discussões, por mais de metade dos membros
componentes da Camara dos Representantes e da Camara dos
Estados, em dous anos consecutivos.

Se a emenda obtiver o voto de dous têrços dos membros
componentes de um dos ra.mos do Poder Legislativo, poderá
imediatamente ser submetida ao voto do outro ramo, en
tendendo-se aprovada se lograr -quorum idêntico.

§ 2.° No segundo, a proposta de revisão será apresen
tada em qualquer das Camaras, e apoiada, pelo menos, por
dous quintos de seus membros, ou por dousterços da!; As
sembléias Legislativas gm virtude de deliberação da maioria
absoluta de cada uma destas. Se ambas as Camaras, por
maioria de votos, aceitarem a revisão, proceder-se-á á ela
boração do Ante-proj eto pela forma que determinarem. O
Ante-projeto será submetido a três discussões e votações em
cada Gamara na legislatura seguinte em àuas sessões.

§ 3.° Não se procederâ á reforma da Constituição na
vigência de estado de sítio.

§ 4.° Aprovada a emenda pelo Poder Legislativo, será
ela anexada, com um número de ordem, ao têxto constitu
cional e publicado êste com as assinaturas dos membros das
Mesas da Camara dos Representantes e da Camara dos Es
tados.

§ 5.° Não serão admitidos como obj eio de deliberação
projetos tendentes a abolir a forma republicana federativa.

O Sr. Leví Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, te
nho a satisfação de verificar ql1e, nas várias emendas apre
sentadas, prevalece a preocupação que me dominara. àêsde a
primeira hora, neSsa matéria, isto é, a distin-ção entre a
simples emenda visando dispositivos determinados do pro
jeto e a revisão abrangendo, sem discriminação, vários dis
positivos da Constituição futura.

Constatou-se, entretanto, que não bastava tal distinção.
Ela, só por si, nãú atende a uma outra face do problema, que
é necessaric ~onslderar ~o01 o preciso cUldau(' - que uma
simples emenda pode at.ingir di:;tpositivos fnnõamentais da
Constituicão e de sorte que, verdaceiramenfe ~l'sa simples
emenda pode ser tão importante. tão grave, tão delicada
quanto a revisão geral. Jilsse aspecto da questão foi apreendi
do pelo nobre ['ep'ltado, meu distinto amigo, Sr. Morais Leme
representante de São Paulo, o qual, na sua ~mE\nda. foca
lizou, destacadamente, as emendas referentes á estrutura
política do Estado, á organização e á compptência dos po
deres..A :!:órJY111Ia do nobre Deputado por S. Paulo. no en·
tanto, Darere que encerra. ainda, uma imperfeição. por.
quanto carateriza as emE'ndas . pela circunl'tancia de ~ão
atingirem a êsses pontos ~'undamentais da organização cons
titucional, considerando que haveria revisão sempre que
alguns dêsses pontos fÔssem abrangidos. Não me parece
feliz tal critério, porquê a distinção entre emenda e revisão_
só se pode fazer, como eu mesmo fiz na minha emenda. pela
circunstanc-ia de ser, ou não, dêsde logo, determinado, pre
cisamente, o ponto da reforma e os têrmos em que esta se
~~. ~
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O 8R. ODILON BRAGA - Toda vêz que a emenda átinge
ponto estrutural. forca a revisão, porquê repercute sObre
outros textos.

. O SR. LEVf CARNEIRO - Isso é outra ques~o. A
verdade é que não é possível caraterizar a revisão por essa
circunstancia.

O SR. ODILON BRAGA - Acho impraticável a revisá()
t()tal da Constituição, salvo mediante processo revolu~io
nário.

O SR. LEV! CARNEIRO - Não é impraticável. Aliás.
V. Ex., na sua própria emenda, consagrou êsse critério. que
é o de exigir, cruando se procede á revisão, a prévia elabora
Cão do projeto. Esta é a carateristica, enquanto que. no
proce·sso da emenda, o objetivo da reforma•••

O SR. ODILON BRAGA - O projeto apenas visa um ponto
determinado; mas é um proieto.

O SR. LEVf CARNEIRO - V. ~.sabe que a fórmula
foi apresentada por mim e devo conhecer bem a distinçã()
que procurei fazer.

O SR. ODILON BRAGA - Estou apenas interpretando.
O SR. LEvt CARNEIRO - Agora, a dúvida que a

emenda do nobre Deputado Sr. Morais Leme não resolveu.
é quanto á caraterização do que se deva entender por es
trutura política do Estado.

O SR. ODILON BRAGA.- Aliás, a emenda de V. Ex.
incide na mesma falta.

O 8R. LE'VI CARXEIRu - A emenda não foi apre;;~ntada

por mim, mas, prinCIpalmente, pelo nobre colega Sr. Pe
reira Lira, que parece resolveu bem êsse ponto da questão,
fazendo com que se caracterize a estrutura política pelos
artigos que serão precisamente indicados.

O SR. ODILON BRAGA -- Resolveu por essa maneira;
mas isso não impede que a Comissão de Redação o faça
dentro da nossa fórmula, porquê á indicacão dos artigos em
parentesis foi arbitrária.

O SR. LEvt CARNEIRO - Entendo como estrutura
política do Estado o que concerne, não só ã' competência
dos poderes federais e est.aduais, como também o que se
refere aos princípios constitucionais da Unãio e aos prin
cípios do voto secreto.

Quanto á conceituaç.ão da estrutura politica, eu consi
deraria que o processo da emenda, quando atingisse a ês
ser;, pontos, se realizasse r::>r uma fórmula mais longa, maJS
lenta, quer dizer, pelo processo de revisão que se caracteriza
principalmente na emenda por mim apresentada, e que.
aliás. nêste particular, foi sufragada pelo eminente colega
e amIgo Sr. Odilon Braga e demais signatários da emenda
de que S. Ex. é o primeiro, pela dilatação da decisão defi
nitiva para a legislatura subsequênte.

O SR. ODILON BRAGA - Para haver a interposil;ão do
pronunciamento nacional.

O SR. LEVí CARNEIRO - Esta a característica do
processo da revisão e é essa mesma característi.ca que se
aplica ao processo da emenda sempre que esta recáia o::ôbre
um dêsses pontos estruturais da Constituição. Até -t.f, o
'OOsso acÔrdo é completo. Entretanto, a minlla divergência
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com a emenda de que é primeiro signalârfo o nobre rep:-e-
sentante llor Minas Gerais... .

O SR. ODILON BRAGA - Não se trata de emenda: re
querimento de destaque.

O SR. LEV! CARNEIRO - ••• está prineipalmente
em que o requerimento de destaque eonstltue uma nova
emenda, através do trabalh~ de marchetaria, que todos nós
Conhecemo! e que somos obrigados a praticar, uns com
mais. perícia, com maior êxito, outros, eom menos, mas to
dos somos réus do mesmo crime. A divergência fundamen-

. tal é esta: a emenda do nobre Deputado dificulta a ref6r
ma, dêsde que atinja a êsses pontos e ainda que haja acOr
do quasi unanime, porquê não permite, em caso algum, a

'. abreviação dos têrmos da refórma. Tal é o m~u receio,
porquê esta é uma das gr-aves c'oisas que nós. estamos aqui
aprovando. Poderia apresentar um exemplo com o qual o
nobre Deput.ado não concordará: o relativo a ésse perigo
sissimo Conselho Federal. Se todos nós verificarmos, den
tro em breve, o êrro' da sua criação, o desacêrto das suas
atribuições, a inconveniência da formação que s. Oonstitui
ção' lhe deu. a emenda que vise alterar-lhe essas' atribui-'
eões, despojá-lo de prerrogativas que êle só exercitará per
turbando toda a administração federal, esta emenda sllbre
a qual existe um acôrdo unanime do pensamento político
da Nação, terá de obedecer a processo de revisão e terá de
ser retardada, pelo menos, por 4 anos.

O SR. ODILON BRAGA - Mas não há experiência que se
possa fazer sem, pelo menos, o concurso de certo tempo.

O SR. LEVt CARNEIRO - Lamento que o nobre Depu
tado por Minas, na sua emenda tivesse omitido um dispo
sitivo. da minha, que me parece indispenssãvel conservar
e é o em que estabeleço, no último período do §-:f.0 : - que
na discussão e votação da emenda não haverá substituti
vo senão adotado pelo mesmo processo.

O SR. ODILON BRAGA - V .Ex. há de me permitir um
esclarecimento: Estava incluído no meu requerimento· de
destaque; mas o companheiro de requerimento de V. Ex.
me convenceu de que era desnecessário, uma vez que ., subs
titutivo devia ter os mesmos requisitos da apresentação da
emenda.

O SR. LEvt CARNEIRO - Infelizmente,S. Ex:. a mim:
não me convenceu, e considero êsse ponto da maior im·
portancia, porquê se realm~nte facilitamos emendas em
térmos precj~o!' e dptprminadoc:. não poliemos deixar aber·
ta a porta ao 'Substitutivo, por meio do qual se frustrará toda
essa garantia; e a emenda iniCIal, apresentada .com o ob.je
tivo determinado. visando precisamente certos artigos, será
substituida por uma outra, de alcance muito diverso, em
térmos muito diferêntes, que será aprovada com a maior
facilidade e independente dessa garantia. .

Lamento, também. aue a emenda do nobrE' Dpputado
não estabeleça que o pronunciamento'das Assembléias Le
gislativas do::'; Estados, para provocar o processo da emenda,
se dê em dois anos consecutivos, porquê, admitindo-se êsse
pronunciamento em dois anos, interpoladamente, com largo
intervalo de tempo, abre-se uma facilidade que me parece
exagerada e perigosa.

O SR. ODILON BRAGA - Devo dar a V. Ex. as razões
"disso: porquê considero quasi impraticável essa reforma de
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iniciativa das Assembléias Estaduais. Havendo o processo
mal~ expedito d.e l'elorma pela AssembléIa ,"acIOnai e pelo
Conselho, dúvido que se venha a lanear mão da reforma
pelos Legislativos locais.

O SR. LEVl CA.RNEIRO - A fórmula organizada pelo
noL!"\::: cUlega uu .I!.::.ladu da l)arafbd.,. e a qual /leI ITlHlLÍ<i. as
sinatura, s6 se distingue da minha emenda inicial pela' ca
racterizacão dos casos que atingem a estrutura política ...

O Sr. Presidente - Atenção! Lembro ao nobre Depu
tado que está findo o tempo de que dispunha.

O SR. LEV 1 CARNEIRO - um minuto mais, Sr. Pre
sidente. e tero.inarel .

. . . coI'I'espOndendo á questão suscitada, focalIzada pelo
nobre Deputada, SI'. Lino de Morais Leme.

DeVI) dizer, entretanto, qUE: há dois pontos sôbre os
quais Ieservo meu pronunciamento, que vêm a ser: quanto
á votação da emenda em duas àiscussões, que eu desejaria
qu .. fôssr em trt~": t quanto á exie:Pmcia da (if>CISáo em doiS
anos, quando pretenderia eu em duas sessões ánuas con-
secutivas. .

Aliás, êste mesmo defeito noto na emenda do nobre
Deputado por Minas Gerais. porquanto, dizendo-se dous anos,
vai-se permitir, como já é interpretação conhecida na nossa
história constitucional recente, que se faça uma votação no
fim de um ano e outra no princípio do ano imediato, de sorte
que não haja senão pequeno intervalo de tempo. Tudo se
processa dentro de três, quatro ou cinco meses, quando o
pensamento exato seria fazer-se a votação na sessão ánua, ou
em duas sessões consecutivas.

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. tem toda razão. Não nos
foi possív~l dispor de material para o destaque.

O SR. LEVt CARNEIRO - Estas, Sr. Presidente, as mi
nhas pequenas restrições á emenda que subscreví e as razões
pelas quais não posso aderir, inteiramente, á do nobre Depu
tado, Sr. Odilon Braga, participando, aliás, em grande parte,
do mesmo pensamento que a fundamentou, quer dizer, da
preocupação de facilitar a emenda dos pontos secundários e
dificultar a emenda dos pontos estruturais e vitais da futura
ConstituiCão . (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assembléia
a emenda destacada a pedido do Sr. Deputado Odilon Braga.

O Sr. Odilon Braga - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Odilon Braga (par-a encaminhar- a votação) - Sr.
Presidente, os poderes de uma Assembléia Constituinte, den
tro da teoria das Constituições escritas, ou de tipo rígido,
são verdadeiramente excepcionais. Se há um momento em
que ° conceito moderno de soberania nacional adquire uma
forma tangível e demonstrável é, por seni dúvida, aquele em
que a representação de um povo, eleita especialmente para
tal fim. cnnst,ró: 3-., base'! da 5US. organizacão jurídico-política.

Daí, Sr. Presidente, o empenho posto pelo geral das As
sembléias Constituintes em preservar de alterações preci
pitadas a obra que, serena .e absorventemente, erigem com o
pensamento volvido para o futuro.
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Isto posto, torna-se patente o ilogismo de dar-se ao pro
cesso de reforma constitucional o rito comun ...

O SR. PEREmA LIRA - Assim era na Constituição de 1891. .
O SR. ODILON BRAGA - ... da confecção legislativa

ordinária. "1

O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. vai mais longe do que a
Constituição de 1891.

O SR. ODILON BRAGA - Por 0utro lado, manda a pru
dência que se procure evitar o excesso oposto, que dificulta
em demasia a reforma constitucional para, dessarte, eco
nomizar-se o apêlo á violência revolucionária.

O assunto, Sr. Presidente, tem sido por diversas vezes
versado pelo nobre e distinto colega, Sr. Pereira Lira. sempre
com o brill1antismo que estamos acostumados a assistir.

O SR. PEREIRA LIRA - Agradecido a V. Ex.
O SR. ODILON BRAGA. - Por isso prevaleceu no seio da

Comissão o pensamento de se facilitar a emenda da Consti
tuição. Mas, numa das reuniões presididas pelo Sr. Medei
ros Neto, á qual compareci por hom'osa determinação do meu
prezado .amigo e leader, o Sr. Valdomiro Magalhães, tive
oportunidade de trazer ao conhecimento dos companheiros
presentes a experiência que eu assistira no meu Estado, ex
periência através da qual pudemos vêr a Constituição modi
ficada de quatro em quatro anos, enquanto algumas leis espe
ciais s6 se podiam modificar de 10 em 10.

O SR. PEREIRA LIRA - Na esfera federal não era assim.
O SR. ODILON BRAGA. - Ademais, orientando-me pela

opinião altament.e autorizada do nosso colega Leví Carneiro...
O SR. LEvf CARNEIRO - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. ODILON BRAGA - ... que procurava distinguir a

hipótese de emenda da hipótese de revisão, para facilitar a
primeira e dificultar a segunda, levantei naquela reunião
algumas dúvidas sérias, para elas invocando a aten(:.ão dos
present.es. Em virtude disso, foi designada uma comissão,
constitufria pelos S1's. Maurício Cardoso, Prado Kelly, Deodato
Maia, relat.or, e por aquele que havia suscitado o problema.
Essa Comissão teve de trabalhar com o material disponível.
O Regimento não lhe permitia a composição de uma nova
emenda. Tínhamos, portanto, de aproveitar as emendas já
apresentadas em segunda discussão. As emendas que po
diam ser aproveitadas eram HS dos Deputados, S1's. Morais
Leme e Leví Carneiro e também com elas deveria concorrer,
para isso. o pr6pr' o parecer da Comissão, parecer êsse, aliás,
brilbantemente fundamentado pelo Sr. Deodato Maia. Essa
Commissão procurou ajustar ostêxtos convenientes ás fina-
lidades determinantes de sua nomeação... ,_

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Mantendo até a. redação ~
mais possível.

O SR. ODILON BRAGA - -... ma'ntendo o mais' possível
a redação dos dispositivos aproveitados, Lal. qual ressalva
muito bem o Deputado Maurício Cardoso. para que s~ trans
ferisse á Comissão de Redação O· dar forma defimtiva ao
preceito.

Pois bem, o requerimento de destaque que está subme
tido á consideração da Casa, e naturalmente já examinado
em detalhe, com a atenção que a Assemblé;a sempre dispensa
a êsses alevant.arlo!'; assuntos, diverge do requerimento for
mulado pelos Deputados Srs. Levf Carneiro e Pereira Lira
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apenas num ponto : em que desejamos que, para as modifi
cações que atinjam a estrutura' da Constituição, se faça
mistér a apresentação da proposta em uma legislatura e
aprovação em outra, afim de que a Nação tenha oportuni
dade de examinar o assunto, mteirar-se dêle e enviar á As
sembléia imediata representantes com poderes suficientes
para realizar as alterações que, nesse caso, seriam de natu
reza estrutural. Quanto ao mais, as duas fórmulas são idên
ticas, tornando possível expungir da Constituição, por via
de um processo mais rápido, que é o da própria Comissão,
alguns dispositivos menos felizes que vamos adotando no
calor das discussões atuais, sob a pressão de ocurrências do
momento, os quais, talvez pela própria marcha <las cousas,
teremos de repudiar em futuro não distante.

O SR. LEVf CARNEIRO - A nossa divergência está apenas
no ponto em que permitimos a abreviação dos processos
nesses casos, desde que a modificação adotada reúna um
quorum mais elevado.'

O SR. MAURÍCIO CARDOSO - Mas, apenas em dous anDa
consecutivos, o que é um perigo. Aliás, a questão do quorum
não tem a importancia decisiva que lhe querem dar.

O SR. LEvf CARNEIRO - Tem, como não?
'O SR. MAURíCIO CARDOSO - A questão está nos dous anos

consecutivos, que é matéria fundamental, pois se provoca a
<liscussão do assunto numa legislação e se deixa 11 solução
para outra.

'O SR. LEví CARNEIRO - Sugerí exatamente essa fórmula,
mas tive o receio de manter, por quatro anos, situação cujos
iDconvenientes todos reconhecepl.

O SR. ODILON BRA.GA - Não dou, Sr. Presidente, tão
grande importancia ao quorum, porquê, via de regra. as
maiorias, :uma vez instaladas, raramente se modificam de
um ano para outro. .

O SR. LEVí CARNEIRO - Não é simples maioria: são dous
têrços. ' >i!'

O SR. ODILON BRAGA -. Assim, o essencial é que in
tervenha o pronunciamento da Nação; esta é que poderá
alterar a composição das maiorias.

Outra dúvida é a relativa á questãa do tempo. Consi
dero o tempo fator indispensável para apreciação das expe
riências. As experiências não poderão ser decisivas nas
suas primeiras aplicações, sobretudo as de carãter consti
tucional.

O SR. LEVf CARNEIRO - Ás vezes as experiências agra
vam o mal resultante de êrro.

O SR. ODILON BRAGA - Uma vez que estamos apenas
resguardando o que é estrutural, não tenhamos receio de
que haja urgência. em tocar-se nesse ponto.

.O SR. LEvf C.-\RNEIRO - Os êrros estruturais são os mais
graves.

O SR. ODILON BRAGA - Não tenhamos receio, repito,
porquê, via de regra, o que é estrutural jamais reclama al
terações imediatas. Estamos assistindo precisamente a
isso: a despeito da existência. de fatos consideráveis, decor
rentes de uma subversão rev()lucionária, praticamente pouco
modificamos a antiga estrutura do l'egimen.

.A Assembléia andará bem, portanto, preferindo ç> des
taque que tive a honra de subscrever em companhIa dos
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Srs. Maurício Cardoso, Deodato Maia, Medeiros Neto, Prado
KelIy e Alcantara Machado.

Devo ponderar ao!! nobres colegas que tive ocasião de
fazer cálculos preziso~ cum ne fórmulas sugerIdas e observo
que,- na proposta do Depu ll1do Pereira Lira, podemos tomar
em consideração várins lupútcses.

Quer êle, na primeira 111 póleso, ql~e a proposta de re
visão se faça por um qUlu'Lo dos membros da Assembléia ou
do Conselho e seja aprovnrJn por maioria absoluta, em' dous
anos. Um quarto, do uma A~!'Iombléia de 300 Deputados, e
de um Conselho Nacionnl rio -i2 membros, seriam 75 Depu
tados e 10 Conselheiros. l!\!'IO pUl'a li. proposta. Para apro
vação seriam necessth'loH 1ri i Deputados e 22 Conselheiros,
dentro do prazo de dowl I1no~.

Como disse, porém, IIn Ill'dllllll'lo as maiorias, uma vez
organizadas, pouco se Inodlrlrmrn do nno para ano.

Na segunda hipólmw. '41dmll,um-so dous têrços dos mem
bros componentes dn AKKIIllIhlc\la c do Conselho. A apre
sentação é idêntica: 75 Or'r'lll.ndos o 10 Conselheiros; para a
apr.ovação exigem-so ~OO D"putndos e 28 Conselheiros, den
tro do mesmo ano.

A terceira hip6l.(Jl«~t dll!'l Srl'l. Pcreira Lira e Leví Car
neiro, é a mais impOI'I.llnl.l.l, porquê prevê emenda que
atinge a estrutura polll.lcl~ r1 a organização e composição
dos poderes. A aprr.Jl'lonl.tlQi1o l~ ainda a mesma, mas a apro
vação se pode dar nprJlllI!'l por 100 Deputados e, 14 Conse
lheiros, uma vez quo /'lO ndmltnm dous terços dos votos pre
sentes. Ora, se a mnlorh~ ab!lolula é de 151 Deputados e 22
Conselheiros, bastam somento 100 Deputados e 14 Conse
lheiros para que se proco~l'!c a mais importante das modi
ficações constitucionais.

É, portanto, á visla dÔsles resuUados, de ordem prática,
que os colegas poderão conforir, de lapis em punho, que
mais uma vez apelo pnrn n Assembléia,' certo de que ela
procederá com mais sabodorla aprovando o nosso requeri
mento. {li

O SR. MÁRIO RAMOS - Corlamenle o apêlo de V. Ex. serli
ouvido. '

O SR.. ODILON BRAGA - Era o que tjnha a dizer.
(MUito bem.)

O Sr. Mauricio Cllfdoso - Poço a palavra, para encami~
nhar a votaçãQ.

O Sr. Presidente - T~m n palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Depulado Maurício Cardoso.

O Sr. Mauricio Cardoso (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, direi apenas poucas palavras, para completar
as brilhantes consideracões expendidas pelo nobre Deputado
por Minas Gerais. Sr. Odilon Braga.

Votado o destaque por nós requerido, .fica:-á 8: redac.ão
do texto, a prop6sito do alterações constItucIonaIs, aSSIm
concebida:
1.

"A Constituição poderá ser:
a) emendada, quando as alteracões propostas

não alterarem a estrutura polflica do Estado, a orga
nizacão e a competência dos poderes;

b) revista, em caso contrál'io."
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Fazemos, portanto, uma distinção clara entre a simple~

emenda constitucional e a revisão constitucional. Entende
mos que emenda constitucional é a que não atinge a estru
tura política do Estado, a que não alcaI1çt1 os prmcfp~os fun
damentais, definidos pela Constituição, aquela segundo a
qual não podem ser modificados os poderes em sua organi
zação, em sua composicão, em seu funcionamento, em sua
forma de escolha e, ainda, quanto ás atribuições ou poderes
específicos que, porventura, lhes sejam conferidos. Trata
se de matena fundamental, essencial. a que se deve impri
mir certo caráter de estabilidade, reservando, pois, para o
tramite mais dificultado, a revisão. Assim se, por exemplo,
surgir uma proposta visando instituir entre nós o regimj!
parlamentar: se ocorrer uma proposta de reforma alterando
a composiçãc: e organização dos poderes; se aparecer uma
proposta de reforma (',0m o objetivo de suprimir a represen
tação proporcional, já definida como princípio cardeal da
União. vinculando o legislarInf ordinário. ou suprimindo a
representação de classes, também compreerldida como um
dos princípios básicos ria Fnião; em todos êssel'l ca!'\o!': asse
gura-se um processo mais dificultoso, que permitirá um
exame mais prolrlngado por parte da Naci1o, adotando-se a
propns~a numa legislatura deixando-se a aprovação para a
legislatnra imediata. (Muito bem.)

Pessoalmente. preferiria que, no caso. houvesse um ple
biscito. Isto é, a consulta direta ás populações, na hipótese da
transformacã(\ radical dl'l estrutura politica do Estado.

Mas. já que o plenário ~e tem manifestado reí"ratário
ao pronllnciamento j)lebiscitário, ~dote-se, pelo menos. a
consulta indireta á Nação. que enviará á nova legislatura
Deputados que virão para a Assemblpia. por assim dizer
quasi com poderes constituintes. com programas e afirma
ções que não permitirâo açodamento, nem estabilidade, os
quais poderiam ser iminentemente prejudiciais á causa
pública. (Apoiados.)

O que qupremos com êsse processo é, pois, como diz
Esmein, dificultando, neste caso, a revisão. forçar a Nação
a só aceitá-la depois de madllramente refletir a respeito e
depois de um querer perseverante. (Muito bem.)

O Sr. Delldato Maia - Peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Deodato Maia.

O Sr. Deodato Maia (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, bem sei que as leis, e, entre elas, a organica
de um Estado, não podem permanecer imutáveis.

Os deveres impostos a governantes e governados na
guarda fiel, na observancia da Constituição, não colidem com.
a mudança das disposições que a regem.

As leis terão de acompanhar o desenvolvimento, o pro-.
gresso das instituições, melhorando-as, atualizando-as com
o objetivo de satisfazer á comunhão social.

A lei vai do objetivo para o subjetivo, do concreto para
o abstrato, da realidade para o espírito.

A experYência, por ser velha, tece, como se diz, a ver
dade com fios de prata e, assim, só ela deve ditar as modiJ

ficações a serem feitas nas leis.
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. Ouçamos a eXIleriência, até porquê a sociologia, com as
suas complicadas ramificações, não dá saltos.

Se é de bom aviso, Sr. Presidente, figure em nosso fu
turo Pacto Fundamental, corno sucede com os Estados pos
suidores de Constituições 'rígidas, no mais estrito sentido da .
palavra, dispositivo estaheleflendo regras que devam ser
observadas no instantb d!:: ser feita emenda a algum texto
consULucional, urna vez que não afete a estrutura política
do Estado-façamo-lo.

Se ainda aconselhável é que outro artigo, ou mesmo um
parágrafo ao artigo anterior, trace normas a serem obser
vadas no momento em que se precise proceder á revisão
constitucional, isto e, formular emenda· afetando a estrutura
política do Estado - é de boa prudência fazê-lo também.

Mas, Senhores, o imprescindível, o necessário é que,
quanto ao primeiro grau - a simples emenda - tenha ela
um processo mais sumário do que a revisão, e esta, pela
sua natureza, deve processar-se dentro de um lapso de tempo
mais dilatado, porquê é preciso, como disse o ilust.re Depu
tado Maurício Cardoso, esperar que a opinião públícapor
todos os seus órgãos se manifeste sôbre o projeto, sugerindo,
criticando, aditando.

Dispositivos como êsses são de relevante importancia
para a nacionalidade e de grave responsabilidade par:t nós
outros, afim de que oS demais povos não suponham que,
somos levianos e mudamos de Constituição como quem troc.a
de camisa, ° que pode até atingir G crédito e a estabilidade
das nossas instituições.

O SR. LACERDA PINTO - É a garantia única da estabjJi
dade doregimen entre nós.

O SR. DEODATO MAIA - Senhores, o grande sociólogo
da Península Ibérica, Adolfo Posada, diz que no Direito Po
lítico há também as suas modas. São, naturalmente, fórmu
las bizarras, teorias, estravagancias e outras cousas mais que
se devem converter nessas modas.

E, se assim é, pelo que observamos, o corpo social - o
velho e respeitável corpo social - de que nos falam os
constitucionalistas, poderá apresentar-se algumas vezes, não
com o severo redillgote de antanho, a gravata á La Valllére,
o colarinho á Diretório, mas com o ja}éco moderno, calças
largas, cabêlos ao léu.

O SR. BARRETO CAMPELO - E, até. em mangas de ca
misa ..•

O SR. DEODATO MAIA - Não devemos, entretant(},
acompanhar essas modas senão a certa e cautelosa distancia,
porquê essas roupas podem, em muitas oportunidade~, nãl>
dar nas medidas do nosso corpo... (Risos.)

Assevera também Roustan, creio que no livro La Dis
sertation Morole, que, na vida moral, como no comércio,
circula uma espécie de moeda falsa que, graças ao seu as,;,
pecto brilhante e ás suas qualidades exteriores, muitas vezes
tem mais aceitacão que a verdadeir::t, não resistindo, porém,
ao um exame demorado, tal como as fal~as teorias e as inova
ções perigosas não resistem a uma crítica apurada. (Muito
bem.)

A moeda falsa quanto mais velba mais relegada; a
moeda de lei quanto mais v'31ba mais preciosa.

O SR. BARRETO CAMPELO - Como o bom vinho.
O SR. DEODATO MAIA - A moeda falsa lança a cono:

fusão, a desordem, na circulação, ~omo as idéias falsa! tra-
VaLUME XXII Si
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zem o desassossêgo e a~ lorm~nta~ a~ inteleetual's. As
grandes instituições, como os grandes pensamentos, ensina
Pimenta Bueno, Srs. Deputados, demandam tempo e esforços
para produzir todos os seus benefícios.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre oradour que se
acha terminado o tempo de que dispunha ..

.o SR. DEODATO MAIA - Atenderei á advertência de
V. Ex., Sr. Presidente. E, assim, não me é mais possível, o
que, aliás, seria desnecessário, estudar pormenorizadamente
a emenda do ilustre Deputado, Sr. Odilon Braga, porquê
S. Ex. o fez exaustiva e brilhantemente. como primeiro
signatário.

Desejo que os Srs. Constituintes se apercebam de que
naquela emenda se concilfam todas as vontades, porquê
emenda ou revisão importa, em resumo, num exame, para
melhor, do texto constItucional, IJroporcionandú ainda, com
o Ante-projeto da modificação, estudo demorado da Nação,
no momento em que esta, pelos órgãos de sua soberania,
reduzir á forma gráfica as aspirações e os justos reclamos
do Povo Brasileiro. (Muito bem.)

O Sr. Pereira Lira - Peço a palavra. para encaminhar a
votação.

O Sr. Presil!ente - Tem à palavra, para encaminhar a
votacão, o Sr. Deputado Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, na Sessão de ontem tive oportunidade de pedir
a atenção da Assembléia para o artigo que vamos votar.

É, indiscutivelmente, o dispositivo capital da Consti
tuição. A nossa Carta Magna, em função do tempo. será
bôa ou má, conforme bom ou máu seja o dispositivo que
vamos votar ou seja, conforme facilite ou dificulte a revi
são, em consonancia com as necessidades do povo bra~ileiro.

As correntes de opinião nesta Assembléia já estão in
teiramente definirias. De um lado, temos a fórmula do
nosso prezadis~imo companheiro da bancada progre~l)i~t.a

do Estado de Minas Gerais, o Sr. Odilon Braga, subs<'l'ita
também por vários ilustres Deputados. De outro lado, exis
te a fórmula Leví CarnpiI"o-Pereira Lira, que discrepa da
anterior em ponto reput.ado substancial. Grosso modo. es
sas duas fórmulas concidern.

Num ponto, porpm, - e êsse é vi~ceral, é capital, 
elas divel'lrêm: a formula Leví Carnpiro-Pereira Lira qup.r,
exatamente, tudo aquíio que consta da formula Odilon Bra,
ga. mas quer que da vÉ'lha e caluniada Carta de 91 seja
aproveitado, mais ou menos, uma idéia que é a seguinte:
"Quando as alterações propo~tas afetarem a estrutura po
lítica, ( ... ,... e ... ), é mistér a maioria de dois terços
de votos presentes, no decurso de dois anos consecutivos."

O SR. MAURfCIO CARDOSO - Não reproduz a Consti
tuição de 91 porquê se exigiam, então, três discussões 'e
três votações.

O SR, PEREIRA LIRA - A explicação do aparte e.c;f.á,
feita; eu disse: mais ou menos; mais uma discussão.
meno!'~ uma discussão. '

O substancial são os dois têrcos e os dois anos conse
cutivos.
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Estão aí as fMInulas Odilon Braga e Leví Carnetro
j>el'eira Lira: umá dificulta. até certo ponto, a revi.são;
outra, facilita-a.

Peco a atençâo da Assembléia e as preferências de seu
voto para a fórmula que facilita a revisão.

Nessa conformidade. espero seja rlljAitado o destaque
da fórmula Odilon Braga, para ser t'ndossada a outra
fórmula.

A objeção que tenho á fórmula Odilon Braga é ~stl} '.
por essa fórmula, para tocar num disIJusitivo reputado 01'
ganico da Constit uição, nós. n~ melhor das hipótpses, tería
mos que espprHI' IlinC'o anos; par'~ IOllur ~r (·xnmplo. ~m

qualquer ponto referente á competência de poderes, á má
quina governamental ...

. O SR. MAURícIO CARDOSO - Então, é o caso de transfor
mar a Constituição, nos assuntos esseaciais, em lei ordi",:
nária.

a SR. PEREIRA LIRA - Não há tal. Lo\. fórmula repet..,
nesse tópico a Constituição de 91. A censura de V. Ex ..
atinge, pois, o velho texto. O que não queremos é ficar na
dependência de prazo longo. O remédio poderá chegar tarde:
o doente poderá ter falecido, sem que a medicina tenha
vindo a tempo.

a SR. PRADO KELLY - A divergência é sÔbre a parte
substancial.

a SR. MAURfcIo CARDOSO - Formule \) orador um exem
plo concreto.

O SR. PEREIRA LIRA - Formularei o exemplo da ma
téria tributária, que é a chave, o corh:ção da Federacão, no
Brasil. Nela não poderemos tocar, senão dentro de um
quinquênio.

O Sa. MAURíCIO CARDOSO - Foi previsto i) prazo de e:s:
periência 'por dois anos.

a SR. PEREIRA LIRA - Mas isso ainda não está apro
vado. E vamos colocar a vida financeira do Pais num cír
culo de ferro, do qual s6 se emanci pará, na melhor das hi
p6tesses, dentro de prazo assá!' longo. Além da questão tri.
butária, há a ampliação ou restrição do Executivo, do Con
selho FedeI.'al, a matéria de intervenção, a discriminacão de
competências, a própria permissão de reforma, etc.

Cmco auos eram, antigamente, prazo curto na vida los
povos, mas hoje. com a rapidez e a velocidade com que tudo
se faz, cinco anos representam período apreciável, para as
mutações e cielos das civilizações que nascem e morrem.

O SR. PRADO KELLY - A questão de discriminação de
rendas não está compreendida em matéria de revisão; sem
a alteração proposta não ofenderá a estrutura política do
Estado.

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente. o destaque
Odilon Braga. parte de um falso pressuposto. Entende S. Ex.
que se presume sempre o desacÔrdo, a falta de sintonizacão
entre os representantes da nação e essa mesma nação. E é
pressuposto errôneo, Sr. Presidente, porquê, no regime de
veracidade, de moralidade de voto, os representantes do povo
têm que espelhar a vontade dêste; ou, então, não esp~ramos

ter democracia - confessemo-lo de público, de l'aso.
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o SR. MAURíCIO CARDOSO - Então, por que se entrega
á legislatura ordinária a reforma da Constituição?

O SR. PEREIRA LIRA - Muitos países o fazem, com
pequenas dificuldades no processo de legisferação.

Assim, sendo consectário do regime representativo e
não se podendo presumir êsse desacôrdo entre represen
tantes da Nação e a própria Nação, pergunto se somos ou
não iguais aos representantes que vão vir eleitos na pri
meira Caroara ordinária •••

O SR. PRADO KELLY - Nesse caso, n.ão havia necessida
de de Constituição.

O SR. PEREIRA LIRA - Pergunto se os no~sos pode
res nos dão autoridade para impor ao Povo uma de~~rmina

da carta?
O SR. MAURíCIO CARDOSO - Então, não precisavamos de

Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PEREIRA LIRA - Certamente que o temos; o

que não temos é o direito de fechar a porta da revisão por
prazos longos. Toda hmitacão do direito de revisão é me
·dida antipática e antidemocrática. As lições de direito pú
blico são todas nesse sentido.

O SR. PRADO KELLY - V. Ex., porém, não facilita, e a.
divergência é s6 em relação á revisão.

. O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. não leu nosso tra
balho ..•

O SR. PRADO KELLY - Lí.
. O SR. PEREIRA LIRA - ••• porquê, se o tivesse lido,

verificaria que o nosso destaque - aliás de transigências
recfprocas - dá todas as facilidades do destaque Odilon
Braga, e mais uma que é o da carta de 91, no tocante a
pontos estructurais, que se permitem revistos dentro de
uma s6 legislatura.

O S'R. PRADO KELLY - A divergência é s6 na parte re~

ferente á revisão constituci<mal, não sôbre as emendas.
O SR. PEREIRA LIRA - Recordo-me agora da lição

de Gabriel Arnaux. ~le ensina que o principio da facili
tação da revisão constitucional deve estar na ordem direta
da extensão da Const.ituição. Tanto mais extensa, uma Cons
tituição. tanto mais fácil de cometer erros: Tanto mais po
derá, aqui e ali; molestar o Povo a que foi destinada.

Assim sendo, nós temos que facilitar a sua revisão, por
quê, se não o fizermos, os fatos rirão da Constituição, pois
que os fatos desafiam os C6digos, e, quando êstes não re
presentam as necessidades de um país, o povo os afasta
pelos processos da violência. Estamos, pois, pretendendG as
segurar a paz pública interna do Brasil.

O SR. MAURíCIo CARDOSO - Com o alvitre que V. E-x:.
sugere, que é da Constituição de 9f, pergunto: quanto tempo
levou essa Constituição para ser alterada?

O SR. PEREIRA LIRA - O argumento de V. Ex. não
atinge ao alvo... Ricocheteia e... vai ferir o texto que
V. Ex. está defendendo.

O S'R. PRADO KELLY - Como não? É a própria expe
riência de um texto.
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O SR. PEREIRA LIRA - ••• porquê, em primeiro lu
gar, todas as vantagens do destaque Odilon Braga existem
na fórmula Leví Carneiro-PereiraLira, sp.m faltar uma. só.
Nós, porém, admitimos mais uma facílid\\de, que é li pos
sibilidade de ser reformada a Constituição <ientro de uma
s6 legislatura, ·obedecendo áquelas circunstancías e condi
ções exigidas no Pacto de 91-

É~nos, pois, vantajoso o cotejo, porquê a nossa sugestão
tem todas as vantagens do destaque Odilon :Draga. e mais
essa a que me refiro, e que se procura evita!', sob a a!ega
ção de que é perigoso alterar a. estrutura dantro de uma SÓ
legislatura.

Ora, Sr. Presidente, em 91, sempre se pÔde tacar no
texto, nos pontos organicos ou não, e as revi:5ões não vie
ram porquê o processo era difícil e difícil continuará a ser,
tanto mais quanto, hoje, estamos num regime de moralidade
e verdade eleitoral.

O SR. MAURicIO CARDOSO - Se a revisão não veio nlio
foi propriamente pelo processo, mas pela r:lsistencía do ele
mento oficial.

O SR. PEREIRA LIRA - Registre-se que a revis10
Bernardes não passou como o Govêrno a idéiou = o elemento
ofiClal teve de transigir... Depois, Sr. Presidente, há um
outro ente de razão, e êsse ente de razão é a necessidade
de passar a reforma constitucional pelo crivo da vontade
popular, numa espécie de referendum técnico, pela eleição
de uma nOva Camara que aprovará a revisão.

Essa censura, Sr. Presidente, não atinge á fórmula Levf
Carneiro-Pereira Lira, porquê ela também, num dos seus
parágrafos, prE'vê essa idéia - a revisão - e a aceita. Ela,
porém, em matéria estrutural permite exatamente aquilo
que a Constituição de 91 permitia e é o máximo que pode
mos dar, no sentido de dificultar. Dificultar, em matéria
de possibilidade de prazo, mais do que isso, - é caminhar
para as revolw;ões: internas e para a ausênCIa de paz .1.0
Brasil.

Na primeira discussão, tive um dos gesto~ romanticos
da minha atuação nesta Assembléia, e que, por felj('idade
minha, vf repetido pelo nobre representante do Rio Grande
do Sul - Sr. Mauricio Cardoso - qual seja o de ~ogitar da
tendência para a participação direta do Povo em matéria
de revisão constitucional.

O SR. MAURíero CARDOSO - Como agora, na Cor.stitui
ção recentemente promulgada da República Oriental do
Uruguai.

O SR. PEREIRA LIRA - Está.vamos, Sr. Presidente,
na primeira discussão, em condições de Igualda.de d~ pontos
de vista, o que é uma honra para mim.

O SR. MAURícIO CARDoso - Obrigado a V. Ex.
O SR. PEREIRA LIRA - Verifiquei, entretanto, que

não havia qualquer probabilidade de êxito da TUinha emenda
àe primeira discussão. Alterei-a. por isso, ac sabor daquilo
que considerava as diretrizes da Assembl~i~l.

E para que os censores, não do trabalho Levf Carneiro.
Pereira Lira, mas da Constituição de 91 e de todas as ~ons...
títuições modernas tivessem razão, precisavam êles se apre·
sentar á Assembléia. pedindo a ratificação da Constituição
pelo Povo.
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Essa era atitude lógica, para a doutrina que ora veio
sustentada.

Ora, Senhores, para aqueles que não admitem a idéia
do referendum popular direto, não há razão de exigir-se aqui
o referend1tm técnico, ou seja, da ec:fera de uma nova legis
latura. Sena um desacêrto - perdoem-me - do ponto de
vista técnico, uma exig~ncia dêsse jaêz.

Não quero abusar, inslstmdo numa atitude. talvez ro
mantica. Em todo o caso, impedernidamente convencido
estou de que devemos preferir ao destaque Odilon Braga o
da fórmula Leví Carneiro-Pereira Lira.

Tenho cemo certa a doutrma que estou preganno, "em
me preocupar com a sua aceitação; ba.,La-me a certeza de
que. adotando-a, atenderemos aos interê,;<; -:15 vitais do Povo
Brasileiro. Estamos fazendo várias experiên,\ias: - é justo
que facilitemos a revisão ou mesmo a emenda em pontos
organicos.

Em matéria de revisão constitucional, não (,squeço
nunca o prefácio da obra de Laboulaye, quando tratava
dêsse asunto.

Faz êle um verdadeiro ap610go: numa família fl'ancesa,
aprestavam-se umas bôdas. A mãe tinha consentido no ca
samento; o pai também o havia permitido; a famÍlia. a êle
aquiescera. Os convidados estavam todos prestes a assistir
ao ato da celebração das núpcias. A noiva, explendJrosa na
sua beleza e no seu mutismo, aguardava a nora de sagrar
sua união. Chega o padre. Comeca a cerimônia. Foi posta
á noiva a pergunta sacramental: se queria consociar-~e ('om
o seu prometido. Ela responde: "Vós sois o prinleiro homem
de bem que me faz essa pergunta. E eu respondo-a, re-,
cusando, porquê não estou de acôrdo com ~ste casamento.,

Laboulaye aplica êsse conto á uma situação consLitu
cional de França, em determinado momento das sua~ iusti
tuições.

O SR. DEODATO MAIA - Não é êsse o nosso caso.
O SR. PEREIRA LIRA - Podemos fazer essa aplicacão

ao Brasil.

o Sr. Presidente - Atenção! Está esgotado o tempo
de que V. Ex. dispõe.

O SR. PEREIRA LIRA - Estou, Sr. Presidente. mos
trando que. no caso brasileiro, também se poderia fazer idên
tica aplicação.

Estamos votando uma Constituição em nome do Povo,
sem que exijamos a ratificaç.ão dêsse mesmo Povo. E, ilo
gicamente, queremos que só se possa rever êsse pacto que
estamos elaborando, mediante duas legislaturas. Para Ilôr
em vigor a Constituição que estamos votando, não exigimos
a ratificacão direta ou indireta do Povo; mas para rever
essa Constituição, vamos exigir essa ratificação indireta,
por meio da exigência de duas legislaturas ..•

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Então que representa a As
sembléia Constituinte?

O SR. PEREIRA LIRA - Esta organiza a Constitui~ão;
para se~mos lógicos, e ficarmos dentro do sistema. devería
mos exigir a ratificacão. Estamos, portanto, fugindo a uma
atitude sistemática.
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Ou queremos ouvir o Povo na revisão, e devemos ouvi-lo
antes da vigência da Constituição. Ou dispensamos E'<;sa ou
vida agora. e devemos dispensá-la também na revisão.

Por isso, parece imposta a rejeição do destac!'lc Odilon
Braga, para "fazer ressurgir um testo da Constitui~ão de 91
que, nes!';e ponto, é aceitável, como máximo de dificuldade,
até onde podemos chega.r.

O Sa. DEODATO MAIA - A emenda é peoI' que o so
neto.

O SR. PEREIRA LIRA - Aliás, fora dêssf3 ponto de. f",
visão em pontos organicos que é uma lacuna, o destaque
Odilon Braga é o aproveitamento total da técnica da eme=tda
que propús e da técnica da revisão proposta pelo digno
Deputado Sr. Leví Carneiro.

O acréscimo que pleIteamos, com o nosso ile51Rque, virá
trazer mais uma facilidade ü revisão constitucional. D fa
cilitando essa revisão é que nos conjuraremos as revoluç.)es
internas e daremos ao Brasil a paz de que tanto precisa, e
prevenimos e fazemos a profilaxia dos massacres fratricidas,
tão fértil nos últimos tempos, em um País generoso que sube
resolver as suas pendências externas pelo remédIO ~alutar

do arbitramento, mas não aboliu, ainda, desgraçadamente,
nas divergências internas, o processo primitivo dos pronnn
ciamentos episódicos em que o sangue brasilerr-o enxarca o
solo da Pátria.

Para isso, s6 há um remédio: a facilitação do processo
revisional. (Muito bem.)

O Sr. Morais Leme - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o Sr. Deputado Morais Leme.

O Sr. Morais Leme (Para encaminlwr a votação) 
Sr. Presidente, nesta questão de revisão constitucional pre
cisamos DOS alheiar dos casos particulares e ter em vista os
supremos interêsses da Pátria, no sentido de conseguirmos
medida que tenha natureza técnica política e efetivamente
atenda ás necessidades nacionais.

Cumpre, sobretudo pôr de parte a idéia de que a Consti
tUição que estamos elaborando não atende ás. realidades
brasileiras. Fomos eleitos para dar ao Brasil uma Consti
tuição compatível com a atual situação brasileira.

E o nosso dever é não nos apartarmos enquanto não ti
vermos cumprido essa obrigação.

Se a Constituição que estamos votando não corresponde
â realidade brasileira, ainda é tempo de corrigir a nossa
obra, de realizar aquele desideratum que todos temos vi
sado em nossos trabalhos.

Dois critérios estão sendo discutidos: se a revisão cons
titucional deve ser feita por lei ordinária, ou se deve ser
feita por uma assembléia eleita para êsse fim especia1.

Revisões por meio de lei ordinária temo-Ias na Ingla
terra e na França. A França é apontada como nacão que
possue uma constituição rígida; entretanto, a lei francesa
permite a reforma constitucional pela Assembléia ordiná
ria e, nessas condições, a lei francesa se aproxima das dis
posições em vigor na Inglaterra, que não estabelecem
forma especial para a reforma constitucional.
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Se formos examinar as diversas constituições para ve
rificarmos qual o critério a que obedecem as suas revisões,

. encontraremos duas tendências. Segundo uma, a reforma
deve ser feita por assembléia diferente daquel'l que a deli
berou; segundo a outra tendência, essa revisão pode ser
efetuada pela mesma assembléia.

Dentre as constituições que exigem a revisão por as..
sembléia diferente, temos as dos Estados Unidos, da Argen..
tina, Bélgica e Suíça; entre as que admi tem a revisão pela
mesma assembléia,. encontramos duas subtendências: uma,
exigindo a ratif'.ca;;ão obrigatória do povo. por meio do seu
referendum, como a Constituição da Estunia; e outra deter
minando a ratificação pelos parlamentos estaduais, e são as
conslituicões da VenezuE;lla e do México.

A meu vêr, essa questão de revisão constitucional não
tem a importancia que lhe querem dar. A França. com uma
Constituição que permite a reforma por lei ordinária. tem
se mantido sob o mesmo regime constitucional desde f875.
Posteriormente a essa data, houve àuas pequenas reformas,
em 1884 e 1889, que não alteraram senão pontos secundários
da Carta Constitucional.

Entre as constituições que procuram dificultar o pro
cesso de sua revisão e.stá a da Venezuela. Pois bem, não
obstante essa constituição exigir a aprovação da revisão
constitucional pelo Parlamento e a ratificação por três
quartos das Assembléias Estaduais, a Venezuela reformou a
sua leI fundamental em 1928, em 1929 e em 1931; o que quer
dizer que num intervalo de três anos, na Venezuela foram
feitas três revisões constitucionais.

Essa questão de revisão constitucional se prende. se
gundo Milkine, á orientação do Direito Constitucional nos .
povos latinos: há povos no::: quais prepondera o elemento
histórico, quer dizer, predomina o poder material; e há na
ções nas quais se vê estabelecido o regime jurídico. Em
geral, nas nações latino-americanas observa-se que o Di
reito Constitucional está ainda na sua primeira fase: a fase
hist6ri0a. Daí a conclusão a que cheguei: ,ie que não adi
anta dificultar o processo para a revisão, porquê ela será
feita desde que o poder mate'rial que domine entenda de
fazê-la.

Cumpre, porém, nessa matéria de reforma constitucio
nal, distinguir a reforma parcial da reforma total, ou a re
visão llarcial da revisão total.

Atendendo. a que devemos distinguir, na Constituição, a
reforma da sua parte organica da de sua parte dogmática,
apresentei emenda nesse sentido. Depois, refletindo melhor,
mantive a idéia básica que imaginei, ou seja a distinção
entre emenda e revisão sob o ponto de vista técnico, e alte
rei o processo, ou os requisitos para uma e para outra, acei
tando idéias sugeridas por outros colegas, nas emendas que
apresentaram.

Cotejando, eRtretanto. o requerimento de destaque que
ofereci com o do SI.". Odilon Braga e outros, vejo a concor
dancia. de propósitos em que estamos. Em tais condições
parece-me que não devo insistir no destaque que requeri.
Nele, todavia, há um ponto qUe julgo interessante: o que
assegura a revisão periódica da Constituição.

Assim, desisto do destaque, com e:xcecão do parágrafo
atinente a essa revisão periódica. Bem compreenão que
outros princípios talvez conviessem ser adotados, para a re-
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visão da nossa Carta Constitucional. É assim que, dentre as
Constituições dos Estados do Brasil, apenas na da Baia se
acha consigml.do o princípio de a reforma constitucional
poder ser feita por meio de iniciativa popular.

Não nos" sendo dado, porém, inovar, visto termos de nos
limitar ás emendas já apresentadas, creio não poder ir além
do que preconizei no destaque pedido e que. em sub3t.ancia,
é o constante do destaque do Sr. Odilon Braga.

Desisto, portanto, do meu requerimento de destaque,
com exceção do parágrafo que se refere á revisão periódica
da Constituição. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovado o destaque requeri
do pelo Sr. Odilon Braga e outros.

O Sr. Presidente - Ficam prejudicados os demais des
taques.

O Sr. Antônio Govello - Sr. Presidente, peco a palavra,
pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Antônio Covello (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
nobre Deputado, SI': Morais Leme, declarou, na sua erudita
e brilhante dissertacão, que estava de acôrdo com a matéria
contida na emenda dos Srs. Odilon Braga e Maurício Car
doso. Assim, entendendo que a forma de se operar a revi
são era secundária, e que a matéria, nesse particular, isto
é, quanto ao processe normal da revisão parcial ou total,
estaria atendida, desistia de seu requerimento de destaque.
Havia, entretanto, um ponto para o qual chamava. especial
mente, a atenção da Assembléia. Era o que consignava O
§ 4° da emenda a que S. Ex. se referiu e que declara o se
guinte:

"A revisão, não ocorrendo a hipótese prevista,
se realizará de 10 em 10 anos, obrigatoriamente."

Estabelece-se, pois, neste dispositivo, como principio, a
periodicidade do processo revisional, fixando para essa perio
dicidade o prazo de to anos.

A razão que apresenta para sustentar a emenda S. Ex•.
a expôs convenientemente, mas há a acrescentar que, afa3
tadas as discussões de ordem doutrinária sflbre a matéria
revisional, cumpre ter em vista que estamoS" elaborando um
Pacto Constitucional em um momento particular da vilÍa.
de todos os povos e, especialmente, cio povo brasileiro. Tra
ta-se de um instante de transição, de um instante em que
não se cristalizaram ainda, definitivamente, todos os prin
cípios de ordem política, de ordem social ou de ordem cons
titucional.

A variabilidade dos acontecimentos estã a nos indicar a
necessidade de nos premunirmos contra a possibilidade de
eventos e circunstancias que possam colocar o País diante
de um texto rigido de Constituição que fira, direta e visee
ralmente, QS seus básicos interêsses.

A experiência já tem sido tentada em nOSSl) País com in
teiro êxito. A Constituição do Estado de São Paulo consig
na, entre os seus dispositivos, o da periodicidade da revisão
de sua Carta Fundamental; e a experiência tem demonstra-
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do que a prática dêsse princípio é salutar, permitindo as
reformas reclamarias [leIas necessidades públicas, sem per
turbações da tranquilidade e da ordem do Estado.

Assim, Sr. Presidente. entendo que é de conveniência
se man ifeste a Assembléia sObre êsse ponto. que não se acha
em contradição com os princípios consignados na emenda
do nobre Deputarlo Sr. Odilon Braga. E a sua aprovação
asseguraria a possibilidade de uma válvula de seguranca
para os CS,SOS, para as emergências de um conflito entre os
interêsses substunciais da Nação e as normas rígidas da
Constituição. que pudessem ser nocivas. nefastas, ao seu
desenvolvimento e ao seu progresso. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submetAf ao voto da Assem
bléia 11 parte da emenda do Sr. Deputado Morais Leme que
não fOI prejudicuda. Esta parte da f\menda estabelece um
período para n revisão da Constituição de 10 em 10 anos.

Vou ouvir a Assembléia.
Os que aprovam essa parte da emenda do Sr. Deputado

Morais Leme queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi rejeitada.

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Vamos passar ao Capítulo "Das Dis
posições Transitórias", conforme se encontra no projeto da
Comissão dos 26, já aprovado em duas votações e ao qual
se referem OS primeiros dos requerimentos de destaque que
estão sôbre a mesa. .

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

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
a questão de ordem que desejo levantar parece-me de
grande importancia, pois que tem em vista evitar o tumulto
dos trabalhos constitucionais, apaziguar, mesmo, as conciên-

- eias de muitos, senão da totalidade dos S1's . Constituintes,
. afim de que se abrevie a elaboração da Magna Carta e, no

mais breve prazo, estejamos no regime legal.
É a seguinte a questão de ordem: o decreto da convocação

da Assembléia Nacional Constituinte seriou os trabalhos desta,
colocando, em primeiro lugar, a elaboração constitucional; em
segundo, o exame dos atos do Govêrno Provisório; e. final
mente. a eleição dO' Pl'esidcnte da República para o primeiro
periodo constitucional. Esta seriação foi mantida no l'''gi
mento organizado pelo Govêrno Provisório para esta Ca,;a.
O Regoimento foi modificado pela Assembléia que, a respeito,
no seu aríigo f 02, dispôs:

"A Assembléia Nacional Constituinte não poderá
discutir ou votar qualquer assunt.o estranho ao Pro
jeto de Constituição, enquanto êste não for aprovado.
salvo .....

.Vê-se, Sr. Presidente, que o Regimento não alterou.
absolutamente, a ordem estabelecida no decreto de convoca-
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Cão; manteve eSsa mesma ordem e apenas abriu uma possi
bilidadE' para que, intercorrentement e, durante os trabalhos
de elaboração constitucional. pudessem ser examinados cer
tos ato>; que o Gov~rno Provisório trouxesse ao conhecimen
to da Assembléia, fatos sôbrc os quais poderia sI' manifestar.
porquê constituiam um dos motivos da sua convocação.

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - E isso foi legitimamente
legislado pelo Govêrno Provisório.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Agradec.;o o aparte de
V. Ex.

O SR. ACÚRClO TÔRRES - Quanto aos alos. o próprio
leader da maioria declarou, aqui, em aparte ao mesmo ora
dor que ora ocupa a tribuna, que o Govêrno mandaria, em .
mensagem. tndo5l {\sses atos, para exame da Assembléia.

O SR. MEDEIROS NETO - Não apoiado. Há equivoco de
V. Ex.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Ainda mais: o no
bre leader da maioria, Sr. Medeiros Neto, teve oportunida
de de dizer - e o repito para completar o pensamento do
ilustre aparteante - que o exame dos atos do Govêrno seria
feito após a elaboração constitucional, porquanto êle..iuris
ta de nomeada que é (Muito bem). não podia compreender
o exame dpsses atos sem que houvesse sanções, e essas san
ções estariam na Constituíção.

Logicamente, pois, S. Ex. achava que não se poderia
realizar o exame dos atos antes de promulgada a Consti
tuiCã.o.

Assim, o Ante-projeto trazido á Assembléia pelo Govêr~

no Provisório s6 continha matéria constitucional e esta foi
levada á Comis;;ão nomeada para o seu exame e discussão.

As atribuições da Comi~são não eram irrestritas, nem
ilimitadas; elas estão no artigo 30 do Regimento desta Casa,
que dIZ: " .

"No seu parecer, poderá a Comissão apresentar
emendas modificativas do projeto, aceitar, ou recusar,
artigos, bem como apresentar substitutivos e sub
emendas ás emendas apresentadas no plenário."

É clara a exegése dêste dispositivo: a Comissão tinha
de se cingir á matéria constitucional; não podia exorbitar;
não havia sido apresentada no plenário nenhuma emenda que
convocasse essa Comissão para o exame de matéria extra
nha. Ela não podia, absolutamente, ocupar-se senão á ma
téria que lhe havia sido submetida e, relativamente a esta,
poderia apresentar substitutivo e subemendas ás emendas
apresentadas em plenário.

Foi, portanto, uma surpresa para a Assembléia e para
todo o país, quando se viu, na rabadilha do projeto consti
tucional, o famoso artigo 14, hoje substituido pelo artigo 11,
do novo substitutivo da Subcomissão.

O SR. CRISTIANO MACHADO - Aliás, o projeto governa
mental Rão Leve coragem de incluir êsse dispositivo, que
agora figura no substitutivo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Sr. Presidente, se
grande foi a surpresa da Assembléia e do país, maior parece
ter sido a do Govêrno Provisório, porquanto três dos seus
ministros vieram aqui declarar que "absolutamente não es-
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peravam que esta Casa aprovasse, sem examp., os atos do Go
vêrno Provisório. (Muito bem.)

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Essa é a opinião peren
tória dos Srs. Ministros da Fazenda e d\! Agricultura.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E da Viação.
O Sr. Ministro da Agricultura, revolucionaria que, até

hoje. se tp.m mantido fiel vexilário das idéias por que se ba
teu, oferecendo a sua vida, em trans~s perigosos, para a vi
tória de determinados prinCIpios, homem de cujlr sinceri
dade ninguém pode duvidar, disse, desta tribuna, que seria
uma indignidade arlT'ovassc a Assembléia ...

O SR. ACÚRCIO TÔRRED - Aprovasse àe cambulhada.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - - '" ás cógas, indis

tintamente, a atos, não só do Govêrno Provisório, como tam
bém dos Interventores e dos delp.gados dêstes nos Estados.

O SR. MAURicIO CARDOSO - Quais êsses atos? Ninguém
sabe.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Como muito oportu
namente me aparteia a grande figura do Rio Grande do Sul,
que é Maurício Cardoso, pergunto com S. Ex.: Quais são
êsses atos? Que sabemos a seu respeito, se a imprensa tem
sido amordaçada, se a censura não permite que a nação co
nheça, já não digo os atos do Govêrno Provisório, mas os dos
Interventores?

Acabamos de presenciar, e é de ciência geral, que, na
Baía, aqueles que se insurgem e se pr0nunciam sôbre os atos
do Interventor são deportados. É acaso a deportação dos
baianos que vamos aprovar?

O SR. F'IGUEIREDO RODRIGUES - Em vista da palavra do
Sr. Ministro da Agricultura, a Assembléia não pode deliberar
senão depois de meditar detidamente sÔbre o assunto.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - De modo que, digo,
com o devido respeito pela ilustrada Comissão Constitucio
nal dos 26

O SR. CRISTIANO MACHADO - A Comissão praticou um
ato nulo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Um outro alter
vires ....

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Técnicamente, não é uma
disposição transitória, porquê envolve uma aprovação defi
nitiva.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Chega-se a supor,
tamanbo é o disparate contido nesta disposição, que o artigo
é apócrifo, e que só por inadvertência foi mantido.

O SR. LEví CARNEIRO - Julgo-me no dever de informar
que aceitei o dispositivo nas "Disposições Transitórias",
porquê não considero a matéria de carater constitucional,
propriamente dito. Se assim fôsse, os atos do Govêrno Pro
visório ficariam inac·essíveis a qualquer modificação pos
terior pelo Congresso Ordinário.

O SR. CRISTIANO MACHADO - V. Ex. sabe que é uma
grave questão.

O SR. LEví CARNEIRO - Perfeitamente. É necessário que
tais atos fiquem, pelo menos, sujeitos a revisão posterior.
~ste o meu pensamento.
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o Sr. Presidente Chamo a atenção do nobre orador
para o tempo de que dispunha, que está findo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Vou terminar, Sr. Pre
sidente, em face da advertência de V. Ex., fazendo um apêlo
ao bom senso da Assembléia, certo de que não estamos no
baixo Império e de que ninguém, nesta Assembléia, tem a
volúpia do servilismo. (Muito bem.)

O 81'. Adolfo Konder - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente"- Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Adolfo Konder.

O Sr. Adolfo Konder (Pela ordem) - Sr. Presidente,
neste mesmo recinto, desta mesma tribuna, semanas atrás
fez-se ouvir a voz autorizada de um revolucionário sincero
e limpo, que concitou a Constituinte, em resguardo de Sua
própria dignidade, a não aprovar oS atos da ditadura de afo
gadilho, dando assim mostras de descaso e, ao mesmo tem
po, a impressão de fazer favor a quem não lh'o pediu e a
quem dêle não necessita.

Afirmou-se ainda, num largo e nobre gesto de desas
sombro e de franqueza, que estas resoluções foram ditadas,
em sua grande maioria, pelo desejo de atender ao interêssc
público, restando, contudo, feita a dedução prevista - e
nisto vai meu comentário - uma parcela de deliberações
ditatoriais a que não se poderá aplicar a heróica dirimente.
passíveis, portanto, estas de crítica e de reforma.

Bastaria esta circustancia, Sr. Presid ente, para que a
Constituinte não insistisse no propósito manifesto de en
redar os atos da Ditadura no debate da matéria constitucio
nal, reservando-se o direito de tratar do assunto após a ela
boração do novo Pacto Fundamental da República.

O SR.. KER.GINALDO CAVALCANTI - Perfeitamente. Nesse
mesmo ponto de vista apresentei emenda.

O SR. ADOLFO KONDER - Sr. Presidente, assim pro
cedendo, teria a Constituinte uma atitude sensata e digna
que, além do mais, iria ao encontro dos desejos do próprio
Ditador, objetivados no Decreto que convocou os comícios
de maio.

Determina êsse documento que á Assembléia Constituin-
te incumbirá, em" etapas sucessivas:

1.°) votar a nova Constituição;
2°) examinar os atos da Ditadura; e, .
3°) eleger o Presidente Constitucional do Brasil.
O SR.. ALoíSIO Fn..HO - Aliás o decreto dizia: aprovaI"

Os atos ...
O SR. ADOLFO KONDER - Prefiro dizer que se trata

de um engano. O Govêrno pedia, não que se aprovassem os
seus atos. mas que fossem os mesmos examinados.

O Regimento Interno desta Casa reproduz êsse progra
ma seriado de trabalho.

Do Ante-projeto do Itamaratí, alinhavado por ordem,
por conta, por iniciativa da Ditadura, não se cuida da ma
téria, pois que ao próprio Govêrno, ao próprio Chefe da
Nação repugnava ver os seus atos aprovados por êste. con
denável processo de contrabando. E, nessa mesma orIenta
ção, Srs. Constituintes, a dar crédito á justificativa" de uma
emenda que a êste artigo apresentou a ilustrada bancada
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perremista, se pronunciou o próprio leader da maioria qUI!:
é, nesta Casa, o excelso mensageiro do Olimpo.

E vem, agora, a Comissão Con.stitucional e - mais rea
lista que o próprio rei - sem exame, nem conhecimento
de causa, pleiteia a aprovação simples e sumária dêsses
atos, deixando pairar dest'arte a sombra de uma grave sus
peita sôbre a conveniência e legitimidade dêsses mesmos
atos, pois que nem ao menos admite sejam os mesmos sub
metidos á apreciação do Poder Judiciário.

Encerra-se, assim, Sr. Presidente, a fase tumultuária
da Ditadura, com essa tumultuária decisão. ,

Não sei que maior desservico se poderia prestar á Re
volução de Outubro do que êsse de embrulhar-lhe o famoso
paf"';imõnio de realizações saneadoras na mortalha dessa ab
soh ição ampla, plena e integral.

O SR. MORAIS --,\NDRADE - Indulgência plenária. .
O SR. ADOLFO KONDER - Como muito bem diz o meu

ilustre colega - indulgência plenária.
8ejamos sensatos, sejamos coerentes, e não deturpemos

a obra que aquí estamos construindo com o escandalo dessa
estravagante disposição.

Moralmente, logicamente, regimentalmente impõe-se,
pois, deixar o exame dos atos do Govêrno Provisório, para
depois de concluída a elaboração d8. nova C&rta de Direito3
do P ovo brasileiro.

E, assim, Sr. Presidente, acatando a vontade do próprio
Ditador - isto é para os amigos do Govérno - e respei
tando o Regimento Interno desta Casa - obrigação de todos
os Constituintes - honraremos o nosso mandato e defende
remos o prestígio, a dignidade da própria Constituinte que
se ameaça solapar, que se ameaça ferir, que se ameaça com
prometer com esta manobra de imperdoável renúncia de
escamoteação genial. (Muito bem.)

Durante o discurso do Sr. Adolfo Konder
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Crist6vão
Barcelos. 2< Vice-Presidente.

O Sr. Sampaio Correia - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Sampaio Correia.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) - Sr. Presidente,
anunciou V. Ex. que a palavra me seria concedida, pela
ordem.

Aceito de bom grado a determinação de V. Ex., por
quê creio que as poucas palavras que terei le pronunciar
nesta tribuna serão todas no sentido de obter :Iara o nossO
País a paz e a ordem de que tanto carece.

Confio, em. consequência, ao espírito aI tamp-nte liberal
de V. Ex., espírito que conheço desde a meninice dp. V. Ex.,
o permitir algumas trl1nsgressõ.es ás disposições regimen
tais, no que traduzem como querenjo significar qJ~alquer

declaração feita pela ordem.
V. Ex. anunciou a votação, mediante requerimento de

preferência, do substitutivo apresentado pela pequp~a Co
missão, e calcado sôbre o projeto elaborado na Comissão
dos 26.
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Nós, Deputados, nos encontramos nesta sHuaçãü: ou
teremos de votar contra a preferência, nêste caso, aceitando
o art. 14, que é inaceitável, ou de nos pronunciar a favor
do art. 11 - casa á qual, envergonhado, já se ob;:igou o
art. 14 - e, nêste caso, votaremos de modo inteiramente
inaceitável.

Não quero, Sr. Presidente, reproduzir aquí os argu
mentos expendidos desta tribuna pelos dois ilustres cole
gas que me precederam, S1's. Daniel de Carvalho e Adolfo
Konder, cujos nomes peço permissão para declinar com a
profunda simp..,tia que me inspira a atitude dí~_a e noLi
litante de tão ilustres Constituintes.

Não quero, Sr. Presidente, repetir que a nós, Gonstl
tuintes, não é dado aprovar os atos do. Govêrno Provisório
em simples disposição transitória da Constituição, ora em
elaboração, porquê, assim, iríamos furtar-nos ao m:mdato
que recebemos do Povo brasileiro, por isso que no.:~a. elei
ção se processou para que exel'cêssemos aquí a delegação
expressa, perfeita e claramente definida no decreto .1p. con
vocação: Deveríamos, SI' . Presidente, elaborar a Carta

'Constitucional em primeiro lugar; a seguir, examinar os
atos do Govêrno Provisório.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - É o que, aliás, quer o
prõprio Govêrno Provisório.

O SR. SAMPAIO CORREU - ... e, finalmente, pro
ceder á eleição do Presidente da República.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O próprio Sr. Juarez
Távora, lídimo revolucionário, teve ocasião de dizer que a.
Assembléia não devia aprovar os atos do Govêrno Provis6
rio sem exame.

O SR. SA,,\iPAIO CORREIA - Tem razão o nobre co
lega, e essa maneira de interpretar existe na mente sã de
todos aqueles que pensarem em verdade e em conciência
no assunto.

Sr. Presidente, quer se trat.e da aprovação do artigo
14, quer da do art. n. fi, a Assembléia, votando esta ou
aquela preferência, num como noutro caso, irá colocar o
País - permitam-me a comparação - num beco sem
saída.

E por que, Senhores? Porquê os atos praticados pelo
Govêrno Provisório são de ordem administratIva alguns, de
natureza legislativa outros, e de ordem política alguns ou
tros.

Compreendo que a Assembléia, no momento oportuno,
após á votação da Carta Constitucional, venha exammar e,
politicamente mesmo, aprovar os atos políticos do Govêr
no Provisório. Compreendo que a maioria política aprove
os atos de natureza administrativa do Governo Provisório.
O que, porém, não póde fazer, em conciência· e pura inteli
gência, é aprovar os atos legislativos praticados pelo Go
vêrno Provisório em uma disposição transitória da Carta
Magna, porquê a transitoriedade decorre da transitorie-·
dade intrínseca dos atos praticados pelo Govêrno, atos de
natureza legislativa.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para êste tão
s6 fato, que é recente, que é dos últimos dias: a Assembléia
Constituinte, aliás, contra meu voto, neste particular, apro
vou, em segundo turno - quer dizer: definitivamente 
a transferência do imposto de vendas mercantis para o ào-
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mínio dos Estados, para a competência exclusiva dos Es
tados.

Após es~"1. deliberacão, tomada em último t.urnr. pela
Assembléia Constituinl~, publicaram os jornais um <lecretp
assinado pelu Chefe do Govêrno Provisório e referel'~ado

pelo Sr, ministro do Trabalho, decreto em que se declara
que o imposto de vendas "':ercantís, que era apenas de
0,30/0, ficava elevado a 1,3%, dando-se destino especial a
êssp, acrésci mo de 1% de um imposto que, pelas disp(l!>i;,;,jeg
já votadas em último turno na Constituinte atual, não C:l
ber~ mais á União, que dêle não pode, consequentemente,
dispor, porquê é exclusivamente dos Estados.

O SR. r,OOUEIRA PENIDO - Essa desordem ~m .natéria
tributária parte também da Assembléia Constituint.e.

O SR. SAMPAIO CORRêA - Não estou me referindo
á desordem em matéria de tributacão.

O SR. NOGUEIRA PENJDO - A Assembbléia isenLol. os
maiores propriL ~ários de imóveis e gravou os funcionários
públicos com o imposto de renda. Cá e lá más fad9.s hã.

O SR. SAMPAIO CORREIA - É outra -questão, q-..:e
analisarei oportunamente, caro colega, estando de acõrdo
com V, Ex. porquê também fui vencido nesta matér~a.

Peco, entretanto, que não me desv" a atencão, ".:>T1uê
os argum·entos que estou espendendo nada têM a ver com
o caso apresentado pelo nobre colega.

O fato é o seguinte: a Assembléia "''1nstituinte votou,
em segundo turno, que o impo..,lo de vendas pert3l:.\ e á
competência exclusiva. dos Estados, e, após isso, o G,)vêrno
Provisório expediu decreto, elevando êste imposto :le O,3'ft, a
1,3% e d3stir."do êste acréscimo de 1% a um fiI~J '?!'pe
cial, dando aquilo que, pelo voto da Casa, não mais pertence
á União, porquê é da competência exclusiva dos .3.stados.

O Sr. Presidente - Atencão r Está findo o tempo.
O SR. SAMPAIO CORREIA - Sr. Presidente, peço

mais três minutos para perorar.••

O Sr. Presidente - O nobre Deputado teve a palavra
pela ordem.

O SR. SAMPAIO CORREIA - •.. le-vantando a ques
tão de ordem no final da minha oracão.

A objeção que faço é referente ao imposto de trans
missão de propriedade causa mortis. É doutrina inteira
mente pacífica que êste imposto sempre pertenceu ao do
mínio exclusivo dos Estados.

A Constituinte, agora, mantém o dispositivo da Cons
tituição precedente, atribuindo á competênr°'l p•.'ivdiva·
dos Estados o imposto de transmissão causa mOTtis.

O de{lreto a que aludí ainda há pouco, Srs. Conc;tituin
tes, elev~ - como disse - êsse imposto e destina o acrés
cimo a UIr.l fim especial. E êsse imposto nunca pertenceu
â competência da União, sempre foi privativo dos Es+ados,
e por disposição já aquí aprovada, ainda é da competência
privativa dos Estados.

Ora, se aprovarmos, sem exame, todos os atos do Go
vêrno Provisório e se essa aprovacão constar de uma dis
posição, ainda que se procure disfarçar com o titulo de
"disposiCão transitórian, mas que não é, de fato, uma dis
posição transitória, estará o País, estarão os Estados em



-191-

um bêco sem saída, como disse há pouco, e que vigorarâ?
. A discriminação de rendas aqui aprovada ou essa discrimi

nação de' rendas golpeada, canivetada...
O SR. AoRQALI>O COSTA - É irrespondível a argumen·

tação de V. Ex.
O SR. SAMPAIO CORREIA - •.• pelo Govêrno Pro

visório, com a cláusula de aprovação ulterior da própria
Assembléia Constituinte, que revelará, assim, não ter per
feitamente estudado o assunto, como lhe cabia e ter faltado
ao cumprimento expresso do mandato que recebeu das
urnas.

A questão de ordem, Sr. Presidente, é a de aue, em
havendo em-endas que se ref-erem ao substitutivo da Co
missão, de preferência sejam votadas as emendas que su
primem o artigo 14 - transformado, depois, em artigo i 1,
ou melhor, mnsl':11'ado, posteriormente, por um acanllam-en
to natural do número 14, em número 11- afim de que a
Assembléia Constituinie, que revelará, assim, não ter per
atos do Govêrno após a votação da Carta Magna, indepen-
dentemente. :iG'

Era a questão de ordem que desejava suscitar. (Muito-
bem. Palmas.) .. '

Durante o discnrs(l do Sr. Sampaio Correia,
o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presldênr.ia. Que é ocupada pelo.
Sr. Antônio Carlos, Presidente.

O Sr. Presidente - Vou submeter á votação da Assem
bléia o Capítulo do projeto relativo ás Disposições Transitó
rias. sem prejuízo dos destaques já requeridos ou que sejam
requeridos durante a presente Sessão.

O projeto já foi aprovado em 28. discussão.

O Sr. Mauricio Cardoso - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Maurício Cardoso.

O Sr. Mauricio Cardoso (Pela ordem) - Peco que a
Mesa me informe qual a solução da questão de ordem que
acaba de ser levantada, visto que a mesma não foi resolvida
e já se anuncia a votação do Capitulo.

O Sr. Presidente - A questão de oretem levantada p~lo

Sr. Deputado Daniel de Carvalho certamente é aquela que
consta de ·um requerimento que S. Ex. deixou sObre a mesa.

~sse requerimento diz o seguinte:
"Requeiro se destaque da matéria em votação o

art. fi do Substitutivo, que corresponde ao art. 14
do projeto da Comissão, afim de que a matéria do
mesmo artigo seja sujeita ao exame, estudo, discussão
e votacão depois de promulgada a Constituição, con
forme consta do decreto de convocação desta Assem
bléia ...

Estou inclinado a receber êsse requerimento do senhor
Deputado Daniel de Carvalho como sendo um Iledido de de~
taque do art. f4.
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o momento de decidir o assunto, será aquele em que eu
submeter á votação o destaque dêsse artigo. para o que con
vergem, outros requerimentos de destaque, entre êles, um do
Sr. Fábio Sodré.

Penso que posso considerar aprovado o Capítulo das
"Disposições Transitórias" do projeto, porquê isso já foi
aprovado pela Assembléia. Regimentalmente, êsse é o projeto
que aí está. Tenho de levar em conta os requerimento.s de
destaque que forem feitos relativamente a êsse projeto.

Passo. então, a considerar, imediatamente. o apresenta
do pelo Sr. Daniel de Carvalho.

O Sr. Aloisio Filho - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Aloisio Filho.

O Sr. Aloisio Filho (Pela ordem) - Quero deixar bem
claro o meu ponto de v:ista quanto a êsse requerimento, 'lue
V. Ex. considera um simples requerimento de destaque.
como qualquer outro dos que já foram aqui votados.

Eu pediria, porém, a V. Ex. que prestasse b~lll atenção
ao texto do requerimento, para compreender que êle não ~ .
um desses simples pedidos de destaque e, sim, rec.uer-imento
que envolve questão de ordem bem séria e bem delicada_ pOl'
quanto propõe que a Assembléia afaste do capí!'llo das
"Disposições Transitórias" o art. 14, hoje 11, para quI' venh.a
a constituir, depois àe promulgada a Constituição. objeto de
discussão e deliberação da Constituinte.

O Sr. Presidente - A Assembléia deliberará sÔbre essa
matéria, quando eu sujeitar á sua apreciação o deslaque do
art. 14. que consta do projeto.

Parece-me que assira todos os d-:-sejos ficam satisfeItos.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, oS:::'.
Acúrcio Tôrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
acabo de ouvir as palavras proferidas por V. Ex., dando so
lução ao requerimento formulado pelo ilustre representante
de Minas, Sr. Daniel de, Carvalho. .

Peço licença, Sr. Presidente, para mostrar á AssembléIa.
que não é por certo a solução que V. Ex. acaba de dar
aquela que cabe no caSQ em aprêço.

O Sr. Presidente - Eu propriamente não dei solução
alguma. Mostrei-me apenas inclinado a dá-la.

O SR. ACÚRCIO TORRES - E isso porquê, Se V. Ex. con
siderar o requerimento do Deputado Daniel de Carvalho
<como de destaque, sabe bem· V. Ex. - e o sabe melhor do que
eu, muito melhor - que o pedido de destaque tem, ou a.
aprovação da Assembléia, e neste caso estará aprovada a
medida cujo destaque se requer, ou o voto contrário da Casa,
caso em que estará rejeitada a medida que se pleiteia.

Mas o que o Deputado Daniel de Carvalho quer, o que
êle mostra ái:l claras no seu requerimento, não é o destaq~e
do art. 14 para ser rejeitado ou aprovado (Apoiados), pOIS
S. Ex:. não entra no mérito do dispositivo f4 do projeto apro
vado (art. 11 no pareceI' da Comissão). S. Ex. deseja que



"Cumpramos o decreto de convocacão da Assembléia Nacional,
-.que diz devermos trabalhar, aqui, segundo a ordem crono
lógica nesse decreto consignada. Primeiro, votaremos a
Constituição - eme parece que não teremos Constituição
-votada antes de aprovarmos o seu último dispositivo; ezn
-segundo lugar, analisarmos os atos do Govêrno, e, finalmente.
-elegermos o Presidente da República.

Sendo assim, Sr. Presidente, o que o Deputado Daniel
de Carvalho d~sej& é a restauração do decreto de nossa con
-vocação. Não quer, de forIna alguma, a rejeição, nem a
-aprovação do art. 14, mas, que a Assembléia vote o substi-
tutivo, a emenda, o parecer da Comissão dos Três, sem ()
art. 14, que constituirá resolúção á parte, a ser tomada pela
Assembléia, depois de constitucionalizado o País. (Muita
-óem.) Nem se entende que se possa, analisar atos do Go-
-vêrno Provisório, muitos dos quais lesivos de direitos legí-
timos, quando ainda não temos. o Pafs .constitucionalizado e
quando nem nós mesmos, os representantes do Povo-.estamos
-~ssegurados na plenitude do direito que o pr6prio '"mandato
nos outorga. -

O que quer o Sr. Deputado Daniel de Carvalho, repito, é
-que, constitucionalizado o País, discutamos então- os atos do
Govêrno Provisório. :êle não pleiteia destaque algum e eu
só posso acreditar que por um equívoco tenha o eminente
Presidente desta Casa interpretado o requerimento do nobre
Deputado mineiro como um pedido de destaque.

O SR. RAUL FERNANDES - Destaque para adiamento.
.Q SR. ACÚRCIO TÓRRES - Como lembra o nobre Re

lator Geral, Sr. Raul Fernandes, no máximo, êSse pedido de
destaque só poderia ter sido entendido pela Mesa como um
,destaque para adiamento, isto é, para que o art. 14, saindo
já do projeto, volte a ser considerado pela Assembléia. em
seu mérito, depois que V. Ex.. em nome da Nação, já tiver
promulgado a nova çarta Política do Brasil. (Muito bem.
Palmas.)

Vem ã Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro seja a Assembléia ouvida, em primeiro lugar,
sôbre o destaque referido pelo Deputado Daniel de Carvalho,
em referência ao adiamento da votacão do art. 14.

Sala das Sessões, 1 de Junho de 1934. -,~curcio Torres.

O Sr. Presidente - Meus Senhores, a missão do Presi
-dente da Assembléia é permitir aos Srs. Deputados oportu
nidade para que se possam pronunciar sôbre todos os assun
tos submetidos ao debate da Casa. A Assembléia aprovou o
projeto,em que há o capítulo "Disposições Tranaitórias" e
-desse projeto - que. entre parentesis. eu já podia ter pro-
mulg-adn ...

O SR. AC'ÚRCIO 'l';"!RRES - V. Ex. não o promuIgau em
respp.íto á própria Nação.

O Sr. Presidente - ... consta o art. 14. É evidente que
.se a Assembléia, emconsequência de um requerimento de
destaque do art. 14, não se pronunciar contra o destaque, êle
permanecerá no projetei do qual faz parte.

Assim. realmente, o que me cumpre no caso em .ques
-tão é receber o reqnerimento do Sr. Deputado Da~Iel de
<Carvalho como de destaque do art. f4. Pelo requerImento
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se verifica que há quem considere que nesta matéria e mis~
tér, primeiro, votar a Constituição e, depois,' conhecer dos"
atos praticados pelo Govêrno Provisório, para o fim de se'
ficar .dentro da ordem enumerada pelo decreto de convo
çação.
.. É claro que no momento que eu puzer em votação o:·
destaque requerido pelo Deputado Daniel de Carvalho, a As
sembléia fará o que entender sôbre o assunto. Se rejeitar 01
destaque, fica o artigo; se apr.ovar o destaque, sái o artigo,
isto é, os atos do Govêrno Provisório não são aprovados a,.
neste caso, como não pode haver mais de uma emenda á Cons
tituição, o assunto será inevitavelmente tratado depois de'
promulgada a Constituição.

Parece, portanto, que a decisão que dei no sentido de
considerar êsse requerimento como de destaque, obedece bem,
ao desejo de manter a ordem e não prejudicar a votação.

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•.
atendendo á decisão de V. Ex. que, regimentalmente, aliás,..
é conclusiva, quero levantar outra questão de ordem.

O SR. PnESIDENTE - Quer dizer que esta está decidida.
O SR. MORAIS' ANDRADE - A decisão de V. Ex. é-

conclusiv.a e não nos podemos insurgir contra ela.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES.- Quanto ao destaque.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não; é geral.
Quero, entretanto, levantar nova questão de ordem, pe

dindo a V. Ex. submeta á Casa um requerimento de pre
ferência para o pedido de destaque formulado pelo Deputado'
D.aniel de Carvalho, preferência essa relativa á votação do
próprio capítulo das "Disposições TranoStitórias", de maneira
que a Assembléia possa. claramente, antes de aprovar êsse--·
capítulo, deixar bem preciso que o seu desejo é estudar, exa
minar os atos do Govêrno Provisório.•.

O SR. MAURfcIO CARDOSO - F6ra da matéria constitu-"
cional. .

O SR. MORAIS ANDRADE - ... posteriormente á pro
mulgação da Constituição. (Muito bem).

O Sr. Presidente - Atenção I Repito o que disse há,
pouco: já está aprovado () capítulo das "Disposições Transi-·
tórias" .

O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão, Sr. Presidente ..
Ainda não está aprovado, porquê êle se acha, justamente"
em 2° t\1rno.

(} Sr. Presidente - Sempre me inclino a resolver fa
voravelmente aoS questões de ordem suscitadas pelos nobres
colegas. Neste assunto, porém, não posso deixar de atender
ás razões que, segundo o meu fraco espírito (náo apoiados).-.
mas que é o espírito do Presidente, julgo mais procedentes ..

O Sr. Maurício Cardoso - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.
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o Sr. Presidente - Em todo o caso, vamos ouvir o se
'nhor Deputado Maurício Cardoso que acaba de pedir a p.a
Javra.

o Sr. Mauricio Cardoso (Pela oTdem) - Sr. Presidente,
peço a V. E."{. consulte á Casa sôbre se a matéria referente
ao exame - e não á aprovação - dos atos do. Govêrno Pro

'vi-s6rio deve ser considerada com a matéria constitucional ou
se deve ser objeto de urna resolução, em separado, d~ A.s
sembléia.

O Sr. Presidente - Isso é o que se fará, na ocasião
porém, em que eu submeter á apreciação da Assembléia o.
assunto relativo á aprovação dos atos do Govêrno Provis6
rio. Haverá uma certa hOra em que eu' direi: vou submeter
ao voto da Assembléia o destaque do artigo das "Disposições
'Transitórias" sôbre a aprovacão dos atos do Govêrno. Êsse
será o momento oportuno para resolver-se a questão.

O Sr. Morais Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex. permita que insista. Não se trata. do destaque do
artigo, mas do destaque de matéria que não é reputada cons
tit.ucional. Além disso, lembro a V. Ex. a preferência que
pedi para o requerimento do Sr. Daniel de Carvalho, sôbre
a votação do capítulo das "Disposições Transit6rias". Enviei
á Mesa o meu requerimento.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTi)

Requeiro que a Mesa, antes de submeter ao voto da A.s
sembléia o capítulo "Disposições Transitórias" em segund()
~urno, submeta, com preferência, o requerimento do Depu
tado Daniel de Carvalho. com referência ao art. 14.

Sala das Sessões, 1 de Junho de 1934. - Morais de An
drade.

O Sr. Presidente - Precisamos ordenar os nossos tra
'balhos. Ternos o projeto que já foi aprovado pela Assern
/bléia.

O SR. MORAIS ANDRADE - Em prfmeira d~scussão.

O Sr. Presidente - Agora vou submeter á considera
·ção da Casa o capítulo "Disposições transitórios".

O SR. MORAIS ANDRADE - Perdã~ Sr. Presidente.
Requeri preferência para o requeriment'O de destaque do
Sr. Deputado Daniel de Carvalho.

O Sr. Presidente - Eu poderia resolver, de pronto; es~a
'questão de ordem dizendo: o primeiro texto' que vou COnsI
derar é o do art. :1.4.

Estaria ou não resolvida a questão?
O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão...

O Sr. Presidente -:É evidente. O que V. Ex. está pe
'-<lindo é precisamente iss'o: que eu dê preferência, entre os
requerimentos, ao de destaque do art. i4.

O SR. MORAIS ANDRADE - Sr. Presidente, não tive
a felicidade de me fazer entender por V. Ex. O que re
..queri foi preferência para o pedido de destaque do senhor
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Deputado Dani~l de Carvalho; preferência sôbre a votação
do capitulo e nao sObre os demais destaques.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peço a palavra.
pel aordem. '

O Sr. Presidente - Desejo, primeiro, responder ao nobre
Deputado Morais Andrade, .

O Sr. Acúrcio Tôrres - Era para esclarecer o assunto
em uebat .~. ::;". Pl'CSldenle,

O Sr. Presidente .- O nobre Deputado Sr. Morais An-.
draJl' r)~·rji,.l um c::;clarecimento á. Mesa. Parece dever de
coJ'tC'zia que ::;, Ex. seja esclarecido pela Mesa e não pelo.
nUbl'(' DejJutado, Darei, em breve, a palavra a V. Ex.

O pt'o,jcto foi aprovado. em segunda discussão.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão, Sr. Presidente,.

não fui aprovado. Há um engano de V. Ex.

O Sr. ~residente - Do Diário da Assembléia Nacional,..
de 7 de Ma10, consta a aprovação do projeto em 2& discussão
pelos, diversos_capitulos. Não creio que V. Ex. deseje umá
t~rcelra votaçao, para o que precisariamos reformar o Re-·
glmento.

Hoje, o que temos a fazer é considerar os destaques'
requf\ridos, do projeto já aprovado, no capitulo de que se
trata.

Os Srs. Henrique Doàsworth e Acúrcio Tôrres - Peço a.
palavra pela ordem.

o Sr. Presidente - Quando muitos pedem a palavra pela,
ordem, os trabalhos tomam tal feição, que não há quem
puXe ao fio de Ariadne •••

Para concluir a resposta ao Sr. Morais Andrade: 'Va
mos votar os destaques; quando chegarmos ao relativo ao,
art. 14, se, porventura, a Assembléia o rejeitar, o disposi
tivo terá de ficar dentro do capitulo; se a Assembléia o
aprovar, ficará o assunto para ser considerado depois de
promulgada a Constituição, até porqu~1 não pode mais figu
rar como emenda.

Vamos, pois, começar pela votação dos destaque. An
tes, porém, vou dar a palavra ao Sr. Henrique Dodswortb,
que a havia pedido.

Tem a palavra o nobre Deputado•

. , .O, Sr. ,Henrique- Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi- ,
dente, a" qu~s.tão suscitada pelo Sr. Daniel de Carvalho
constitue matéria inteiramente nova e absolutamente dife
renciada da questão relativa aos requerimentos de desta
que. O que S. Ex. propÔs foi resolver-se sObre o adia-,
mento da apreciação dos atos do Govêrno Provisório, e não
o, de~taquEl,.do-art~go 14 do projeto, artigo 11 do substitutivo.

V. Ex.' por 'mais 'de uma vez, abrindo mão, liberalmen
te; de suas prerrogatiyas, sempre que se tratou de matéria
nova, submeteu á. consideração da Casa êsses requerimentos.
E como o requerimento propõe apenas que se exclúa, nêste
momento, da apreciação da Assembléia, o artigo i i do substi
tutivo, eu pediria a V. Ex. que, coerentemente, com a sua..

, .
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atitude anterior, ouvisse a Casa sôbre se deve, ou não, ser
apreciada conjuntamente com o projeto o artigo H do subs
titutivo.

Era o que tinha a dizel". (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Infelizmente, nâ,o posso atender ao
nobre Deputado ..•

O Sr. Henrique Dodsworth - Pode indeferir o reque
rimento do Sr. Dt'pulado Daniel de Carvalho.

"O Sr. Presidente - ... até porquê seria um meio de se
perturbar a murcha dos· nossos trabalhos. Não posso com
pl'eenclel' a raziiu dessa insistência.

O REI.. HEl'IttIUUE DonswoRTR - V. Ex., Sr. Presidente,
a compreenderia através; do voto da Assembléia.

O SR. PRESIDENT!l. - Temos um projeto aprovado;
nesse proje.to existe artigo, o de n. H, cujo destaque, re
querido. olJol'llmamente, será submetido· á consideração da
Casa.

O 8R. HENRIQl'E DODSWORTH - Mas não há pedido de
destaque.

U ;::'R. PRESlOENTE - Estão os nobres Deputados levan
tando sucespivas questões de ordem. No momento da vota
ção, os q~e fOl'em contrários ao destaque do artigo 14, de
verão pronunciar-se negativamente.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra. .

O Sr. Presidente - Para outra questão de ordem? Tem
a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (-Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra apenas para solicitar a V. Ex. - e o meu'
requerimento por escrito nesse sentido deve estar chegando
á Mesa - que a Assembléia seja ouvida •..

O Sr. Presidente - ..É o mesmo que venho dizendo.
O SR. ACúRCIO TÓRRES - ••.em primeiro lugar sO

bre o destaque..•

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. pede que o primeiro des
taque que eu submeta á consideração da Assembléia seja o
~ arte 14. É o que está escrito.

O SR. ACúRCIO TÓRRES - Mas, Sr. Presidente, quero
ler á V. Ex. e á. Assembléia a opinião de um Deputado que
não éstã no número daqueles que levantam, neste moment(},
questões de ordem e que pudessem, por suas atitudes, pare
cer - V. Ex., aliás, Sr. Presidente, não seria capaz de insi
nuar isso.

O Sr. Presidente - Salvo com a devida vênia. • . (Riso;)
. O SR. ACúRCIO TóRRES - •..movidos por intuitos
de procrastinar a votacão da carta constitucional do Pais.,

O próprio relator geral da ComissA:o dos 26, o eminente.
Sr. Deputado Raul Fernandes, é o primeiro 'a dizer, a ta.
lhas 144 do avulso das "Disposições Transitórias", que o
art. 14. referente aos atos do Govêrno Provisório, deverá,
uma vez emendado, constituir ~esol~c!o em. a~art~do, ex
cluído, assim, do Capítulo das Dlspos1ooes Transltónas•.
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Diz o Sr. Deputado Raul Fernandes:
"Pensamos, ainda, que o art. 1~ das "Disposi.

cões Transitórias", depois de convenientemente emen
dado, deverá ser destacado do projeto (depois de
aprovado, como o foi já em segunda disCllssão) para
constituir deliberação separada.'-

Vê, assim, V. Ex., que quando levantámos esta ques
tão de ordem, que julgamos capital e que constitue, como
afirmou o nobre Deputado, Sr. Henrique Dodsworth, ma...
téria nova, sÔbre a qual Y. Ex. ouve sempre a Assembléia.,
não tínhamos em mente demorar os nossos trabalhos, mas,
apenas, exteriorizar aqui, com nossas palavras, o pense.
mento já manifestado, não oralmente, por um bomem aci
ma de qualquer suspeicão, como é o eminente Sr. Deputado
Raul Fernandes.

O SR. MORAIS AlS'DRADE - Subscrito, também, pelo sa
nhor Deputado João Guimarães.
. O SR. ACúRCIO TORRES - Era o que tinba a dizer.
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Respondo ao nobre Deputado que
compete á Assembléia, não a mim, a deliberação sôbre se o
art. 14 deverá ou não ficar incluído no projeto.

O Sr. Fábio Sodré - Peco a palavra, pela ordem, senhor
Presidente. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Fábio Sodré.

O Sr. Fábio Sodré· (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
sejo apenas um esclarecimento.

Nas últimas votações feItas, temos seguido como regra
a de adotar, sempre, para os destaques e para as emendas
o Substitutivo da Comissão Constitucional.

O Sr. Presidente - Tem sido mediante requerimento de
preferência.

O SR. FÁBIO SODRS - Exatamente.
Anunciou V. Ex., há dois dias, receber os destaques

sôbre as .Disposicões Gerais e as Disposições Transitórias.
Ora, confiado na regra seguida pela Assembléia, muitos CO~
legas, incluindo entre êles o que tem a honra de propor a
V. Ex. esta questão de ordem, fizeram o estudo dos des
taques e das emendas do Substitutivo, admitindo que iria..
mos votar o Substitutivo da Subcomissão. Somos, entretan..
to, surpreendidos com a votação procedendo-se pelo Pro
Jeto da Comissão dos 26.

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente: êstes destaques en
tregues á Mesa que destino poderão ter'!

O SR. RAUL FERNANDES - Não estão prejudicados.
O SR . FABIO SODRÉ - Poderão ser renwados, ou

V * Ex. os manterá, como referentes ao mesmo projeto, de
acôrdo com as mest;nas matérias '?

O Sr. Presidente - Responderei da. seguinte forma:
ê facílimo evitar OS maus efeitos decorrentes desta surpre
sa. Como evitá-los? Executando o propósito, que já tinha
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'eu, de fazer que se refiram ao projeto os destaques pedi
dos ou, então, o nobre Deputado requerendo preferência
para o Substitutivo da Comissão.

O SR. FÁBIO SOORÉ - Se V. Ex. resolver aceitar os re
querimentos já. na Mesa como se referindo ao projeto, evi
dentemente não me cabe a mim, que não tenho !uncões de
leader, pedir preferência para 'Votação do projeto.

V. Ex., atendendo á situação particular de cada Depu
tado .•.

O Sr. Presidente - Está atendida: todos os destaques
requeridos ao substitutiv{) eu os referirei ao projeto.

Vou, então, satisfazer o desejo manifestado pelos que
suscitaram a questão de ordem. O primeiro destaque que
vou submeter á consideração da Assembléia é. precisamente,
o do art. 14.

Os Senhores Deputados que aprovam o destaaue do
art. 14 queiram levantar-se.

O SR. FÁBIo SODRÉ - V. Ex. vai põr em votação o ar
tigo 14?

O Sr. Presidente - Submeto a votos o destaque, isto é,
,o afastamento do art. 14, para rejeição como dispositivo
constitucional, afim de ser examinado depois.

O SR. FÁBIO SODRÊ - Sr. Presidente, permita-me mais
um esclare<limento.

Há, neste particular, três correntes. Uma que propugna
a aprovação dos atos do Govêrno Provis6rio como sendo ma
téria constitucional; outra que considera essa matéria como
devendo ser aprovada, mesmo nas Disposições Transitórias;
e a terceira que aàmite que o art. 14 não deve merecer
aprovação nem como disposição transitória, nem como 1'8
solução á parte.

Pergunto a V. Ex.: qual dessas correntes será preju
dicada com a votação da Assembléia?

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assem
bléia o requerimento de destaque do art. 14, para não ser
'considerado como dispositivo constitucional.

Parece claríssimo o que estou dizendo.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Perdão, Sr. Presidente. Vou mós·

trar a V. Ex. minha dúvida. Eu, por exemplo, estou de
acôrdo em que se discuta o caso fora da Constituição; en
tretanto, quer venha para a ConstituiçãO', quer fique para
resolução a parte, opinarei contra o art. 14. Nestas condi
'ções, perg-Ilntaria a V. Ex. - se fÔr aprovado o art. 14,
será êle incluído definitivamente no, texto constitucional?

O Sr. Presidente - Trata-se do destaque. E V. Ex. po.
derá suscitar a questão de ordem oportuname~te, não agora,
~pois já tem o seu voto resolvido.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, pela
,ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sl". Henrique Dodsworth (Pela. ordem) - Sr. Presi
-.dente V. Ex. anunciou a votação do art. :14, simP.lesmenf.e
para'o efeito de conhecer a opin~ão ~a_ Assemhl.éla,. sO~re
-se deve ou não ser incluido nas dlSposlçoes constltUelOnals.
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Quer dizer, rejeitado êsse destaque, não ficará ;wejndicad:)'
oportunamente, o destaque requeridú para a aprpciação 10
artigo?

o Sr. Presidente - Não sei, realmentl', ('orno me enun
ciar de modo mais claro, senão por e·sta forma: Vou sub
meter ao voto da Assembléia o destaque requerido pa.ra a
rejeição do art. 1.4, como dispositivo figurante na' Cons
tuicão.

Não é possível ser mais claro.
Os S1's. Deputados que aprovam •••

O S1',' Daniel de Carvalho - Peço a palavra, para. enca.
minhar a votacão.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pa:ra encaminhar a 'Votaçáo)
- Sr, Presidente, o meu requerimento. já em poder da.
Mesa, está redigido em têrmos claros: é para que V. Ex.,
usando da atrIbuição que lhe confere o Regimen~o, exclúa,
ex-autoritate, por ser matéria estranha e por haver a Ijo_
missão Constitucional exorbitado de suas funções, o art. 14,
que passaria a constituir objeto de deliberação posterior da.
Assembléia.

V. Ex:, com sua habilidade característica, procurou
dar um torneio novo e aproveitar o ensejo para que se veri
ficasse aqu1, ex-abrupto, a passagem, ou a deliberação sObre
matéria que é da maior importancia.

O SR. GASPAR SALDAHNA - Matéria já considerada pela
Casa. .

O SR. DANIEL DE CARVALHO Existem várias
emendas no sentido da supressão•••

O SR. MINUANO DE MOURA - Que não ficam prejudica
das, de modo algum, pela solução da questão de ordem.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - ••• de n:>odo que os
primeiros signatários das referida.s emenda3 não poderiam
defender suas idéias ante esta deliberação de V. Ex. a i)ro
pósito da questão de ordem.

Peco, portanto, a V. Ex. reconsiderar a matéria, 1)ois'
não se trata de questão de destaque, mas da exclusão do ca
pítulo por incompetência ratione mateM.

V • Ex. é jurista, e eu apelo para V. Ex:., como para os
juristas desta Casa. porquê fui claro na exposição que fiz •.
Com o devido respeito pela Comissão dos 26, repito que ela
exorbitou, agiu ultra vires, sem poderes, trazendo êste en
xêrto, cuja paternidade ninguém quis assumir perante a
Assembléia! (Apoiados.)

Até hoje, Sr~ Presidente, não apareceu quem dissesse
desassoml>radamente: "Fui o autor dêste dispositivo", -.
o qual, Srs. Deputados, bem sabeis, não estava no Ante
projeto, não figurava em nenhuma das emendas. e aquí sur
giu como um enjeitado da Casa dos Expostos!

O SR. CRISTIANo MACHADO - Dispositivo que envolve
questões da mais alta relevancia.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nestas condições,
Sr. Presidente, a bem do decôro da Assembléia, porquê a
matéria não pode ser resolvida. por esta forma, no tumulto.
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d~ votação, e tanto mais que um Ministro do Govêrno Pro
vls~rlo subiu á tribuna e classificou de indiJmidade a apro
vacao, sem exame, dos atos cio Govêrno Provisório •••

U SR. CRISTIANO MACHADO - Nem se compreende que o
Govêrn(l Provisório deseje tal coisa.

O SR. IJANIFiL DE CARVALHO - ••• peco l\ V. Ex •.
separe (I arl i 11;11. 11ntes do exame do capitulo... .

O t:lR. 1\1 INT1ANO DE MOURA - De acOrdo com o dl'crelo
de convocacão.

O t:;R. DAl'lEL DE CARVALHO - ... dn :.1c"'rojo até
r-C?r" v decl'e!o ri,.. l:tli1VUCal.:nO, (!, ('.onsoante o art. ;~O do Re
gllhento porq'lC\lII" nele estüo a:>.;inalados 0':\ rnnr~us entre
os .QI1.ais d~via agir 11 Coml!õl!no l;ull.;1 i1.l\C~ muI. I't·umpos.;o
o lImite. a Imd-:. a fron~eir~. dentro da ql'.a: mn,prla man
ter-se a :""OIUlS8,w Consll tuclOnal, tudo que ;>!!) tIver feito é
nulo. O que ela nos deu, fOI Slmp1e.,mentfl este famoso ar
tigo .14, de que ninguém - repIlo - le ... ,", n ~(.'L·agLHll de as
sUJnlr a lIa: '_'I'!lldadf' p~rante a Nacão.

E o del'rauejl'O apelo de um velho compr.nheiro de lutas
da Alianea Liberal .. ,

O SR. CARNEIRO DF. REZENDE - Apoiado. É uma lealdade·
á. Revolucão.

O SR. lJANIEL DE CARVALH O - .•• o que faço nesta
hora histórica; se o Govêrno Provisório é o p~:meiro a pro
pôr o exame dos seus atos, não podemos, covardemente, roas
furtar ao cumprimento de nosso dever, para aprovar, por
um jubileu geral, não s6 os atos do Govêl'no, como os aos
Interventores e seus delegados, sem conhecer quais ;enham
sido ta.is atos, sero analisá-los, como bem lembrou, em
aparte, o nobre representante do Rio Grande do Sul, Sr. Mau
rício Cardoso. Não queira, a Assembléia receber o ferrete
de indigna. Nenhum Deputado quer ter êsse labeu.

Trata-se, portanto, de uma questão de dignidade, que é,
ao mesmo tempo, de ordem jurídioa. V. Ex. Sr. Presidente.
tem poderes, no Regimento, para afastar de nós êste cálice·
de amargura! (Muito bem. Palmas no recinto e nas tri...
bunas.)

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, 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,
inicio o meu discurso por um apêlo ao meu prezario colega
e amigo Sr. Daniel de Carvalho, afim de que S. Ex. não se-·
suponha o monopolizador. nêste momento, da dignidade des
ta Casa, que está com todos quantos nela têm assento.

Sr. Presidente, não hã, como V. Ex. bem definiu, uma·
questão de ordem na que S. Ex. suscitou em seu requeri
mento dirigido á Mesa.

Nesta altura da votação do Projeto de Constituição, não-
seria mais possivel á Mesa. sem ir de encontro ás delibera
ções da Casa, que já aprovou êsse projeto em primeira dis
cussão e em segunda. salvo as emendas, por delibéração pró-o
pria, destacar matéria dele para ser considerada á parte.
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. . A Assembléia, sim, poderá, mediante requerimento de
qualquer Deputado, pedir se destaque esta ou aquela maté
ria para ser considerada. em ocasiã.o outra, que julgue de
melhor oportunidade.

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, não há lugar para uma
questão de ordem, senão para o requerimento submetido á
deliberacão da Casa, e era o que V. Ex. fazia: consultava a
Casa sôbre êsse requerimento, quando S. Ex. se levantou,
imprecando que o que se pretende é arrancar, subrepticia
mente, o voto da Assembléia sôbre assunto de alta magni
tude. Nem V. Ex.· seria capaz de pretender êsse ato, nem a
Assembléia de praticá-lo e votando inconcientemente, ma
téria 0(> tamanha gravidade.

Não há lugar para os temores do nobre Deputado, por
quê a Assembléia iria deliberar apenas, conforme anunciou
V. Ex., sôbre se a matéria devia ser considerada agora. na
'Votação do projeto, ou, conforme o requerimento de S. Ex.•
ser destacada para consideracão á parte. Com o voto que
désse, a Assembléia não teria. sequer, prejulgado a questão,
nem teria aprovado os atos do Govêrno Provisório, nem os
teria rejeitado.

Não havia. portanto, razão para que S. Ex. se inflamasse
e atirasse êsse labéu sObre nós oulres, que não estamos a seu
lado. Querem, porém, apreciar de meritis, a questão. Apre
ciaremos. O meu pensamento, a respeito, é êste: não analiso
GS atos do Govêrno Provisório, porquê não tenho competên
cia para analisá-los.

Os atos dos governos discricionários não estão sujeitos
a controle algum. Não tenho competência para examiná-los.
:Não posso ir ao encontro do pensamento do ilustre Deputado.
ao pretender separemos a matéria para, á vista de uma 1'e
Ial;.üo de todos êsses atos, aprová-los ou rejeitá-los.

Não posso me 50brepôr ao critério da administração
pal'a apreciar atos, em sua maioria políticos, praticados por
um govêrno que a nação em armas constituiu e sob cuja
convocação o povo, em comício, aqui nos mandou.

(Trocam-se apartes.)
Peço aos ilustres colegas que me ouçam, porQUê, quando

se acusa alguém de praticar indignidade, dá-5e-lhe o direit()
de defesa: é um direito que assiste ;1 todos os réus, e a A5~
sembléia tem o direito de se defender perante a opinião pú~
blica de UIna acusação impensada, é verdade, mas, positiva~
znente, infundada.

O SR. DAl...·UEL DE CARVALHO - O labéu não é meu; foi
atirado pelo SI'.. Ministro .fuarez Távora.

O SIto MEDEIROS NETO - Não há ninguem, por mais
alto que se julgue, capaz de atirar labéu de indignidade sO':'
bre esta Ass.erobléia. Acima de qualquer invectiva, temos a
conciência da dignidade e do patriotismo com que desempe
nhamos o nosso mandato • (Muito bem.)

Peço aos meus colegas desculpem a exaltação com que
.reivindico para a Assembléia o direito de ser respeitada em
-suas opiniões. '

Quem não rejeita aprova, e, não sendo dado rejeitar os
-atos do Govêrno Provisório. que valem por si mesmos. inde
pendentemente de qualquer aprovação, faríamos obra inú
til destacando a matéria para considerá-la um ato distinto.

Esta, a minha opinião. (Aplausos e protestos, Trocam
·se numerOsos e veementes apartes .. O Sr. Presidente faz soar,
.insistentemente, os tíw-panos, reclamando atenção.)
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Sr. Presidente, o tumulto com qUe os nobres colegas
me aparteiam não traduz, com certeza, o desejo de serem es...
clarecidos sôbre o meu pensamento. Do contrário, teriam OU
>'ido as minhas palavras - e valeria a pena ouvi-las, Sr~
Presidente, porquê, quando proferidas por quem não tem
autoridade, como eu (não apoiados gerais), resultam con
traproducentes, eis que facilmente são combatidas. Preciso•.
entretanto, dizer ainda, algumas palavras de defesa a outra
acusação veemente do Sr. Deputado De.niel de Carvalho.

O Sr. Presidente - O tempo de que dispunha. o nobre·
orador está terminado.

O SR. MEDEIROS NETO - Concluirei, Sr. Presidente.
Trata-se de um dever desta Casa para com o seu órgão,

a Comissão dos 26. Ela não exorbitou, quando introduziu, no
projeto substitutivo oferecido em primeira o.isrussão, o dis
positivo em aprêço. Podendo apresentar substitutivo. nã().
estava obrigada a ficar dentro das emendas, podendo fazer
obra sua. Foi o que fez e fez muito bem.

Não há - repito mais uma vez, como de outros feitos,
Sr. Presidente - no decreto de nossa convocação ou no Re
gimento Interno da Casa, a ordenação referida pelos nobres,
colegas, da matéria de sua .competência: em primeiro lugar
esta, em segundo aquela e em terceiro aquela outra.

É pura fantasia. .
Estou certo, porém, Sr. Presidente, de que a opinião

pública será esclarecida pelo exame dos documentos dos.
nossos Anais e fará justiça ao nosso voto. sabendo compre
ender as razões que o ditaram.

Ninguém mais insuspeito para dizer da Revolução do
que eu, que, como todos sabem. porquê tantas vezes hei pro
clamado, não fui revolucionário. Uma Assembléia Consti
tuinte, porém, que emerge de um movimento subversivo,
não tem o direito de anulá-lo. (Muito bem.) A desaprovação
dos atos do Govêrno Provisório seria, com efeito, a anula
ção da própria Revolução. (Apoiados.)

Não estamos aqui para julgá-la.
Essa função, Sr. Presidente. não é a nossa; essa compe

tência o povo não nô-Ia deu. Aqui estamos para ordenar
nosso estado jurídico.

Tenho concluido. (Muito bem. Palmas. O orador é cum
primentado. )

O Sr. Presidente - Vamos prosseguir nos noss-os traba
lhos. Em primeiro lugar, vou resolver a questão de ordem
suscitada pelo nobre Deputado Sr. Daniel de Carvalho.

Infelizmente - porquê tenho por êsse ilustre Depu
tado o maior aprêço - sou forçado a decidir contra S. Ex•.
Realmente, seria um poder do qual a própria a AssembléIa
se deveria atemorizar êsse, que, de certo modo, quer Sua.
:ex. seja atribuído ao Presidente, de, por ato próprio, re
tirar do projeto Constitucional artigos já aprovados pela
Assembléia.

Assim, pelo justo receio de, se enveredásse por êsse
caminho, perder a confiança com a qual tanto me honra a
Assembléia, deixo de resolver., favoravelmente ao ponto de
"'ista de S. Ex., a questão de ordem, que foi posta em
têrmos perfeitos.

O requerimento de S. Ex. tinha por fim, exclusiva
mente, que eu, como Presidente, eliminasse o art. 14. Á.
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vista disso, ponho em votação os requerimentos de destaque
-do art. 14, para o fim da sua rejeição.

Dentre os requerimentos dessa natureza, tenho aquí em
frente o do Sr. Deputado Fábio Sodré, quanto ao destaque
do art. 1 i do substitutivo da Subcomissão, ou do art. 14

·do projeto._
:tsse, o assunto sóbre o qual vou ouvir a Assembléia.

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nohre DppuLado,
para encaminhar a vota<;ão.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (Para encaminhar a vota
.ção) - Sr. Presidente, a bancada paulisLa vota a favor do
destaque requerido pelo nobre Deputado Sr. Daniel de
Carvalho, e assim se manit'''·~L.t. D')" e~I't"lI·I-1 .fllé o exam~
·dos atos do Govêrno PI'ovisó!'io nã'1 1'0u,..( itll"" n6m pode
constituir, em ahsoluto. mat ~l'ia r-o'l"':it'1oi.mal.

Procede coerpntemente. porqu~ !-E'mpr~_. $~ bateu contra
a inversão da ordem dos trahalhos, e ~PI'i~ in ,rf-rter essa or
dem tratar do exame dos :ltos do Go"~.rTlo Provisório antes
de definitivamente promul~ada ft Constituição da R€f'lí
blica. .

Em tais condições e ~Jm ê~sn g~lI(jdo é que a bancaria
paulista 'Vota a favor de rl p staql1e requerido pelo nob,'e
Deputado Sr. Daniel de Oarvalho, secundado pelo ilu:!ltre
colega Sr. Fábio Sodré. afim d~ que o estudo dos ato!=: fio
'Govêrno Provisório sejam fpito pm:teriormente á promul-
gação da Constituicão . {M'ltito bem.) .

O Sr. Lino Machado - SI'. Presidente, peco a palavra.
'Pela ordem.

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

O Sr. Lino Machado (Pela ordem) - Afim de evitar a,
.eonstantes dt:>clal'aCÕl>S ,J~ voto. pediria a V. Ex., Sr. Pre
sidente. con;n;lt:l<;f'(\ ?l • :a:::n "f1hrt> !'le aCl"ita a votacão n,'minaI.

Veja V. Ex. n..."t" Il~PU ~pstv uma n~"'l1l"na2'l-'nt á f,róprí3
Assembléia.... ~sta \ssp.lllbléia que se tt?m manif~gtado com
·plena inf:!<>Dn')rj(>'1"Üi ' liVT'pmante.

DE'sE'.Jal'iR qw". nE'stt" in!'ltante. ela vot3~<~ "qm i rlalmp.nte,
cada qual (Ie nó" assumindo. perante a !\f3I'ih. 1'1 r ...~pon~abi
lidade de ~u"t atitudll, fiO momento f"tistôrim quo> vlvAmos_
(Muito bem.)

O Sr. Presidente - Oportunamente, S11hmetE't'el ao voto
.(Ia Call:l o requerimento do Sr. Deput<ltio T.ino Machado.

O Sr. Kerg;naldo Cavalcanti - Sr. Prp~lrlpntp,. Pp.co a
palavra.. pela (ll'·ipin.

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

O Sr. T!erginaldo Cavalcanti (Pela ordem) - V. Ex••
'Sr. Presidente. $-egnndo coTeio. dpve ter sôbre sua mesa de
trahalho requprimento ~eu. de jestaOllP r1e "meneia cie mi
nha autoria. Nessa emenda, que recebeu o n. i,200, pro-
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'POnho maneira particular de julgamento dos atos dQ ao
rêreo Provil'Ório •

. ~~. I.JOI'tanto. CZ!1G y. Ex. conceda. sObre 08 destaques
solICitado!' 'pelos nobIlíssImos colegas, preferência para vo-
tação da mesma. (Muito bem.) .

O Sr. Presidente - Atençãol Já anunciei a votacão do
destaqu.., puru e simples, do art. U. Se, entretanto. o no
bre Dp.llut.ado quiser. ouvirei a Assembléia sObre a prefe
rência que requereu.

l:ll' " ·11 I 14 fôr mautido, terei de considerar prejudicada
a emclH'la fie l:'. Ex.; se fOr rejeitado, ouvirei, então, a Casa
sÔbr€' Olltl'''S emendas.

O ~R. KERGINALDO CAVALCANTI - Mantenho meu
'requerimr>nto de preferência para o destaque da minha
emenoa n. i .200. ·,4

O Sr. Presidente - Tenho o poder de decisão contrária,
O 8R. KERGINALDO CAVALCANTI Nesse caso, .

ctlI'val'-rTIe-ei, respeitosamente, ante a decisão de V. Ex.
Insisto, ('Iol'l'm, no pedido. porquê, de fato, minha emenda se
.apresent.a sob critério diferente das demais.

O SR. PRESIDENTE - Havendc. ja anunciado a votação
do destaque que suprIme o art. 14, concilio o caso por esta
forma: se a Assembléia Sf' pronunciar pelo art. 14. é porquê,
conhecidas as demais emendas, prefere o art. 14 a· qualquer
(lutro dispositivo.

Resolvo já a questão de ordem, submetendo á Assembléia
o requerimento formulado pelo Sr. Deputado lterginaldo
Cavalcanti para que seja preferida a emenda de S. Ex. ao
art. 14 do projeto.

O Sr. Minnano de Moura - Peco a pala-"Ta, para enca
minhar a votação.

O Sr, PresidE'l1te - Tem a palavra, para encaminhar à
-votação, o nobre Deputado.

O Sr. Minnano de Monra (Para encaminhar a votação)
.- Sr, Presidente, há grande confusão em tÔrno do assunto ..
O requerimento de destaque do nobre Dep'tltado, Sr. Daniel
de Carvalho, simplesmente pÔs a questão neste terreno:
se ° art. 14 devia permanecer nas "Disposições Transitórias"
ou ser daí deslocado.

É questão de ordem sObre a qual se há de manife~
tar a Ass~mblpia, cooforT'"~ pt'onl1-eran Os outros orado
'-res e V. Ex. mesmo, Sr. Prp.f:ldeute, deliberou.

Tenho, também, requerimento de destaque de emen
e:l. relativR ao art. U, requerimento no sentido de supres
são do mesmo artigo, mas como P"'aféria que não deve ~~
·deliberac:: pela Assemblf', "'.nT\~4:tuinte.

C l~q\H'_'imento do ~r. npnul.ado Daniel de Carv~hoJ
embora pleiteando a supressão é, tod.lvia, !'!ife- Jote J" ~ell,
porquê envolve Ql;estão de nrdem. que não pre.iudican. t:e
-modo algum, o ponto da vista em que me coloquei, :'uer
·dizer: ma~'~~stando-se a Clt"" t'rmt~'8 o requerim":tto de
destaque do Sr. Dllnip,} tie rarvalho. x:ão ficará 'f". tTl'ld.:- al
::goro prejudi:ado o mérito, isto é, o caso da perma.n~Tle1ft
·e da aprovação ou rejeição do artigo i4 das Disposições
"Transitórias.
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;Assim, afim. de que o requerimento do Sr. Deputado
Damel de Carvalho não prejudique de qualquer forma O
destaque solicitado, quanto á s~pressão do art. U, peco
que V. EL. Sr. PresIdente, contmue encaminhando o as....
su~to . como êle n~sceu e como propôs 'o nobre leader da
m:llorIa, Sr. MedeIros Neto. (Muito bem.),

O Sr. Presidente - Vou submeter ao voto da Assem
bléia C! destaque. do art. 14, nos têrmos da interpretação
que deI ao requerImento do Sr. Deputado Daniel de Car"Valho
e considerando o requerimento de destaque do Sr. Fábio
~ri. -

Os requerimentos são os seguintes:
. Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Constituinte:

Requeiro se destaque da matéria em votação o artigo
fi do substitutivo da Subcomissão (antigo art. 14 do subs
titutivo da Comissão), afim de que a, matéria do mesmo ar
tigo seja sujeita a exame, estudo, discussão e votação depois

•de promulgada a Constituição, conforme consta no decreto,
de convocação desta Assembléia.

Sala das Sessões, 1 de Junho de 1934. - Daniel de
Carvalho.

Disposições Transitórias

Requeiro o destaque do art. 1i do substitutivo da Suo-
comissão.

Sala das Sessões, 30 de Maio .de 1934. - Fábio Sodré.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a·
votação, o nobre Deputado ~

O Sr. Acúrcio Tôrres (Para encaminhar a votação) 
SI': Presidente, confesso a V. Ex. que é com grande cons
trangimento que me dirijo, nesta hora, á alta personalidade
do Presidente da Assembléia.

Para esclarecer o caso. Sr. Presidente, pediria a esmola
da memória, aliás muito boa, de V. Ex.

Quando, há pouco, antes de falarem os Deputados Da
niel de Carvalho e Medeiros Neto, V. Ex. submetia a matéria
ao voto da Assembléia, não submeteu a votação do art. t4
ou de qualquer destaque em que se pleiteia a sua aprovacão;
V. Ex. submeteu o requerimento do Deputado Daniel de
Carvalho, declarando á Assembléia que ela, naquele instan
te, ia decidir se o art. 14 -era, ou não, dispositivo constitu-
cional.

O SI\. HENRIQUE DODSWORTR - Foi o que o Sr. Medeiros
Neto declarou.

O SR. ACúRCIO TORRES - O Sr. Deputado Medeiros
Neto, honrado leader da maioria da. Assembléia, respon-·
dando, no seu formoso discurso de há pouco. ls palavras que
S. Ex.. data 'Vênia, havia mal compreendido, pala-vras profe
ridas pelo Sr. Daniel de Carvalho, S. Ex. reafirmou o ponto
de vista do Presidente da Assembléia, declarando aqui, 8C?S
ouvidos de todos os Srs. Deputados, que o que a AssembléI&
tinha de resolver era se devia, ou não, deixar como disposi
tiVQ constitucional o art. 1.4 do projeto, ou ar!. H do pa
recer.
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Como, Sr. Presidente, vem V. Ex.. néste momento. e
anuncia, depois, dêsses doi," discursos. oão mais 'lUe a As.
sembléia iria desolver sôbl'e a constitucionalidade ou não,
do dispositivo citado, mas que ela era chamada a se pronun.
eiar a favor ou contra êsse dispositivo, quando todos os
oradores que oeuparam atenção da Assembléia. inclusive o
ilustre "leader", afirmaram, mais de uma vez, que não 8G
entraria no merecimento do dispositivo em questão.

O Sr. Presidente - O nobre Deputado, evidentemente,
ouviu maio Presidente. Disse. mais de uma vez. que a vo
ta~ão· se coloca nêste terreno: destaque do art. 14, para re-
jeicão como dispositivo constitucional. Não é possível ser
mais claro.

O SR. ACúRCIO TÓRRES - Dê-me dicença. Sr. Presi·
dente: Com êsse adendo de V. Ex.. dou-me por satisieito.

.O Sr. Presidente - Não tenho dito outra cousa desde o
começo.

O Sr. Carneiro de Rezende - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação. o n~bre Deputado.

O Sr. Carneiro de Rezende (Para encaminhar a '/)otaçãoj
- Sr. Presidente, os Deputados do Partido Republicano
Mineiro, guardando digna e logicamente a atitude que
lhes foi imposta pouco tempo após a vitória da revolução
de outubro. não podiam deiJ:ar de declarar coletivamente
seu voto em matéria de tamanha importancia.

De acõrdo eom o decreto que o Govêrno Provisório
organizou e baixou., em 11 de outubro de 1930, foi confir
mado o ato dlssolutivo de todas as corporações legislativas
do País, desde o Congresso Nacional até a Camara Muni
cipal.

Em harmonia com o aludido decreto organico, as fun
ções legislativas e executivas de ordem geral, de ordem re
gional e de ordem local. passaram a ser eJ:ercidas discricio
nariamente, de modo direto ou indireto, pelo Govêrno Pro
visório, estabelecendo-se, assim, o ·unitarismo político e ao":.
ministrativo e substituando-se, destaque, c regime federa
tivo.

Por outro lado, Sr. Presidente, conservaram~sfll o Poder
.Tudiciário e as Constituições Federal e estaduais,' todas as
respectivas legislações, inclusive as de ordem municipal,
com as restrições e alterações que fôssem estabelecidas e
por estabelecer.

Portanto, 81'. Presidente, em face do que estou expondo.
em síntese, permanece de pé - preste hem atenção a As
sembléia - o princípio do estado de direito e passa a vigo
rar uma' situação, nã'O de poderes ditatoriais ou arbitrá
rios, mas, ao contrário, uma forma de poderes discricioná
rios, limitados pela própria autoridade oriunda da fôrça
revolucionária.

Ora, Sr. Presidente, se permaneceu de pé o princfJ)io do
estado de direito e passou a vigorar uma situação jurídica
de poderes auto limitados, poderes discricionários, não resta
a menor dúvida, é claríssimo, que o Chefe do Govêrno Pro-'
visório é submetido á. responsabilidade, peloOs atos de sua
gestão, nos neg6cios públicos, durante três anos e seis
meses de govêrno.

VOLUMll: XXII 33
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Se o Chefe do Govêrno Provisório está chumbado a essa
obrigação prescrita pela lei positiva, á qual vem juntar-se
a obrigação de ordem mOl'al - a suprema leI do dever 
a represeI;ltaçâo do Partido Republicano Mineiro não faz
injúria ao Cbefe do Govêrno Provisório em Bllpfl-Io capaz
de furtar-se á prestação de contas durante 11m govêrno que
·dura t.rês anos e seis meses.

E furtar-se a essa obrigação moral e positiva é dar um
péssimo exemplo aos interVE'ntores dos Estados e aos pre
feitos dos Municípios. (Muito bem.)

De mais a mais. estou apoiad(, na opinião aquI expen
dida desta tribuna, na sessão de i6 de fevereiro do oor
rente ano. se m~ não engRno, pelo eminente Ministro da
Fazenda, Sr. Osvaldo Aranha.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador o tempo.
O SR. CAkNEIRO DE REZENDE - Quando ascendi á

tribuna, Sr. Presidente, tive o cuidado de examinar o re
lógio incrustado nessa mesa presidencial. e pareee llUe
me tenho apenas utilizado de cêrca de dois minutos.

O Sr. Presidente - Apenas aviso V. Ex. que o tempo
não demora muito a acabar. (Riso.)

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Disse textualmentf!
{) Sr. Ministro da Fazenda:

"O requel'jjnentoque dá motivo ti minha 1)re
senca nesta tribuna, está entre aqueles que. se oon
denados pelos regulamentos, deveriam êle! ser vio
lados, por isso que não é admis'!fvel viver num Pale
corno o nosso, DO momento em que se Quer lmplnntar
uma dpmocracia, negando o direito aos r~prE'gE'ntan

tes do povo de exigirem. dos hom"'Ds pÚblieos, 8
presta(:ãD de contas de seus otos. e Dpgllndo a08
hOmPlll'> Tll1hlir{)!': o rlirpito de virem expUcã-los e de
fender-se perante; a Nação."

Ninguénl, ainda, SI". Presidente, encar')t.! essa ~uestão
do que o ilustre Sr. Ministro da AgriCUltura. c bonrado
Sr. Juarez Távora, quando foi incisivo no discurso aqui
proferido em data mais recente. convidando os 81's. Depu
tados a que examinassem, pelo menos, a ilegalidade ou le
galidade, a conveniência ou inconveniência. a lesividade ou
ilesividade dos atos praticados pplo Govêrno Prcv:sflrio.

O SR. .ÂDoLFo KONDER - Dizendo que não aprovassem
os atos de cambulhada..

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Pois bem. Sr. Pre
sidente. Se a-pesar-da prescrição da lei suprema do dever.
que é o imperativo categórico de Kant, se a-pesar-dos de
poimentos e das palavras pronunciadas· por êsses dois Mi
nistros, a Assembléia Constituinte furtar-se ao dever da
tomada de contas ao Govêrno Provisório, teremos, na alvo·
rada da nova Constituição. praticado um ato que a Reva.
luCão de outubro não pode perdoar; e ent!o essa Consti
tuicão estará sepultada. na noite cerrada dos tempos. E isso,
quando, na presidência da Assembléia Constituinte se en·
contra V. Ex., Sr. Presidente. e, na chefia do Govêrno, o
Sr. Getúlio Va.rgas, OS dois grandes responsáveis pela Ra-
voluCão de outubro, os dois grandes fundadores da Alianc8'
Liberal, cujo programa tinha por objetivo supremo com-
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bater a eleicão do Chefe de Estado pelo Presidente da Re
pública, e combntct', mais, toda e qualquer forma de impro
bidade político on administrativa.

A represontncüo do Partido Republicano Mineiro, nesta
hora incisiva, l\cste mome.nto definitivo, espera que a As
sembléia Naclonni Constituinte tenha a necessária bravura
moral de declnrnr qua vai aprovar o requerimento oferecido
pelo digno Depl1lodo. mou companheiro de bancada, senhor
Daniel de Carvnlho,

Dessa manelrn, (lst,oromos dando a maior prova de leal
dade para com n rnvolllçiio de outubro. (Muito bem; muito
bem. Palmas),

O Sr. João VntlSbOllll - Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhnr n vol.ncüo,

O Sr. Presld<lnto - Trm 11 palavra, para encaminhar a
votacão, o nobro Dl\lllltnllo Joüo Vilasboas.

O SI', João VUll8bOI1R (Para encaminhar a votação)
- Sr. .Presidente, t.ll~~dl~ o primeiro turno da votação do
projeto consLi LucI onn L, mnntfesl.ei-me contrário á. perma
nência. dentro do loxto constitucional, do dispositivo cons
tante do art. H dU!l "Disposições Transitórias". Assim m~
pronunciei po:-qull rf\conht'c! que a aprovação dos atos do'
Chefe do Govêrno PI'ovlsórlo, como a dos seus Delegados nos
Estados, não podo !lt~r mnl,órln incluída em uma Carta Com·
titucional. Aindn mnls /Õl(l firmou essa minha convicção aO
ver o próprio dacrelo do Sr. Chefe do Govêrno Provisório
convocando as cl{lf~11cs desta Assembléia Constituinte, e co
locando, na serinciio das matérias que aquí deviam ser
ventiladas, a aprovllCüo dos atos do Govêrno, como matéria
posterior á promulgllCüo da Constituição.

Nesse sentiao. quando se fez a votacão, em primeiro
turno, de projeto Cansl itucionnl. apresentei um requerimento
á Assembléia, afim de que fosse destacado o art. f.í para
constituir objeto li pnrte,

Sou, portanto, coerente com a minha atitude desde o
início dos trabalhos consUtI1r.ionais, apoiando o requeri
mento do ilustre rCPI'('!lf\nlaTlle de Minas, Sr. Daniel d~

Carvalbo, par'a quO 1'(\ u rnsf,o n llProvação dos atos do Go
vêrno das "Disposic:Iil"1il Trunsltórias" da Constituição, que
ora estamM elaborando, .

Sr. Presidente, pnnRO, do acOrdo com o nobre leade,.
da maioria, que os nto~ dos ditndores não se acham sujeitos
á sanção de qUlllqll~r porll\r. Penso que um govêrno de fÔrca,
conduzido á supr(lmn dlrecão do País pelas classes arma
das e pelo povo. nno tom que prestar contas dos seus atos
senão a essas mesmll5 cl(ll11ses armadas e a êsse mesmo povo
que lhe cassarão o dIreito de governar a Nação. Mas, Sr.
Presidente, já que o honrado Chefe do Govêrno Provis6rio,
num ato digno e louvável. convocou esta Assembléia, dan
do-lhe, como uma rln~ at.rlbuições, ° exame dos seus atos de
govêrno, para aprovâ-Ioll ou cancelá-los, julgo que a As
sembléia Nacional nlin póde fugir a êsse dever.

Não podemo! furtar-nos ao e:xame dêsses atos. E não
foi somente por êsse decreto que o Govêrno pediu a,san:
Cão do povo, pelos ,seus represent~ntes nesta Ass~mbléi~
relativamente á admmlstração da DItadura no BrasIl: dOI!
Ministros de Estado aqu( vieram, falaram em nome próprio
e no do Chefe do Govêrno Provisório, pedindo a. Assembléia



-516 -

não se excusasse de estudar, um a um, todos os atos do g()oo
vêrno.

O SR.. HENRIQUE DODswoaTH - Tanto é assim que o
decreto do Govêrno Provisório estabelecs que depois de
votada a Constituição deve a Assembléia entrar na 8prfr
ciacão dos seus atos.

O SR. JOÃO VILASBOAS - O aparte do nobre Depu·
tado vem em auxílio da minha argumentação. Justamente Q

Chefe do Govêrno Provisório, ao convocar a Constituinte, a'J
pedir ao Povo representantes que elaborassem a Constitui
ção, determinou, em seu decreto, que, em seguida.á elabo
ração e á promulgação da nossa Magna Carta, entrassem
tais repre::;entantes no exame mlOUClOSO de cada um dêssee
atos.

Em substituição ao art. {O das Disposições Transitórias,
tive oportunidade ne oferecer emenda em que firmava a
competência da Assembléia, logo após a promulgacão d~

Constituição, para aprovar 011 anular os atos do Chefe do
Govêrno Provisório. Não posso, absolutamente concordar,
Sr. Presidente, que, de momento. num simples dispositivo
das Disposições Transitórias da Constituição, se venham IJ.
dar por aprovados atos que desconbecemos, não somente do
Chefe do Govêrno Provisório, como de todo! 03 Interven
tores dos Estados.

Eis porquê, Sr. Presid~nte, voto pelo afastamento desta
matériá das Disposições Transitórias, afim de que, for
mando projeto a parte, possa ser detidamente estudada pela
Casa, de acÔrdo com os desejos expressos pelo eminenta
Chefe do Govêrno Provis6rio. (Muito bem.)

O Sr. Ferreira de Sousa - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Fer-
reira de Sousa, para 'encaminhar a votação. .

O Sr. Ferreira de Sousa (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, peuso que, neste ocaso de nossa atividade
constitucional. o assunto regulado pelo art. 14 do projeto
é dos que dizem mais de perto com os nossos sentimentos
morais e com a própria dignidade da Revolução de 1930.

Tal como está redigido, êle constitue um atentado fla
grante ao sentimento jurídico dos brasileiros, do mesmo
passo que denota da nossa parte uma atitude de covardia em
face do cumprimento do nosso dever. (Muito bem).

Se fomos chamados. pelo decreto do Govêrno Provis6rio.
para lhe conhecermos e examinarmos os atos; se o eleito
rado. quando para aqui nos enviou. teve em mira fazer dos
seus mandatários os juízes da atividade legislativa e exe
cutiva do Chefe do Govêrno, nos últimos três anos, não é
justo. não é digno, não é correto, não é jurídico. não é po
lftico alijemos de nós mesmos o fardo que se nos confiou
num pleito memorável e, de uma s6 vez, de uma penada só.
de uma pincelada única. apaguemos todos os elementos
constantes do quadro exposto â nossa apreciação.

Sempre entendi, SI' . Presidente, não s6mente á vista
da convocação. como da natureza mesma do regime em que
estamos desde outubro de 1930, caber-nos, precipuamente,
preliminarmente, basilarmente, a tomada de contas, o co-
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nhecimento de rodos os atos praticados nas férias da l~ga

lidade.
O SR. ODILON BI\AGA - Poderíamos ter essa autoridade,

se o Govêrno fosse delegacão nossa, mas nós é que viemos
depois do Gov~rno Provisório.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Assim entendo, senhor
Presidente, porquê não estamos num país em que o senso
jurídico se tenha afastado ou se tenha escondido comple
tamente da conciência e da inteligência dos seus filhos.

O SR. ODILON BRAGA - Do ponto de vista jurídico, os
atos de governos diRcricionários jámais podem ser subme
tidos á apreciação do Poder Jud1ciário.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Chego, agora, senhor
Presidente, a êsse ponto do aparte com que me honra o
nobre colega e brilhante Deputado por Minas Gerais, senhor
Odilon Braga.

Há uma opinião, muito espalhada nesta Casa, de que
estivemos nestes três anos sob um poder ditatorial, ou di
,gamos, sob um poder absoluto. É um profundo êrro de
técnica que todos nós vimos praticando. O Brasil, nos pró
prios têrmos da Lei Organica do Govêrno Provisório •••

O SR. ANTONIO JORGE - Foi êle mesmo, aliás, quem n'a
decretou.

O SR. ODILON BRAGA - Além disso, a Lei Organica
admite a prática de todos êsses atos.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - ... não esteve sob
uma Ditadura, sob um poder absoluto; esteve sob um
poder discricionário.

Quem, Sr. Presidente, perlustra as páginas antigas ou
modernas de todos os tratadistas de Direito Público, sabe
perfeitamente que poder discricionário não é poder abso
luto, não é poder ditatorial; sabe que poder discricionário
não é poder autoritário.

O Chefe de um Govêrno discricionário não é um ár
bitro absoluto, frente á nação.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Já houve quem dis
sesse que os governos absolutos representam a vontade do
próprio povo.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O chefe de poderes
disoricionários, dizia eu, não é um dono perfeito e completo
da nacionalidade; não é um mandão, no bom sentido da pa
lavra; não é um controlador incontrastável de toda a vida do
País que êle dirige.

O SR. ODILON BRAGA - A revolucão cria um estado de
fato e não de direito.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O govêrno discricio
nário, pela sua natureza - e vou responder ao nobre Depu
tado que me honrou com o seu aparte - é um poder de
direito, e, como tal, encontra barreiras jurídicas; é uma or
ganização contida dentro das normas g~rais de direi!o, acei
tas vela conciência da nação a que êle preside; nao é, de
modo algum, fôrça descontrolada de um homem autoritário
e absoluto,

O meu nobre colega, Sr. Odilon Braga, cujo talento tan
to adIiliro, cuja cultura é padrão de honra para' todos n6s
desta Assembléia•••
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o SR. ODILON BRAGA - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - ••• e cuja interve:l.cão

com apartes no correr dessas minhas palavras sinceras de
estudioso do Direito me faz prazer extremo, traz á baila
justamente a questão de serem os poderes de uma revol:lção
poderes nimiamente de fato.

Efetivamente, uma revolução, quando vitoriosa, cri~
desde logo um p.stado de fato; não dá lugar a um g'ovêrno
de direito.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Subordinado aos .in
seios da própria Nação.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas no caso brasileiro,
desde que o próprio chefe do poder discricionário se auto
limitou, satisfazendo os anseios da alma jurídica do Brasil
e, sobretudo, querendo nos colocar bem perante os povos ci
vilizados, promul/1:ou o decreto-lei n. 19.389, COnhef\ldo pela
designação de "Lei Organica do Govêrno Provisório" desde
que êsse poder assizn estabeleceu comportas, barreiras ao
seu próprio arbitrio, voltámos ao Estado de Direito.

O SR. KERGINALDO CAVALCA."<TI - Fê-lo por imposicão
dá conciência do Pais. Essa é que é a verdade.

O SR. GABRIEL PASSOS - O pensamento de V. Ex. pode
chegar ao seguinte: desde que houve essa autolimitação. o
Govêrno Provisório é responsável por todos os atos infrin
gentes dessa autolimitacão. Quer aprovemos, quer rejeite
mos êsses atos, os que estiverem em oposição á LeI Orga
nica do Govêrno Provisório terão de ser submetidos ao Po
der Judiciário, para seu julgamento.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Estou de acÔrdo com
V. Ex. em que () Poder Judiciário continua competente para
julgar os atos praticados pelo Govêrno Provisório e I-·eço á
taquigrafia registre o gentil e esclarecedor aparte com que
V. Ex. ilustra o meu discurso.

Assim, Sr. Presidente, com a decretação da Lpi Orga
nica, restaurámos o Estado de Direito. O Brasil deixou <ie
ficar submetido a um govêrno de fato.

Não poderemos, agora, portanto, em um voto simples,
aprovar de plano e em globo os complexGs e variadfssimos
atos praticados sob o regime de um Esta.do de Direito.

O Brasil, Sr. Presidente, desde 11 de novembro de :1930.
saiu de uma Ditadura. E a prova é que o próprio e digno
Sr. Getúlio Vargas, a quem não escondo a maior conside
Tação, jamais aceitou, em documento algum, a designação. '0
nome de Ditador; o próprio Sr. Getúlio Vargas veio a esta
.Assembléia prestar-lhe contas dos seus feitos na alta gestão'
do País eom .a mensagem que nos leu no dia inaugural dos
nossos trabalhos.

E foi ainda ·S. Ex. quem, perfeitamente côncio rias suas
atribuições, proclamou, do alto da Mesa da Assembléia, vir
depor sôbre o seu procedimento, para êle pedindo o julga
mento seguro e sereno dos mandatários do povo brasileiro,
pois, numa manifestação de visão jurídico-política, êle
mesmo, nos primórdios da sua administração, resolvera auto
limitar-se, criar um quadro juridico. dentro do qual havia
de mover-se. .

Não estamos, Sr. Presidente, é preciso repetir, num Es
tado de fato. Reingressámos, desde fi de novembro de 1930,
lilUIn Estado de Direit().
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Poucos dias depois da decretação da Lei Organic·a o
então Mi.nistro .d~ Fazenda, .~r •. José M.aria Whitaker, pro
curando tranqUllIzar a oplUlao mternaclOnal sõbre a ~dtt1de
do Brasil, no sentido de assegurar a sua. intenção de ldpei
tal' os compromissos diversos perante as outras nacõcs
disse, numa entrevista ao The Ne'w York Times, peder a1'il.'~
mar, em nome do Govêrno Provisório, que o Brasil não es
tava mais sob um Govêrno de fato, mas sob um Govêuo de
Direito; que não mais tínhamos uma Constltui.;ão, no sen
tido completo, vamos dizer, de uma imposição popular, mas
possuíamos uma Constituição sintética na Lei Organica com
que o (7f)vêrno Provis6rio disciplinou as suas próprias ati
vidades.

Esta noção, Sr. Presidente, de poder discricionário e
poder absoluto é conhecidíssima no call1(lo elu r!IC'eit.o. Vamos
ler o grande Rui Barbosa e verificaremos que êle já fazia
claramente essa distinção.

O Sr. Presidente - Atenção! O tempo de que V. Ex. dis
põe está a terminar.

O 8R. FERREIR...-\ DE SOUSA - Agora, para. nâo citar
autores estrangeiros, o mais moço talvez dos nossos grandes
juristas, a maior capacidade em matéria de direito admi
nistrativo, o Ministro do Tribunal Superior de Justiça de
São Paulo, Sr. Mário Marzagão, professor da Faculdade de
Direito daquela cidade, numa monografia publicada há pou
co tempo, sôbre contratos de concessão de serviços públi
cos, estabeleceu a linha diferencial perfeita, entre poderes
discricionários e poderes absolutos, para concluir que. nos
primeiros, embora haja a reunião num só homem de di
versos poderes, não há um poder sem lei, não há um Es
tado sem direito, não há um governante sem barreiras.

O SIl. ODILON BRAGA - V: Ex. está fazendo abstracão
da revolução.

O SR. FERREIRA DE SOUSA. - Não faço abstração da
revolução, porque o iJr0prio chefe da revolucão, no decret()
n. 19.398, se declara não mais govêrno de fato, mas chefe
de govêrno discricionário.

O SIl. HENRIQUE DODSWORTH - Foi o próprio Govêrno
Provisório que, no decreto de convocação da Assembléia,
oonsignou o item da aprovação dos atos do mesmo go
vêrno.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não posso, Sr. Presi
dente, admitir que o Sr. Getúlio Vargas. homem de bem e
aprumado, tendo vivido a vida dos cultores do direito, des
conhec;a a extensão jurídica da palavra "discricionário", que
êle, dizendo-se chefe do um govêrno discricionário, preten
desse ser um ditador absoluto, ditador sem "contrOle" na
vida da nacionalidade. Tanto assim que êle mesmo nos
convocou para conhecer de todos os seus atos.

Nestas condições, não podemos dar nossa aprovação ao
art. 1.4, porquê, dando-a, faltaríamos a um compromisso
eleitoral •.•

O SR. .ADOLFO KONDER - Seria o próprio suicidio da
Assembléia Constituinte.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - ••• e, sobretudo, fa
ríamos grave injúria ao mais elementar senso jurídico da
nacionalidade. (Muito bem.)
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Durante o discurso do Sr. Ferreira de Sousa,
o Sr. Antônio- Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. TOIll2Z
Lôbo, 10 Secretário e novamente pelo Sr. AntO
nio Carlos, Presidente.

O Sr. Fáhio Sodré (Para encamini'tar a 'Votação) - Se
nhor Presidente, o pedido de destaque que tive ocasião de

. enviar a V. Ex. era para re.joicão do art. 14, por enten
der que á Assembléia não compete aprovar os atos do 00
vêrno Provisório. senão derrogar alguns deles, ou todos, á
medida que fossem trazidos ao seu exame.

Os atos do Govêrno Provisório, Sr. Presidente, os atos
da revolução, são atos de soberania, são atos perfeitos e
acabados. Independem, pois, da aprovacão da Assembléia.

Ainda mais, não s6 independem da aprovação da As
se:nbléia _••

O SR. ADOLFo KONDER - Foi o próprio Govêrno que
reconheceu na Assembléia competência para examinar os
seus atos.

O SR. FABIO SOnRÉ - São atos que existem, que pro
duziram e estão produzindo todos os seus efeitos e para os
quais não há a menor necessidade· de aprovação da Assem
bléia. Esta poderá, estava eu a dizer, derrogar um ou outro
dêsses atos, ou todos êles, mas não aprová-los, porquê êles
já estão tacitamente aprovados - são atos da revolução.

Quanto a Assembléia Nacional Constituinte se reuniu,
nas suas primeiras sessões, votou uma moção aprovando a
revolução, evidentem~nte, aprovando-a, com todos os seus
atos legislativos do Govêrno Provisório e os executivos de
correntes dêsses mesmos atos legislativos.

Se al)rovarrnos, Sr. Presidente. o art. 14 como ~stá,

aprovaremos todos os atos executivos e legislativos. Signi
fica isto que, se houver, como pode muito bem acontecer,
atoc:: rff'C:: prepostos do Chefe do Executivo nos Estados, em
contradição, com Os atos legislativos do Govêrno Central,
apT"(lv~"""'T'"JOS atos que se contradizem. Não é possivel que
a Assemblpia queira praticar tal incoerência. Além disso,
insisto, alpm de não aver a menor necessidade de aprovação
porquê os atos legislativos no Govêrno Provisório indellen
dem da aprovação da Assemhléia. c;ão atos completos de so
berania, a verdade, é que já foram êles aprovados pela As
ser.-.hléia numa das suas últimas sessões.

O art. 193 das "Disposições Gerais" reza o seguinte:
"Oontinuam em vigor as leis que, explicita ou

implicitamente, não contrariem as disposições deste.
Constituição ...

As leis do Govêrno Provisório, portanto, continuam em
pleno vigor desde que não contradigam, naturalmente, os
preceitos desta Constituicáo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - As leis, não os atos.
O SR. HENRIQtlEDODSWORTH - Razão pela qual é ne

cessário O exame dos atos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E os atos dos Intervento

res e dos prepostos do Chefe do Govêrno Proyisório.
O SR . FABIO SODRÉ - Todos os atos dos Intervento

res, como os do pr6prio Chefe do Govêrno Provis6rio,estão·
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subordinados á legislação que êsse Govêrno estatuiu. Os
atos contl.'ários a essa legislação são nulos de pleno direito.

O SR. DAN~EL DE CARVALHO - São nulos se vingar a
emenda Raul Fernandes.

O SR. FABIO SODRÉ - Se a Assembléia não dispu
ser sôbre o assunto, êsses atos ficarão de pé enquanto não
forem revogados em virtude da própria legislação do Go
vêrno Provisório.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ~sses atos seriam man
tidos depois da apreciação dos do Govêmo Provisório por
parte da Assembléia.

O SR. FABIO SODRÉ - Nestas condições, Sr. Presi
dente, de fato, embora haja precedentes de Assembléias
Constituintes que votaram aprovação dos atos do Govêrno
Provisório, temos de considerar sobretudo, depois da evo
lução do conceito dos governos de fato no Direito moderno,
temos a considerar que isso é uma velharia inexplicável
sem a menor justificaçãQ.

Não temos de aprovar, repito, os atos do GQvêrno Pro
visório, êles subsistem enquanto estiverem de acOrdo com
a própria legislação dêsse Govêrno.

O Sa. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. então vota pela
supressão de todo o a~tigo.

O SR.. FABIO SODRÉ - Voto pela supressão integral
do artigo. A Assembléia Constituinte ou a Assembléia Or
dinária poderão reformar atos do Govêrno Provisório por
meio de projetos de lei ou resolução presente .,asa ou pe
rante a Assembléia ordinária.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E o decret e convoca
ção da Assembléia, não lhe deu poderes para a apreciação
dêsses atos?

O SR. FABro SODRÉ - Atrás de um êrro cometido
pelo Govêrno Provisório nada justifica a insistência no
mesmo êrro.

Ora, Sr. Presidente, acredito que a Assembléia votará
e votará sem cõr política, sem quebra de solidariedade po
lítica - a rejeição do art. H, entendendo que os atos do
Govêrno Provisório são atos de soberania, atos perfeitos e
acabados,que não precisam da aprovação da ASi?embléia
Nacional. ,

As próprias medid~s legislativas não podem ser corri
gidas pelo Poder Judiciário, porquê são leis feitas por Po
der soberano.

Não pode o Judiciário tomar conhecimento dessas leis,
mas tão somente das suas infrações. Somente o Poder Le
gislativo criado pela nova Constituição poderá revogar qual
quer lei procedente do Govêrno Provisório como outra qual
quer que esteja em vigor.

É uma legislação comum á do Govêrno Provisório.
Nestas condições, espero que a Assembléia aceite o des

taque, para rejeitar o art. fi. (Muito bem.)

O 8r. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, para en
caminhar a votação.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
'Vota<:ão, O Sr. Deputado Henrique Dodsworth.
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o Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a 'Votação)
- Sr. Presidente, o tumulto do recinto faz que, muitas ve
zes, não ouçamos bem. O extraordinário, porém, é que
V. Ex. ás vezes não vê bem .••
, Tanto quanto pude depreender das palavras que V. E~.

proferiu, ao julgar a questão de ordem suscitada pelos no
bres Deputados que me antecederam na tribuna, o que a
Assembléia vai decidir, agora, é, exclusivamente, sObre se
é ou não matéria constitucional o exame dos atos do Govêr-
no Provisório. .

Essa decisão de V. Ex. é da maior importnncia, por
isso que, por efeito dela, não será prejudicada emenda al
guma que trate do assunto, e o pr6prio art. 14, oportuna
mente, reviverá na discussão do plenário, provocada pelos
requerimentos de destaque que se encontram sObre a mesa.

O SR. MORAIS ANDRADE: - Se fOr julgada constitucional
a matéria.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O eminente leader
da maioria, Sr. Deputado Medeiros Neto, teve ensêjo de re
forçar êsse pensamento de V. Ex., em têrmos de clareza e
evidência incontestáveis, divergindo eu apenas quanto li.
competência que S. Ex. nega â Assembléia para a aprecia
~ão dos atos do Govêrno Provisório. O próprio decreto de
convocação, refere-se a êsse exame. (Muito bem.)

O SR. MEDEIROS NETo - Permita V. Ex. um aparte: o
juiz julga a sua competência porquê se lhe faz um requeri
mento?

O SR. llENRIQUEDODSWORTH - Não é disso que se
trata. A questão, tal como a estou expondo, tem por obje
tivo contraditar os ,que sustentam ser o exame dêsses atos
descabido, em face da situação política em que nos encon
tramos. Afirmando-se, como se fez, que escapam á apre
ciação da Assembléia os atos do Govêrno Provisório em con
sequência da natureza dêle, cabe o argumento de ser pro
cedente a análise da atividade do Govêrno, pedida por êle
mesmo no decreto com que reuniu a Assembléia.

Tudo gira, portanto, em tõrno da oportunidade.
O ilustre Deputado Sr. KerginaldoCavalcanti a êsse

respeito apresentou a emenda n. 1.200, que diz:

"Os atos do Govêrno Provisório, interventores
federais nos Estados e mais delegados do mesmo Go
vêrno, serão discutidos e aprovados ou não, separa
damente, após a promulgação da Constituição."

Foi êsse o ponto de vista que, se me não engano, foi
sustentado da tribuna pelo Sr. Deputado Cardoso de Melo
Neto, quando, na sua alocução, teve oportunidade de defi
nir o pensamento da bancada de S. Paulo.

Sr. Presidente, tenhc emenda que transfere para as
Disposições Permanentes o artigo das Disposi~õe~ Tr~ns1
tóriasque impõe ao Govêrno .0 dever de dar a malOr dlVU!
gação, inclusiyenas escolas públicas, do novo texto constI
tucional do País.

Em íMe do que se pretende aprovarnéssecapítulo,
que é como um sernentário onde coleiam ,os exemplares mais
venenosos do ofidismo oficial, vou desistir de minha .eme~
·da, porque, realmente, a serem aIll'ovadas nele. as dISPOSi
ções que noticia' a imprensa, será, não .há dÚVIda, capítulo
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por tal forma escáXl.daloso, que da leitura dêle dev.emos
preserv~r a geracão que alvorece. (Muito bem.)

O Sr. Augusto Viegas - Sr. Presidente, peco a palavra,

. O Sr. Presidente - Tem a palavra., pela. ordem, o nobre
De~utado.

O Sr. Augusto Viegas (Pela ordem) - SI'. Presidente.
discutiu-se largamente a matéria que envolve o arot igll 14
e. como não tenha bem apreendido a .::iolur;ão paI' V ~:'C.

dada ao assunto, indago de V. Ex. se, aceito êsse artigo
corr.o matéria constitucional, estão pre.iudicadrs as ~m\:lnJas

a êle referentes ou se se p6de examinar, depois, a matéria
dêle constante.

:E a pergunta que faço a V. Ex.

O SI'. Presidente - Se a decisão da Assembléia fÔr no
sentido de se manter o art. 14, ter~i de considera..' outras
emendas para sôbre elas resolver.

Acha-se SÔbre a mesa e vou submeter a votO:5 o te
guinte

REQUERIMENTO

Requeiro votação nomin.al para o destaque re1.al.iYo ao
artigo 14 '0 projeto.

Sala das Sessões, i de Junho de :193~. - Lino Machado.
Aprovado.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Requeiro a pror
rogação da sessão por meia hora.

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento
que acaba de formular o Sr. Medeiros Neto queir2 levan
tar-se . (Pausa. )

Está aprovado.

Fica prorrogada a sessão por 30 minutos.
Vou submeter a votos, pelo processo nominal, os n

querimentos dos Srs. Daniel de Carvalho e Fábio ~odró.
Os Srs. que aprovarem o destaqUb, respondarão

sim 8 os que rejeitarem, responderão - não.
Vai se proceder á chamada.

O Sr. Tomaz Lôho (iO Secretário), procede á chamada
dos Srs. Deputados, para a votação :nominal.

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 225 senho
res Deputados.

O Sr. Secretário vai proceder á leitura dos nozres dos
81's. Deputados que responderam - .sim.

O Sr. Fernandes Tãvora (21) Secretário) procede á lei
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados qUE'! respon
deram - sim.

Figueira Rodrigues, Pontes Vieira, Kergin~!do Caval
canti, Ferreira de Sousa, Veloso Borges, Herectiano Zenay-



- 524-

de, Solano da Cunha, Leandro Maciel,. Augusto 1 eite, .J •
J. Seabra, Aloísio Filho, Lauro Santos, Henrique Dods
worth, Souto Filho, Leitão da Cunha, João Guimarães. Raul
F-ernandes, Alipio Costalat, Acúrcio Torres, Ferna(.do Ma
galhães, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, SoaN's Filho,
Lengruber Filho, Miguel Douto, Sampaio Correia, Rias For
tes, Ribeiro Junqueira, José Bl'az, Augusto Viégas, Delfim
Moreira, Cristiano M:lchado, P(llioorpo Viotti, Dll.'liel de
Carvalho, Levindo Coelho, Licurgo Leite, Campos de- Ama
ral, Carneiro de Rezende, Antero Botelho, Plínio Correia ;le
Oliveira, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barl')s,
José Carlos, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Mo"ais An
drade, Almeida Camargo, Mário Whately. Vergueiro Ces3r,
Guaracl Silveira. Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouveia, José
Ulpiano, Cincinato Eraga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré,
Antônio Covelo, Cardoso de Melo Neto, Morais Lerra, Hen
rique Bayma, Domingos Velasco, João Villasbôaq .Adolfo
Konder, Maurício Cardoso, Adroaldo da Costa, Mifluano de
M.oura, Vasco Tolado, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva
Roberto Simonsen, Pinheiro Lima e Leví Carneiro (73).

O Sr. Presidente - Responderam - sim - 73 senhores
Deputados.

O Sr. Secretário vai proced~r á leitura dos nomes dos
Srs. Deputados que re:spond.eram - Não.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á lei
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responde
ram - Não.

Cunha Melo, Alvaro Maia, Alfredo da Mata, Abel Cher
mont, Mário Chermont, Veiga Cabral, CIementino Lisboa, Le
andro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino
Machado, M.agalhães de Almeida., Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Age
nor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade.
Valdemar Falcão, José Borba, Leão Sampaio, Fernandes Tá
vora, Silva Leal, Martins Vera.s, Alberto Roselli, Odon Bezer
ra, Irenêo JOffily, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Al
berto, Arruda Falcão, Luiz Cedro. Mário Domingues. Arruda
Camara, Arnaldo Bastos, Augusto.cavalcanti, José de Sá, Tomaz
Lôbo, Simões Barbosa, Osório Borba, Hurilberto Moura, Góis
Mont.eiro, Valente de Lima, Izídro Vasconcelos, Sampaio Cos
ta, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente
.Mariani, Magalhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard
Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral,
Pacheco de Oliveira, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno
Amado, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Arnold Silva,
Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lindemberg, Godo
fredo Menezes, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral Peixoto,
Valdemar Mota, Nilo de Alvarenga, Prado KeIIy. César Tino
co, Cristóvão Barcelos, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro
Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Mata Machado, José
Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, Simão da Cunha, João Penido, João Beraldo, AI~ixo
Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Celso Machado, Bueno
Brandão, Jaques Montandon, João Alves, Lacerda Werneck,
Mário Caiado. José Honorato, Nero de Macedo, Generoso Pon
ce Alfredo Pacheco, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Nereu
Rámos, Arão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos
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Maximilianq, Anes Dias, Frederico Wolfenbuttel Renato
Barbosa, Demétrio Xaxier, Vítor Russomano Ascanio' Tubino
Pedro Vergara..F~nfa ~ibas. R~ul Bittencourt, Gaspar Salda~
nha, Alberto DmIz, AClr MedeIros, Ferreira Neto Gilbert
Gabeira. M.artins e Silva, Francisco Moura. AntOnio Penna
fort. Sebastião de Oliv~ira, Alberto Surek Edwald Possolo
Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Bárros Edmar Car~'
valho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Válter' Gosling Au
gusto Corsino, João Pinheiro, Pedro Rache, Euvaldo 'Lodi
Mário Ramos. Gastão de Brito. Teixeira Leite, Oliveira Pas~
50S, Daví Meinicke, Abelardo Marinho, Morais Paiva Nogueira
Penido. (152). •

O Sr. Presidente - Responderam - não - 152 Srs. Depu
Deputados.

O destaque foi rejeitado.

Vem á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaro que votei pelo destaque do art. 14 das "Dispo
sicões Transitórias" (11 do Parecer da Subcomissão), re
querido pelo Sr. Deputado Daniel de Carv:alho, porquê, anun
ciada a votacão dêsse destaque, o Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional declarou prejudicadas todas as emendas rela
tivas a êsse magno assunto.

Autor da emenda n. 547 (pág. 80) e signatário de umJl.
outra - a de n. 1.685 .(pág. 172), sou pela aprovação dos
atos do Govêrno Provisório, desde que seja garantida a apre
ciação sôbre êles dos tribunais de justiça, no caso de afeta
rem relações jurídicas que envOlvem direitos patrimonais.

Sala das Sessões, 1 de junho de 1934. - Delfim Moreira.

Os atos do Govêrno Provisório são de ordem eminente
mente política e se confundem no pr6prio fato histórico da
Revolução. Não se discutem á luz do critério jurídico proce
dimentos estranhos, por natureza, á ordem legal, e s6 com
preendidos na esfera excepcion.al do poder discricionário.

Como o art. 14 do projeto coincida, nos seus princípios
essenciais, com o art. 11 da emenda substitutiva da subco
missão, consignamos, por êste meio, a experiência de que,
aprovado o primeiro, se atenda, na redação definitiva. á
cláusula final do outro artigo; pois é, a essa altura, desne
cessário realçar que, votado qualquer dos dois dispositivos,
continuará o poder judiciário com a competência. de conhe
cer dos atos contrários á legislação do Govêrno Provisório,
ou não excluidos, por ela. do exame dos Tribunais comuns.
- Christovão Barcellos. - Prado Kelly.

Votei pela exclusão do artigo 14. Aceito a legitimidade
do Govêrno Provisório e a sua capacidade para legislar, e
nem viria á Assembléia por êle convocada se o não reco
nhecesse.

Todavia., até os governos constitucionais devem est~r
sujeitos a julgamento quanto aos seus atos e opservancla
das leis pelas quais se regem.

Foi êsse exame que o govêrno, a meu ver, pediu, hones
tamente, no decreto de convocação da Assembléia. para de
pois de votada a Constituição.
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Dentro das pr6prias leis do Govêrno Provisório, cuja
capacidade para tal aceito e reconheço, pode ter havido des
respeito, que firam legítimos e sagrados interêsses de ter
ceiros. A Assembléia deve receber e estudar as reclamações
ou determinar quem as deve examinar.

Sala das Sessões, 1 de junho àe 1934. - Guarací Sil
veira.

Votei contra o art. 14 das Disposições Transit6rias, por
não me parecer justo que se aprovem todos os atos dos
Interventores, sem exclt.i.são daqu~~es mesmos que c")ntral'iem
as disposições do Código dos Interventores e que por êste
próprio Código são considerados nulos. Votaria pelo art. :li
do parecer da Subcomissão que, aprovando os atos do Chefe
do Govêrno Provisório, exclUla os dos Interventores que
contraviessem a legislação revolucionária. Aprovo os atos do
Govêrno Provisório porquê o seu chefe foi investido nas
suas funções pela Nação em armas. Não me é possível,
porém, ter a mesma atitude a re;;peito -.ios atos de seus de
legados nos Estados, desde que excedessem os poderes que
lhes foram conferidos.

Sala das Sessões, 1 de junho de 193oi. -Domin(Jos VeZ
lasco.

o Sr. Preside:qte - Concluída a votação para a qual foi
requerida prorrogação, vou levantar a sessão, designando
para amanhã a mesma,

ORDEM DO DIA

Continuação da votação do projeto n. 1-B, de 1934, de
Constituição, com emendas (2° turno).

Levanta-se a sessão ás 18 horas e 10 mi
nutos.

(FINAL DO 22° VOLUME)
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