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"VOLUME X

REUNIOES DA CO}1lSSÃO
CONSTITUCIONAL
Reunião de Instalação
PRESID:tNClA DO SR. CARLOS ;MA..··UMILIANO

A's 17 horas do dia 16 de Novembro de 1933, na sala
da Comissão,. presênles os Srs. Carlos Maximiliano, Levi
Carneiro, 'Raul Fernandes, Valdemar Falcão, Marques dos
Reis, Adolfo Soares, Euvaldo Lodi, Cincinato Braga, Odilon
Braga, Vasco de Toledo. Domingos Velascoi GenerosO'
Ponce, Deodato Maia, Nogueira Penido, Sampaio Corrêa, Pereira Lira e Solano da Cunha, reuniu....se a Comissão eleita
para o estudo do Anll.~-projeto de Constituição. ~
O Sr. Solano tia Cunha - Senhores, estamos aqui reunidos er11 número "Suficiente, e mais que suficiente, para tomarmos qualquer deliberação, visto a -Comissão, de que fazemos parte, se compôr de 26 membros, e aqui já estão 17.:
Não temos presidente, nem estamos de qualquer modo organizados. Algum de nós tem de começar a propor qualquer "cousa, e eu, que tenho muitos outros afazeres, peço
permissão aos meus nobres colegas para indicar os nomes dos
Srs. Drs. Carlos Maximiliano, para Presidente da Comissão; Levi Carneiro, para Vice-Presidente. e Raul Fernandes,
para Relator Geral. São três nomes dos mais altos em nossas letras jurídicas. que, creio, conciliarão facilmente os
.
membros da Comissão.
Ü ·Sr. Carlos Maximiliano foi parte magna na organização do Ante-projecto remetido pelo Govêrno Provisório e é
grande figura do Direito Constitucional brasileiro; o Sr.
Levi Carneiro foi um dos autores do decreto que limitou
Os poderes dêsse Govêrno e o Sr. Raul Fernandes é um dos
nomes mais acatados do noss.o Direito político.
.
Parece-me que nos podemos nuclear em torno dêsses
nomes com muito boas garantias para o encaminhamento
acertado dos nossos trabalhos.
O Sr. Nogueira Penido - Peço licença aos eminentes
membros desta Comissão, para declaràr o seguinte: acabo
de chegar á séde dos nossos trabalhos, e tive ciência de que
o I3r. Solano da Cunha, representante da bancada de Pernambuco, havia proposto o nóme do ilustre Deputado Sr.
_ Carlos Maximiliano para Presidente da Comissão Consti-. tucional. Eu quero propõr, de minha parte, para desempenhar- as funções de Vice-Presidente e Relator Ge~ respectivamente, os Drs. Levi Carneiro e Raul Fernandes, ambos nl)táveis juristas•..

-i-

E venho declarar: ainda que estou de pleno acôrdo com
a indicação do nobre Deputado pelo Estado dePernambu~o,
quanto á presidencia, qUe recaíu em uma das nossas maiores autoridades em Direito Constitucional.
Finalmente, ouso sugerir sej,am tomadas_ no devido
apr-éco a proposta do Sr. Solano da Cunha e a- que ofereci,
manifestando-se sobre elas os meus dignos colegas. (H1Lito
bem; muito bem.)

O Sr. Leví Carneiro - Agradeço muito a gentileza da
indicação do m.eu nome. Pondero, todavia, que o cargo de
Vice-Presiãente" constitue unla inutilidade, méramente decorativa, maxime tendo -em vista a operosidade e dedicação
do nosso futuro Presidente, DI'. Carlos Maximiliano. Proponho, assim, que não haja Vice-Presidente.
O SR. NOGUEIRA PENlDO - Não é tal.
O SR. LEVl CARNEIRO - Estou, porém, de pleno acôrdo
com a proposta, quanto aos demais ~nomes. (Muito bem;
muito bem.)

:

O Sr. Valdemar Falcão - A representação do Ceará
aplaude com todo o entusiasmo a indicação feita pelo ilustre
Sr. Solano da Cunha, com tanto mais satisfação quanto vê,
nessa indicação, para a presidência, uma homenagem ao
talento e á cultura do Dr. Carlos Maximiliano, e tambem,
uma homenagem ao seu Estado natal, o Rio Grande do Sul,
que tão gloriosas responsabilidades vem tendo no movimento de Outubro de 1930."
Para a Vice-Presidência, trata-se também de uma líomenagem ao saber, .á superioridade de vistas do Sr. Levi
Carneiro, e um tributo á representação profissional; que êle
encarna na Assembléia Constituinte. Quanto á indicação do
Relator Geral, entende-a como uma manifestação de apreço
justíssima ao eminente brasileiro, J3r. Raul Fernandes, que
tem enobrecido, eleva-do e dignificado o nome do Brasil,
não ·só dentro das fronteiras nacionais, mas, também, e sobretudo, no mundo internacional. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. lIarqués dos Reis - Delegado da bancada baiana,
não me sinto na necessidade de jusU,ficar o aplauso que
sinceramente tragO á indicação dos nomês feita pelos Srs.
Solanoda Cunha e Nogueira ,Penido. Tão sincera e desenganada "é em mim a admiração e estima pela competência e
operosidade das pessoas que fOram aqui inãicadas para
êsses "postos de destaque, que o meu aplauso já estava !mplícito. Faço, entretanto, a ressalva de acompanhar o Dr.
Leví Carneiro, por entender que não há necessidade de
Vice-Presidência. Feita esta única ressalva, apoio a indicação. (Muito bem; muito bem.) " ".
" O Sr; Adolfo Soares - Entendo que S. Ex. o Sr. Leví
Carneiro, como Vice-Pr-esidente, não será a.penas figura decorativa, como êle próprio o disse, porém, colaborador
eficaz de q!le não podemos, de fórma alguma, prescindir.
O Sr. Domingos, Velasco - Estou de pleno acôrdo com
a proposta do Deputa-do Solano da Cunha. Não podia ser
lI1elhor. (Muito bem; muito õem;) - "
O Sr. Generoso Ponce Filho - Voto favoravelmente á
proposta do Sr. Deputado Solano da Cunha, inclusive quan-

-5..,-

to ao cargo de Vice-Presidente, não ~ só porque o Regimento
já creara esse lugar, com~ pOl'Que não julgo uma inutili~
dade ..
Ao contrário, considero uma necessidade para 3. boa
marcha e regularidade dos nossos trabalhos; nos casos eventuai~ de impedimento do Presidente.
'0 Sr. Sampaio Corrêa - Quanto a mim, estou de inteiro acõrdo com as indicações feitas pelo Sr. Solano da
Cunha.
O Sr. Vasco de Toledo - De pleno accôrdo com as idéias
que: represento nesta Comissão, não sou apologista das indicações. Estas, entretanto, recaíram em individualidades
nacionais de tanto relêvo, que, mais uma vez, 3Ifirmando o
que, há pouco: tempo, disse, que n6s, os trabalhadores, somente reconhecemos a superioridade do homem q!lando ela
se representa pela inteligência e pela cultura, quel;o dar um
exemplo frisante disso, prestando uma homenagem justíssima aos três ilustres e grandes brasileiros que foram indicados. (Muito be'm; muito bem:)
O Sr. Pereira Lira - Em nome da representação paraibana, quero declarar que aplaudo a indicação do .,nosso
ilustre colega Sola.no da Cunha no sentido de aclamarmos
o Presidente, o Vice-presidente e o Relator, da Comissão dos
26. -Os nomes lembrados estão á altura dos encargos para
que são indicados, pele que tenho a maior satisfação em
envolvê-los no meu aplauso, deixando consignado que a representacão paraibana, de que sou órgão no seio desta Comissão, concorda com a proposta Solano da Cunha, seja pelo
cl'itério técnico, seja pelo critério político.
O Sr. Deodato Maia - Estou de acôrdo com a indicação feita pelo ilustre representante do Est~do de Pernambuco.
Trata-se de nomes que honram a cultura jurídica do
Brasil e, nestas condições, eu me sinto feliz pela oportunidade qu~ se me oferece de dar-lhes o meu voto. .
O Sr. Raul Fernandes - Cabe-me a vez de me pronunciar sôbre a indicação. Evidentemente sou suspeito para
aprová-la. Qua.nto ao Relator Geral, não estou de acOrdo
com o 131'. Solano da Cunha. Escusa dizer que aceito a indicação do nome do Sr. Carlos Maximiliano, para Presidente,
e do Sr. Leví Carneiro, para Vice-Presidente, com a maior
satisfação,. tendo na mais alta conta a -capacidade técnica
apura:da, com que podem ambos imprimir aos nossos trabalhos rumos os mais seguros. (1I-Iuito bem; muito bem.)
O Sr. Euvaldo Lod.i ~- Sou contrário, em tése, ás aclamações. No caso em aprêço, folgo em verificar que os três
nomes propost·os estão nas condições de exercer, -indistintamente, qualquer dos três cargos. "Assim, portanto, em nome
da bancada representativa das Associações ~Profissionais de
Empregll.dores, tenho o prazer de dar o meu·voto favorável
á indicação dos ilustres brasileiros, Srs. Carlos Maximilian-o.
LevíCarneiro e Raul }'ernandes, para QS postos, respectivamente, de_Presidente, Vice-Presidente e Relator Geral. dest.a
Comissão.· (Muito bem; muito ~em.)
.,.0 Sr. Carlos MaximiJiano - Eu aprovo a indica!:.ão,
com a restrição do meu pr6prio nome.
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-6O Sr. Cincinato Braga - Só falta que eu, por Sã~
Paulo me pronuncie' a respeito da,s indicações. Só tenho
aplau;os á lembrança dos nomes dos tr_ês. eminentes brasileiros';. (Muito bem; muito bem.)
. O SR. ODILON BRAGA Á vista da demonstração unanIme dos repr~sentantes que aqui se acham, parece-me que o
Dl'. Carlos Maximiliano já poderia assumir a Présidência.
(Muito bem.).

O 81'. Deputado Carlos Maximiliano assume
a Presidência:
O Sr. Carlos Maximiliano - ' Agradeço aos meus eminentes colegas a grande prova de confiança com que me distinguiram, e deyo lembrar, desde já, que .estamos a·qui num
trabalho de construção por excelência.'
IPeço a atenção dos Senhores, por isso, para o seguinte:
numa Comissão, de qUe fiz parte, os trabalhos eram sempre
apanhados por funeeionários da Secretaria da Camara e do
Senado, mas nunca foram revistos. De maneira que não
servem êles de grande subsídio para a exegese futura da
Constituição .
.Nós estamos trabalhando para o futuro e para a história::: Tudo o que pensarmos e deliberarmos, aqui, deve
ser avquivado. De sorte que as providências serão tomadas
para que a Ata, em si, seja como sempre,_ um trabalho me..
ramente burocrático; porém, todas as propostas escritas_e
verbais, todos os discursos, até mesmo os apartes, serão
revistos pelos seus próprios autores, de modo que traduzam,
para o futuro, o pensamento, de cada um. Mais tarde, serão
todos reunidos em um volume utilíssimo que será compulsado, por muitos anos, pelos estudiosos, diante 'da grande
colaboração, _, profunda e oportuna, que cada um dos' Senhores deve~tr:azer.
É para isto ·que chamo a atençãO' de VV. EExs. Neste
momento, todas as pala,vras. serão arquivadas. _Nós não fOmos chamados aqui para oratória, mâs para construção, e
o futuro há de procurar nos nossos Anais, sobretudo desta
Comissão, qual seja o verdadeiro espírito da Constituição
que se elabora.
:
íNas nossas assem'bléias há no recinto tempestade de
eloquência; mas, enquanto lá a eloquência. :rebôa, há estas
abelhas que silenciosamente constroem tudo, quasi tudo.
Hoje mesmo, há escritores que afirmam - Wilson" por
exemplo, - que, de fato, toda a obra das assembléias é
feita pelas :comissões _técnicas. Aqueles que, como nós,
velhos Deputados, passaram por aqui, sabem bem quão - pequena. é a Il!0dificação que o recinto trás á obra das comissões .
.Aqui a responsabilidade é individual. Eu cometo para
com os Senhores a· impiedade de torná-la pessoal até,obrigando cada um a revêr seus discursos, suas proposições e
ficando perante a história com, a responsabilidade de tudo
o qUe a<iüi houver proferid()e com a glória da grande e
profunda cofaboração .que trouxer para a obra dé engrande..
cimento nacional.
. iNão cóncordo com o pedido do Dr. Leví Carneiro. Em
primeiro lugar, pOl'qUe acho necessário, o ea.rgo - não sou
-eterno; em segundo lugar, porque a matéria é regimental,
está . na. - nossa lei interna, e não temos o poder para su-

-7primir Up! cargo, sobretudo depois que hOUVf'J esta idéia
felicíssima de colocar. ,á frente. dêle o presidente =da Ordem
dos Advogados do Brasil. (Muito bem.) Além de sua pessôa~
de sua cultura, a sua posição lá fóra virá dar grande relêvo
e grande prestígio ao cargo. Por estas razões, não pGSSO
votar' pela supressão- do cargo, e me empenharei, lá. f6ra,
com todas as forças de :minha alma, para que êle continue
nas mãos do Dr. Leví -Carneiro. (Muito bem.)
.
.Por hoje, está encerrada a sessão.. Vamos esperar o
projéto· de -Constituição. -Com vagar, pensarei, depois, como
hei de aos Senhore.e distribuir os di1'erentes capitulos,. ao
maior número possível.
Algum dos Senhores tem qualquer observação a fazer?
(Pausa. )

!Está levant.ada a sessão.
Primeira reunião,

em.

PRESIDÊ.l'lClA DO SR.

27 deNovembro de 1933
CARLOS ~IAXI~IlLIA."'O

Ás 15,30 do dia 27 de Novembro, com a presença dosSr~.
Carlos Maximiliano, Cincinato Braga, Raul Fernandes, Deodato Maia, -Cunha Vasc.onceIGs, Nogueira Penido, Pereira Lira,
=:Vasco de Toledo, -Cunha Melo, Domingos Velasco, Generoso
Ponce, Solano da· Cunha, S'ampaio Corrêa, Leví Carneiro,
Marques dos Reis, Pires Gaioso, Alberto Roselli. Valdemar
Falcão, Adolfo Soares, Euvaldo Lodi, Góes Monteiro, Odilon
Braga, Antônio ;forge e Fernando de Abreu. reuniu-se a
Comissão Constitucional, assumindo a presidência, o Sr. Carlos Maximiliano declara a sessão: aberta, e fala.
O Sr. Presidente - Tenho necessidade de fazer algumas ponderações. A Comissão é um órgão técnico; falharia
lamentavelmente, se acaso se transformasse em pequena assembléia. Na sessão anterior, de propósito, se permitira a
cada um falar á vontade, afim de conhecer as tendências e
a· psicologia dos ilustres membros da Comissão. Alguns tomaram a palavra diversas vezes, em tom oratório, e deram,
ainda, longos apartes paralelos aos discursos dos outros.
Seria para desejar que se preferisse escrever, em vez
de falar, visto que o plenário receberá da Comissão relatórios e votos em separado; não orações inflamadas. Entretanto, parece imprudente fL"t:ar uma regra inflexível; porque,
~m alguns casos, explicações breves e apartes oportutr.ls serIam profícuos. Peço que não se levantem para falar, e se·
abstenham de usar da palavra mais de uma vez a propósito
de cada assunto, reduzindo a dez minutos~ no máximo, as
digressões orais. Para as escritas não haverá liilTIte.
O ideal sel'ia proceder-se como nos tribunais: cada um
emitir apenas o seu. voto e justificál-o na ocasião, sucintamente. Escreva-o, antes ou depois, se for longo e documentado.
. Também peço aos relatores parciais que não façam um
trabalho acadêmico, de cunho individual, sob pena de o perder na, integra. Nem, como Presidente, posso 'superpor-me á
Comissão,. nem esta á Assembléia. Auscultem, portanto, as
opiniõesdomiIiantes~ articulem as correntes de idéias e
. princípios; assim o estatuto fundamental sairá quasi pronto
e definitivo,' do seio da-Comissão, visto traduzir a média das
opini=õe~ da Consti~uinte.
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\Para fazer prosélitos de idéias próprias, há lugar .adequado - a tribuna da Assembléia; provoquem ali o debate
e o estudo, forcem os bem intencionados a meditar.
:Alguma dificuldade se nos depara ao distribuir a matéria constitucional. Hã uns seis capitulos complexos -e amplos,_ que ·se não podem divídir; os' outros serão breves e
mais simpIés. Todos os membros da Comissão precisam trabalhar; cumpre desempenhar cada um a sua tarefa. Pareceu-me preferível, em sendo vasta a matéria de um capitulo,
confiar a dois deputados o estudo da mesma; combinem os
dois entre si, ou redigindo em comum, ou um depois do outro, ou fazendo dois projetos, para a Comissão examiI!ar e
escolher. Se adotarem o bom sistema de auscultar. o pensamento da Assembléia, e se não encas.toar em preocupações
doutrinárias individuais,'Q.m auxmjl.rá muito o outro, e chegarão os dois a uma solução única .
.O essencial é trabalharmos, não com o designio de sermos ditadores da ,coletividade, porém órgãos da mesma, chamados a concretizar em um texto pl"eciso e conciso as aspirações da maioria.
A Parte Preliminar, que espelha a orientação do sistema
adotado, incumbe logicamente ao Relator Geral; como o assunto é amplo, êle terá um companheiro. Enfim, a matéria
constitucional ficará. assim distribuida: Srs. B-aul Fernandes
e Pereira Lira, parte geral; Cincinato Braga e Sampaio Corrêa, divisão de renda, elaboração de orçamentos, tomada de.
contas, registo e fiscalização da Despesa; Odilon Braga e
Abel Chermont, poder legislativo; Valdemar Falcão e Generoso Ponca, poder executivo; Alberto Roselli e Leví Carneiro,
poder judiciário; Marques dos Reis, declaracão de direitQs e
deveres; Cunha M,elo, municípios e conselho supremo; Nogueira Penido e Fernando de Abreu, f~n:cionários públicos;
Adolfo Soares, família; 'Cunha Vasconcelos, território; Euvaldo Lodi e Vasco de Toledo, ordem econÔmica e social; Pires Gaioso" ministros de Estado; Góis Monteiro e Dümingos
Velasco, defesa militar e religião; Antônio Jorge, Justiçá
Eleitoral; Deodato Maia, disposições gerais e transitórias; e
Solano da Cunha, 'Estados e Municípios.
Não havendo matéria sôbre que deliberar, não nos :reuniremos tão cedo. A Mesa da Assembléia, porém, diariamente receberá emendas; e foi por isso que tive pressa em
distribuir os capítulos pelos membros da Comissão.
As 'emendas deixadas sôbre a mesa serão ·enviadas á·
" Imprensa Nacional, para publi-cação; de modo que os S1"s.
Deputados poderão recordar aquelas que disserem respeito
aos seus capítulos, dispondo de cincoenta dias para estudá-las e elaborar OS seus relatórios.
O SR. NOGUEIRA ,PENIDO - Sr. Presidente, tenho uma
proposta a fazer. Antes, porém, de oferecê-la 110 seio da Comissão, desejaria ouvir a opinião dev. Ex.: se fOr julgada
digna de: aprovação, ficarei muito contente; se não,eu me
conformarei.
Por ocasião da elaboração do Código Civil, recordo-me
de que a Comissão Especial julgou conveniente, útil aos seus
trabalhos, cqnvidar algumas autoridades na matéria, como,
por. exemplo, o Conselheiro Andrade Figueira~
O
_Presid~nte --= Agora. o Regimento proíbe isso, terminantemente. Nem mesmo os membros da Assembléia p~
dem entrar aqui para tomar' parte nos trabalhol).

Sr.
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o .sR. NOGUEIRA :PENIDO - Permita V. Ex. que explane
minha idéia. Se fÓr antiregimental, V. Ex. dará o despacho
~ontrário.
.
O Sr..Presidente - Realmente, a nossa lei interna é, no
caso, de um rigor que me surpreende; más existe essa proíbição. Antigamente, os Deputados podiam tomar. parte nos
trabalhos das Comissões, como tive ocasião de fazer, e, bem
assim, o nosso· ilustre colega, Sr. Sampaio Corrêa. Agora,
o Regimento o veda. li:le terá suas razões a favor ou contra;
mas, uma vez que proíbe, teremos de nos submeter ao que
determina. A única cousa que a -Comissão p6de decidir é que
as reuniões sejam públicas ou secretas. Mas, quanto á entrada de pessoas estranhas, aqui, é impossível.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - V. Ex. me desculpe. Nãó se
trata de pessoas estranhas. V. Ex., porém, já despachou
avant la lettre, minha propostà; e, assim, apenas para constar da Ata, permita que conclua.
Como -dizia, não se trata de pessoas. ,ªstranhas, mas de
Deputados.
O Sr. Presidente - Não é questão de serem ou não estranhas. O RegimentO=DrClíb~'cde",-q'!.alq~_~~.J~61'~a, e teIR()~=4~_~~
obedecer.
.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Considerando que a Comissão
tem a ventura de contar em seu seio autoridades, como o Dl'.
Leví Carneiro, Presidente da Ordem dos Advogados, e tem
ainda a satisfação de possuir, entre seus membros, o Dr.·
Sampaio Corrêa, Presidente do Club de Engenharia, entendi
que seria muito preciosa a colaboração de outros ilustres colegas: Dl'. Mignel Couto, por exemplo, Presidente da Academia Nacional de Medicina .•.
O Sr. Presidente - Está prejudicada pelo Regimento a
sugestão de V. Ex.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - V. Ex. já o disse.
O Sr. Presidente - Não posso, portanto, submeter a votos aquilo que o Regimento não admite.
O SR. NOGUEIRA PENIDO:::""- ConfOrmo-me. Desejo, apenas,
que a minha proposta consle da Ala.
O Sr. Presidente - Acho que a colaboração desses colegas seria muito boa, mas estamos impedidos de ·aceitá-Ia.
O SIt. NOGUEm.-\. PENIDO - Nesse caso, tenho outra proposta a formular: é no sentido de não seram' secretas as nossas reuniões •
. O Sr. Presidente - Só poderão ser secretas se assim
o entender a Comissão. Aliás, é a única cousa que ela p6de
deliberar, quanto ao seu f~cionamento.
:
.
O SR. LEVf C.-\RNEmo "- Sr. Presidente, qiíero suscitar
uma dúvida: vamos receber, aqui, em.endas apresentadas no
plenário por vários Depu~dos. Desejava que V. Ex. esclarecesse, qual ser~_~a sorte d,asnossas próprias emendas,'
O Sr. Présidente - Não vamos fazer emendas" vamos
fazer um projeto.
" -;- =
O SR. LEVf CARNEm() ~ Farei a párte do projeto @.e
V. Ex. me confiou, assim como.cada um dos outros relatores
designados. Desejo,otodavia, expor uma dúvida. A Comissão
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poderá rejeitar o meu ,trabalho, as minhas emendas - e creio
que elas morrerão aqui. Quer dizer: as eme!1das _d~ me!Dbros desta .comissão ficam, de tal sorte, em sltuaçao inferIor
á das emendas oferecidas pelos Deputados que não fazem
parte da Comissão, porque tais emendas yêm 'á COI;nissão, para
que esta opine sôbre elas, sendo, a segulr, remetIdas ao plenário com o nosso projeto; enquanto as dos relator-es qesta
Comissão não passarão daqui, desde que forem rejeitadas
pela Comissão.
._
O Sr. Presidente - V. Ex. tem um recurso, que 'é o'~e
teremos todos nós: reunir a· sua bancada, organizar emendas
.
.
e apresentá-las em plenário. O SR. LEVÍ CARNEIRO - 'Êsse alvitre não resolve o caso,
por uma razão: porque o prazo do-plenário é de vinte .dias,
e o prazo dos relatores é de trinta dias, depois dêsses vinte,
de sorte que ficaremos nesta situação: ou antecipamos o parecer, oferecendo emendas dentro dos vinte dias do plenário,
ou colocamos nossas emendas; apresentadas aqui, em posição
_
inferior ás qUe forem oferecidas no mesmo plenário.
É a dúvida que tenho e que peço a V. Ex. dissipar.
Acho que as nossas emendas, mesmo que rejei~das na. Comissão, deveriam ter a sorte das outras e ir a plenário i É
uma garant..ia~de.que precisamos.
c==O~~~-FERNAl''''DES - A questão p6d~ ser posta em
outros termos: saber se qualquer voto vencido no seio da Comissão, é ou não submetido ao pl~nário.
O Sr. Fernando de Abreu - Desde os primeiros dias,
quer dos trabalhos da Assembléia "'Nacional Constituinte,
quer desta Comissão, vi, logo, que se nos apresentava um
escólho bem difícil de ser transposto.
É que estou absolutamente certo de que, entre nós, no
seio de uma Comissão de número relativamente limitado,
assim como no seio da Assembléia Nacional Constituinte, há
divergências de ponto de vista, fundamentais.
Póde haver quem seja até realista, anarquista, quem
queira o Estado conservador, o Estado liberal, o Estado racional ou o que quer que seja.
"
Vejo, assim, que não seria possivel estabelecer a UIJidade de pensamento, quanto á organiZação da nossa nova
Carta Constitucional, sem que se estabelecesse, previamen.te,
uma .certa ideologia política.
'
Por isso é que considerei falho o critério da. representaCão por Estados. Não dá a oportunidade para que essa ideologia se forme e possa se concretizar em propostas e emendas capazes de refletir a orientação partidária ou ideológica
de certos e 'determinados grupos.
V. 'Ex., Sr. Presidente, acaba de emitir a opinião de
que esta Comissão adquirirá um caráter de iniciativa em relacão ao projeto a ser 'debatido e votado pela Assembléia
.
Nacional Constituinte.
Esta circunstancia vem tornar, efectivamente, difíeil a.
unidade de orientação'em relação áqueles d:e quem nós
mesmos sabemos quais sejam as resp-ectivas opiniões. De
sorte que muito melhor· será fiquemos adstritos á letra- do
. Regimento, que diz desta Comissão, simplesmenté, a" eoorde-'
nadora, a relatora do voto vencedor ou do" aspecto predominante " no seio da_4..ssembléia Nacional Constituinte."-
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Por isso, não é possível aqmitir que nos transformemos
em autores de um substitutivo para o Anteprojeto, que se
vai tomar como matéria inicial para estUã<fe resolução.
Esta é minha opinião a respeito do assunto, opJnião
que desejava tornar bem clara, afim de que fique salvaguardada a minha atitude posterior, máu grado a --distinção
de V. Ex., Sr. Presidente, incluindo-me entre aqueles queterão, trabalho para relatar.
O Sr. Vasco ,de Toledo - Sr. Presidente, ilustres Deputados da Comissão Constitucional; a minha palavra neste
instante, é para dirigir-vos um apêlo no sentido de que mais
nos comp:renetremos, mais nos integremos na imensa responsabilidade com que, no momento, está areando a Assembléia
Constituinte e, principalmente, esta. Comissão Constitucional. As palavras do ilustre Deputado pelo Estado do -Espírito Santo vêm mais ou menos corroborar o meu ponto de
vista e a dissertação brilhante do ilustre Presidente da
sessão de hoje, outro tanto me autoriza a proferir estas palavras. S. Ex. _foi bem verdã'deiro, quando disse que, no
Brasil, todo mundo entende de direito ou todo mundo quer
entender de direito. Até mes~ eu tenho- esta presunção.
Permití-me, porém, dizer aos colegas de Cõmissão: No
momento em que vamos estudar e elaborar a Constituição
Brasileira, não devemos esquecer que dela, posso vos assegurar, dependerá a estabilidade -ou a instabilidade dos gov~rnos futuros.
A Assembléia Constituinte de 1933, já podemos afi~ar
sem receio de erro, é uma massa verdadeiramente heterogênea. Ela não tem, e dificilmente chegará a 'ter, homogeneidade mais ou menos perfeita.
Quero, por isso;'''chamar a atenção justamente daquêles
que, como o ilustre Presidente, e talvez todos vós outros,
têm muito mais responsabilidade do que eu, porque, além
da de representantes de uma parte do Povo, têm a da cultura jurídica que me falta.
Não devemos limitar o' trabalho, a nossa tarefa, tão sómente á coordenação dos princípios básicos da lei mágna do
País, apenas voltados para as questões de caráter jurídico.
Eu, que vos falo, muito embora sendo a antitese do
ilustre Sr. Presidente, dada a responsabilidade eminentemente grande do seu _nome de maior autoridade nacional em
direito constitucional, represento, no entanto, nesta ASsembléia; a vontade de alguns milhões de trabalhadõres brasileiros. E é por isso, Srs. Deputados, que vos dirijo êste
apêlo, que é para vós uma advertência: lembremo-nos, ao
elaborar a carta mágna do' Brasil, de que não estamosfazendo ou de que não devemos fazer trabalho para o ano de
1933. Vamos m-ganizar uma Constituição que coordene e
reflita a vida nacional em todos os seus aspectos, uma Constituição para os nossos filhos, para os, nossos sucessores,
papa a longínqua _descend~ncia da atual -geração brasileira,
. E,c sendo assim, não podemos, de modo algwÍl, deixar de
olhar para o panorama político do-mundo e de observar esta
tendência indiscutfvelpara a qUal o determinismo nos, arrasta: a primacía dos princípios socialistas entre todos os
- povos do mundo.
Ninguem poderá contestar _minha asserção. O que se
observa em -toda a -parte, ,é, aéima, de tudo, a - questão eco-

-12nômica, de par com a questão política, na organiza~ã.o ~onstitucional dos povos.
"
Temos de atender' a essas diretrizes, porque, se ~ssim
não fizermos, acarretaremos para o nosso País uma situação
igual á em que ora se debatem os países imperialistas e capitalistas.
.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. quer a questão política e a questão ~onômica.
.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Sim, porque.•.
O Sr. Presidente - Peco ao nobre Deputado que resuma as suas considerações.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Vou resumir o mais possível.
Dizia eu: Se analisarmos o 'panorama do mundo atual,
direis se tE'uho ou não razão em fazer êste apêlo; veremos
OS Estados' Unidos da América do Norte, a França, a Inglaterra a, para não fazer outras citações, com suas ar.eas abarrotadas de ouro e assoberbados todos com problemas muito
mais difíceis, mais complexos que os nossos. não obstante a
proclamada ausência de ouro no nosso País.
Se não estudarmos esta questão detidamente, precisamente, com o carinho que ela IlJ.erece, não teremos resolvido o gTande "impasse" da nossa questão política.
Êsse cáos em qtle nõs debatemos não é outra coisa senão o anceio, o desejo imenso de acertar, de chegar ao
ponto culminante de que uns diligenciam se approximar, de
que fogem outr,os e de que muitos, apeza'r de' atraídos, têm
receio de atingir. ÊSse 'Ponto culminante éa questão social t
Devemos estudá-la sem vãos temores, sem qualquer reçeio,
porque os fenômenos sociais são fatais na existência e evolução dôs povos.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - A questão social não existe
no Brasil.
; O SR. VASCO DE TOLEDO - Existe, sim. Essa questão
é inerente a todo aglomerado de povo.
Se essa é a questão mágna, concretizo o meu apêlo para
que todos os meus colegas, na parte que nos ·diz respeito, a
estudem com particular carinho, grande interesse e maior
dedicação, indo ao encontro dos anseios dos trabalhadore:!!
nácionais, da massa anônima que tudo constr6e e que, dentro do regime atual, vive relegada' ao esquecimento. arrastada á miseria, sem outra solução para o seu caso.
Eu, que sou sincerc, vos digo: se quizesse exprimir de
fato, de verdade, o que desejam aquêles que me autorizaram a falar aqui, diria: Queremos umaditàdura proletária.
Penso, porém, que, de já, no momento, essa solução seria
inoportuna, dada a desorganização 40; nosso proletariado,
não curando, portanto, o grande mal; sería uma precipitação qu~ talvez nos deixasse em dificuJdades, prejudicandonos sérlamente o futuro.
.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Ditadura proletárIa 56
existiu na Alemanha, mas já desapareceu.
..
O SR. VASCO DE TOLEDO - Existe itualmente
.
. Rússia. .
;",
.
..
. Eis! portanto, o meu apêlo. Estudai, tod~ v6s, com o
maIO! lDter~ss~. a questão precípua de nossa. organização
politica ",eAlcal bem certos de, que os trabalhaaores brasi7

ria.

--- 13 leiros só têm um desejo-:'cooperar para que a Nação Brasileira se· integre no consenso verdadeiro de nação poderosa,
.
forte e organizada.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo 'a tratar, de...
claro encerrada a reunião.
'
Segunda reunião, em 26 de Dezembro de 1933
PREsmtNCIA DO SR. CARLOS MAXIMILIANO

Aos vinte e seis de ,Dezembro de 1933, na sala da Comissão
Constitucional, presentes os Srs. Carlos Maximiliano, presidente, Vasco de Toledo, Cincinato Braga, Pereira Lira, Cunha
Vasconcelos, Raul Fernandes, Cunha Melo, Deodato Maia,
Domingos Velasco, Nogueira Penido, Solano da Cunha, Leví'
Carneiro, ,'- Marques dos Reis, Generoso Ponce, Valdemar
Falcão, Odilon Braga, Euvaldo Lodi, Antônio Jorge, Góis
Monteiro, Pires Gaioso e Adolfo Soarec;;, reuniu-se, ás quinz&
horas, a Commissão Constitucional.
O Sr. Presidente despacha o seguinte expediente:
EM~DAS DA ORGANIZAÇÃO DOS VOLUNTARIOS Dl<, REPÚBLICA

, "A Organização dos Voluntários da República, instituição
cívica que tem por fim- prestigiar, praticar e defender o regime republicano, considerando:
.
Que é dever de todos os cidadãos brasileiros pugnarem
pelo resguardo do patrimônio político de sua Pátria;
Que a evolucão do Povo Brasileiro se tem caracterizado
pelo mais edificante respeito á continuidade histórica, mesmo nas maiores transformações por que tem passado êsse
povo, como aconteceu na Independência e na República;,
Que o primeiro dêsses acontecimentos, segundo o atestam
a forma de govêrno adotada e a bandeira do Império, foi levado a efeito acentuadamente com êsse propósito, graças á
sabedoria de José Bonifacio de Andrada e Silva, o imortal
fundador da Pátria Brasileira e da sua liberdade espiritual,
assim como de todo regime liberal ,de que no Brasil se goza,
.
.
a partir de 1822;
Que êsse grande estadista, o único que até hoje abrangeu verdadeiramente o conjunto do problema brasileiro, ao
realizar ost~nsivamente, com a nossa independência política,
a primeira -das aspirações pelàs quais morreu Tiradentes, o
que fez na realidade foi lançar, sob a aparência ,monárquica,
as bases do regime republicano móaerno no Brasil, conforme
provam a divisa que adotou, as liberdades públicas que garantiu ao Povo Brasileiro e os seus projetos de abolição da
escravidão africana e de amparo ao selvagem americano;
, . Que essa evolução, assim iniciada, continuou atr~vés dos
mais dolorosos sacrifícios,; não obstante a dissolução, em
1823, da primeira Assembléia Constituinte brasileira e a prisão e o exílio dos Andradas e de seus amigo,s, conduzindo
afinal, a pesar de tais perturbaeões, á adoção quasi que! integral, por parte da segunda Constituinte, do primitivo projeto de constituição andradina, e ã abdicação de D.,Pedro 1,
como uma reação contra o dt>.spotismo que abraçãra o primeiro Imperador; ,
.
'
Que foram os reclamos dessa' evolução que conduziram
a,o Ato Adicional, como uma satisfação ás tendências repu-

-14blicanas e federativas, que Já se manifestavam então irresistivelmente no seio do Povo Brasileiro;
Que a êsse ato se seguiu uma longa fase política, de que
nenhum' progresso verdadeiro resultou para a Pátria Brasileira, a não ser a tardia abolição da escravidão africana, conseguida a despeito da corrente escravocrata, já nas vésperas
da República,· e graças ás inadiáveis exigências da opinião
pública nacional, cumprindo-se desta sorte, mais um 'aos votos políticos de José Bonifácio;
Que a República Federal, fundada no Brasil, a 15 de Novembro de 1889, por Benjamin Constant, inspirando-se nos
mesmos elevados sentimentos de continuidade histórica, le- .
galmente reconheceu a situação republicana, com incomparáveis vantagens para o Povo Brasileiro -e sem abalos e dilaceramentos fratricidas no seu seio, porém, antes, tendo tratado aos vencidos; tal qual acontecera na Independência, com
nobre generosidade e digno cavalheirismo;
.
Que esses propósitos se patentearam na conservação do
_
. Hino Nacional Brasileiro e na Bandeira Republicana, a qual
adotou as côres e a forma da bandeira imperial, apenas com
as modificações indispensáveis, afim de fazê-la corresponder, no regime republicano, ao conjunto das tradições nacionais;
Que a República Brasileira, inspirando-se na fraternidade universal, reconheceu e completou o quadro das liberdades públicas, conservando, de preferência, no texto constitucional, sempre que possivel, a redação adotada pela constituição da Independência, desde que essa redação correspondesse fundamentalmente ás exigências do regime republicano;
Que essa República~ logo após á sua fundação, patenteou os seus elevados intuitos, não só con~edendo as mais
amplas garantias de ardem e de progresso, como "desenvolvendo a dignidade cívica e consolidjlndo-a, mediante um sistema de festas públicas, por intermédio do qual visou cultivar os mais nobres sentimentos universais, que atestarão
eternamente a generosidade dos seus impulsos e a elevação
das suas vistas;
Que ela prestou um inapreciável concurso á verdadeira
grandeza e á felicidade de todos os povos, ao ter, antes que
nenhuma outra, abolido em suas leis a guerra deeonquista,
feito assentar no voluntariado o renovamento do- E:x:ército e
da Marinha nacionais, tornado obrigatório o arbitramento
nas questões internacionais, instituido uma federação que,
em vez de restringir, sancionou as justas aspirações da autonomia local, acabado com as ordens honoríficas e tornado a
aceitação dos respectivos títulos incompatível com os deveres
de cidadão brasileiro, destruido fundamentalmente todos os
privilegios, garantido a liberdade profissional e industrial,
tido a glória imperecível de proclamar a verdadeira liberàade espiritual republicana, em que assenta· a política moderna, tornando-se assim dígna ,de ser a primeira a adotar
em sua bandeira a admirável divisa que resume essa política,
e, finalmente, repelido um esteril parlamentarismo e se esforçado por dar ao. govêrno repüblicano a estrutura compatível com, o regime que tem por base a plena confiança ,e a
~ plena responsabilidade;
Que ela. instituiu mais tarde o amparo ao selvagem americano e ao trabalhador nacional, Vitima das consequências
.do crime da escravidão, realizando por essa forma o último
dos votos de J'osé Bonifácio de Andrada e Sijva;
,"

-
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Que o conjunto do regime republicano, assim como dos
ideais correspondentes, se acha essencialmente consubstanciado na Constituição Federnl de 24 de Fevereiro de 1891, a
qual incorporou a ·si. inclusive, tudo quanto, sendo pr6prio
dêsse regime, não foi por ela expressamente reconhecid·o;
Que a glóriá de haver prestado á Famfiia,·á Pátl'ia e á
Humanidade um tão assinalado serviço coube á primeira
Constituinte Republicana, a qual trànsformoü o projeto governamental que lhe fôra entregue e importava em servil
imitação da Constituição americana, na gloriosa J~ei da República que, embora ainda sucetivel de aperfeiçoamentos,
a Posteridade exaltará e honrará para sempre ao Povo Brasi:"
leiro;
..
Que isso, foi conseguido, graças ao prestígio político de
13enjamin Constant, e a um afortunado conjunto de.condições
-favoráveis, filosófic~s e políticas, que permitiram incorporar
a essa Constituição as mais elevadas conquistas da política
moderna, cabendo a glória dêsse inapreciável serviço ao concurso de cidadãos eminentes e aos esforços dos republicanos
:::que se grupavam em tôrno de Julio de Castilhos, na prF
meira Assembléia Constituinte da República, o qual, !leIo seu
devotamento á causa da Pátria, muito merece1;l dela;
Que é lícito aos patriotas alimentarem a esperança de
que a Posteridade sancionará essa apreciação, porquê ela foi
expendida no tempo próprio por cidadãos que, pela sua alta
moralidade, pelo seu saber e pelo seu caráter, se haviam tornado o a,lvo da confiança nacional e o penhor das verdadeiras aspirações políticas do Brasil;
Que decorre do conjunto da história nacional que já era
fatalmente republicana a situação em que se achavam os
brasileiros, desde antes de sua independência em 1822, em
virtude dos impulsos do seu passado, conforme ficou assina-lado pelo martírio de Tiradentes e pelo modo por que foi
conseguida essa mesma Independência;
Que a glória de José Bonifácio consistiu justamente em
ter recoI.lhecido essa situação e feito que ela -transparecesse,
através da ficção monárquica, da -mesma sorte que :l glória
de Benjamin Constant e dos republicanos que ampararam e
orientaram o primeiro Govêrno da República Brasil~ira, está
em terem reconhecido expressamente que o regime republicano domina, de fato, toda a organização política brasileira;
Que, em virtude dessas _indestrutíveis verdades, tem
sic;io e será cada vez -mais dever de todos os governos instituidos no Brasil, a partir de 15 de, Novembro de 1889, reconhecerem similhante fatalidade e a ela se subordinàrem
dignamente, limitando desde logo o poder político ã manutenção da ordem material, ao resguardo da frnternida:ii:o universal e cívica. da autonomia !ederntiva e -das liberdades
públicas, conquistas estas que constituem fJ patrirnChlG inl$tacável da Pátria Brasileira;
,
Que assim, pois, nenhum govêrno que esteja na alturndo
seu destino poderá, no 13rasil, qualificar-se de discricionário,
.porquê as fôrças irrevogáveis e incontrastáveis do passado
brasileiro lhe vedam êsse arbítrio despótico e tirànico, patenteando pelo aniqui1aIl?-ento de sua pretensão a inanidade
dos seus propósitos; - ,
Que, pelo contrário, todogovêrno no Brnsil,. quer seja
revolucionário e ostensivamente ditatorial, como 6 atual, ou
não, deve _cingir-se _escrupulosamente á prática =dos' princípios republicanos, incentivando com critério o progresso indtistrial do P~s;
_ . ;:;c,

-
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Que uma ditadura realizando êsse programa é que se
pode chamar de republicana e ela é a forma mais perfeita do
govêrno moderno, sendo a única que é capaz de harmonizar
inteiramente a fraternidade e a ordem com a liberdade e o
progresso;
Que é para a fundação legal dêsse govêrno que o povo
brasileiro caminha cada vez mais decisiva e desassombradamente, pois que todo o seu passado até hoje tem consistido em preparar as condições necessárias ao advento dêsse govêrno, o qual é aquele que convém aos povos que dignamente
encarnam a civilização mo~erna;
Que, porém, para êsse advento, torna-se necessário que
surja da evolução natural de nossa Pátria um órgão de merecimento excepcional que resuma em si o' conjunto das aspirações dela e que realize essa transformação política;
Que, no fundo, a Constituição da Independência, como a
Constituição Republicana de 1891, constituem espontaneas
aproximacões dêsse fatal desfêcho para que tendem cada vez
mais o Ocidente e seus prolongamentos coloniais quaisquer,
especialmente americanos, em virtude da situação contemporanea que os arrasta ao mesmo tempo, fatalmente, para a ditadura e para a República;
Que não é necessário, para que a ditadura republicana
surja, que uma lei especial constranja o govêrno ditatorial a
assegurar as liberdades públicas, da mesma sorte que não é
necessário que nenhum dispositivo lhe imponha -seguir as
inspirações correspondentes, porquê, as tendências republicanas preexistindo, a constatação dessas tendências depende sobretudo, do valor moral, intelectual e prático do órgão ou dos
órgãos que ocupem as posições de govêrno, em determinado
momento, pois, sempre que esses órgãos corresponaerem á
sua função, subordinarão o poder ás restrições impostas por
similbante situação e a reconhecerão, inclusive constitu;cionalmente;
Que, se a atual Assembléia Nacional Constituinte alimenta qualquer dúvida a êsse respeito, pode facilmente dissipá-la, formulando a hipótese de que o Govêrno Provisório,
oriundo da Revolução de 24 de Outubro de 1930, ao envez
de classificar-se êle próprio de descricionário,· como o fez,
se houvesse honrado de ser republicano, e, haurindo fôrç~s
numa sincera veneração pelo passado nacional, se tivesse
tornado o continuador dêsse· passado, apenas fortalecendo a
sua organização, afim de melhor garantir a ordem e assegurar a fraternidade e a liberdade;
Que, se isto se houvesse dado, êsse govêrno, ~ealizando
espontaneamente o tipo da ditadura republicana, teria sido
credor de uma imorredoura gratidão nacional e se coberto
de glória;
.
Que é tanto mais de lamentar que semelhante vantagem
não tenha sido conseguida, quanto· só não o foi em virtude
de graves erros que infelizmente ~ão o resultado de profundo
.
desconhecimento do regime republicano;
Que, entretanto, em virtude das· fatalidades a que está
sujeita a evolução humana, embora os governos tendam P9r
toda a parte para a. forma ditatórial, as ditaduras que abraçam o despotismo e a retrogradàção são invariavelmente eli~
minadas pelos povos, tanto quanto as democracias que . tendem para a anarquia são igualmente por êles repeliqas;
Que o parlamentarismo, não tem raizes históricas em
nenhum dos países do ocidente europeu, a ílão .ser na In-
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glaterra, e que a metafísica democrática. em suas diversas
formas e tendências, é incapaz de promover qualquer organização estável.;
. ,.
.
.
Que constItue um profundo erro polItIco lmagmar-se
que está ao àlcance de uma revolução ou de um golpe de
estado triunfante, derrogar as leis republicanas e co.locarse acima da República, invocando para' isto o exemt>lo dos
mais det.estáveis despotismos contemporaneos, fatalmente
votados, pela compressão da liberd_ade, a um i~remediável
fracasso e á incorruptível condenaçao da PosterIdade;
Que embora a Constituição Federal de 24 de Fevereiro
de 1891 seja suscetível de perfeiçoamento, sobretudo na
sua parte que se. inspira na metafísica democrática, e no regalismo político, herdado do regime colônial, através do Império Brasileiro, os defeitos que ela apresenta não são de
ordem a impedir a eficácia de· nenhum govêrno realmente
republicano e preocupado com o bem público, sendo êsses
defeitos facilmente superáveis pela elevação de vistas do
comando político;
.
.
Que, seja como fôr, importa numa falta gravissima concorrer para o enfraquecimento do govêrno republicano, o
qual, assentando na confiança e na responsabilidade, não
pode ser substituido por nenhum arranjo que tenha por base
exatamente o contrárIo dessas condições, isto é, a confusão,
a irresponsabilidade e a desorganização públicas; ~
Que êsse êrro é tanto mais grave quanto ao mesmo govêrno. cabe, como função precípua, no pr.esente momento,
manter a ordem pública e promover com a: energia e a dedicação, de que só é capaz um poder forte, firme e seguro
dos seus altos destinos sociais, a incorporação do proletáriado á sociedade moderna;
Que a República Brasileira teve a ventura incomparável
de orientar a sua ação, desde o seu berço, pelos ensinos do
maior dos mestres da política moderna e que os exemplos
legados por Benjamin Constant e pelos mais glorio~os republicanos que cooperaram para a sua obra, inspirando-se
nesses ensinos, tornam hoje um dever indeclinável para todos os patriotas o de conservar, melhorando, a mesma orientação de 1889; _
Que, éonstitue um crime de lesa-República, de lesa-Pátria e de lesa-Humanidade confundir 30'S imarcessiveis glórias
da :Nação com os erro?> políticos de cuja responsabilidade
todos partilharam, inclusive, em grande parte, os atuais detentores de poder, e permitir que um cégo esfôrço demolidor
vãmente se volte contra a admirável construção iniciada
pelo devotamento de Tiradentes, continuada pela sabedória
de José Bonifácio' e completada pelos esforços do Fundador
da República Brasileira;
.'
,
Que os supremos interesses do Povo Brasileiro exigem
.
- que seja acatado e respeitado o seu passado onde culminam,
como vimos, os grandes atos da sua Independência política
e da República, e os seus antecedentes e consequências na";'
turais, comparados com os quais outros acontecimentos ou
são perturbadores ou secundários;
Queêssesinteresses con.denam, como uma monstruosa
e criminosa ingratidão, toda e qualquer mistificacãoque pretenda atribuir a êsse ,glorioso passado as desgraçás.do presente, exigindo, pelo contrário, que sejam ass.uas~c6nquistas
_ preservadas e a sua obra defendidapelos=que se mostrarem
dignos.: de compreendê-la ede realmente· continuá-la;
, -VOLUMEX
,"
2
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Que a Constituição de 24. de Fevereiro de ~891 deve
ser, por isto, tomada como base de todo aperfeIçoamento
criterioso e oportuno :que se pretenda em qualquer tempo
imprimir á organização política de nossa Pátria, seja qual
fôr o gráo dêsse aperfeiçoamento, porquê, essa Constituição
assinalando uma etapa do progresso humano que honra de
modo indelével a Pátria Brasileira, seria um verdadeiro parricídio procurar arbitrariamente menosprezá-la e renegá-la;
Que o projeto constitucional, submetido ao exame da
atual Assembléia Nacional Constituinte, deve ser, pois, energica~ e resolutamente repelido pelos verdadeiros republicanos, porquê, além de outros vícios e defeitos" traz o de pretender quebrar a continuidade histórica. da evolução brasileira;
Que os povos marcam o seu valor próprio pelo aprêço
que tributam ás suas tradições e que disto constitue um
digno exemplo o grande Povo Americano, o qual, possuiJ.IdJ)~
uma Constituição politicamente inferior á nossa, cerc·a-a, há
muito mais de um século, da sua veneração e do seu respeito,
e tira dela apreciáveis vantagens;
Que a nós brasileiros, com mais forte razão cabe o dever
de cercar de veneração, afim de dignamente transmiti-lo a
nossos descendentes,' o monumento eterno de generosidade
.
política que é a obra de nossos maiores;
Que ~ com êsses sentimentos, estas convicções e êstes
propósitos que a Organização dos Voluntários da República,
levando em conta a fatalidade que neste momento pesa sôbre
o Brasil e inspirando-se no sincero desejo de corresponder
aos reclamos do seu passado e ao seu glorioso porvir;
Apresenta ao projeto de Constituição submetido ao
exame e á aprovação da atual Assembléia Nacional Constituinte a seguinte
EME:NDA

Substitua-se o Projeto de Constituição . submetido ao
exame da Assemb1éia Nacional Constituinte pela Constituição Federal de 24 de Fevereiro de 1891, excluindo dela as
emendas da Reforma Constitucional de 192'6, e fazendo-se no
seu texto primitivo as alteraQÕes que se seguem:
PRE,u,mULO

Adote-.se o seguinte:
Nós os Representantes :do Povo Bra.sileiro, reunídos em
Assembléia Constituinte para consagrar um regime de fraternidad,e e de liberdade,· que concilie a or:dem com o progresso, dec!l.'etamos e· promulgamos. em nome da Família da Pátria e da H~manidade,. a seguinte Constituição:
'
c

Justificaçi.io

o regime republicano é o regime da:. fraternidade universal. pois foi êle que. pe~a primeira vez na.c evolução social
dos povos modernos. ~durante a grande explosão revolucionária f!anceza. de i7~9. invocou o ascendente político dessa
fratermdade ·para orIentar a política moderna. Da. fraternidade universal é que à República deduziu diretamente· a no~
c:ão d!lS liberdades ~úblicas. {)regime. republicano é, pois,
o reguneda fratel'D;Idade e da liberdade e só. a combinação
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dêsses dois atributos que lhe são próprios é capaz de conciliar a ordem com () progresso.
A organizaoã.o republicana interessa tanto li Família.
como á Pátria e á,Humanidade, que constituem os tres graus
da sociabilidade humana, cujos supremos interesses ela sanciona, sendo portanto natural e indispensável que a Constituição da Repúb!'ica se decrete e pr0I!lulgue em seu n!)me.
TiTULO I
DA ORGA:NIZAÇÃO FEDERAL

Disposições prelirni1J41'es

Artigo 1°.
Substituam-se as palavras perpétua e indissolúvel,
pelas pa!a'\'-ras livre. e fraternal.
Acrescente-se a êste artigo: Parágrafo único - A sua
divisa política e a divisa =-~ Ordem e Progresso - e a sua
bandeira a que foi adotada por Benjamin Constant Botelho
de :i\iagalhães, F.undador da República Brasileira, e instituida pelo Decreto n. 4, de 19 de Novembro de 1889.
Justificaçãc
O regime federativo assenta na união fraternal e livre
dos Estados brasileiros, sendo esta aliás a única base dêste
regime, dentro das normas republicanas. Essas. llormas são
admiravelmente caraterizadas pela divisa política e ;pela
bandeira adotadas pela República B~asileira, em 1889. A
constituição federal deve, pois, para se colocar na altura
do seu destino, a elas se referir expressamente, consagrando em seu texto essas conquistas republicanas.

Artigo 2°.
Acrescente-se: Parágrafo 1°~ - São consideradas sob llr
protetorado da União as áreas ocupadas pelas tribus indígenas ainda existentes no território da República.
§ 2°. - Esse protetorado terá exclusivamente por fim
garantir-lhes a proteç.ão do Govêrno Federal cântra qual,quer violência, quere em suas pessoas quer em seus territórios, assim como proporcionar-lhes os recursos de que ca. recem para,0 seu gradual desenvalvimento, bem estar e progresso.
Justificação
Dêsde a nossa Independência política, o Fimdador de
nossa nacionalidade, .José Bonifácio de Andrada e Silva, percebeu ser impossível conseguir a constituição definitiva do
povo brasileiro sem primeiro fixar o seu típG~)lela ·fusão
dos elementos étnicos que lhe são !próprios, isto é. o elemento branco ou europeu. hoje grandemente. preponderante,
o elemento a:borígene ou americano e o elemento negro ou
africano. José Bonifácio justifieoú as suas vistas políticas.
em duas memórias - uma sObre a abolição da escravidãoafricana e outra sôbre. o amparo aos selvagens americanos.
A República. c.orrespondendo aos apelos. do grande Patriãta,
fundou ~~ryiço esPecial, destinado à atender a êss~ último
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objetivo. Torna-se, porém, necessário dar fórma política a
êsse serviço e é êste' o fim da presente emenda, que com
maior amplitude já foi pr(l)posta á primeira A-ssembléia
Constituintl:' da República. para solucionar o problema. (Vide folheto anexo, intitulado "Em defesa das conquistas republicanas do Povo Brasileiro. - Acerca do projeto de Unia
nova constituição para a Repúblic:l., pelo abaixo' assinado.)
Artigo 3°.-.
Acrescente-se ao parágrafo ÚIÜCO:
Ou se incorporará ao Estado do Rio de Janeiro, se isto
fór preferido pela maioria dos .seus habitantes, de acOrdo
com as normas estabelecidas por esta Constituição.
Justificação

Esta emenda destina-se a assegurar as condições indispensáveis. ·sobretudo econômicas, qUe são reclamadas pela
autonomia federativa. O Distrito Federal, que é essencial~
mente constituido pela cidade do Rio de Janeiro, fundindose com o Estado. do mesmo nome, transformar-s'e-á naturalmente na capital dêste, e isto atende completamente a essas
condições.
.
Artigo 7·.
Substitua-se o número i do § 1°, pelo Seguinte: - legislar sôbre o imposto global de renda e fixar a responsabIlidade dos bancos emissores, sendo garantida em toda a
União a liberdade bancária;
Acrescente-se no número 2 depois das palavras - estatLia de navios - as seguintes: e de aeronaves.
J ustificaçáo

No que se refere á liberdade bancária, esta emenda já.
,foi apresentada á primeira Constituinte Republicana, por
cidadãos de reconhecida elevação de vistas e insuspeito" desinteressl:'. '(Vide folheto anexo já por nós citado). O assunto
é de importancia capital para a prática do regime republicano, tornando-se por isto á sua ádoção indispensável. Os de~
mais detalhes tratados visam àtualiz·al' a Constituição de 24
de Fevereiro de 1891.
Ar~igo 9~_

Suprima-se no § 3°, a frase: revertendo, ete., e sUbstitua-sellela seguinte: e nãoJôr tributada pela União.
Tustificaç{J.o

Também esta emenda já. foi apresentada á Assembléia
Constituinte de i890, nas . mesmas cOl!dic;ões da anterior
(Vide anexo: citado), e visa garantir' a livre iniciativa
econômica dos Estados, dentro' do regime ,federativo. Ela
permite 'que cada Estado'ioménte c:dteriosamente. o desenvolvimento de seus recursos materiais, sem· prejuízo ,das
atribuições federais.
.
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Suprlmam':"se as palavras - cumulativamente ou não
- e acrescente-se no final: estabelecida a competencia pela
prioridade d~ iniciativa.
:
.
. l?uti(icação
A emenda proposta a êste artigo tem o mesmo objetivo
das anteriores e visa harmonizar os interêsses da TJnião:com
o dos Estados, afastando a possibilidade de conflit.q e evitando a dupla tributação.

Artigo 14°.
Redija-se a primeira partedêste artigo da seguint.e 16rma:
:
As forcas de terra e mar são instituições perrnanentes,
votadas, no interior, á ~ma.nutenção da ordem material e á
garantia da f::-atermdade, da liberdade e das leis constitucionais da República, destinando-se, no exterior, á defesa. da
Pátria.
.
J 'lLSti(icação

'Constituindo a força pública um elemento cómpressor,
cuja aplicaiião deve caraterizar o go'V'êrno republ~cano. li redação desta emenda tem po:c fim atingir êsse objetivo.
Artigo

15-.

!substitua-se pelo seguinte: A soberania nacional será
exercida pelo Poder Executivo, assistido pelo Congresso Nacional e pelo Poder Judiciário.
.
Parágrafo único :-- Para .dirimir os conflitos que surgirem· entre êsses tres 'poderes, assim como entre os poderes
da União:e os dos Estados. terá competência exclusiva e irrecorrivel o Conselho Supremo da República.
!J
Acrescente~se onde convier: Artigo. O Conselho
Supremo da República será constituido pelo Presidente da
República, pelo Presidente do ,Congresso Nacional, pelo Pre~
sidente do Supremo Tribunal F~eral, por um Delegado dos"
Estados do :Norte do País, desde o Amazonas até. a Baía, inclusive; por um Delegado= do Centro, abrangendo os Estados
do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiaz e Rio de Ja'fteiro; por
um Delegado do Sul, abrangendo os iEstados de São Paulo,
Mato Grosso, c Paraná, Santa Catarina· e Rio Grãride do Sul,
e, finalmente. por um Dele~do da Capital Federad.
, l§ io. "-- As reuniões do Conse.'ho SUlPremoserão presididas pelo Presidente da República, .e, na .falta. dêste, sucessivamente pelo Presidente do OO!lgresso Nacional e peloPr~sidente do . Supremo Tribunal Federal,
".
§2°.- Para· as suas del1be~..es, 'será necessária pelo
menos a preseU4;a de cinco" de~~meIIibros.
"
'
Art.--. ,Além das atribuições estabelecidas no art~
o Conselho· Supremo funcionará tanibémcomo.-orsão. cons~
tivo. sempre" que·· fôr "pelo Poder Executivo solicitado o .seu
parecer sôbre qualqUer ~sunto relevante e de inter~se
geral"·'
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ParágNrlo único - N~ste caro, Os seus trabaln~pode~
rão ser auxiliados por camaras especializadas ou técnicas,
creadas para êsse· fim, sem renume~ação. alguma! ass~m c0mo pelos eX-1Presidentes da RepúblIca, com resldencla habitual ou temporária na eãipital Federal, e pelos altos f,~n
cionários :federais aposentados, em iguaIdade d& condições,
Art. --, Para -eleição dos delegados dos grupos de Estados do Norte, do Centro e do Sul do Pais, cada Estado desi.gnará o seu representante por eleição direta de sua Caapital indicando êstes por maioria o Delegado do respectivo
g:rupo, salvo o caso do Distrito Federal, em que a eleição
será direta.
Justificação

A. necessidade de at.ender ás condi!:lÕes fundamentais d4
organização repoolicana, tornando-a estável e af-astando dela,
tanto quanto possível, as possibilidades de -conflitos,: é que
justM'ica a presente emenda, cujo intento,creando o Consellbt()
SUlPremo da RepÚibIica, não é outro sinão o de justamente dirimir os inevitaveis atritos resultantes da co-existencia de
poderes. Na constituição dêste Conselho a emenda propostã
tem por fim torná-Ia um órgão superior. tanto quanto possível. aos interesses :locais e parciais, mim de fazer predominar em suas resoluções o· interesse geral. Como a sua principal fun~ é, por natureza, periódica, concedem-se-Ihe
atribuições consultivas, visand() o aproveitamento de todos
os valores e experiências, o que lhe facultará uma_ existência
permanente e útil, dentro do regime administrativo federal.
SECÇÃO I

Do

PODER LEGISLATIVO

CAPiTULO I

D-isposições

gerais

.AI:tigO 16, § 10.
Um dos apem'eiçoamentos que comporta. a organização
republicana é sem duvida a camara úni,ca orçamentaria,
com a representação igual por Estados. No caso, porém, de
ser impossível conseguir-se êsseaperfeiçoamento com uma
ta;l representação, será preferivel 'seguir o alvitre adotado
pela COJ;lStituição Federal de 1891, e manter o Senado Federal. Com efeito, segundo aquela Constituição, aCamara dos
Deputados· é composta de representantes do Povo Brasileiro
e o Senado Federal de representantes dos Estados. A igual<dade de representação, que é a base da constituição dêste
último, corrige até certo ponto o exagerado predominio dosgrandes sôhre os pequenos Estados, afastando as perturbações daí decorrentes, pelo que ria hipótese aqui formulada
deverá ser mantidoêsse ramo do poder legislativo, No caso
. d.e s~r creada '3. camara única, as. alteraQÕes do texto COIlStItuCIonal são facilmente formuláveis.
',:!:
' •.
-.

.-

Ãéreseente~se:Dentre os quaísaeverão constar os seguintes:'
-,

-23'1. - Os sacerdotes: seja .qual fôr o gráu de sua hierar..
quia. espiritual, e os religiosos regulares e seculares ~e quaisquer religiões, assim como os teoristas, os artistas' e .os que
exerçam qualquer fUI).ção eg.piritual.
,
.2 - Os funcionãri,os púbhoos, civis, políticos e milita-

res.

lustificação
O go,\'êrno constitue uma função social de caráter poi!,,:,
tíco, isto é, prático e por esta razão deve ser exercido, em
todas as suas modalidades, exclusivamente por praticos. As
emendas acima já foram propostas á primeira Constituinte
Rapúblicana, com êsse Objetiva. (Vide anexo citado). Elas
visam garantir 'Politicamente a completa separação entre o
poder espiritual e o poder temporal, e a liberdade espiritual,
que é a base do regime republicano.
Capítu,lo IV
Das atribuições do Congresso
Artigo 34
Acrescente-se ao D. 1, depois da palavra anualmente, l1s
palavras aceitando ou rejeitando em globo as propostas que
lhe forem apresentadas pelo Poder Executivo, em1Jóra fundamentando em detalhe os motivos do seu procedimento.
_ Suprimam-se totalmente os ns. 8° e 23°, e, no n. 300 ,
as palavras: o ensino superior.
lustificação
,Como acontece com as emendas referentes a outros artigos anteriores, estas têm por fim aperfeiçoar nossa organização administrativa e preservar de violações o regime republicano federativo, já tendo sido, em parte, apresentadas á Constituinte de 1890 (Vide anexo citado). A sua aceitação, pelos
motívos expóstos, torna-se necessária.
Artigo 35
Suprimam-se no n. 2, as palavras: a imigração.
Suprima-se o n. 3.
lustificação
O objetivo destas emendas é também preservar o regime
republicano federativo. A supressão das palavras: a imigração inspira-se, de modo especial, no propósito de resguardar
o tipo de nossa raça de alterações profundas em sua formação biológica e social.
SECÇÃO n
DO PODER EXECUTIVO

'Capítulo I
Do P"esidente e do Vice-Presidente
Artigo 4:1
Substituam-se no § 3°, n. 3" as. palavras: 35 anos, por
'.

42 anos. .
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Artigo 43
Substitua-se neste artigo á expressão: por quatro anos pela expressão: por sete anos. Substitua-se igualmente o
final pelo seguinte: podendo ser reeleito por mais dois periodos, detide que na segunda eleição consiga dois terços do
eleitorado e na terceira três quartos, findando, porém, em
qualquer hipótese, o mandato presidencial, ao atingir o presidente 63 anos de idade.
Facam-se as alterações necessárias para adaptar a esta
emenda os dispositívos constitucionais que com ela colidam.
;;

Capítulo UI
Das atribuições do Poder Executivo

Artigo 48
Acrescente-se ao comêço do n. 1, o seguinte: Legislar
sôbre assuntos de interesse público, sempre que fôr reclamado pela salvação da Pátria e da 'República.
Acrescente-se ao n. 10: E dissolvê-lo, excepcionalmente,
quando o interesse público assim o reclamar, fundamentando
as razões do seu ato em manifesto dirigido ao País e fiXando
simultaneamente dia em que deverão ter lugar as novas eleições, cuja realização nunca poderá exceder o prazo de 60 dias.
Capítulo V
Da responsabilidade d.o Presidente

Artigo 53
Acrescente-se antes do parágrafo único o seguinte:
§ 1.° A acusação a que se refereêste artigo poderá ser
feita por qualquer cidadão brasileiro maior de 42 anos, não
podendo ser recusada pela autoridade competente, sem fundamento cabal que tenha a devida publicidade.
•
Substituam-se as palavras: parágrafo único, por § 2-.
Justificação

Todas estas emendas têm por fim fortalecer a estabilidade, a responsabilidade e a continuidade do govêrno republicano..
.. .
.
Os princípios republicanos, não alimentandopreconcei- ..
tos contra o poder, exigem apenas que, pela aplicação êste·
se torne o garantidor das condições fundamentais do regime
correspondente. Tendo sido levadas em consideração essas
condições nas presentes emendas, elas se recomendam áaceitação~daatual Assembléia Constituinte.
SECCÁOm
DO PODER J1IDICIÁRIO

.Artigo 55
=A manutenção da: dualidade de justiça torna-se indispensável para. garantir. o'sistema federativo; cabendo á União
legislar sôbre os assuntos: de interesse geral e aos, Estados
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legislar sôbre os assuntos de interesse local. A necessidade
de estabelecer uma relação êntre a justiça federal e a justiça
estadual deve ser, entretanto, atendida, mediante tribunais oq.
juízes federais, conforme o que fôr conveniênte em cada caso,
anéxos aos superiores tribunais de cada Estado, de so'r'te· que
ao Supremo 'l'ribunakFéderal fique reservado ape~s o julgamento das causas em que seja invocada, como fundamento•.
a interpretação da Constituiçã~ da República.
TíTULO IV

Dos cidadãos brasileiros

SECÇÃO I
DAS QUALIDADES DO CID.ID.~O BRASILEIRO

Artigo 69
Suprimam-se os ns. 40 e 5°.
Suprimam-se no n. 6, as pala~Tas: por outro modo.
Acrescente-se: 7.° Os estrangeir8s, quer residam ou não
no Brasil, que prestarem serviços relevantes á Humanidade
ou especialmente á República Brasileira, e os Portuguêses
que desejarem adotar a nacionalidade brasileira, ficando entendido que não perderão por isso os fóro~ de sua nacionalidade.
J'UStific~ão

A vidà cívica exige que a solidariedade êntre os cidadãos
assente em sólidos fundamentos morais e políticos, não comportando laços artificiais e que não correspondam á realidade
dessas condições. O único caso excepcional a atender é o dos
que por serviços relevantes á Humanidade e especialmente á
República Brasileira e por laços de solidariedade histórica se
associem de modo geral aos destinos da Pátria Brasileira.
Estas emendas já foram quasi que totalmente apresentadas
á primeira Constituinte Republicana, constando do. folheto
ane.."I:o a que já nos referimos.
.
Artigo 70 .
Suprimam-se os ns. 1° e 2° do § 1°.
A emenda acima quando' apresentada á primeira Constituinte RepublIcana, foi fundamentada da seguinte m&.neira:
Estas exclusões, além de odiosas, são ilusórias' porque, nem
os mendigos' são . os únicos cidadãos dependentes, e nem os
analfabétos são os únicos cidadãos incompetentes para exercerem a apreciação política' que a' 'função eleitoral supõe.
Pode acontecer que haja muitos mendigos e muitos analfabétos superiores em critério moral' e social a muitos capitalistas e letrados.
~
. , ..
.
Substitua'-se o n. 3 pelo seiuinte:
Todos os funcionários públicos, .civis, políticos e milita-

res.

..

~

Supriina-se o n • .(0, oaextenda-s~. 'a inéo~patibi1idade
a todõs os teorístas•
.Acrescente-se:
§ 3.° o voto serei sempre ás claras, devendo~ o eleitor
escrever . em um livro, do próprio punho· ou a rõgo. o seu
nomee.o.nome do cidadão em.quem votar.

-26 § 4.0 Cada eleitor poderá delegar a outro a sua função,
com ou sem poderes para este transmití-Ia a terceiro.

Justificação
Estas emendas visam reconhecer, no que se refere ao
regime eleitoral, a situação republicana em que se aGha fatalmente o povo brasileiro. (Vide anéxo a que já nos referímos) .
Artigo :71
Suprima-se no § 10 o n. a), porque tal disposição, sendo
inexequível, daria lugar a intervenções abusivas por parte
do PQder civíl.
Justificação
A justificação dessa emenda torna-se desnecessária, por
constar da mesma. (Vide anexo citado).

SECÇÃO II
DECLARAÇ.:\O DE DIREITOS

Artigo 72 e parágrafos
Substitua-se o titulo desta secção, Declaração de direitos,
pelo seguinte: Garantias gerais de ordem e progresso em
toda a União.
Justificação
As garantias estabelecidas pelo artigo 72 e seus parágrafos visam assegurar a ordem e o progresso, conciliando estas
duas necessidades da organização social. Daí a substituição
proposta nesta emenda; que já foi apresentada á primeira
ConsUtuinte da República. (Vide anexo citado.) ,
Substitua-se no texto do artigo 72 a palavrã direitos,
pela palavra deveres.
Justificação
No regime republicano é o conjunto dos deveres dos cidadãos cujo cumprimento deve ser garantido, sendo êle que
assegura o asc~ndente supremo do bem público, alvo constante e invariável da República. Torna-se, pois, Ílecessario
acentuar na Constituição Federal que só o cumprimento de
tais deveres é capaz de conseguir êsse desideratuín, e :daí ~
fundamento da presente emenda.
Parágrafo

~

Acrescente-se ao § 2°: ficando desde já extinctas todas
as ordens existentes. Porém, a União como os Estados,podem instituir premios honoríficos, como medalhas humani, , ~r~as, .meda!has de. campanha, medalhas iIid.ustriàis, corôas
"CIVlea5; medIante regulamentação legal, sem que daí resulte
nenhum· privil:?gio espeeial.
"., ·Os cargos .• Púlllicos civis serão preenchidos, no grau in,ferior, por concurso, ao gpal serão admitidos indistintamen-
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te todos os cidadãos brasileiros, sem se exigir' diploma algum
de habiHtação intelectual. Os cargos superiores serão de .livre nomeação do' Govêrno, devidamente fundamentada e
excluida ·também qualquer condição de diploma: Os cargos
médios serão preenchidos mediante acesso ~por antiguidade,
e só excepcionalmente por mérito.
Justificação

Essa emenda tem por fim garantir o justo ascendente.
dos habitos republicanos, afastando da vida pública as desigualdades despóticas e toda a possibilidade de retrogradação
aristocrática e regalista, pela extinção dos privilegios correspondentes, inclusive os qU,e decorrem de títulos e diplomas,
afim de que prevaleça, tanto quanto possível, exclusivamente, o merecimento pessoal e real. (Vide anexo citado.)
Parágrafo 5°
Substitua-se o § 5° pelo seguinte:
Será garantido a todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, o culto dos mortos, mediante a instituição dos cemitérios civis, sem prejuízo dos cemitérios religiosos. particulares e abolidos os previlégios funerários.
Acrescente-se:
§ 5.° a) É assegurado o enterro gratuito dos indigentes
que não deixem parente e amigos com recursos capazes de
custear-lhes os funerais.
§ 5.0 b) É garantida em toda a plenitude a personalidade
humana após a morte. Em consequência, nenhuma autopsia
ou outra' intervenção no cadáver será realizada sem expresso
consentimento da familia do morto .
.§ 5.° c) Será garantida a nacionalidade de todos os nascidos no Brasil, ou, em situação equivalente, mediante o registro civil de filiação.
§ 5.° d) É garantida a :plena liberdade de testar, salvaguardando a existência dos pais, da mulher, das=filhas solteiras ou viuvas, e dos filhos menores de 21 anos.
§ 5.° e) É garantida a plena liberdade de adopção, segundo as condições que a lei determinar. .
~ lustificação

Todas essas emendas visam preencher condições indispensaveis, afim de que se torne uma realidade o regime republicano no Brasil. A primeira assegura uma das· mais importantes consequências da liberdade espiritual, estendendo. a
fraternidade republicana aos mais humildes cidadãos, cuja
dignidudê'" preserva . A segunda preserva também essa dignidade, em geral,mesmo depois da .morte. A terceira provê á
organização cívica, que regula em um dos seus mais importantes detalhes.. A quarta· e quinta garantem e asseguram
o ascendente do mérito na sucessão, afastando daí os últimos
vestigios da hereditari~dade teocrática, que é radicalmente
incompatível com .,0 regime republicano. (Vide anexo citado.)
,
Parágrafo 6°·

" ,~

, Àcrescentem-se no parágrafo 6°. dépois da palavra leigo,
as.palavras . - - li~re, gr.atuito e não obrigatório.
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Uma concepção escravocrata do Govêrno, incompativel
com os sentimentos e os princípios republicanos, leva muitas
vezes os detentores eventuais do poder a se arrogarem a faculdade de sobreporem-se aos seus concidadãos, impondolhes obrigatoriamente tudo aquilo que em seu juízo despótico julgam cegamente ser do interesse dos mesmos. A emenda acima tem por fim patentear a incompatibilidade de. tais
práticas com o govêrno republicano.
(i

Parágrafo 7°

Acrescente-se: Em:consequência, será abolida a represep.tação diplomática do Brasil junto a Santa Sé, ficando garantida, entretanto, ao Nuncio Apostólico da Religião· Cat6lica
e Apost6lica Romana a mais completa acção espiritual· junto
ao Povo Brasileiro.
Justificação:

Esta emenda é uma consequência da liberdade espiritual.
adotada pela Constituição Federal de 24 de Fevereiro de
1891. a solução que ela apresenta sendo evidentemente extensiva a todas as religiões. A sua rejeição importaria em
flagrante violação dessa liberdade.
Parágrafo 80
Acrescente-se a este parágrafo: quando fôr perturbada.
ou quando os convocadores da reunião o requisitarem, alegando receios de perturbação.
Ju.'1ti!icação

O fim desta emenda é tornar mais clara a redação do

§

ao evitando possíveii abusos e violações da liberdade de

reuniáó. (Vide anexo citado.)

Parágrafo 12
Acrescente-se: § 12 a) É garantido a todo cidadão o
apelar para o auxilio dos seus concidadãos sempre que o julgar conveniénte, e, portanto, nenhuma lei se fará contra a
mendicidade.
§ 12 b) Nenhum genero de industria, comércio ou trabalho, pode ser proibido ou regulamentado; portanto, não se
poderão fazer leis de locação deservicos, nem. marcar dias·-'
ou horas de descanço, nem outras medidas semelhantes. _
§12 iC) Não se poderá legislar sobre infrações de ordem
puramente ~oral, tais como a ociosidade, o jogo, a embriaguez, a prostituição, etc.,' cúja repressão' ficará entregue á
opinião pública.
§ 12 d) Não se --poderá transformar o vício em fonte de
renda Públic~; portanto. ficam suprimidas todas as loterias.
Justificaçoo

=., O bém público exige que tais' dispositivos sejam incluidos na Constituição da .• República,·· afím· de- assegurar a pri-
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tica da fraternidade, no que depende do Governo, restringindo a acão deste ao dominio puramente material, sem violacão
da liberdade. (Vide anexo citado.)
Parágrafo 17
Acrescente-se no final do segundo. periodo: De acurdo
com o interesse nacional.

,

Justificação'

O capital sendo social em sua origem e devendo ter sempre uma aplicação social, é evidente a conveniência de resguardar os interesses da Pátria, em um caso da maior importancia e que interessa diretamente á sua independência econômica.
Parágrafos 20 e 21
Suprimam-se os §§ 20 c 21, porquê a pena de galés e a
pena de morte não podem ser abolidas sem desarmar a sociedade contra os criminosos radicalmente incorrigiveis.
Justificação

Esta emenda, apresentada em 1890 ao projeto de Constituição Federal, teve então a seguinte justificação: Uma falsa
filantropia, inspirando-se em doutrinas tão pseudo-científi. cas como subversivas de toda a ordem social e moral. tende
hoje a transportar para os malfeitores as simpatias e a proteção que merecem as suas vitimas.
Nota em 1912. Estas observacões não excluem a clemência para com os venciâos nas lutas políticas, não confundindo os crimbwsos malfeit..or~s com os que são vítimas da anarquia moral e mental peculiares á. transição revolucionária.
É a êstes últimos s6mente que não se aplica a pena de morte
como quaisquer outras, mediante uma indispensável e fra-.
ternal anistia. (Vide anexo citado.)
Parágrafo 26
Suprima-se o § 26, pelas razões expostas na justificação abaixo, passando o § 27 a ocupar o n. '26.
Acrescente-se:
§ 27. O Govêrno assegurará. a publicação das obras de
utilidade real e de alcan.ce social,quér teóricas quér estéticas,
imprimindo-as á custa do -Tesouro Nacional e divulgando-as.
inclusive por" intermedio dos seus autores, desde que êstes se
comprometam a fazer a sua distribuição gratuita.
§27. a) O Governo concederá igualmente ~ensões ·capazes de permitir uma modesta e.~stênciadoméstica' aos
poetas, artistas. cientistas °e eruditos .que hajam demonstrado
real capacidade e dedicação social, desde que renunciem á
venda de suas obras e produções. :' .
" § 27 b )~-\. União tomará as medidas necessárIas e ao seu
alcance para promever a.~ incorporação do proletariado á sociedade moderna, facilitando,a todos os proletários brasileiros a aquisição e posse de seus lares.
'
'
§ 27 c) O Govêrno.concederá pensões ~odestas ás mulheres que. não tenham. amparo algum. para prover ao seu

-
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sustento independendo os respectivos atos de exigências e
formalidades incompativeis com a dignidade e o decôro femininos.
Justificação
Como justificação desta emenda, no que se refere ã supressão da propriedade literária e ás medidas substitutivas
que comporta, transcrevemos em seguida as apreciações feitas por R. Teixeira Mendes, em sua obra inédita "O Regime
Republicano e o Novo Projeto do Código Penal".
A chamada propriedade literária, diz Teixeira Mendes
nesse seu trabalho, constitue uma das mais perniciosas aberrações de nosso tempo. Guiado apenas pela retidão moral e
pelo seu empirismo" Alexandre Herculano sentiu bem o
absurdo de assimilar-se o privilégio dos autores á propriedade industrial.
.
Com efeito, os bens mate7-iais são essencialmente perecíveis, .neste s.entido que o seu uso importa o seu consumo.
As dificuldades (le conservação, renovação e distribuição das provisões e instrumentos de trabalho, bem como a
constituição simultaneamente egoista e altruista de nossa
natureza moral, exigem que cada grupo de tesouros seja
colocado sob a inteira responsabilidade de um indivíduo,
apenas sujeito á fiscalização da opinião pública.
Mas as mesmas razões não militam, para garantir a um
poeta, filósofo, cientista, ou erudito o privilégio de conservar e vulgarizar as concepções que chama suas. Porquê de
fato, se, essa conservação e essa vulgarização são úteis á sociedade, é claro que o interesse público está em que 'tanto
uma como outra não sejam obstadas em coisa alguma. E, se
se trata de prQdução, cuja duração e cuja difusão são nociva!,
não é menos evidente que o interesse público consiste em
não fomentá-las, 'por menos que seja .
... . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . ...• . . .. . .. . .. .. .. .. .
~, Assim, a propriedade literária que é inútil para a cone servação e difusão dos tesouros intelectuais da Humanidade,
é ,incapaz de salvar da miséria os gênios mais úteis e assegura pelo contrário a prosperidade das almas perversas que
mercadizam com a degradação social. Isto basta para julgála em um regime republicano, isto é,., em um regime no qual
o bem 'público deve constituir a suprema lei. Entretanto;
êste mesmo princípio indica logo quais as medidas a adotar
pelo govêrno temporal, afim de assegurar, tanto quanto lhe o
cabe, a sorte e a moraliaade das naturezas especulativas.
(R. Teixeira Mendes - "O Regime republicano eo Novo Projeto do Código Penal"). .
As medidas a que alude TeL"\:eira. Mendes foram por nós
!ncl?'!las nos §§ 27, e 27 (a). Quanto aos §§ 27 (b) e 27 (c),
JustIfIcam-se porquê o mais importante objetivo político da
República, afim de que ela se coloque á altura da sua missão histórica. deve consistir em promover ostensiva e decisivamente aip.corporação do pr.olctariado á sociedade moderna, amparando ao mesmo tempo a mulher. prolélaria, afim
de qu~ esta possa dignamente preencher a: alta função moral
e SOCla! que lhe .compete no regime republicano:
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Artigos 73, 76 e 82
Substitua-se o art. 73 pelo seguinte:
Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos,
civis, políticos ou militares, quaisquer -que sejam as suas
opiniões, sem outra diferença que não seja a dos serviços
pr~stados ou que possa prestar, a das virtudes e talentos.
Acrescentem-se ao art. 76, depois das pala\TaS - Os oficiais do Exército e da Armada - as seguint:es: Da mesma
sorte que os funcionários públicos civis de qualquer categoria. Acrescentem-se depois das palavras - &.$ suas patentesas palavras - e cargos. Acrescente-se no final: Parágrafo
único. Uma lei ordinária criará, para êsse fim, tribunais
administrativos especiais, compostos em parte de funcionários federais, cujo destino será decidir em última instancia
dos inquéritQs administrativos a que sejam submettidos os
servidores da Nação.
'Substituam-se no art. 82 -llS palavras - Parágrafo
único - por - § 10 , e acrescente.:se o seguinte:
§ 2.° Ficam abolidas todas as distincções entre os empregados públicos de quadro e jornaleiros, estendendo-se ao
proletariado ao serviço da União ou dos Estados as vantagens de que gosarem os demais funccionários.
§ 8.... Nenhum funcionário público receberá, sob qualquer título que seja, remuneração das partes pelos serviços
que a estas prestar, em virtude de suas funcções; e bem assim
suprimidas as percentagens, etc.. atualmente distribuídas
sob diversos pretextos. Cada funcionário s6 terá seus vencimentos pagos pelo Tesouro Público e fixados por lei.
§ 4.° Nenhum funcionário poderá ser demitido a bem do
serviço público sem que se especifiquem as razões de ordem
pública que determinaram a exoneração, quando o demitido
assim o ··requerer.
Justificação
Estas medidas' são necessárias ã plena dignidade cívica
e ã prática do regime republicano, nisto assentando a sua
proposição. (Vide anexo citado.)
.
Artigo 90
Suprima-se o §

.(.0.

.

JmtifiC4t;áo

:tste parágrafo é desnecessário e iÍJ.convenient~ por as~
sentar em uma falsa apreciação d~ sistema federativo. A
emenda mandando suprimi-lo já foi apresen,tada ã- primeira
C-onstituinte Republicana, tendo sido então -justific_ada com
.as segilintes palavras: A Federação IlO _Brasil não pode ser
senão uma fase transitória e preparat6ria, cuja eficácia passageira depende justamente do predomínio ~êste ponto de
vista relativo. (Vide anexo citado.)
- ~~
~
Disposiç~es

transitórias

Acrescente-se :
-;c

Art.. 9.0 Como penhor dos sentimentos repUblicanos do

Povo, Brasileiro e de seu· culto pelo passado nacional, o Go-
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....êrno des.apropriará a área compreendida entre as atuais
ruas da Constituição, do Núncio, Visconde do Rio Branco e
A....enida Tomé de Sousa, local ero __que foi executado Tiradentes, para nessa área construir u..-n templo civic.o, ~'otado
á memória dêsse eminente precurspr- da Independen<na poIftica do BiaSi! e da RepúblIca.
.
§ L0 Xesse t~mplo serão. comemorad~ sob ~ presidência de Tiradentes. os aconteclmento~ que se relacIonam com
a independência }l;acíonal e a Repúbllca, sendt, ~ad~ out=as comemorações.
§ 2.0 "Fica restabelecido o inteiro vigor- do Decreto número 155-B. de 14 de Janeiro de 1890, que instituiu as festas
,nacionais da República.
Justificação

.Xenhum outro ato é mais próprio para assinalar o propósito de retomar o programa republicano, afIm de praticá-lo e completá-lo, do que o preito acima proposto á memória do heroi que resume em si as aspirações de independência política. de fI':>t~nidade e de liberdade=do Povo Brasileiro. A signifieação desta emenda toma um aspecto mais
amplo e mais completo pera restabelecimento do Decreto
u. 155-B, de 14 de Janeiro de 1890, que instituiu 05 feriados
nacionais republicanos, êsse complemento tornando-a capaz
de melhor corresponder ao fim visado, que é o de uma completa consagração dos sentimentos e dos princípios republicanos.
São estas as alterações ao texto àa Constituição de 189i,
que, em nome da Organização dos Voluntários da República.
julgamos do nosso dever apresentar á atual Assembléia Nacioúal Comtituinte, afim de atender aos apelos do passado de
noss'a Pátria, aos anseios do seu presente e aos reclamos do
seu porvir.
As aspirnçõE:s que nelas se condensam ainda aguardam
um órgão que seja capaz de transformá-las em realidade.
Porém, ou surja êste órgão neste momento, ou em.curo' futuro mais ou menos próximo, a irrevogabilidade da evolução
brnsileira, desde já, assegura a ,'itória final desses pro-,gressos.
É com esta inabalávp.1 convicção que apelamos para o
'vosso :patriotismo, afim de que sejais v6::; o órgão dêste
grande serviço prestado á Pátria e á República.
, Ao concluir, porém, julgamos de nosso dever, renovar
as considerações constantes da representação que dirigimos
a 8$sa Assembléia em 22 de Xovembro próximo passado, na
certesa de que s6 adquirireis a autoridade indispensável para
proceder á reorganização da República, se préviamente vos
mostrardes á altura dessa missão, pel<> aprêço ao, regime republicano e ás liberdades públicas naci<>Dais~ pr<>movendoa
suspensão da censura á imprensa e uma anistia. ampla e irrestrita aos brasileiros envolvidos nos diversos abal<>s revolucionáriôs, "verificados no País. a pa.rtir de 1922 •
. . Saúde e Fraternidade. - PelaOrga~ão dos VoluntárIOS da' República. .!maro da Silveira.
.
Sendo aprovada a Ata da reunião oanterior. o Presi<ieDt~,
'" ,Sr. Carlos Maximiliano, leu o seguinte plano de trabalho, que
elaborára.
.
-
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o Sr. Carlos Maximiliano - .-\5 emendas ofereclGa~ ao
Ante-projeto de Constituição pela .-\5~embléia ~aeional atíngem o número 1.244. Em Uill<t comissão técnica a~ ....otações
se efetuam, sempre. pelo processo nominal. :t de n'otar. por
outro lado, que muitas emendas en oh-em numerosas pr-oposições. distribuí....eis por artigos di ersos e até il1e~mo por diferentes capítulos. Portanto. se o Presidente da Comi~são
pusesse a voto~ proposição por proposição. ad...-inda do Dlenário. só esse labor fragmentário. nada metódico. demandaria
rr>e..."~~. no fim, daria um conglóme:-aào a-:l1orfo. um monstro
hor-aciano.
--\ nO~sa fun,~ão não é criticar. nem di~cutir: €. sobretudo.
con~truir. Outrúra, 05 projetos iam logo ás comis~,jes técni~
c:.1s: estas 05 recomenda....am. ou substituiam: depois começava
a Camara a emendar o que uma Comissão lhe en...-iára. O
Regimento da Constituinte adotou. sabiamente. no:-ma in...-ersa:
a Assembléia oi:e~ece sugestões: pelo conjunto àas mesmas a
CO!J1issão infere quais as idéias dominantes e ap:'o\"eit8.Yeis:
'elli11pre-lhe elaborar um todo Ol-ganico. um projeto do:' lei. que.
de no...-o. o plenário examinará e emendará. O Goyerno Pro....isório. com :::-uperi<:>r critério e alto civismo. enviou á .-\.ssembl~ia. sem Áecomendar nem defender. o que ele prôprio denomInou - Anteprojecto. Cabe. portanto. á CO~lissã() dos 26
el~borar o projeto.
Cada r-elator trará. no mais breye prazo possive1. um projeto parcial, encorporando as p-;,opo~ições da .-\.ssembl~ia dignas de aprovação. isto é. construirá o capitulo que lhe foi confiado. O seu trabalho será impresso e distribuído pela Comi~:"ão. çue tem a faculdade de defender sugest0es po!' ele não
aceita:::-. e fazer noyas. O yencido será enviado ao plenário,
acompanhado de uma exposi~ão justificativa.
Se ê.lgum relat<>r não -concordar com este. processo. fa~,
como outrora. a critica minuciosa de todas as emendas: porém não lhe será licito abster-se de elaborar um projeto de
capitulo. coerente. uniforme. conciso e preciso.
Foi êste sistema que a~lesa adota, o prefe:-ido quando
se votou (I Código Ciyil: a Comissão nomeada e pre:::-idida pelo
Ministro da Justiça Epitácio Pessoa considerou ante-projeto
o trabalho do professor Bevilaqua. e construiu um projeto,
que as duas Camaras discutiram e melhoraram.
Com o método de simplificat:ão ora proposto. em nada
se prejudicam as emendas não aproveitadas pelos relatores.
nem pela Comissão. Descem ao plenário, onde sofrem largo
debate; podem ali triunfar. _.
COD,Yém encarecer a inutilidade e inconveniência de ·retardar de meses a conclusão da nossa obra construtiva. com
examinar, uma a uma. em sessão aberta, as :1.244 proposIções.
Um estatuto fundamental encerra, apenas, (I núcleo de
criações jurídicas e princiJ.)ios básic()s; O desem-olvimento da
idéia alí resumida é feito depois, em leis organicas. leis ordinárias. regulamentos e instruções. Por exemplo: o texto
cSupremo declara como concebe e garante a propriedade; isto
em duas <lU três frases; o Código Ch-iI expõe os)ineamento!
do instituto; o do processo ~stabelece as ações asseguradoras
do domínio e da posse; o Direito Administrativo fL"ta os C3-;
!OS e regula0 pI:ocesso da de..c::apropriacão por utilidade pública. .
-.
Hi uma centena de emendas muito bem feitas, "e!lSIobando sugestiJes utilíssimas, firmando princípios, fornecendo
o amago de idéias e reformas de grande 'vantagem para ().
VOLtl'Jom. X
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Brasil, quo dariam, lá íora, eloquento teslemunho da nqssa
cultura e adlantamenlA>. [nfellzmente, porém, surgiram, em
torrenle, proposições dlslancladas do objeto dos nossos propósitos, envolvendo malória qUe absolutamente não podemos
considerar consUluolonal. Basta lembrar que OS capltulos
mais Importantes, como o fixador de forma de govêrno, da
autonomia dos Estados e da dlslribulção das rendas, íoralll
os merecedores de menos reparo; ao passo que sohem a centenas as sugestõ~s sôbro servldorl's da justiça, empregados
p(lbllcos c ordem eoonômlca e soolal. Percebi, 'até, com Indlsfarçável P'lsar, o reproduzir-se o velho sistema de pedirem
emendas em cauda do orçamento: Interessados acolovelavamse nos corredores, sl1plicando o amptlro para sugestões do caráler pessoal I
Alé mesmo proposições que encerram idéias boas, precisam ser prellmlnal'menl~ repelidas, 1101' não lerem como objelo malérla conslllucional. 'rodas estas precisam Cicar fora
das cogilacõcs da Comissão; é ImHlI, a propósito de cada uma,
declarar o mesmo - não traIa de assunlo próprio do 11m estatuto íundamental.
~ imposslvel fixar o dia do começo dos debat~s enquanlo
não se houvel'em fixado as linhas gerais do projeto. o que
decorrerá do exame, sohretudo, da Parlo Preliminar, da Distribuição das nendas e do capitulo referente ao Podor Legis·
lallvo. A primeira reunião, portanto, só será convocada dq·
pois de impresso o dlslrlbuido O capitulo preliminar. Dai por
deanle as sessões serão diárias, até concluir-se o trabalho. Nonhum relalor espcre pelos oulros: quanto mais cedo cada um
oferecer a conslrução do que foi incumbido, mais tempo terão
os companheiros para csludá-Ia, meditar sObre a mesma o elahorar melhorias ou reloques.
A secl'ctarla da Comissão eslá pro\'ldenclando para que
as emendas sejam todas I'eimpressas, dlstrlbuldas por maléria,
como se efeluou, já, para a remessa aos relatores, sob a Inspeção do próprio Presidente. Assim {jcará facilitado o confronlo entre o texto oferecido polos conslrulores dos capllulos e as sugestões feitas pela Assembléia.
Relovem QUO Insisla na ahsohtta necessidade de cortar,
sem piedade, podar 11 vegelnção luxurlanto de llroposições regulamental'es. Das ta lemhrar que, se fossem aceitas todas as
ofercehlas sObre certo tema, só o oapi/ ulo respeclivo conteria mais arUgos do que qualquer Conslilulção moderna I
O estaluto básico é feito para durar melo século; porlanto
nno pode descer a 111 IlIIíclas, perder todo o 0lasl6rlo, amarrar
o fuluro ao rigor das idéias trlunfantos agora, talvez ocaslo~
nalmenle, não deixar nada para o legislador ordinário, nem
para a exegese aperfelçoadora, transformar-se em gargalholra
de rerro para a própria Nação, en trave ao progresso jurldico e
social, amontoado de regrlnhas a dar, lá rÓra, triste Impressão
da nossa capacidade construlora e orientação clenllfica.
Façamos obra que sirva ao Drasll o honro o Brasil.
O SR. ADOI.FO SO,\IlF,S - Sr. Presidente, seria cOllvenienle
quo V. l:x. mandasse Im/lrlmir a exposição que acabou de
fazer, pal'a servir como orlelllnçiio aOS lrabalhos da Comissão.
O sn. PI\ESIDEN'I'H - As minhas sugeslões serão impressas, nll própria Alu. Sugiro que se vote por capItulo,
porque, vaiar omenda por emenda, dará como resultado desperdlclo de multo tompo. Aqui eslamos Ilara organizar umB.
1J0nsUluicão.
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O 5R: CUNHA MELO - Sr. Prosldenlo, a Comlsslo ainda
não volou as sugeslões de V. Ex. Enlendo que elas deveriam
ser suhmolidos á apreclRção de cada um dos membros desla
Comissão, que podem ler ponderaCões a lazer. Nada 101 aln.
da decidido ou volado R respello. Acho QUO V. Ex. doverla
tomar os valos de cada um.
O SR. PRESIDENTE - Vou tomar os volos.
O SR. QOU.ON BRAOA - Sr. Presldenle, em uma do nossas
primeiras sessões, ficou eslabelecldo quo \'. Ex. elaboraria
o plauo de Irahalho da Comissão. Pareco-mo que 101 o que
V. Ex. fez. No meu enlender, de vez quo a Comissão dou
poderes a V. KI':. para organizar ÔSSQ Illano, não devo eslranhar que \'. Ex. o lIpresenlo.
O SR. CUNflA MEI.o -- lIfesmo Clssim. julgo quo ôsle plano
lCI'á de scr apro"ado por nós.
O Sn. I"'UI. FEIINANllKB - Sr. Presidcnle, receio que resulle Um eQu/voco desla primeira dellberaciio sôllre queslllo
de mélodo de Irabalho. Eu me declaro Inteiramente do acôrdo com o mélodo que V. }<~x. propõo porquô, 50 a Comlsslio
lI"esse de examinar, lima por Uma, em sou mereclmenlo, lodas
as emendas e emlllr a respollo um parecer especial, nlio um.
nem Ilols, mas lalvez ll'ôs mOSes seriam precisos para um Irabalho eonchmcioso. Vejo. enlrelanlo, com cerlo lernor, que
V. Ex., doanle da ollservação do nosso cologa do Amazonas,
doixa nn arh/trio de cnifa relalor conformnr-so ou não com n
norma Iraça,la. e podo ser que, 50 1tI1S a seguirelll, e outros nllo,
o trabalho J'esulle lmprofleuo.
() SII. eUNHA MELO - Sr. \IJ'os/dentc, eu praferlrla quo
o plano de Y. Ex., oslabelecendo 11m mélodo, fosso pôsto a
"0105. lima vcz acello, seria obrlgalórlo 1IIII'a todos os relatores. Se rlJjellado. "er-se-Ia, enlão, qua o lI\élodo molhor
a seguir.
O Sr. 1'1'/'sitlell/C subme/e o plRIIO d vll/tlçllo.

O Sr. Presidente - Como ,'ola o Sr. Vasco do 1'olcdo?
O SR, VASCO UE TOLEUO - Aprovo o plano.
O Sn. NOGUEIRA PENIDO - Sr. Presldonto, como não 1I"OSSO lido a (01'lun8 de ou\'lr a lellura da Ilrlmelra parlo do
trabalho do 'V'. Ex., ell pediria quo, sell\ projulzo do Ir
V. Ex. colhendo os outros "0105, lI"esso 8 bondado do mo
fazor IlI'oselllo essa exposição.
O SR. LKVI CAI\NKIRO - Sr. Prosldonte, Ilonso quo do·
vlalllos esclarecer UII\ pouco lI\als o assunto anlos do volar.
Desojava fazol' .duas bl'CVOS Ilondornçõos. Não sol como n
Comisslio, ou qualquor rolatol', podorá prescindir do oxnmo
do tOllas as emendas apresontadas. ~orla, amou ,-er, um ato
de subversão.
O sn. PRESIDENTE - Eu deelnr'el que todas as emondas dovlall1 SOl' apreciadas o IneOl'poradas, as aeollns, ao projeelo. Posto ôslo ell\ "olaclio, cada 1I\0ll\hro da Comissão
ollinnria sôbre elas.
O SR.LEVI CAnNRIRO - N~sses (1\1'11\05, I'slou do aeÕl'dOi
acho quo SI\ assim \lodemos fazor, de ael\rdo com a sugesllío
do Sr. Presidente.
•
O SII. CUNHA MELo - O rolator apro\'olla o Irabalho do
plenário?
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o SR. LEVI CAR:"EIRO - Naturalmente. Êle examina todas as emendas.
O SR. PRESIDE:\"TE - Qualquer membro da Comissão
pode aqui fazer a defesa de qualquer emenda. Ela será posta
a votos, quer seja dêle próprio, quer do plenário. Este método abre'dada o trabalho. Votar, porém, todas as emendas
uma por uma, daria como resultado não sairmos mais daqui.
O SR. LEVI CAR:"EIRO - O relator, apreciando as emendas. pode mesmo modificá-las, no seu proj eto.
Desejaria, ainda, Sr. Presidente, fazer outra ponderação;
tinha ahitrado que se discutissem preliminarmente os princípios fundamentais da' Constituição. Pergunto se não seria
conveniente fazê-lo ainda agora, porque vamos enveredar
pelo capítulo 1° no qual se apresentam logo questões, dizendo respeito ao Poder Legislativo, como por exemplo a da
competência para decretar intervenção, se da Assembléia
Xacional ou do Conselho Xacional; a da distribuição de rendas, que depende· do regime de maior centralização ou de
mais amplo federalismo, etc. 1\ão sei como resolver, sem assentarmos préviamente todas essas questões gerais.
Continuo a pensar que deviamos, preliminarmente, considerar todas essas questões básicas.
O SR. PRESIDEXTE - A mim parece que isso não resolve muito bem o assunto. Seria perder muito tempo.
Sõbre o Senado, por p.xemplo, alguns o desejam como na
Constituição de 1891; outros, o mesmo Senado com certas modificações; outros, ainda, no tipo do Conselho Nacional
Alemão. Aqui não ocorre, como nas corporações científicas,
em que as teses são muito mais fáceis de votar. Num corpo
legislativo, discutir e votar teses é dificílimo. Nessas minucias é que eu acho tim perigo, pois 'vamos ter um trabalho
enorme e inútil.
O SR.. LEVI CARZ'õEIRO - Há um ponto em que não estou
de acôrdo com a exposição que V. Ex. leu: é quando diz que
os relatores· se devem orientar pelas emendas oferecidas.
Xão acredito que as emend3s apresentadas orientem, com se·
gurança, sõbre o pensamento na Assembléia. Eu mesmo não
assinei nem apresentei uma só emenda. Não expuz o meu
pensamento sôbre nenhuma das questões de que temos de
tratar.' Receio que, atidos a este critério, possamos assentar o
nosso trabalho em bases falsas.
O SR. R."'ULFER~~'"DES - Mas a sugestão do Presidente
ressalva a possibilidade de o relator ter, opinião própria, di-'
ferente.
"
'
:,
O SR. CUNHA MELO - Fica porém obrigado a examinar
as emendas que rejeite, até por uma questão de deferência..
O SR. Eli·VALDO LODI - Sim. Mesmo para se justificar
em plenário, q\.lando o autor da emenda' protestar.
O SR. CL.'lCINATO .BRAG.... Sr. Presidente. ao meu espírito se oferece a seguinte dificuldade: esta Comissão foi
toda subdhidida em pequenas Comissões de dois membros,
a cada uma das quais foi atribuidoum treeho do _-\nteprojeto
para analizar, substituir ou aprovar. ,Agora, pela orientação'
que V. E.'\:. nos aconselha, e com a -qual estou - pode-se
dizer - quasi de, acôrdo,cada uma destas pequenitas Comissões trará seu trabalho como melhor entender, substituindo
,6 A~teprojet~, corrigindo-o ou aaotando-o. .,
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Deyo, porém, considerar o seguinte: há certas teses. nüo
direi apenas gerais: mas generalíssimas. que precisl1\'tlm
ser assentadas, previamente. para que êstes trabalhos das p~
quenas Comissões convirjam para a yotação de tais teses. Eu
perguntaria, por exemplo, á Comissão, antes de redigir o trabalho. com referencia particular ao assunto: tl Comi~.;ã·:, .;
parlamentarista ou presidencialista?
O SR. CC);HA ?lI ELO - Está aí uma tese que se pode \'0tal' hoje.
O SR. CI);CI);ATO BRAGA - Fóra desta tese, eu indagaria ainda: a Comissfio é pela unidade da magistratura. ou
pela dualidade; pela unidade ou dualidade de processo? E
assim por deante, em todas as outras teses generalíssimas.
Eu teria prazer em levar para casa o üonhecimento do
que a Comissão resolver sobre êstes assunt.os de capital intere55e para a nossa Carta Política, para que o pl'ojeto seja
encaminhado neste on naquele sentido. Estou certo. nüo
obstante, que o patriotismo de todos 05 nossos colegas dilarlí
a cada um deles fazer o trabalho de que foi incumbido. n1t'~
mo com um ponto de Yista contrário á sua cOllvicção pes. soaI. Nada há nisso de criticável. É antes um dever de \Nl.\dade.
De outra forma. poderia haver um grupo que ori~n
tasse seu trabalho em um determinado sentido. E. ~e cnda
um dos grupos fizesse projeto de acordo com suas idéias. cuberia ao plenário escolher o que entendesse melhor.
O SR. LEVI CAR);EIRO ...:.-. Foi esta a miuha sugestão.
O SR. CI);CI);ATO BRAGA - Foram realmente as obser\'uç.ões do meu nobre colega. que me obrigaram a fazer el'Sl1li'
perguntas.
Entendo que a Comissão adiantaria expediente se c<l.dn
uma das pequenas Comissões fizesse seu trabalho sabendo .lá
o que a Comissão resolveu sõbre cada um desses assunto:,
capitais. Se a Comissão opina pelo parlamentari5mo o projeto sairia a seu geito; se, peló presidencialismo, ~eria di f/'rente. Há aqui tendências parlamentaristas, como presidencialistas, e até para o moderno Estado Socialista e para o
Fascismo. Sem esse pré\~io entendimento. no fim não ::a'iria
um todo harmônico, como é preciso que seja a nossa Constituição.
O SR. MARQUES DOS REIS - Sr. Presidente, peço pe!'dão
ao DI'. Cincinato Braga por discordar do seu modo de encarar o assunto, porque vislumbro, numa solução qu~ p05sa
ser tomada assim, um grande perigo. Se nós nos tivermos de :
manifest.ar aqui em face do relatório apresentado por qualquer dos membros da Comissão, teremos alguma coisa sõbre que vamos objetivar nossa apreciação. De qualquer modo,' porém. vamos discutir 11m assunto sôbre o qual há
um trabalho apresentado, podendo sõbre este refletir maduramente. Se fõrmos agora debater teses transcendente;;. :nas
linhas gerais, poderemos talvez chegar a soluções que não
representem o resultado de um pensamento amadurecido.
Cada um de nós tem. naturalmente, de examinar o relatório.'
e declarar se -está ou não de acôrdo com o relator. Assim,;
terá adotado ou rejeitado o relatório, como ;V;-. Ex. alvitrou.
Não serão as opiniões pessoais dos relatores que: preyalecerão. Cada um de nós procurará refletir tanto quanto possí-vel a média' das opiniões gerais dominantes.
:::

:::.
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Estou a dizer o meu modo de pensar em face da palavra do DI'. Cincinato Braga, e procuro fazê-lo, apenas, dando
á minha palavra o cunho da maior sinceridade.
Não me sinto com elementos para deliberar de plano sôbre todas essas teses que, assim, aqui, se apresentarem, por
isso que, de tal geito, acredito que aí estariam opiniões pessoais minhas emitidas em um momento em que não estou
senhor do pensamento geral da Comissão Constitucional, desta pequena Assembléia. Penso, portanto, preferível aguardar
o parecer ou o relatório de cada um.
O SR. PRESIDENTE - Foi assim que se trabalhou na
outra Comissão Constitucional da Camara.
O SR. CUNHA l\:IEW - Senhor Presidente, a ponderação
feit.a pelo DI'. Marques dos Reis vem cheia da modéstia que o
caracteriza. Entretanto, há OUm meio de resolver o inconveniente que êle aponta, aceitando as idéias do DI'. Cincinato
Braga: fazer com que os relatores dessas teses mestras fossem aqueles que primeiro se apresentassem á Comissão. O
inconveniente estaria assim remediado. Aliás o nobre colega
é extremamente modesto, pois sei que estaria capacitado a
discutir qualquer desses assuntos, de momento.
O SR. MARQUES DOS REIS - Devo, talvez, esclarecer os
motivos das minhas reservas e ressalvas: estou agora, como
poderia ,dizer, a quebrar minha virgindade política e parlamental'. ' Nunca fui Deputado. É a primeira vez que me apresento representante em uma Assembléia Política. Para sê-lo,
discuti as hases de um partido, de que fui fundador, debatendo o seu programa. Assumimos, os fundadores, com o eleitorado, o compromisso de honra de respeitar êsse programa.
No dia em que as idéias básicas do partido não forem adotadas, estamos, pelo menos, na obrigação de mostrar que divergimos da orientação diferente dada á solução, tendo probidosamente trabalhado pela vitória daquelas.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Sr. Presidente, eu me
çinsurjo pela primeira vez contra a palav1'a do Sr. Cincinato
.Braga. Penso que devemos votar préviamente as teses, por
mais gerais que sejam. Elas res.ultarão da votação, da discussão, para nossa Carta Magna. ·Se os pareceres são sujeitos
á aprovação da Assembléia, podendo ser aceit.os ou rejeitados, a verdadeira doutrina surgirá dessa votação. Dêsse cho-.
_.g,º~ .«?.Q.ueresultarâo as linhasccgeraise=osprobTemas . capita:is~
--da-Constituição. Penso, portanto, que êles devem ser discutidos a posteriori e não a priori.
O SR. PEREIRA LIRA Sr. Presidente, estou de acõr:do com as sugestões de V. Ex. Desejaria, entretanto, que
V. Ex. me desse· algumas informações sôbre detalhes. O
que me interessa. é o modtts faciendi. Suponhamos que aparec,e aqui o prójeto relativo ás disposições gerais. Êl~ é
publicado, 'como V. Ex. sugeriu, distribuido por toda a Comissão. que of~rcce sugestões. Pode ,V. Ex. informar se estas
sugestões estão circunscritas ás emendas que vieram do plenário ou se qualquer membro da Comissão poderá alterá-las,
afeiçoa-las ao seu modo?
O SR. PRESIDE!'o'"TE - Perfeitamente: pode alterá-las.
O SR. PEREIRA LIRA - Quer isto dizer, Sr. Presidente,
que qualquer dos membros da· Comissão poderá fazer sugestões indhiduais. É bom que isso fique assentado, porquê, na
última s~são, o DI'. Levi Carneiro ,'tinha alvitrado matéria
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dessa natureza, que foi aprovada, mas não consta da Ata.
Pergunto eu a V, Ex,: suponhamos que há dois co-relatores,
divergindo num ponto de detalhe. O membro da Comissão
que não concordar, redigirá seu voto em separado? Ou não
lhe será lícito fugir ao dever de organizar um anteprojeta
parcial? Indago eu: quando o trabalho descer a plenário,
descem êstes votos particulares, á semelhança do. que ocorreu na Constituinte Espanhola? Descem os anteprojetos parciais divergentes?
. O SR. PRESIDENTE - Sim. Naturalmente descem.
O SR. PEREIRA LIRA - Será lícito, pela atualidade regimental da Assembléia, um requerimento no sentido de mandar destacar e submeter a votos um dêsses votos em sepa- .
rado, um dos co-relatórios parciais não aprovados pela
Comissão?
Parece que o Regimento, como está feito, não o permitirá.
O SR. PRESIDEXTE ~ Nos casos omissos, observarse-á o Regim"ento antigo e êste sempre o permitiu.
O SR. RAuL FERN.-L"",D1::S - Póde-se votar a preferência.
O SR. PEREIRA LIP~\ - Sr. Presidente, nós estamos fazendo uma regra para IJOSSOS trabalhos, e por isso tudo deve
fiear muito bem entendido. Os dois co-relatores dos comités parciais apresentam seus trabalhos. Qualquer um dos
membros póde apresentar um voto em separado. Na hora
de descer ao plenário o relatório, desce com o voto da Comissão, o de qualquer dos membros. que póde ser posto em vo"': :
tação. Se, porém, pergunto eu, Sr. Presidente, esse voto fôr
um voto de minoria ?
O que estava me parecendo,· pela atualidade regimentaí,
. é que a emenda que não merecesse a simpatia da maioria da
Casa, não poderia vir a plenário.
O SR. PRESIDENTE - Nós não derrubamos emenàas
nem as salvamos, mas apenas informamos á Assembléia,
opinando sôbre se ela deve aceitar ou recusar. Podemos oferecer emendas· substitutivas.
O SR. PEREIRA LIRA Sr. Presidente. com estes esclarecimentos,···não···tenho~dúvidaem·v()ta:r'~-ãit·'acôfdo~com~ãsc
...
sugestões de V. Ex.
.
O SR. CUNHA MELO - Estou de acõrdo com as restrições do Dr.. Cincinato Braga.
O SR. DEODATO 1\IAIA - Voto pelo plano.
O SR. SOLA.."'O DA CUNHA - Aceito o plano.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sr. Presidente, o Deputado Góis· Monteiro e eu, encarregados de relatar aparte do
Anteprojeto relativa á Defesa Nacional, já haviamos adotado
o critério expôsto por V. Ex., de aproveitar as sugestões do
plenário e redigir um· substitutivo.a êsse capitulo. Quando
discutimos aqui a idéia apresentada pelo Dr. Levi Carneiro,
eu opinei para que adotassemos o critério de debater preliminarmente as teses fundamentais da Constituição. Nós
não segqimos êste critério na parte referente á Defesa Na. cional, porquê, esta, qualquer que sejam as linhas mestras
da Constituição, não ficaria prejudicada. Diante do pensamento exposto agora por y. Ex. de que se devem discutir
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preliminarmente· os capítulos principais, estou de pleno
acõrdo com as sugestões apresentadas e penso que devem ser
adotadas pela Comissão.
O SR. VALDE~fAR FALc.~o - Sr. Presidente, as ponderações feitas pelo eminente colega, Sr. Cincinato Braga, não
dei~am de ser interessantes para
mim, tanto mais quanto
estou encarregado da parte referente ao poder Executivo.
Seria de grande importancia, para todos nós, sabermos
qual a malleirllde entender da Comissão sôbre êsse problema - isto é, se adota o sistema parlamentarista ou presiden0ialista - porquê, da resolução da Comissão, depende a
orientaç.ão do capítulo .- Poóer Executivo - cuja elaboração ficou a cuidado meu e do distinto colega, Deputado
Generoso Ponce Filbo.
Se a Comissão opta pelo regime parlamentarista, é claro
que o Executivo terá normas diferentes das que se haveri&m
de traçar para o regime presidencialista.
l\Tas, essa questão depend . ~ também do modo por que a
Comissão compreende a missão do relator; se como coordenador dos h'abalhos a seu cargo, ou como méro intermediário, méro intérprete do pcnsalllento da Comissão. Se a concebe como coordenador, trará êle o relat6rio, exporá o seu
lJonto de vista e fará com aue a Comissão aceite ou não a
sna opinião; se méro intérprete, deverá exprimir tão sómente o pensamento da Comissão sôbre aquelas teses.
Ao. que estou compreendendo, a Comissão·prefer,e sejam
os relatores também coordenadores dos pontos de vista em
debat.e.
Parece que sendo êsie o pensamento da Comissão, podemos aceitar a sugestão de V. Ex.
.
O 8R.. GENEROSO PONCE FILHO - Aceito o plano.
O Sn. ODILON BRA.GA - Sr. Presidente, não me considero coordenador de debates da Comissão, porque essas funções, de. regra, pertencem ao Relator Geral. Aliás é êle a
única figura regimental que para isso existe no seio da
Comissão. Considero-me apenas encarregado de estudar as
emendas relativas ao Poder Legislativo e apresentar rela-,
tório sôbre elas, acompanhadas do meu ponto de vista pessoal sôbre organização dêsse poder. Essa a contribuição que
trarei oportunamente ao debate da Comissão. Feita esta declaração, apenas, em virtude das palavras proferidas pelo
meu distinto eolega, quero dizer que estou de inteiro acõrdo
com o plano de V. Ex.
O SR. EUVALDO LODr - Sr. Presidente, estóu de acõrdo
com o método propôslo, espeeialmente porque .me achava em
situação dificil, tendo de adotar outro sistema'de trabalho.
Isso,porqueo título que me foi distribuido - Da Ordem
Econômica e Social - foi justamente o preferido para receber emendas, sendo contemplado talvez com a quarta parte
do total das emendas apresentadas. Só tenho de me coneongratular ~om V. Ex. pelo método propôsto, que facilita
sobremaneira serviço.
'
O SR. GÓIS MONTEmo - Estou de acõrdo 'com o plano
organizado pelo SI': Presidente.
O SR. PIRESGAIOSO - Sr. Presidente, acho que meu
trabalho só' pode ser feito depois de discutidas as teses mais
ou menos gerais. Depois de saber qual a orientação a temar é que, então. poderei elaborar um relatório. sôbre a
parte que me coube ~'""
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SR. A,.....TÔNIO JORGE - Também aceito o plano.
O SR. ADOLFo SOARES - Sr. Presidente, acho que o relator deve ser coordenador e também emitir opinião própria
no seu parecer. Nessas condições, voto de acôrdo .com· o plano traçado por .V. Ex.
O SR. NOGUEIRA PENIDO Sr. Presidente, declaro a
V. Ex. que concordo com o .plano elabo'rado, em virtude de
decisão tomada pela Comissão em reunião anterior.
O SR. PRESIDENTE - O sistema de trab:llho por mim
sugerido foi aprovado.
O SR. ~L-\RQUES nos REIS -Sr. Pl'~iclente. pediria a
V. EIx. me permitisse. uma consulLa. XrlO encontrel, na. dlbtribuição feita por V. Ex., claramente, aquele a quem incumbe estudar e elaborar relatório sôbre a parte do Anteprojeto que se refere á cultura e ensino.
O SR. PRESIDENTE - Devo informar a V. Ex. que foi
um engano,' porque, quando designamos os relatores, fa".
mília e educação eram um título só. Agora é que estão separados.
O Sr. Presidente
sessão.

levanta,

em

seguida, a

Terceira reunião, em 22 de Janeiro de 193/1

PRESIDÊJ.""CIA DO SR. CARLOS

:MA.~IMILIANO

Com a presença dos Srs.Carlos Maximiliano, Presidente;
Leví Carneiro, Vice-Presidente; Raul Fernandes, Relútor Geral;Cunha Vasconcelos, Cunha Melo.' Abel Cbermont. Pires
Gaioso; Adolfo Soare!:, Valdemar Falcão, Alberto Roselli, Pereira Lira, Solano da Cunha, Góis Monteiro, Deodato Mai~,
Marques dos Reis, Fernando de Abreu, Sampaio Corrêa, OdIlon Braga, Cincinato Braga, Idálio Sardenberg, N ereu Rãmos,
Generoso Ponce, Nero de Macedo, Euvaldó Lodi, Nogueira Penido e Vasco de Toledo, reuniu-se no dia 22 de Janeiro, ás
15 horas, a Comissão Constitucional.
O Sr. Presidente -

á leitura da Ata.

Está aberta a sessão. Vai-se proceder
' .

(,O Sr. Secretário lê a Ata, a qual é, em seguida, aprovada sem observações.)
O Sr. Presidente - Vai.,.se proceder á discussão e votação
da Parte Geral.
Chamo a atenção dos 81'S. Relatores para a urgência com
que precisamos conduzir os nossos trabalhos. Estou informado de que pelo menos o Sr. Raul Fernandes já tem concluído o seu substitutivo. Entretanto, cumpre passar á Secret-aria êsse parecer de S. Ex., e conviria, afim de não int.erromper a marcha dos trabalhos, que, terminada a votação do
primeiro capítulo,entrassemos imediatamente no !;egundc;, c,
portanto, que todos, com a possível antecedência, tivessem em
seu poder os capítulos impressos, afim de estudá-los em casa,
pelo menos 48 horas antes de virem ao _erame da Cmuissão.
Atualme~te, só estão prontas a Par~e, ·Geral e a referente á
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Justiça Eleitoral, que foi confiada ao Sr. Idálio SardenbeI'g,
aliás o último dos membros nomeado.
Os que estiverem concluídos deverão ser entregues á
Secretaria, para o fim de serem- mimeografados e distribu\dos
opgrtunamente.
- Assim, acabado o nosso estudo sôbre a Parte Geral. pa5'saremos ao capítulo "Do Poder Legislativo", concomllantemente com o "Do Conselho Nacional", visto serem a:,;suntos
conexos, e depois ao "Do Poder Executivo". Tudo, porém,
precisa, como dis5'e, ser estudado com antecedência, até porquê alguns dos membros da Comissão hão de querer formular
seus votos por escrito.
O Sr. Valdemar Falcão O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Valdemar Falcão - Sr. Presidente, apreciei com
muita justiça e admiração mesmo, o trabalho brilhante elaborado pelos doutos relatores •••
O SR. RAUL FERNANDES - Permita-me o nobre.Deputajo
que o interrompa. Não há ainda. parecer e, se não tiver lugar
uma explicação verbal da:: razões pelas quaes o texto redigido
:ficou como está no impresso, agora distribuído, e não de outra
forma, a discussão vai se tornar muito longa.
O SR. VALDEMAR FALC.~O - Queria, porém, justificar
o meu ponto de vista.
O SR. RAUL FERNANDES - Pediria licença para, previamente, dár uma explicação, o que, acredito, facilitará o deb~te.
O SR. VALDE.L"\rAR FALC~\:O - Perfeitamente. Comece!
a falar, apenas porquê, depois de anunciada a matéria, o senh'or Presidente não deu a palavra ao relator.
O Sr. Presidente - Naturalmente, dei a palavra ao nobre
Deputado na suposição de que S.Ex. queria fazer observações que independiam de explicações do relator. Pa!'ece-m~
que seria conveniente adotar aquí o sistema seguido nos trIbunais, em que, propriamente não se discute, e sim, na ocasião de dár o volo. cada um expõe sua maneira de pensar, a
não ser em casos excepcionais, em que se torna até necessário
abrir o debate.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, eu ia solicitar do nobre relator, justamente uma explicação quanto a
certos pontos de seu relatório.
O Sr. Presidente - É justo, port~~to. que sej~ dada apalavra ao Sr. Relator.
.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Neste~caso, aguardo com
interesse as declarações de S. Ex.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o SI'. Raul Fernandes.

O Sr. Raul Fernandes - Sr. Presidente, foi de acôrdo com
V. E.."\: •. que os relatores do: capítulo preliminar deixaram de
elaborar um relatorio escrito, entendendo-se que um pareecr
verbal, dispensado o tempo necessário para o escrever, imprimir e distribuir-, a:Qressariá. o andamento dos trabalhos.
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:Mas é evidente qu~, toda llvez que O~ relatores apre,
sentarem textos substitutivos desse J;\nteprojeto, 'ou que não
sejam inteiramente conformes com os de emendas apr:.sentadas e justificadas no plenário, precisarão explicá-los' 5llcmtamcnte, para facilitar a. discussão e exame da matéria pf:la
Comissão.
O primeiro texto em discussão é o do Preambulo. Os ~e
latores examinaram as emendas do plenário em confrontei
com o Anteprojeto. Algumas são supressivas do Preambulo
e, posto-que inspiradas em_ce~tas Constituições que \imitem
qualquer declaração introdutória das suas disposições, pa"receu, ao meu colega Dl'. Lira. e a mim, que outras, maIS
numerosas, tendentes a modificar a redação do Anteprojeto,
indicavam a preferência do plenário pela prática mais geralmente seguida de se consubstanciar numa declaração &0lêne os objetivos visados COIn a promulgação da lei constitucional.
Das emendas modificativas, afiguraram-se-nos aCf.lltá.v~eis as que propõem incluir entre os fins da Lei Magna a
manutenoão da unidade nacional. Para não alongarmos demasiadamente o preambulo, substituimos as palavras "engrandecer a Nação", um tanto enfáticas, por "manter a ur.ldaàe nacional", ficando, quanto ao mais, sem modificação o
texto do Anteprojeto, que resume com felicidade os grandes
objectivos da nova carta política dizendo que esta se propõe
a garantir a liberdade, assegurar a justiça, manter a unidad <nacional e preservar a paz.
Várias emendas propunham se declarasse que votamos
a Constituição "invocando o nome de Deus", ou "pondo nossa
confiança em Deus"'.
Reservamo-nos para modificar. ou não, o .-\.nteprojeto,
nesta parte, segundo a manifestação da Comissão. Por minha
parte, não teria dúvida ~m aludir à Providência Divina como
inspiradora. do nosso voto ou depositária de nossa confiança.
Sou católico, apostólico, romano, e não faço segredo de minha
crença religiosa. Sei, porém, que na Assembléia nem todos
são religiosos e tive escrúpulo em aconselhar uma declaração
que não corresponda á unanimidade de sentimentos dos Constituintes. O Preambulo por sua comprehensão, generalidade
e solenidade, deve ser votado sem discrepancia.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Valdemar

Falcã~.

O Sr. Valdemar Falcão - Sr. Presidente, eu me felicito
com as declarações que acabam de ser feitas pelo douto relator da Parte Geral do Anteprojeto constitucional, o I.1obre
Deputado Sr. R~ul Fernandes, e me felicito tanto mais quanto S. Ex. declara que não teria dúvida em subscrever· ()
ponto de vista segundo o qual seria incorporada ao Preambulo da futura Constituição a invocação ao nome de Deus,
contida na emenda 61. de autoria do illustre Deputado Mário
Ram9-s,- Quànto, porém, ao escrúpulo de S. Ex. no tocante _
a ,poder, ou não, incorporar-se esta emenda,' desde que jã não houvesse C€rteza de que em tõrno dela se formaria a
unanimidade das oP!niões da Assembléa, eu me perm.ito divergir de S. Ex., lembrando, com a devida venia, que o critério da unanímidade.'nos regimes democráticos é um critério perigoso. Temos na História exemplos de povos. que, pelo
fato de inscreverem nos seus textos constitucionais, ou nas
suas organiz:;ções políticas, o princípio da unanimidade como
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obrigatório, foram lentamente mergulhando no ocaso, nas dissolução e a desagregação. E eu, falando para um ilIustre constitucionalista, como é o nosso douto colega, Sr. Raul Fernandes, quero citar o exemplo da Polônia ...
O SR. RAur~ FERNA.:."'mES - E o da Suíça.
O SR. VALDEMAR FALC.:iO - ... que tinha na sua
política, como regra normativa das deliberações
da sua Diéta, êsse princípio da unanimidade. O caso da
Polônia era típico. Lá, por ocasião da votação, não se admitia
que o projeto de lei, pelo simples fato de ter deixado de
colhêr a unanimidade dos votos, pudesse prevalecer. E, então desmanchou-se a Polônia lentamente ao influxo de uma
instabilidade legislativa que foi o segredo maior de sua
decadência. Era o instituto do liberum veto.
0m único voto divergente podia inutilizar uma resolução da Assembléia deliberante. Ora, se predominasse o pvnto
de vista do nobre relator, teriamos de admitir que, na Constituição Brasileira, haveria de firmar-se êste princípio fatal,
que já foi uma razão de dolorosos eclípses políticos e de
sintomas alarmantes de instabilidade nacional por parte de
paí~c:; notúyeis do passado..
Então, teriamos criado para o
Brasil um preceito temível. que todos havíamos de reconhecer não cemduziria, por sem dúvida, á felicidade coletiva.
Por outro lado, na invocação do nome de Deus, acho
não vai nenhuma ofensa ao espírito liberal dos que me ouvem, nem qualquer manifestação de sectarismo. A idéia de
Deus é universal.
O SR. CARLOS :MAXI),lILIA.:.·'W (Presidente) - Não há país
ateu e não há país culto que tenha isso no Preambulo a
não ser em algumas repúblicas do Pacífico. _
O SR. CUNHA MELO - A Constituição Irlandf:sa tem.
O SR. "~ALDE'l\IAR FALC"\.O - Dizia,eu, Sr. Presidente.
que não há por conseguinte ofensa alguma á conciência liberal dos que me ouvem. em adotar-se ·esse invocacão porquanto, sendo a idéia de Deus uma idéia universal, que vem
trabalhando a alma dos povos através de épocas muis remotas, sob feições as mais diferentes, não sei como possa
ela constituir um desrespeito ao famoso liberalismo do século. É um surto de espiritualidade, de ideal religioso ~
moral, que só pode elevar a Kação Brasileira. É, além disso,
uma homenagem, n5c só á t.radição (; á índole do Povo Brasileiro, mas ao próprio passado psicológico da maioria dos
povos.
É um tributo prestado ao próp.rio fato histórico da CIvilização que todos sapemos profundamente impregnada do
fenômeno religioso. Não preciso recordar ao auditório as
observações mais insuspeitas feitas por sociólogos eminentes, como· Augusto Comte, por exemplo, quando, aprecia um
dos períodos mais interessantes da História: o período medieval. em que êle destaca, {ie maneira predominante, essas
duas forças consideráveis: o Catolicismo e o Feudalismo.
Ora, Sr. Presidente, por outro lado, a influência do
fenômeno moral não pode ser negada em tudo quanto diz
respeito ás ref.()('mas sociais. O Dróprio Guizot, que era um
espírito liberto de preconceitos extremados, dizia que asreformas sociais mergulhavam profund:;lmente nas idéias. nos
organiza~~ão
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sentimentos e nas disposições interiores do indivíduo e por
isso eram condicionadas pelo fenômeno moral. Ainda mesmo, Sr. Presidente, que ~e encarasse a idéia de Deus como
uma ilusão, na hipótese de se reverenciar o ponto de vista
agnóstico, ainda assim estaríalnos diante de uma ilusão respeitável. Quero lembrar aqui as palavras de Gustave Le
Bon, espírito inteiramente emancipado da idéia religiosa,
que dizia haver na vida da humanidade, na história dos povos, ilusões ao mesmo tempo temíveis, sedutoras e frágeis,
COm as quais a humanidade viveu até agora e. sem dúvida,
conUnuará a viver por muito tempo.
Seriam sombras vãs, mas sombras que seria preciso rel!peitar. Se eu não falasse como crente, e falZ!.5êe mesmo
COmo simples observador dos fenômenos sochis. ainda assim
subscreveria a invocacão ao nome de Deus como uma manifestação de superior espiritualidade, a que não podem fugir os povos nas suas crises l11ais profundas. E o douto relator deve recordar-se, por e::<l:emplo, do que acont.eceu após
o Congresso de Viena, quando o gênio político de i.\lelternieh
quís reconstruir a Europa á sombra da Santa Aliança. firmando-se êsse pacto internacional com uma: invo~açüo preliminar á Santíssima e Indivisível Trindade.
Era uma manifeslacão de religiosidade que êle achava,
no momento, indispensável, ao se cogitar da rer.oDstHuição ~
da Europa, depois de passada a crise napoleônica.
De sorte que, resumindo estas considerações, dirijo llm
apêlo aos membros da Comissão dos 26, - e até me dispensaria deste apêlo ao nobre relator, parqueS. Ex. já
declarou que não t,eria dúvida em subscrever o adendo para qUe mantenham no Preambulo da Constitui",üo esta declaracão: "pondo a nossa confianca em Deus", por isso que
nela nada ~xiste de sectário, nem d_e atentatório á liberdade de conciência, antes demonstra um ideal sup~!.'ior, que
é, ao mesm·o tempo, universal.
O Sr. Nogueira Penido - Sr. Presidente, estou de pleno
acOrdo com o ponto de vista sustentado pelo Dobre l'epresentante do Ceará, Sr. Valdemar Falcão. Ao contráric do
que aqui foi dito, não são s6 «republiquêtas do Pacífico'"
que têm o nome de Deus na Constituição. POSSI), u~sde já,
citar uma g~ande' nação latino-americana, a República Argentina, em cujo Preambulo constitucional. ..
O SR. CARLos M.o\..'OMILLL....O (Presidente) - Lá a religião
está ligada ao Estado. Portanto, é lógico que assim aconteça. Aqui, não.
O SR. NOGUEIR.o\ PENIDO - ... se invoca a proteção de
Deus, como fonte de toda, a razão e justiça.
O notável jurisconsufto. um ftos patriárcas da jurisPrudência americana, Kent, dizia, a propósito. -"nós somos
um povo cristão" e a nossa moralidade política está profunda:mente' enxertada. no Cristianismo".
Trata-se dos Estados Unidos. - padrão de civilizacão e
de cultura no continente americano.
o Sa. CUNHA VABCONCELoS - Mas não incluiram na
Sua Constituição o nome de Deus.
O SR. NOGUElRA PENIDO -

Se, nos Estados Unidos,

avultava o fato de que o Cristianismo era, ()e sempre
,fo~'
. a
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religião popular, no dizer de um esnrltor amorlnimo, - no
Brasil ilsso fnlo não tem vullo menos proeminente. conforme
Já MI!cntRva Rui Darbosa.
O ~. CAnLOS MA.~IMILIANO (Presidente) - Também'llle
não Inelulu Isso no Preambulo lia Constituição, llOrquó nilo
Bchava técnlro e cRda uma dessas autoridades op nau atinai,
prallcllmcnll', em scntlc\o oposto.
O SR. ,NOGUEIRA PENIDO - Rui Darbosa, QUO tal, ellIre nós, Quem mais alto clnvou os estudos do Direito ConslIIuclonaJ, n ponto lIe ser considerado, o pOlltile./: 1/I0Z{I/IUI
do Dirclld Consl.l\.ucional Drasllelro, cscrev/)'.1 eslas palaVI3S, quo pcço licença para ler:
"As LOJlslltulções não se adotam para tiranizar, mas
para eseudar a eoneltmeia dos povos. "A nossa Conõll\.ull)1Io",
diz um escritor americano, Qlle Iralou ex-prolcHo o assunto,
"o nossa Conslltulçiio nno criou a Nacllo. /lem a rellgllto IInclonnl. ArholHls prec!,~i!'lc!ntc!s. c cslabcleceu-so com o Inlullo dll as pl'olese\' sob lima fdr/lltl republlcnna do Oover1111". Ora, a cOlldlCiio de nds outros d Idêntica, por êsle
Indo, ti dos E.~lndos Unidos. Anles dn Rellública exisllll o
Drasll; e o Brasil nasceu crlslão, crcsceu crisli\o, cristão
contlnt'Ia sc!r aló hoje. Logo, Se n I\ellllbllcn ,"eio organizar o Drasll, II não I'smngá.lo. n fórmu\n da liberdade
cons[JI.uclonal, na Rellllhlicn. necessárlnmonto há lle ser, uma
fórmula crlslã. As Insllluicões de 1891 n1l0 se desllnaram
a malar o I'splrllo roligioso, mas a ldepurâ-Io. emnncl·
pando li religião do Jugo oflclnl. Como nos amerlcnno!,
pois, 1105 nssisle li nó, o .!tis de conslderm' o prlllclplo crisliio corno ('h.'nwlIlo p.!'senclnl e fundamonlal do dlrolto bra·
Flleiro. Nesln wrdade se I'ncerram lodos as .garnnllas d3
IIberdnd!' o todas n~ neressldades dn tó."
Orn, Sr. I'r!'s\.lnl\lo - , digo eu por mlnhn vez - 80 fi
RoyoluCiio dc 1930 \'elo, lIiio para esmagar o Dl'asll, nli<1
para molar o i'CU 051'11'110 cristão; mas, como Ise Ilrocl:lmll
a cada posso, pnra reorganlznr o Pais em bases Iihernis, de
ncór<!o com os .senlhnenlos do povo - ela lerâ. forçosn,·
menle, de. rp.conheccr o e!'plrllo religioso da maioria. senão
da quasi lolalldade dos brasileiros, sendo, assim, de toda
procerU-nela a ·Invoração á prolcçiío do Deus, ou ao noml)
de Dous, no l'ret\mlJIIlo dn futurn Conslilulcão. Impõe-sli,
por(nlllo. a alll'Oyaçiío da emcndn n. OI, do ilustrc J)epulad,>
Sr. ~I;\ .. ío fiamos, ti qual dei lillnha asslnalura.
-S... I'rcsltlclltl', de\'o alnrla chamar o ntençiío do I\obra
Rela/or parn o sC!gulnle: clllhora H. gx., com a grando ·cIIItura qlle PO!SIIIl, cnlcndesse de sllhsllllllr o conceilo Imperlalisla dc "cllormulccer a "'açf1o" pelo eonccito razo:'!\'el e
Justo de "mnlltcr tl unidade lIocional", no seio da SUb-CII.
missão Conslilucional, foi allrO\'llllll a rofer~ncla ao obJetlyo
de "IWOIIIOI·C,..O IJcnt cstar social c ecOIl"lIIico", fórlJlu'Ja
de auloria do Sr. DI'. José Amerlco, e, no eol.,nlo, na r",·
dação do AnteproJelo, essa fórlllula desallllreccu. Era ela Imseada em I>rinclplos sociallslas. li cu penw QUo oevo sor
mantida essa fdrmllla, do Sr. Ministro lia \'inção, cOnfOr/llf!
determina 11 emenda da hancada balnna, sob o n. 956.
\'010 por e!'sa fdrmula, ou \lor ou Ira, !peJa qual 51' ha ..
tell o Sr. General Góis Monlciro - ""ora ""MII/H'rr n jl/~"
/iça social... que lho é cquivalente.
Neslns condlcões, Sr. I'resl<lolIll'. I' eOIl\'ellclllo do llcellll
do concello dl' Tocquo\'iII.. <I.. quI' "n <lC!Ello{\smo é que NS.
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Mesa um subslilullvo ao I're4mbulo proposto pelos ilustrados Relalores. o para Osso subslltullvo Bollollo a bonllvola
atenção e o apóio dos dignos companheiros de ComIssão.
O Sr. Presidente -;- Tem a pala\Ta o Sr. Deodato Mala.
O Sr. Deodato Mala - Sr. Presidente, nl\o se podo deixar

dn I'l'conhecer IIInll cCl'ta lllillllade no Ilrearnblllo das COII~
lilulções, porlj'\lê. quanto maIs nllo seja, empresll\m a nacessária auwnllcldade. nfio s6 ao ato dB relllllilo da Conslllulnh', como ao instrumenlo pollllcl. que V:\I ser oumprldo,
como nós lodos sabemos.
Em muitas conslitulções estrangeiras encontram-se proamhul05 mais ou menos e:derlsos, talvez pelas olrounslnnelas peoullares a cada um dos JlOvos. gntre nós. senhor
l'resldnnte, não s6 o projeto de ConsLHulçllo elaboraria Ilela
Consllluinle do 1823, como a Constllulçllo outorgada por !'edro I, o Alo Adioional de 1834 Ó a Constltulçllo republle:IIIJ,
do 91, oontóm, t:unbdm, os seus prClllllbulos. Em respeito,
Jlols, ás nossas Il'a"I...,;,!~, aos nussos liSOS 11 eostullle, devemos conser\'á-Io.
Prooe'!!l, Sr. Presidente, á leitura dos preambulos ,laqueIas constituições c de todas as nossas jli referidas, hem
como de suas reformas e, fl'aneamenLo, em nenhuma delas
encontrei a singeleza, a precisão de palavras, como lia Constituição de 18111. r. ohm IICI'felta, entre as congêneres, Iwla
e:mtidão rios conceitos e spbriedade rle palavras, como parece lamlt~m ao douto I'aulo rle Lacerda. DI1. Osse l'/Illnenle
jurlsconsullo que os preambulos das consllluições 1lI00lrrnlls
costumam cing/r-so a dl1clarnr a tllltor;", o fim e objeto rio
alo. ahstllllllo-se de Intercalar assuntos doutrlnlirlos, afirmacões de hons proposllos o (rases declamatórias. Conslslcm nU1II1I aulenticação do documcnlc que apresentam, convl'nlenle para kUIl vcriflcação, conlendo mesmo expressa a
ordem de execllção.

Procurei, ainda, I~r o preambulo que Se encontra no
Anleprojeto aprescnlado á Sub-Comissão, c da lavra do nosso egl'l'glo I'I'csidenll1. Dl'. Cal"1os ~Iaxhnlllallo, lIIoslre (IUO ti
do dirC'llo eons\llurlonal, e o preamlllllo quo lá estli não é
menos dhrno (\0 nosso apreço Ilela sUa concislio o sabedoria.
K'lnlllinando assim o assunlo com o ohjetivo de enrontrar uma formula que. de alguma sorte. conservasse o que
se cncontra na anlfga Conslflulção rellubllcana, sem relegar
a t~cniea do AnlellrojeLo apresenlado á Suh-Comlssllo, 110m
pal'l~ da mllenda, ao mesmo formulada, pelo ellllllente senhor
Prudenle de Morais, confcclonel o seguinte:
",1\6s os represenlanlcs do 1'0\'0 Brasileiro, reunidos em Assembléia I\aolonal Conslltulnle para o
fim rle eslabelecer um regime democrálfco de Llber(hlle e Jusllça. decrelamos (' promulgamos a segulnle
Constllui~i1o da Hcpubllcn dos Estados Unhlrn do
Brasil. "
Parece-me, Sr. Presidente, que todos os elementos neccssários a um pre",nbulo aI se enconlram, slntellzando as
aspirações do nosso I'ovo o os seus justos anseios, na "adoÇflO do prlnclpl05 liberais o alevantados, com plena garanlia
dos direiloi individuais", - e lraçando llS normas C' IImllcs
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dentro dos quais a ação dos poderes públicos p0de ~ deve
ser exercida. Ai se cont.ém também o que costumam cingirse a declarar as comtituic;ões modernas. E. analizando-o.
utilizo-mr. do n1l'~I)d(\ I~ da fO!'n!a. :"~~umindl) t~mbo:'<l. pela
angustia do tempo. empregados por Paulo Lacerda. ao estuda:' (I p!'eambulo da Constit.uição de 91. em seu ~xcelente
fino "P!'incipios de Direito CüIlEtit.ucional~. vol. lI.
T'.'!lll/:'. a:,:,im. ~:'. P!'E'Eident<:: "0 Pü\"o Bl';:l;:il~iro~ mandante: "~6s oS represent.antes"
mandatários: "reunidos em .-\;:;:.:mbléia :'\acional CÜn:Et.ituinte'· - modo de
exercício do mandato: "para estab.:lecer um regime democrático" - fim: "a ~eguinte C0n:EtitUIÇão da República dos
Estados l:nido;: do Brasil" - objeto. Quanto á OrdeTll de
c:rer:ução: "Decretamos e promulgamos".
E. essa ordem de cxecUl:ão. é determinada pela Assembléia soberana. porquê. rematando com as palavras do eminente jurisconsulto a que me referi. "não há qualquer autoridade a qual deve ser sujeita a sua obra. nem que tenha
poder para examiná-la. e aprovar ou reprovar. sequer mandar cumprir. Está falando o Povo soberano. superior a ladas :13 autoridades, que. ali~. dêle próprio recebem existência. legftih13. e funt:õ(~". preci:;amente em vi4'tude daqueli:!
ato. a Constituição. de cuja efeituação o seu autor - o Povo
Basileh'o - no seu conjunto imponente, só presta contas a
si mesmo. auferindo-Ihe os benefícios e carregando a5 responsabilidades. ,.
E o que tinha a dizer. justificando o meu voto.
O Sr. Presidente

Reis.

- Tem a palavra o Sr.

~Iarques

dos

O Sr. Marques dos Reis - Direi poucas palavras, senhor
Presidente, sObre o preambulo. ma.s sem preambulos.
Existe. sob () n. 956. uma emenda da bancada baiana.
também por mim subscrif....'l.
Em princípio, é fóra de dúvida que aceitamos a reda\:ão
dada ao preambulo pelos i1ust.res relatores. Pediria. entretanto. se incluisse no mesmo aquela referência :i "promo~ão
do bem estar social e econômico~, que constava da redação
do Anteprojeto como saiu d.a Comissão elaboradora pa~a a
revisão gramalic~l. propriament~ dit.a: e ainda que, no tocante â paz. se esclarcce5se: "paz int.erna. e externa n, porquê
a paz aí se refere apenas á sit.uac;ão das rela\:ües internacionais em peI'Íodo pacifico, ao passo que a paz interna diz mais
com a mauutcnc;ão da ordem legal no Pais.
Dessa maneira, aceitando ~ redação propost.a pelos ilustres relatores, pediria não se retirasse do preambulo aauela
referência ao bem estar social e econômico. retiráda que, de
futuro, poderá ser invocada como pretexto para afirmar-se
que a Constituicão brasileira fugira a essa ideia e a êsse de8ideratu.m~ Hoje ninguém discute Que faz parte de nossas
aspiracões promover o bem estar social E' econômico. Não
poderá, mesmo. uma Conslituiclio do ano de i93.\ deixar de
propor-se a promover êsse bem esf....'lr.
Quanto li outra referência, tocante ao engrllndedmento
também em nossa emenda se fazia mençAo a ela, e os ilustres
relatores suprimiram-na, porquê isso importaria, etretivamente, em preconceitos imperialistas, o que não deve exisUr
em nossa Const.ituição.
Era o Que tinha a dizer.
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o Sr. Preside::lte - Tem a pa!a'Ta o Sr. Le.... i Carneiro.
O Sr. Leri Carneiro - Sr. Presidente. apreciei de....idamente a decla:'ação do noke relator de que ::e h a....ia empenhado em tornar menos enfátic." o p:·t.><l:1fou10.
De.... o. entretant.o, decla:-ar que aináa o comiáero b~stante
enfatico. Redigido em sei:: 1mhas. contêm no....e .... erbos. inclusi\'e àois particípios. Há um luxo de enfa.se àe.snece.5.sário.
Creio que a fórmula do nobre repre::ent.ante de Sergipe.
Sr. Deodato )1aia. melhoraI'ia um POUC.(l a redação do preambulo. Contudo. ess'3. fórmula encerra ainea. a meu ....êr. um
pequeno defeito. porqu€ ai se lê. como nas outr'as: -Para estabelecer o regime democrát.ico-. quando não podemo:: deixar
de reconhecer que. pelo menos. há quarenta anos. t.emos regime democrático.
Aigumn, Constituição terá usado. com efeito. dei':::a e:'Cpre5São;~quando o regime monárquico se extinguia e os constituintes cria....am lei no....a para regime no.... o". que fosse :l República.
~Õ.5 não e.stamo5 cl'iando o regime democrático. Por conseguinte. seria uma inexatidão. e a supressão de um pasSQdo. de que não nos te:nos de en....ergonhar. essa fórmula, segundo a qual estamos reunidos -para est~belecer um regime
democrático~.
Desejaria. em tais condiçõe:;. que se modificaS5e essa e:tpressão. diminuindo a sobrecarga de palavras enfáticas. Suprimiria. mesmo. a expressão -~ós. os represent.antes", porquê creio ser muito bom vernãculo dizer: --Os represent.antes
do Povo Brasileiro,: reunidos em .-\ssembléi3. Constituinte,
promulgamos e decretamos ... ~, etc. Ou então os representantes. " promulgam ...
Relati....amente á in.... oca~ão de Deus. indi....idualmente. eu
a faria e a farei. Acho. porém, que a Assembléia não a poderá
fazer. Acredito que posso reCOrdar a atitude do Sr. Epitacio
Pessoa, qu~ é das maiores autoridades no Direito Constitucional e é católico, e que ao elaborar-se a Constitui~ü.o do Estado da Paraiba; se me não engano. recusou-se a inserir nela
a in....ocação diyina.
O SR. PEREIR.A LrnA - É exato ..Mandou tirar o nome de
Deus. Constava da Constituição e êle, na reforma. pediu a retirada.
O SR. LEV1C_-\R~""EIRO - Assim, Sr. Presidente. com a
preocupação de não alongar minhas considerações. faço apenas um pedido ao nobre Relator para que examine essa declaração de que vamos estabelecer um r~gime democrático.
pois a~considero inexat:l; e para que S. Ex. alivie o preambulo da sobrecarga de expr~ssões Yagas. Aliás, o própria Relator. Sr. Pereira Lira. e outros TIeput.ados. apres~ntar:lm
"Uma emenda sob n. 48, que parece um primor de eleganc~a ~,
(le concisão. dizendo :
~
"O Povo Brasileiro. pelos seus represep.tant.es reunidos em Assembléia ?\acional Com:tituinte. adota a
presente Constituição. ",,,,
Ê

até lacõnica demai;:.'

o Sn.. DI':OO"'1'O M.\l..\ - Pnde-::t" a<::(\!ar
gurar" em logar do 4!~tl1bc!lee~r.
YOL\;~tE

X

:lo pala\"~a -~;:;;(

; '.\
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O SR. LEVl CARNEIRO - Perfellamente. Prefiro - reorganizar. Deixo, porém, ao crllérlo do Sr. Relator essas
ponderações qt:e acabo de fazer.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Vasco de Toledo.

O Sr. Vasco de Tolodo - Pedi a palavra para dizer que
tlubscrevo In tatum a sugeslllo do nobre colega, Sr. Del!utado Marques dos Reis, representante da Dala. Quanto â expressão no sentido de promOVOr "o bem estar social e eeonOmlco" •
O Sr. Presidente -

Tem a palan8

(l

Sr. Nereu Ramos.

O Sr. Nereu Ramos - Sr. I'resldenlo. não lendo assento
118 Assembléia por ocasião da apresentação de emendas, não
pude exprimir o meu pensamento a respeito do Prenmlmlo
P. por Isso Quero agora declarar o meu voto. que é o seguinte:
Aceito o ]'reambuJo lal como foi redigido pelo SI', Relalor, mas com uma referl\ncia ao nome de Deus, porqul\ IFso
consullll não só ao meu sentimenlo crl~tiío, como também,
eslou certo, ao senlimenlo c/'Istão da quasl unanimidade do
Povo Jlrasileiro.
O Sr. Adolfo Soares - Sr. Presidenle, sou dl' poucas
p3lavras. Prefiro a acçilO; detesto as divagações e os rodeios.
Re(e";ndo-me li invocnção do nome de Deus, para que
fiquo eonslgnado na Consliluição, devo dizer Que sou contrârio a isso. SOIl crislão o dolstn o /'('gulo meus alas pelos
IlI'inclplos da religião cristã. l~ntolldo, pOl'ém, IluO nllm
paclo polllieo não deve figurar Invocação ao nomo de Deus,
porqul\, por maIs que se queira dizer o conlrlirlo, ela sempre encerra esplrllo religioso e a Constituição de um lIals
republicano, que não leIO religião oflc/al, não devc absolul:unenle comportar ossa fórmula.
Quanto ao preambulo, sou apologista de tudo que conlém n Constllulçiio de !lI, porquê a I'el)uto um monuml:nlIJ
de saber jurldlco e polillco. O preambulo que cstâ redigido
polo Sr. 1I('la(OI' pal'lIcipa nm tanlo do Anleprojeto e tamhém da Gonslllulciio de OI.
Sou contrário a (\Ie em redação, mas sem allerar o seu
('splrllo e o pensamento.
As,lm. em lagar de: "Nós, os represenlantes", digamos
apenas: "Os representantes".
Em vez de: "parll o fim de eslabelecer" - re:j1jam,1s:
"para estabelecer", que exprime sallslalorlarncnle o pon:'amenta.
Em lugar de "deslinado a garantir a Iiberdadc c juslicn", escrevamos: "assegurar todos os direitos", "Isto que
nesla lórmula esliio compreendidos os direilos â liberdade,
li Jusllça, ele.
]l; li meu voto.
O Sr. Gonnoso Ponce - Uma simples rll'claraçiio de
volo, S,'. I'I'oshlcnle: SOtl favorável li Invocação ao nome de
neus no p/·eambulo, como hO/llenagem no scnlimentc. cristão da Quasl unnnlmhlade do povo brasileiro.
O argumento de que algumas constllul<;(;e, dt' c'!I'los
povos Cl'istãos não fazcm Igllal invocação niio é suficiente
para mim. novemos ICI' (l desa~.<olllbro dessa atitullc perante o mundol

-lU Valo, /gualmrnle, no sentido do que SOj3 Inolulda também no preambulo pnl'w da emenda n. 9Slj, do! reprcsonlanles da Bala, que diz: ·promovendo o bom eslar soolal e
econômico e prcservor o paz Inlerna c extcma
Quanto á fOi 'ma, á redaoçl\o, delxo.a aos mes/res e
,fil610gos.
.
O Sr. Sampaio Corria - Duas palavras, aponas, àenhor 1II'I'~\oJ~lIte, parli justificar o meu ,'uto. 10\'001), ne~/ll
momonto, o nome do Dous, para que me ,iA a corllgCtn, ôe
(IUe careco, para me opor n quo 50 queira fazor das maiores
democracias, Isto é , . m\moro, arma de opr,'ssAI.I da coociôncla humana. Po 550 mollvo, acclto a rodacilo do preambulo oprcsenlllda pc/os dois lIustrcs relalore~.
O Sr. Pereira Lira - SI', 11residente, Itd Ilreclsamento
uma hora qUe cslomos discutindo opcnas o matéria do prelImhulo. e eu me permlUria lcmbror á Ilobre Gom/ssilo que
já abrf miio do meu ponto de vista pessoal, nfio só ntlS!A
como em algun:l outros pontos do subslitullvo. Llmltel-tDe
a sugerir IHI fórmula do prcambulo do emlnenlo oo-relalor
ela Parte Oeral, SI'. ElllhalxndOl' I\aul Fernandes, slmplesII1('l1tO uma ref(!rôncia li unidade IlMlonal.
O nobre Dnputado, Sr. LO\'I Carneiro, mostrou, att! certo ponlo, o meu pensamcnto, fnzondo refert'lncla 11 uma
emcnda que consla do o"ulso, por /111m subscrlpta, e que ó,
Tcalmente, da maior simplicidade. Mos, Sr. Presldenlo, 8\1
razões que me le"aram o apresenlar aquela emenda ao proambulo foram tão s6mento as provenlcntes da absoluta de&crença em que me encontro, no loeanti! A ulllldade dêsse
prcalllbulo. Acho que são absolutamcnte lriútels os palavras
of contidas .••
O SR. DRODNro ~I,\", - Mas representam n nossa tradição.
O Sll. )IEIlI~mA J.I1\A - ..• porlllll' ou elns cslão el\1 conformida.ll. COlü " qll8 se eslabelece lia Constilulçilo \1 serA
urna rCllllllçilO, ou significam o contrl\rlo o cortamente \'1\0
dnr moli\'o ás Inlcrpl'clnções contradit6rlas.
\'. Ex. mesmo, Sr. Presldenlc, no scu I/vro sóbre hermenculica juddica, mostra a des\'alia dos prcombulos. ULulos. secções, dellominacões e sub-Utulos, no loeonle fi quesUio
Inlerpre/nlh'n dns leis.
Nessa coníormldade, o meu \'010 seria pela supressllo do
qualqu('l' pre"nlllbulo, como, aliás, acontece em multas Consliluições alienlgenas, e attl em nosso IIr6prlo Pafs.
O SR. DF.ODATO l\IMA - As Conslltulções nnlJgas têm
todas ()sse prNlmbulo, e me pareco qUe devlamos rcslleftnr
l\ tradição.
() 81\. I'Jo:IlI~II\A .LIHA - O meu dlslinlo colega, SI'. Dco<laia Maia, há do vcrificar quo cslou Incorporndo á corrento
moça do Brasil que nfio olha para o passado, mas para o fuluro. E, sem desprezar de nenhumn Cdrma as lições da exJllJl'irnwla, ma~, nn couformldado das considerações acima,
Quoro frlzar 11ue Ilrocuro colnborar n3 feHura da ConslllUlr;iio, lI11m que ella tenha o allllameu\o mais n\llll\o IIos81vol,
1'1'\'1'$1 illdo-so o seu conlelido da maior eflci()ncin o sem uma
só IInlnvra ImHII. Pnl'8 quo 50 mil nfio IlIcrlmlne do oslar
10lllanl/o mnis tempo, vou Cllccrrlll' IIS minhlls obscrvações,
pedll\d~ IIccnça para recordar quo os obreiros da Consll/uiçfio de 01 llfio) culdllrarn de [lrclIlllhulo. Os trabalhos dos
ft

•
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Constituintes se desenrolaram então com a sabedoria, com
o cuidado, com a honestidade e com a bOa fé que marcaram
os actos daquelles legisladores, e só apareceu uma emenda,..
por sinal que hastante empolada, e que foi -recusada. !\ãose cogitou de substitutivo. Só ao fim dos trabalhos, quano:ru
se tratava da promulgação do Estatuto Fundamental, foi que
Prudente de Morais, cQmo Preside_nte, redigiu um preambulo
que é modelo de simplicidade, fazendo referência á liberdade e á democracia.
:Nessa conformidade, e impossibilitado de fazer predominar o meu ponto de vista, que seria a supressão do preambulo, ou pelo menos a adoção de um preambulo tão simples como êste que aqui está:
"O povo brasileiro, pelos seus representantes, reunido~
em Assembléa Nacional Constituinte, adota esta Constituição" - mantenho a redação preambular oferecida pelocomité, de que faço parte e éncarregado da Parte Geral do
Anteprojeto.
Se temos discutido longamente o assunto nesta Comissão, quando formos ao p!enario teremos '!S mais acesas dI=:;cussões, sómente sôbre êste ponto porquanto existem 18=
fórmulas de preambulo propostas, cada qual mais diversa;se aqui estão surgindo divergências,- a ponto de ainda nãotermos duas opiniões iguaes ...
O SR. :NOGUEIRA PENlDO - Apareceram.
O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. mesmo discordou.
O SR. :NOGUEIR..A. PENIDO Apresentei emenda, na qual
está a fórmula "em nome de Deus".
O SR. PEREIRA LIRA - ... é de esperar que em plenárIoa mesma coisa aconteça.
Em tais condições, Sr. Presidente. outra COi5~ não me
-resta a fazer sinão mólnter a redação dada pelo comité, pela.
impossibilidade, como disse, de fazer prevalecer o meu ponto de vista.
-

o Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, sou da opinião dos
que não atribuem grande valôr interpretativo ás enunciações constantes de preambulos constitucionais.
Parece-me, todavia que temos de fazer distinção entrepreambulo enunciativo de aspirações gerais e preambulo de
introdução solene á Constituição. 1'::ste último, por fôrça da
natureza das coisas, tem de existir, aliás, precisamente para:
satisfazer ás exigências a que alude o nobre colega Dl'. Deoda t n :\oIaia .'.".
O SR: PERElRA ~mA - Do ponto de vista artís~ico.
O sR.: ODILOX BRAGA ••. a saber. para indicar 0órgão que elabora a Constituição e a promulga e em nome
de quem essa elaboração se faz.
Assim, faço distincão entre preambuloenunciativodeidéias gerais e preambulo de introdução solene á Constituição.
: No tocante ao preambulo relativo ás aspirações geraIS,
depois de pesquisar o que há :nodireito constitucional positivo, verifiquei que são relativamente poucas as Constituições que o contêm.
Pertencem a êsse número as da Alemanha, Estônia. Fin-'
landia, Irlanda, Polônia, Iugo-Sláyia; Tchéco-Slováquia, Argentina, Cuba e Estados Unidos.
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As demais. da Baviera. Prússia. Austria. Grécia. Lituania, Letônia, Rumania. Turquia. Es.panha, Bolívia, Chile,
Colômbia, República Dorainica.na, Equador, Guatemala, RaiU,
Honduras. México, Nicaragua, Paraguai, Perú - não o contêm ..
O SR. PEREIRA LIR.:\ - A Constituiç.ão di Goiáz, no próprio Brasil, não tem prea mbulo.
O SR. ODILO?' BRAGA - Entre as Constituições estaduais brasileiras. vi-o nas da Paraíba, de Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul e ?Iinas. As demais somente adotam o preambulo àe simples ingresso solene á
Constituição.
Embora não prestando, como disse, valôr interpret.ativo
ao preambulo, todavia não me parece qUe seja inteiramente
desnecessário. sobretudo nas Constituições de renovação política, tal qual sucede eom a que ora elaboramos.
Estamos refundindo nossa democracia, pois de outra
fórrna não se explicaria estivessemos reunidos em Assembléia Constituinte. Ora, se temos por objetivo refundir nossa
democracia, parece-me, até certo ponto, conveniente e razoásel que definamos em linhas gerais os novos rumos que
nos devem orientar nesse trabalho.
O preambulo proposto pelo Relator parece-me aceilavel.
Apreciei muito a supressão da referência ao engrandecimento do País, pelas razões c:.\.-postas. Ao que Se me afigura, porém, não se deveria dizer, pelos motivos aduzidos pelo
nosso eminente colega, Sr. LevÍ Carneiro, que a nossa finalidade é estabelecer o regime democrático. A meu ver. deveríamos, ligando a nossa: atitude' aos fatos, adotar fórmula
que implicasse o restabelecimento de algumá coisll.. Talvez
conviesse dizer: "para o fim de restabelecer a ordem legal".
O SR. PEREIRA LIRA - Quando foi interrompida?
O: SR. ODrLO~ BRAGA - Houve interrupção da ordem
legal.
O SR. LEVf CARNEIRO - EJl proponho dizer: "reorgamzar o regime democrático".
O SR. ODILON BRAGA - Ou isso.
Acredito que, pelas razões expendidas "pelo Sr. Levf
Carneiro, a fórmula "para estabel~cel' o regime democráti. co" não correspc)Dde á realidade do que estamos fazendo,.
.
porque êsse regime já existe de fato.
Por outro lado, não deveria' deixar em silêncio essa
aspira~ão cde renovação social, tão característica da ciyilizaCão contemporanea. Estamos. neste momento, em face de
um mundo novo, de um mundo que nasce. Sente-se que há
algo de no....o em germinação na ampla esfera da vida social. E se :l nossa Constituição de 91, tornando obrigatório
o apêlo ao arbitramento - lançou ao futuro um aceno, a
que os povos acudiriam - deVe a Constituição de 1934, pelo
menos, participar. do movimento em prol da renovação
social que solenemente se afirma em todas .as Constituições
" .
modernas. .
Assim, sou favorável a que se iIiclúa no preambulo uma
referência ao aperfeiçoamento social, - pela fórma lembrada pela bancada baIana,. ou por outra equivalente. á escolha dos .relatores.
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A alusão á unidade nacional é digna de todos os louvo-res. O inciso "preservar a paz", a meu ver, abrange paz:
inteI"na e externa.
Quanto á invocação do nome de Deus, eu a vi na Constituição da Argentina, tambéma--encontrei na declaração da
independência dos Estados Unidos da América, sempre con-siderada como introdutória da Constituição americana, bem
como na Constituição da Polônia. Entre nós, na de Minas
Gerais, figura, a declaraç1to de que· é decretada e promul-gada "em nome de Deus Todo Poderoso".
Sem embargo disso. devo dízer que a objeção feita pelO'
eminente Relator, Sr. Raul Fernandes, calou no meu espírito, embora tivesse' vindo para esta reunião com o propósito de votar pela inclusão da invocação do nome de Deus.
,Realmente, 'DO tocante a aspirações que não sejam políticas, que se confinem no recesso inviolável das crenças religiosas, deveremos ficar no terreno da unanimidade. As·
observa,ções form...uladas pelo nosso distinto col.ega, -Se-nhor Valdemar Falcão, são procedentes quando se refiram
ás formulas práticas da Constituição, propriamente relacionadas com a matéria de aplicação. Em matéria de crença'
religiosa, porém, tudo o que, para ·0 geral, se não 'decidir'
por unanimidade, virtualmente golpeará a liberdade de conciência, que é sempre digna de respeito ainda quando aproveite a umá escassa mino'ria.
-Com êsses fundamentos, Sr. Presidente, ;:;egundo o voto'
do nobre Relator, -Sr. Raul Fernandes, em relação á invocação do nome de Deus, aliás declarando possuir os mesmos
sentimentos afkmados por S. Ex.
O Sr. Presidente - Pediria ao nobre Deputado <> obséquio'
de redigir a f6rmula, porquê há, de fato, emendas parci~s,
e substitutivos.
l!: praxe parlamentar antiga entrarem os .substitutivos
primeiramente, sem prejuízo das emenâas. Aliás, são dois;
substitutivos - um dos Sr-s. Levf Carneiro, Marques dos:
Reis e Fernando de Abreu; outro, do Sr. Deodato Maia.
O SR'- LEVf CARNEIRO, para- não tomar a palavra pela:
segunda vez, trouxe o substitutivo escrito.
É o seguinte:
"Os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, para reorganizar o regime
democrático instalado a 15 de novembro de 1889, assE'.gurando a unidade nacional, a liberdade, a justiça. e o bem estarsocial e ecc:mômico decret.amos e promulgamos a seguinte
Constituição da República:"
iJO do SR. DEODATO MAIA é nestes têrmos:
'''NÓs, Os representantes do Povú .Brasileiro, reunidos em
Assembléia Naciona~ Constituinte, para o fim de reorganizara regime democrático, de liberdade e justiça, decretamos e
promulgamos a seguinte Constituicão da República:"
'Como a votação. tem de ser nominal, -não será difícil.
cada um pronunciar-se a respeito de cada: substitutivo. ~:
O Sa. V:..-\LDEMAR FALCÃo Sr. Presidente, a· minha
emenda vai'iicar em segundo luga!1'?
:
O SR. PRESIDENTE - A emenda de V. Ex. apenas
acrescentà.'palavras. Agora, vamos apreciar os substitutivos...:

-
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o SR. NOGUEIRA PENlDo - Sr. Presidente, quero mandar
minha proposta á Mesa e pe~o um minuto para1>oder concluir a respectiva redação.
O SR. PRESIDENTE - A proposta de V. Ex., parece-me
não é de substitutivo e sim acréscimo.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Estou redigindo um substItutivo.
O SR. IDÁLIO SARDENBERG - Estou de acôrdo com o preambulo aprésentado pelo ilustre Relator, introduzindo-se nele
a declaração referente ao bem estar sociaj propugnado pela
bancada baiana, porquê penso que a redação sugerida pelo
Sr. Relator é a única que fixa o ponto essencial do problema
máximõ que temos atualmente no Brasil, qual o de se manter
a unidade nacional.
O SR. LEvf CARiiEffiO - A nossa emenda tambem faz referência á unidade nacional.
.. O SR. ID..\Llo SARDENBERG - Assim, pois, estou de acôrdo
com o substitutivo e com o acréscimo da bancada baiana.
o SR. ADOLFO SOARES - Estou de- acôrdo, Sr. Presidente,
com a em-enda apresentada pelo Sr. Relator, modificando a
redação, com o objetivo de excluir têrmo-5 supérfl..uos.
O SR. ODILON BRAGA - Aceito o substitutivo apresentado pelo Sr. Leví Carneiro, porquê satisfaz virtualmente âs
minhas observações.
O SR. DEODATO MAIA - Parece-me que nas pal;lvras "liberdade e justiça" está incluido tudo isso: educação, questão
social, etc.
O SR. GÓIS MONTEIRO - Voto pela emenda apresentada
pelo Sr. Leví Carneiro, porquê, mutatis mutandis, está de
acOrdo com a que foi oferecida pela bancadaalagoana e se
encontra no projeto sob on. 635.
O SR. EUVALDo LODI - Aceito a emenda. ápresentada pelo
Sr. Leví Carneiro pelo fato de fazer referências ao bem estar social e econômico, acrescentando, porém, no início ou
onde conviér, a expressão - "com a confiança em Deus".
O SR. VALDEMAR FALCÃo - De acôrdo com () voto do
Sr. Relator, ressalvada a emenda aditiva.
OSR. GE.....EROSO PONCE - Assinei, Sr. Presidente, embora
V'. Ex. não o tivesse declarado, a emenda do Sr. Leví .Gàrl:.E:l!'O •••

O SR. PRESIDENTE -

y,,- Ex.

Está, realmente, ··assinada

POl~

O SR. GENEROSO PONCE -=. ••. mas fiz ressalvar: desde
que· seja incluida a invooação a Deus. Se esta invocação não
fOr admitida pela maioria, nenhuma dúvida terei em aceitar
aquela emenda. tal como está ~digida.
.
O SR. SA.."\fi>AIO COR.R&. - Já doolarei que voto a' favor
da emenda substitutiva apresentada pelo Relator.
O SR. CINCINATO BRAGA. - Eu :preferiria' votar a Constituicão ~ preambllloaigum, dispenSando mesmo a -exposição sucinta {),eprincípios, que considero aditamento inútiL
Prefiro c.alocar na Constituição e lia lei apenas as ·palavras absolutamente út.eis. Votaria par,um J,lréambul0 mais
simples possível.:
.

°

-
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~ão sendo. entretanto. e::se segundo me parece ~ o
modo de pensar da Comissão, aceito a proposta dos dois Relatores.
O Sa. ABEL CHüOl0:\-r Aceito a emenda do Sr. Levf
Carneiro.
O SR. ALBERTO ROSELLI -Aceito a emenda com o acréscimo - Kem nome de Deus"'.
O SR. CC);'HA :.rELO - Sou signátario da emenda 71, onde
há invocação ao nome de Deus.
::"ão tendo, portanto, motivo para mudar de opinião. aceito a redação dos relatores. com o acréscimo da invocação ao
nome de Deus.
O SR. PEREIRA LIR..-\. - Subscre~;i o Anteprojeto e mantenho a redação que foi dada. com a ressalva do meu ponto de
"i::ta pessoal já trazida a esta Ca5a, como explicação á bancada baiana.
::\ão adotei pessoalmente, a expressão "bem estar social'", porquê quero bem estar efetivo, do conteúdo e não do
continente. não na fachada mas na substancia, e ainda porquê não me parece seja expressão legitima do nosso. idIoma.
Creio ser -um estrangeirismo a locução -bem estar-. E apena5
uma questão filológica.
:\Iantenho trabalho feito pelo Comité.
O SR. SOL.""'-""O DA Ct;~HA - :Estamos aqui para vot3.r uma
Constituição. Preambulo não é ConstituiCão. :e: indiferente
que se adote êste ou aquêle. O mais simples será o melhor.
Votaria, portanto, pela emenda apresentada pelo Sr. Pe:-eira Lira, com invocação do nome de Deus. não porquê pessoalmente ache que ~e de'-a fazer ta! invocação, mas porquê
a minha bancada assim ....otou e me solicito-u que aqui apoiasse essa suge,;tão., P:r'efiro, pois. o preambulo apresentado em
emenda pelo nosso colega, Sr. Pereira Lira, acrescido da invocação. ao nome de Deus.
O SFt. Cv:SHA YASCO:SCELOS - Aceito int.egralm_ent~ o
preambulo apresentado pelo Sr. Raul Fernandes, com a exclusão de qualquer invocação.
~
O SR. NOOL'"EIRA PE:SIDO - 'Voto pelo meu substitutivo,
do qual devem constar também as palavras para "manter a
unidade nacional".
O SR- V.-\SCO DE TOLEDO - Voto pela emenda Lev! Carneiro-Marques .dos Reis.

°

O SR. PRESIDE:\"TE -Sou pôr em ....otação a parte
referente a invocação do nome de De~s.
Q . outro acrescimento sôbre ordem .econômica e social
já foi incluido no substitutiva.
O SR- PIRES GAIOSO - Qu~ro fique bem claro que pessoalmente invoco. o nome de DeUs, mas não colocaria e5sà -invocação na Constituição, porque não é hábito· inclui-la
cartas magnas. Na própria Constituição do",Estado do 'Vati:::ano não e..'tiste essa in....ocação.

nas

O SR. PRE8IDEl'.'"T.E - Não i.-erifiquei isso. O nobre
colega. entretanto. alega que a Con.::.-tituiç.ão do Vaticano não
é feita em 'nome de Deus••• (Riso.)
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o SR. V..u.DEM..-\R F.u'cIo - Sou a favo!." da im'ocac:ão
nome de Deus. pelos motivos que já aduzi e também porquê as razões apresentadas contra esse acréscimo não me
.convenceram.
O nosso ilustre e.alega. Sr. 1J€yí Carneiro, declarou que.
a-pesar-de subscrever individualmente essa emenda. entendia
que a Assembléia l'acional Constituint.e não poderia incluir
essa invocação no texto constitucionaL Esqueceu-se, porém.
de dizer ás razões por que sustentava êsse ponto de vista. O
nosso colega. Sr. Odilon Braga. declarou que não vot:3,.--3. a
favor, a-pesar-de a própria Constituição Estadual de ~Iina5
conter dispositivo a respeito. pois só o faria .se houvesse unanimidade de a5~i:'a,::ões. E eu pereuntaria onde encontrou
S. Ex. jámais a una.nimidade de aspiracões, na conrplexa ....ariação das sociedades humanas.
O SR. ~L->.RQt:ES DOS REIS - Voto para que se faça i)
preambulo de acàrdo com o substitutivo que tiye a hom'a de
subscre....er com u Sr. Levl Carneiro.
O SR.. Et.;".u.DO Loor _ A-pesar-àe con~.rário aos prearnbulos. conünúO a manter o do Comité.
~o

O

Sr. Presidente - Yamos passar ao arL

1.

0
•

O SI'. Relator lembrou. porém, que antes deveria fazer

uma exposiefio verbal.
O SR. R.·fL'L FEfu".-\.."DES - Ficou. realmente. assentado
isso ~m princípio. mas quasi estou arrependido. pois a propósito dopreambulo os Relatores foram Yencidos~ sob o fundamento de oue acolheram um texto farfalhante e ~ot:tdrio
á verdade hfstó:-ica ...
Mas O texto afinal aprovado atenta. contra a verdade histórica quanào alude ao restabelecimento do regime democrático instaurado eIl1 :15 d~ novembro de 1.889. pois sob ti Mimarquia já provamos dêsse regime.
O SR. PP.ESID:E:\ÁE --- :Ha.....ia monarquia democrática.
O Sa.. R.-\L'L FE.,\:S".-\.."DEs - O Anteprojeto dizia. que nos
propomos a assegurar a justica. A justica tout court, compreendendo todas as modalidades, a social, a política e a econ0mic.a. Trocou-se isso pelo -bem estar social e econ!rmico",
terra-a-t.erra e redundante.
::::
O art. 1° do projeto diz o "~egu:inte:
~ A Sação 'Bl'.3.sileirâ mantêm como forma de go·vêrno, sob o reg-ime representativo, a república federativa proclamada a :15 de ?'ovembro de 1889. eé constiê
tuida' pela unEio p.erpêtua e indissolúvel dos "Estadc-:;.
do Distrito Federai e dos Territórios"'.

Entre as :muitas emendas oferecidas a esse a=tígo. àestacarei, pela sua relevancia. aquelas que puseram em .destaque
um,êrro arguido pelos respectivos autores e que, a meu Yêr.
parece também manifesto. quando se diz que "a Na~.ão brasileira é constituída pela· união perpétua e indissolúvel dos
Estados ..• .,. ;
.
A Na(:-ão não éC.oIlStituida pela :uniãO perpétua e indissolúvel dos Estados; a l'a(:-ão se o;rganiza.. politicamente, pela
. l.miãDdos Est~()S. mas não são os Estados que constituem a
-'-:::.'~;--Ala~fie exi~t"4;setn a união dÇls ~tados é até sem Es-
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tados organizados. Há nações destituídas de território e que
vagueiam pelo mundo.
O art. iOdo substitutivo diz, seguindo o texto da Constituição de 24 de Fevereiro e o de Ruy Barbosa, que parecia o
mais correto de todos: "A Nação Brasileira, .constituída ·em
Estados Unidos do BrasiL" (isto, sim: ela se constitue "em
Estados Unidos", como se podia organizar em Estado unitário); -em Estad-os Unidos,_p~l.a união perpétua -e indissolúvel dos Estados, do DistriUfFederal e do Território do Acre,
mantendo como forma de govêrno, sob Q regime representativo; a República Federativa proclamada a 15 de Novembro
de 1889.
~ste, Sr. Presidente, é o texto dos relatores.
_
Relendo-o, porém. com mais .cu~dado, eu pr6prio sugeriria, por minha con'ta individual, uma. modificação, porquê<~ssa união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e do Territ6rio do Acre não resulta só agora do textD
que estamos votando. O fato da união é anterior e eu preferiria dizer: "pela união perpétua de suas antigas Provin~ias".
Foi assim que se constituiu a Nação em República dos E;;t3.dos Unidos. A referência aquí é ao passado e não ,ao presente.
E teriamos um texto mais flexível, dada a possibilidade de ~
agregM"em á nDssa organização política novos territórios.
A Constituição prevê os casos. Se dissermos no texto inicial que a união perpétua e indissolúvel é do Território do
Acre, dos Esta'dos e do Distrito Federal, no dia em que, além
do Território do Acre, existirem outros, não estarão contempladDs nessa afi~macão, que é fundamental.
O Sa. EuvALDO LODI - O art. 3 resolve essa objeção.
O SR. R..~UL FEJL~ANDES - O artigo do Anteprojeto falava
em territórios, prevendo a possibilidade de outros territórios, mas. no momento -atual, a afirmação não seria verdadeira porque só há um territóriD.
Eu eliminaria, pOÍs, toda essa dúvida e faria um texto
a. meu vêr mais correto, porque a afirmação é historica, não
é atual, aludindo á Nação constituida em Estados Unidos pela
união perpétua e indissolúvel das antigas Províncias.
Foi assim que se formou a União Federal.
O SR. SA..~iPAJO CORRÊA A êsse tempo, não havia o
Território do Aere.
O SR. RAUL FEIL~ANDES - O te~to qu~ prefiro não falaria em territórios. Gm Distrfto Federal, nem em Estados_
O SR. SA..'U>AIo QoRRÊA - A obJecão não é esta. Ao
te!Pno das antigas Províncias, não ,existiam territórios •
.o SR. R.U.1L FEfL.....ANDES - Nem. havia Estados, nem
Distri~to Federal, e sim ape~as Províncias.
O' Sa. SAMlPAIO CoRRiA - Se fizermos. alusão só ás
antigas Províncias, então excluiremos o Território do.Âcre.
O SR. RAUL FERNA.lIIDES -Não, porquê estava incorporado' á antiga :Província do Amazonas. _
':
O SR. CUNHA MELO --- Perfei~ent~. O Territ6rio do~
Acre então:fazia ,parte do Amazonas.
O SR.. g,UDAJO CoRRÊA H~uve permuta. de territór~s.
0

-
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tO SR. RAUL FERNJ\l'<DES.- Como foi constituida, histo-ricamente, a União? Pela federação das antigas Províncias.
O SR. SAMPAIO CORRêA. - Não contesto.
I() SR. RAUL F]i:RNA.:.'IDES É, portanto, verdadeira a
afirmação: que a Naçp.o é constituida ou organizada em,
Estados unidos e mantém como fórrila de govêrno a República Federa.tiva proclamada a 1'5 de Novembro de 89.
-Como são formadas as unidades federativas - é objeto
de outro artigo.
O SR. MARQUES DOS REIS - Os Estados não são exata-·
- mente as ·antigas Provincias? Declarando "Estados". parece-me que não há descontinuidade alguma em nossa história.
O SR. R-\UL FER~ANDES - O texto do Anteprojeto diz::
"Estados, Districto Federal e territórios".
,Que territórios há, atualmente?
-.o SR. MARQUES DOS ltEIS - Somente o do Acre.
íOSR.RAUL FER.:.""ANDES - Assim diz o texto do substitutivo. Mas, se sobrevierem outros territórios? Ficarão excluídos da União?
'Ü SR. MARQUES DOS REIS Então, poderiamos estabelecer, no próprio texto da Constituição, algum dispositivo·
que determinasse a possibilidade da Federação Brasileira
ser acrescida de outros territórios.
O Sa.R.AuL FERNANDES - Essa possibilidade está pre-vista no Anteprojeto. }\fas isto ntio resolve a dúvida que
consiste em enumerar corretamente os elementos componentes .da União. Estes elementos, atualmente são osEstados, Districto Federal e o Território do Acre. É a enumeracão do; substitutivo, que pode deixar para a União os
territórios que acrescem pela desclassificação eventual dealguns Estados. O Anteprojeto as compreende na enumeNcão, mas faz uma ante~ipação que o futuro pode confirmar.
Foi para sair dessa dificuldade que alvitrei a alusão hist6rica á união perpétua das antigas Províncias.
O. SR. PEREIRA LIRA _°131'. Presidente, subscrevi o tex-to, mas, para ressalvar meu ponto de vista individual, devodeclarar a V. Ex. e á Casa que ·sou signatário de duas
crnendas-- 913 e 944.
X uma delas se diz:
::-:;~::::,~

"() Brasil é uma República federal, constituida.:
pela. união perpétua e indissolúvel dos atuais Estados, do pistricto F-ederal e do Território doAcre~'"
A outra emenda reza:
"O território brasileiro - é o que atualmente per-tence á União, por fôrça de posse históriea, leis, tra_tados, convenções e !'egra~ de direito internacionaL"'.

Debrucando-se sÔibre, o texto oferecido pelo Comité, entendi .que ha'Via, -talvez, mais conveniência em fundir êS3e3dois artigos num só, tendo, llossivelmente. a seguinte 1'edaCáo:
.

-
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"O Brasil é a união perpétua e indissolúvel dos
Estados, do Districto Federal e do Território 40 A.cr~,
.e tem o domínio territorial indivisível, inalien:á.v·el ~
imprescindível, decorrente de posse histórica, leis,
tratados, convenções e regras de direito internacional."

Apesar dêsse ponto de vista, voto de acôrdo ~om o
-jo nobre cO..lRelator, nesta parte, aceitando a sua redaçã'o, na
qual, aliás, quero deixar frizado o seguinte ponto: parece'me que não é muito feliz a referência a regime represeniativo, porquanto a orientação da democracia brasileira é
toda no sentido de fazer aquisição de umas tantas instituições de democracia dir.eta, de institutos como o do, refe,rendum, da iniciativa, etc.
Nesta conformidade, c texto proposto talvez venha a
servir de óbice á introducão dêsses institutos na demo'cracia brasileira.
Por outro lado, a referência á 'República Federativa, proclamada a 15 de Novembro de 1889, não se me afigura também muito feliz, porque se diz que a Nação mantém como
forma a RepúbIica Federativa proclamada a 15:de Novembro de 89 . Essa proclamação foi feita pelo decreto n. 1, do
Govêrno Provisório. decret.o do qual constam alguns conceitos que não estão mais de acôrdo com a realidade brasileira,·
como, por exemplo, a referência que nl~le se fez ti soberania
dos Esta"dos, coisa corrente naquele tempo mas que absolutamente não se compooece com a realidade política brasileira.
Por essas razões foi que, num trabalho que tive ocasião
de elaborar, aproveitei uma parte da obra de V. Ex., senhor Presidente, na '3ub-'Comissâo Constitucional, em que
'V. 'Ex. dizia textualmente que a soberania pertence á União,
cabendo aos Estados somente a autonomia.
Sendo assim, Sr. Presidente, V•.Ex., que ~onhece sobe,jamente os debates travados na~ Constituinte de 91 e não
ignora o litígio havido a respeito da alusão á Repú.blica Federativa de 15 de novembro de 1889, ~ompreenderá que não
poderia estar inteiramente de acõrdo com a redação apresentada. pois haveria o risco de se enter.der que a forma de
govêrno do Brasil é aquela da República Federativa pro'damada a 15 de Novembro de 1889, nqs moldes do decreto
n. 1. E isso poderia dar lugar á interpretação de que a
·soberania não fosse exclusivamente da União; como na realidade o é.
"
Apesar disso, mantenho a redação dada, porquê o Anteprojeto, como está, é obra de transigência, de a~ôrdo em que
'cada um tem de quebrar suas arestas para -se a~omodar ao
.
trabalho coletivo.
V. Ex., Sr. Presidente, sabe que na Convenção de Fila'délfia nenhum constituinte subscreveria a carta que de lá
-saiu; todos foram vencidos.
'
Na Comissão' dos 21, da Coustituinte de 91, creio que
.só dois ou três membros aSsinaram sem restrições. Todos
os demais ofi~eram com ressalvas.
Nessa conformidade, tenho de allrirmão de meus pon"tos de 'Vista pessoais para aceitar o,trabalho que deve ser.
a média daquilo que entendermos transitável na Comissão
.e no plenário.~

-
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'O SR.. LEVf CARNEIRO - Sr. Presidente, estou de acõrdo·
com as ponderações que nosso ilustre colega, Sr. Pereira
Lira. acaba de fazer -sôbre a inexatidão da refel'ên~ia á República Federativa próclamada aos 15 de Novembro de 1889.
Foi, ali;ás, por isso mesmo que, no preambulo que a"
Comissão aprovou há pouco, inclui a alusão á data de lã
dé Novembro de 1889, como á em que foi instaurado o re- .
gime republicano democrático que agora reorganizamos.
Permita-me V. Ex" Sr. Presidente, atender á ponderação do ilustre Sr. Raul Fernandes, se bem que tardia, àepois de .....encida, para salientar que, realmente, na monal'-quia pôde haver o regime democrático, mas não é êsse. O·
re.gime que estamos remodela..ndo,
!Remodelamos o regime democrático republicano proclamado a 15 de !'\ovembro de 1889, Mas, por isso mesmo quepropus se exarasse no preambulo a data de 15 de Novembro de 1889 - e a Comissão aceitou - não há razão para.
essa referência no art. 10.
Nesse artigo, a questão que se apresenta - bem interessante - é a de saber o que cO:J.stitue a união indis~o
lúvel e perpétua dos E~lados.
E' a Nação braSileira? A mim parece que não. Essa cons-'
titue a República Federativa. Aliás, está bem exposto, na
justificacão da emenda da bancada baiana, de n, 957, em
que se diz: "O Anteprojeto confundiu as noções entre Esta.do e Nação, A República Federativa é, certamente, constituída pelos atuais Estados e pelo Território do Acre, mas o
mesmo não se pode afirmar da Nação brasileira, qU() nada:
tem qUe ver com a . unidade federat.iva, mas com seus habitantes, abstraída a sua direção poHtica e administrativa
regional",
Por consequência, eu preferiria a redação do Anteprojeto, suprimindo as palavras "proclamada a i5 de novembro de 1889" e "'e é".
Ficaria assim: ":A nação brasileira mantém como forma de governo, sob o regime representativo, a Republica'
Federativa, constituida pela união perpetua e indissoluvel
dos Estados, do Districto Federal e do Território do Acre".
Evitaria'mos, assim,. a primeira frase do projeto, que
não me parece feliz: "A Nação Brasileira, constituída... ,,O SR. RAUL FERNA..'l\"DES - Rui Barbosa empregou a e.-..:...
pressão "constituída" no 'sentido de organizar.
O SR. LEVí CAR.;,":'EIRO Evidentemente. nessa questãode bom gosto de redação, V. ;Ex., que, aliás, é prim!lroso
escritor, sabe muito bem as liberdades que ca-da um se·
permite.
Eu não gostaria, :por exemplo, de empregar a palavra c.
"constituição'" e_ 'logO depois "constituída", nem me parece
elegante falar em' "união'" e em se~ida a "Estados Unidos".
Creio que, suprimindo essas palavras. ficaria melhorassim: ;
".A Nação brasileira mantém como forma ,ie govêrno, sob o regime representativo, a República Federativa .constituída .•.
Porquê, repito, é a República Federativa, e não"a Nac-ào..
que considero constituída pela união dos Estados.
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pela união perpétua e indis?olúvel dos Estados,
do Distrito Fe<leral e dos territórios".
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. omitiu uma declaração
,que consta do preambulo do Anteprojeto e é a seguin.te:
'''Constituição da República dos Estados Unidos".
O SR. LEvi CARNEIRO -. Já está aprovada, e assim figu:rava tamlbém na ConsfJituicão de 91. Tive o cuidado de
'manter a mesma fórmula, e o nobre colega pondera bem:
eu escrevi no cabeçalho "!Constituição da Repúblka dos
-Estados Unidos do Brasil".
Em resumo, proponho um substitutivo, que vem a ser
o artigo do Anteprojeto, suprimidas, as palavras "procla''1nada a 15 de Novembro de 1~89" e "e é".
O SR. MARQUES DOS REIS - Estou de acôrdo com a
·emenda da bancada baiana e com a sugestão do Sr. Leví
,Carneiro.
A modificação visa evitar confusã.o entre Nação:e Estado.

I

Sr.

Presidente - Estão em votação as fórmulas sugeriO
:ridas pelo Sr. ;Relator e pelo Sr. Levf Carneiro.
Cada um dos presentes opinará por uma ou por outra.
O SR. GENEROSO PONCE - Voto pela proposição do senhor Leví Carneiro, dizendo-se, porém, em vez de "·territo,'rios", "Território do Acre", porquê, na realidade, conforme
acaba de acentuar o 8r. Raul Fernandes, não temos outro
território.
'0 SR. ~EuvALDO LODI - Voto com o ·Sr. ReI ater, com a
supressão da palavra "constit1lfda".
O SR. DEODATO MAiA - De acórdo com o Sr. Levi Carneiro, empregando-se, porém, as palavras "Território do
Acre", em vez de "territórios".
O Sr. Leví Carneiro (Pela. ordem) - Não sei, Sr. Presidente, se V. Ex. me permitirá interromper a votat;ão, para
uma observação que vai ao encontro de' uma àúvida aquf
suscitada.
No sistema do Anteprojeto, admitiu-se a existência de
-terrjtórios. Possivelmente, só teremos um território, que é
'o do Acre.
'
Por consequência, esse 'Ponto ficará necessariamente em
o,aberto. Háo possibilidade de um Estado passar a território.
~
, 10' SR.. PRESIDENTE - Poderemos, como aconteceu com
o Terri·tório do Acre. -v-ir a ter outros territórios. Devemos deixar margem :para essa "probabilidade. Da outra vez,
não foi ela prevista e o Territ6I"io do Acre ficou em situa'Cão indefinida.
O SR. LEYí CARNEIRO - Desejo, exatam~nte, prever,
"0 futuro. ,
'
- c
,
'O SR. ADOLFO SOARES- Estou de acôrdo com a reda~"
-Cão do supstitutivo apresentado pelo Sr. Relator.
Faço, apenas, uma modificação.
2:
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o substit.utivo diz: "A Nação brasileira, constituida em
"Estados Unidos do BrasiL .• "
Supri~o o "proclamada a 15 de Novembro de 1889-...
O 6R. PmEs G-~iOso - Votei pelo preambulo e, como
-fiz nova redação para o art. 1°, voto egualmente pelo substitutivo.
O SR. SAMPAIO CORRE..-\. Sr. Presidente, aceito a re.dação proposta pelo Sr. Leví Carneiro, com a ressalva de
.ser substituida a palavra "territórios" pela expressão "Território do Acre".
O SR. RA.DL :F'ER.:'L~~DES - Pa:-ece-me que deve ser
mantido o texto de substitutivo e peco licença para uma
observação oportuna. Consumimos ,"'árias dias, nós os relatores especiais, estudando as emendas do plenário e pesando minuciosamente os vários textos em presença. É lamentável que redações improvisadas aqui afastem, sem
mais detida apreciação, os textos do substitutivo. que certamente não são perfeitos, mas, assim, em vez de se aperfeicoar~m, correm o risco de peorar .
•-\,quí temos um exemplo. A emenda do Sr. Leví Carneiro está manifestamente vitoriosa. Entretanto, ela nos
·deixa sem o nome de "'-República dos Estados Unidos do
Brasil", o qual, para existir, precisa ser consagrado por um
dispositiyo expresso.
O SR. LEVi CAR.~EIRo :- V. Ex. sabe que em 91 era
assim.
O SR . RAUL FJDRNA:NOES - Só no preambulo!
-O :SR. LEVi CARNRIRO - Exatamente.
O SR. - RAUL rnRN~·\.o"iiDES As Repúblicas são dos
Estados Unidas do México, ou dos Estados Unidos do Brasil, como são da Polônia ou Francesa. São designacões
constitueionwis. A da nossa era expressa no art. 1° da
Constituição de 24 de Fevereiro •
.() SR. FERNANDO DE ABREU - A razão histórica
é que a formação dos Estados Unidos da América do Norte
justificava essa designação, porquê, lá, eram Estados Unidos, simples; não tinham nome próprio, não era República
.da .Am~rica.
.
'Ü SR. R..\ULFiERlNAJ...~DES O México t.ambém é Re'pública dos Estados Unidos do .México.
O SR. FER......A..'I\'DO DE ABREU - Conbinuaremos a manter
·em nossa organização uma expressão absolutamente históriCa. Temos um nome que exprime à nadonaUdade: Bra-sil. Lá, na Am-éricado Norte, não há.
-~
Q SR. PoL<\.UL F!Efu'\:.WDES -Então, é "República do
'Brasil!'?; , S
"
O SR. Fm..",.o\.:."lmo DE ABREU - República Federatiya do
Brasil.
.
,

,

'O SR. RAUL cFiEJRN':\1.~FJ3 - A procedência da '; minha
observação resulta do aparte do Sr. Fernando de, Abreu,
-que entende sermos "República do :Brasil". Acho qUe somos "República dos Estados Unidos do Brasil". Por,isso,
-O artigo fazia: menção especial desta ·designação.
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.
O SR. FERNA,-'lDO DE ABREU - O preambulo faz parte da.
Consti tuição.
>O SR. R.AUL FEiRJNiANDES - Não é texto obrigatório.
O da Constituição de 91 não foi votado: foi encartado pela
Mesa.
'
'Ü SR. FERNANDO DE ABREU ,A-pesar-de encartado, valeu como parte integrante.
O SR. R.AUL FERNt.-\J.1\'!DES - Não como lei.
-O SR. CUNHA VASCONCELOS - Aceito a proposta do Sr.
Relator.
Entendo, porém. que a expressão "proclamaqa a 15 deNovembro de 1SS9" já se acha no preambulo oferecidopelo Sr. Leví Carneiro e foi a idéia vencedora.
Aceito a supressão.
>O i3R. NOGUEIRA PENlDO - Voto pela emenda Levf Carneiro, i:om a ressalva da bancada baiana, dizendo: em vez:
de "territórios" - "Território do Acre".
O SR. ODILO:" BRAGA - Sr. Presidente, essa parte depende do que vai ser deci<::ido para o futuro.
Não posso dar meu voto, neste momento, porquê preciso vêr o que os outros Relatores vão expor sôbre organização das faixas fronteiriças, por exemplo.
O :SR. LEVt CARNEIRO - Naturalmente, está sujeita a·
alterações posteriores.
tO SR. ODILON BRAGA - ,Se está. sujeita a alteracões r
volo porquê se manlenha a palavra ··territórios".
(Procede-se Íl votação sõbre "territórios" ou "Território do Acre")
O Sr. Presidente -

Vamos passar ao art. 2".

Ó Sr. Sampaio~ Corrêa ~ Peço a palavra, pela ordem_

O Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado. '

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) --.:. Sr. Presidenter
para ,que as discussões sejam sU'ficientemente esclarecidas, o ilustre Sr. Dl'. Raul Fernandes declarou, ainda há._
pouco, com funda razão, -que as emendas a,presentadaspelos relatores. em substituição ao texto do Ani.::~pt'ojeto. foram por êles proJundamente estudadas e meditadas. Agora,.
no correr dos debates/cada um de nós, usando de legítimo·
direito ,que nos foi ~onferido, sugere alterações ao textoredigido pelos relatores', Se êstes falarem em primeiro lugar e, em seguida, não· fizerem, ainda que de modo sucintô,.
ligeira análiSe das emendas no momento oferecidas: pelos·
membros da Comissão, nãO seremos devidamente elucidados
no sentido de bem orientarmos o nosso voto.
Eu proporia, então,.a V. E.~.que cada um de nós expusess-e a sua maTIcira de pensar acerca do substitutivo for-·
mulado_p_elos .dois relatores, sugerindo as emendas, que entena-esse"'e, 'após isto, teriam a palavra os relatores, 'afim
dê-orientarem à. Sub-comissão.
.
o
O Sr. })r~sidente - 'Perfeitamente. Foi por êsse motivoqúeinsistícom os senhores relatores para que entregassem.
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quanto antes, ná. Secretaria, os seus trabalhos, afim de que
cada membro da Comissão tive~e pelo menos 48 h'oras para
lêr o substitutivo antes de entrar êleem votação, podendo,
assim, organizar as suas emendas.
.
O Sr. RaÚl Fernan~es O Sr. Presidente -

Peço a palavra..

Tem palavra o Sr.

O Sr. Raul Fernandes -

R~ul

Fernandes.

O art. 2" do Ante-projeto diz:

"O território nacional, irredutível em seus limites, é o que atualmente lhe pertence, e resulte de
posse histórica, leis, tratados, convenções internacionais e láudos de arbitramento, salvos os direitos
que tenha ou possa vir a ter sôbre qualquer outro".
~ste texto foi criticado em grande número de emendas.
Algumas argúem que o pronome relativo na oração principal só dá sentido ao artigo tendo-se ·em vista o artigo precedente, onde se acha. o complemento. Outras averbam de imprópria a fórmula "território nacional, irredutíveis em seus
limites", objetando que irredutfveis não serão os limites e,
sim, a área do território, pois os limites são uma linha que
pode ser afastada sem que, necessariamente, sofra redução.
,Finalmente, alguns Constituintes entendel'am iuconveniente,além de desnecessária, a referêriêia a direitos eventuais que a República tenha, ou possa viT a ter, sôbre outre;
território além do que lhe pertence actualmente. Nesta ressalva os nossos vizinhos podeJ:"iam enxergaI.' reclamações
territoriais' latentes e tal suspeita acarretaria situação diplomática desagradável.
Pareceram-nos procedentes essas críticas. Daí o textú
do substitutivo;

"O território nacional, indivisível e inalienável,
por fôrça de posse imemorial, leis, tratados, convenções, láudos de arbitramento e l"egras de direito internacio-nal."
.

é o compreendido nos limites estabelecidos

l1:ste dispositivo, quanto á caracterização do territ64'io,
não diz mais,c nem menos, do que ,o do Anteprojeto.
~ .
lMas, adótando a definição clãssica de tet'ritório em direito internacional, afasta os apontados inconvenientes. Com
ésse alcance restrito. o artigo seria até dispensável. O que
__é útil, nêle, é a regra da indivisibilidade e inalienabilidade
""do território. É nesta parte que o artigo contém uma norma,
prescrevendo a inalienabilidade ao estrangeiro e a indivisibilidade por qualquer membro da União. Só aqui se proíbe,
a secessão; o que é tanto mais necessário qUanto, pelaredação dada pela Comissão, contra os relatores, ao_ artigo iO,
dêste foi eliminada a afirmacão do laço perpétuo e indissolúvel entre os elementos componentes da "União.
Por outro lado, dizendo queoo território' ê inalienivel, temas dito onecessirio para vedar aos pOderes pllblicos qualquer trans!~rência territorial, sem com isso: techarmos a
llôna.- como aconteceria-se disséssemos··que o território'
irredutív~l aos meios. pacíficos para soluclo de eveutuiásquestões de Jímites com qualque~ nação confinante..
VOLUME. X ";_
5

-

o

Sr. Euvaldo Lodi -

O Sr. Presidente -
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Peço a palaVra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Euvaldo Lodi - Tenho, Sr. Presidente, uma' emenda
ao artigo 2°, mandand.o substituir, justamente, a. palavr.. "indivisível" pela palavra "irredutível" e mais convencido fi, quei dessa necessidade depois da exposição feita pelo senhor Relatl)r, porquê o têrmo "indivisível", aquí, pode colidir com o que já está expresso, isto é, que o território é
justamente dividido em Estados, Estados do B~asil.
Seé indivisível, não poderá ser dividido em unidades federativas. O território nacional é, siIIÍ iTTtedutivel, exatamente na sua área. O artigo refere-se apenas ao território
nacional e não ás unidades federativas, de que cuida o artigO imediato.
Parece-me, por estas razões, que é necessário substituir "indivisível" por "irredutível". '

O Sr. Cincinato Braga -. Peço a palavra" Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Cincinato Braga.
O Sr. Cincinato Braga -Queria, apenas. ~ir á Comissão o favor de refletir um minuto quanto á inutilidade dêste
artigo na Consttiuição, porquê êle nada diz quanto á determinaçã9 do perímetro do nosso- território.
.
Apelo para. os engenheiros que fazem parte da. Comissão, os quais, melhor do que eu, poderão tratar do assunto.
Ora, desde que não se fixa peri:métricamente o territó":
rio, com o dizer-se que êle é irredutível pratica-se uma incoerência. Se não se sabe quais são, exatamente, as li_nhas perimétricas, como afirmar-se que o território é irredutível,
não pode ser maior ou menor do que o compreendido nesse
contorno?
Julgo que a. supressão do artigo não traria inconveniente, tanto mais quanto a expressão "irredutível e inalie,nável" pode ser, em certos momentos, até prejudicial ao
País.
Se essa expressão constasse da -Constituição de 24 de Fevereiro de 1891, não temamos, hoje, o Acre, pois êste resultou de uma transação territorial.
O. SR.. EuvALDO LODI - O artigo 20 declara que os limites são estabelecidosporfõ~a de posse imemorial, tratados.
convenções, laudo de arbitramento, etc. Com o compulsar
êsses tratados, aliás, especificados numa ,publicação do Departamento Nacional de Estatística, .que tenho em mãos, pcder-se-á, perfeitamente sabér a ái'ea do território nacional."
:o SR.CINCINATO BRAGA - Concordo. Apenas desejava que a; Commissão "me ajudasse a resolver essa dúvida.
,

O Sr. Presidente - Os senhores membros da Comissão
.têm mais alguma emenda a apresentar?
Q SR.. RAUL FERNANDES Se não. têm. Sr. Presidente,
~. désejo dar uma explicação aos 'Colegas.
..
O Sr. Presidente - Há duas emendas: uma supressiva, do
Sr. Cinéinato Braga, e outrà meramente explicativa, dG senhor Euvaldo 'Lodi.

.

-

O. Sr. Raul Fernandes O Sr. Presidente Fernandes.
.
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Peço a palavra, Sr. Presidente.

Tem a palavra o Sr.- Deputado Raul

O Sr. Raul Fernandes - Não ponho dúvida em aceitar a
emenda do Sr. Euvaldo Lodi, substit.uindo "indivisível" por
"'irredutível" .
Manifestamente, quando empregamos o qualificativo indivisivel não visamos a divisão interna em circunscricões
administrativas ou políticas, mas a divisão material do território, pela separação de ~arte dêle.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Aliás, a divisão material
seria impossível.
O SR. RAUL ~~NANDES - Quanto á obsel'V'acão do
Sr. _CincinatoBraga que, se tivessemos =na Constituição de
f89f um dispositivo igual á êste, não poderiamos ter convencionado o Tratado de Petrópolis pelo qual liquidámo5 com
a Bolívia a questão do Acre, devo ponderar que, por êsse
ajuste, quem fez cessão territorial foi a Bolívia. se houvesse
na Constituicão dêsse país prescrição idêntica, certamente
o tratado não poderia ser celebrado com as cláusulas que
estipula.
Mas reputo tão grave medida a alienação de uma parte
do território nacional, que não duvido exigir para isso as
formalidades de uma lei constitucional caso tal necessidade
se apresente no futuro. O Sr. Odilon lJraga - Sr. Presidente, peco a palavra.
O SR. RAUL FERNANDES - Pensei que fosse o ú1t.imt>
a falar. se V. Ex. fizer uma objeção ao artigo, ficarei sem
defesa.
'O .SR. ODILON BRAGA - Não é objeoão que 'Vou fazer.
O meu intuito é defender o artigo proposto pelos ilustres
relatores.
-

O Sr. Presidénte - Tem a palavra o Sr. Odilon Braga.
O SR. ODILON BRAGA - A mim, parece, Sr. Presidente. que a declaração const.itucional relativa a território é essencial, porque o território é uma das condições existent~
do Estado.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - É a base física do Êstado.
O SR. ODILON BRAGA - Entendo necessário faça parte
da Constituição. Por outro lado. não me parece procedente
a .emenda do nosso distinto colega, Sr. Euvaldo Lorll, porque
o territóri'o nacional é realmente· indivisível. Como território nacional que é. como base sôbre a qual se projeta a sohêrania nacional, êle é indivisível. A divisão que dêle se faz
é interna, de ordem puramentepolítico-administrativa...
"
o SR. MARQUES DOS REIS - Não deixa de ser em relação
ao territOrio.
O SR. ODILON BRAGA - ••• de modo que se me
"'afigura não haver razão para modificar o texto em debate.
() território nacional, como elemento básico da soberania nao cional .do Estado Brasileiro, é indivisível, e. sôbre isso, .não
pOde haver dúvida~
c

-
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Em segundo lugar, temos a questão da irredutibilidade.
Desde que estamos suspeitados de imperialismo, tal qual
oportunamente advertiu o eminente relator, Sr. Embaixador:
Raul Fernandes, não me parece que se devesse incluir em
nossa Constituição, como preceito absoluto, o da irredutibilidade do nosso território, uma vez que não tenhamos todas
as questões de limitesdecidi<,las.
O SR. CUNHA MELO - As comissões de limites são diversas e estão todas trabalhando.
O SR. ODILON BRAGA -:- Se estas comissões ainda
estão em trabalho constante, . e se ainda não . se demarcou
definitivamente o território nacional, como o declaral" irredutível?
O SR. VALDEMAR FALCÃO - As comissões apenas estão
demarcando.
O SR. CUNHA MELO - Estão fixando.
O SR. ODILON BRAGA - O Antepr-ojeto, neste ponto,
deelara irredutíveis os nossos limites salvos 03 direitos que
a Nação tenha ou possa vir a ter sôbre qualquer outro. O
Anteprojeto era contraditório e perigoso. Ao mesmo tempo
que proclamava a irredutibilidade do nosso território, exigia,
implicitamente, das demais nações que não fizessem constar
de suas constituições texto. idêntico porque nos ressalvava
o direito de reclamar o que, sendo nosso, estivesse fóra de
nossa posse. Por. êsses fundamentos, a mim se me afigura
que deveriamos manter o art. 2°, tal comE) está redigido.
O SR. SAMPAIO CORRtA - A palavra inalienável já envolve irredutfvel. Por isso eu aceito indivisível e inalienavel.
O SR. ODILON BRAGA - Não me parece que envolva.
O SI\. SAMIPAIO CORRh - Como não?
O ~R. CUNHA MELO - Como não?
O SR. ODILON BRAGA· A inalienabilidade proibida
pela Constituição é a voluntária e não a que venha decorrer
de decisão de tribunais internacionais.
Dou, Sr. Presidente, o meu voto ao artigo como está redigido, pois, a meu vêr, satisfaz integralmente a todas as exigências que pudessemos formular no tocante á matéria. .
O Sr. Presidente - Vou pOr a votos, simultaneamente, os
. dois substit.utivos. Ou se aceita o artigo, salvo a emenda lida,
ou aceitamos a supressão proposta pelo Sr. Cincinato Braga.
J::sse o primeiro assunto em votacão: sObre se deve incluir
'ou não, no projecto, o artigo. (É aprovada a emenda.)
O Sr. Raul Fernandes - Peco apala'\'-ra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Relator.
O Sr. Raul Fernandes - Sr. Presidente, 'sObre a emenda
do Sr. Euvaldo Lodi, eu tinha dito a princIpio .que transigia, .
ace.itando o iTredutível pelo indivisivel~ O meu colega Relator
me lembra que, quando estudamos ~ texto, levamos muito
em conta' que o qualificativo indivisível eorresponde plenamente a intencão de iIÍ:l.pedir a secessão, de manter integra a
União, do mesmo modo qUé"o qualificativo inalienável proibe
aos poderes públicos a, cessão contratual de determinado
território, e também que o qualificativo "irredutível" adotado
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no texto inicial d:Q Anteprojeto oferece certo risco. ]]:sse risco
é o seguinte: o território nacional derivado dos títulos que
nos assistem apresenta uma certa área atualmente, Os nossos
vizinhos já levantaram no passado, e podem levantar no futuro, questões sôbre a legitimidade de qualquer dos títulos
invocados, ou sôbre a _interpreta~ão de tratados, ou sôbre a
demarcação de linhas, etc. Se declarassemos no texto constitucional que o ~erritório, segundo nós o entendemos, conforme os t'tulós qll~ oficialmente reputamos bons, é irredutível,
o Brasil não poderia aceitar nenhuma espécie de liquidação
amigável dos litígios emergentes. Por impedimento constituci<mal teriamos de provocar e enfrentar a gueN'a para liquidar as questões territoriais.
O SR. CINCINATO BRAGA - V. Ex. tem toda a razão.
O SR. ItAUL' FERNANDES - Litígios como o que tivemos com a República Francêsa por causa do Amapá, com a
Grã-Bretanha por causa de limites com a Guíana Inglêsa, e
com a Argentina por causa do território das Missões, não poderiam ter o desfecho que tiveram, aliás em duas terças par;..
tes favoráveis ao Brasil. Fechariamos a porta á liquidação
pacífica de litígios possíveis sôbre o território, e constituiríamos o pretendente lindeiro na necessidade inevitável de
nos declM'ar a guerra para· fazer vinga!' sua pretensão justa
ou injusta. Aos poderes ordinários não seria dado entrar
em nenhum acôrdo para deferir nem a juízes internacionais,
nem a arbitros compositores amigáveis, os litígios desta
ordem.
O SR. CINCINATO BRAGA - Foi o que me impressionou
soberanamente para. ;apresentar minha emenda ~
O SR. RAUL FERNANDES ....... Por êstes motivos :prefiro
dizer que o território é indIvisível e inalienável, proibindo,
assim, a secessão interna e a transferência ao estrangeiro.
Não podemos dizer que a área do território nacional, tal
como resulte de Utulos que !'eputamos bons. é irredutível;
porque a Constituição, lei interna sem projeção fóra das
nossas fronteiras, não tem fôrça para impedir questões internaeiouais, cujo objeto, pela contestação dêsses títulos,
seja uma reivindic::lção territorial.
.
_
É preciso que, correspondendo aliás. â vocação do Brasil,
- estejamos habilitados a aceitar as soluções pacíficas de tais
litlgios.
_ ~
Inclinand'o-me, pois, á objeção do nosso colega de São
Paulo e á advert6ncia oportuna. de meu companheiro relator,
mantenho o texto do substituti'vo.
O Sr. Presidente -

Tema palavra o Sr. Euvaldo Lodi.

O Sr.~Euva1do Lodi - Sr. Presidente, pedi a palavra para
declarar que o intuito que me levou a propor a substituição
do têrmo "indi"Jsível" por "irredutível" é dupl6. Em' prImeiro lugar, 'o Brasil não tem questões de limites com
paí§es estrangeiros. No momento, estão liquidadas as nossas
questões, com asnacões visinhas." Apenas Comissões mixtas
estão incumbidas de demarcações já acordadas' em convênios. Em segundo lugar; "irredutfvel" parecia-me mais for-te para exprimir QUe não podemos transigir· na. separação
de parte do território brasileiro.
"Irredutível", cClmo estl dizendo o vocábulo, signifie&.que não Se reduzirá o território, ao passo que "indivisível"
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nada exprime, a meu vêr, porquê divisível já. é o território
nacional em Estados autônomos; de modo que a interpretação, de futuro, vaJ originar dúvidas.
O SR. RAur." FERNANDES - Mas não se trata de c'divisão
interna.
O SR. EUVALDO LODI - Eu desejava "irredutível",
ao envés de "indivisível", de modo que estou nas mesmas
razões em que se encontra o Sr. Relator. Apenas abordei
aqu~tão de interpretação.
O Sr. Presidente - Vamos reco,lher os võtos, começando
agora pelo Sr. Sampaio Corrêa.
: O SR. SAMPAIO CORR.:~ - Mantenho a interpretação dada
pelos dois i'elatores: "indivisível e inalienável".
O Sa. ALBERTO ROSELLI - Também aceito.
O Sa. PEREIRA LIRA ~ Aceito com a seguinte declaração de voto: que se expresse no "Domínio da União", mais
adiante, para evitar qualquer dúvida, o nosso domínio insular, quanto ã Ilhada Trindade, ao Arqulpélagc. Fernando
de Noronha e aos ~ochedos São Pedro e São Paulo, porquê
poderá parecer ao ínterprete menos avisado que não estejam
compreendidos nó artigo .
O Sa. RAUL, FERNANDES - Está tudo compreendido.
O 1Sa. PEREiRA LIRA - É, unicamente, um meio de evitar dúvidas futuras, atendendo á sugestão que me acaba de
fazer um dos colegas presentes.
O SR. SOLANo DA CUNHA - Prefiro a palavra "irredutível"•
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Aceito a redação do parecer.
O SR. NEREU RAMos Voto pelo vocábulo "indivisível" •
: O SR. VASCO DE TOLEDo - Em face das últimas considerações, aceito a redação dada pelo 81". Raul Fernandes.
O SR. IDÁLIo SARDENBERG - Aceito a redação, fazendo
lembra1", entretanto, quanto á palavra "limites",: que pare-'
céria mais próprio o têrmo "área", excludente Qe qualquer
dúvidas. "Limites", pode parecer que se refere somente a
limites naturais, a linhas limitrofes.
O SR. RAUL FERNANDES - Mas onde se diz "ter1"itório"
está tudo compreendido nos limites.
O SR. IDÁLIO SARDENBERG - V. Ex. poderá dizer quais
são êsses lixpites?
O SR. RAUL FERNANDES.- Resultam de nossa posse, das
leis, @ tratados" das convenções ,e dos arbitramentos.
Ó SR. !DÁLIO SARDENBERG - Ficará. 'reSsalvado o nosso
direito de posse sôbre território insular, como seja Fel"!lando de Noronha?
O SR. RAuL FERNANDES - Por fôrça. É posse imemoria!. .,
O Sa. IDÁLIO. sAaoENBERG - Tive em vista apenas ,fazer
que se 'esclarecesse, para C@e não haja dúvidas na interpretação futura., ,
' c
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.0 SR. PIRES GAlOSO justifica seu voto.
O SR. ADoLFO SOARES - Voto pelo vocábulo "h'redutível", porquê acho que, com esta expressão, ficará mais
garantida a integridade do território nacional.
O SR .. ODILON BRAGA - Voto segundo a minha declaração. Acho que deve prevalecer o artigo como está redigido.
O SR. DEODATO MAIA -: Aceito o artigo como está redigido.
O SR. GÓIS MONTEIRO - De acôrdo com o substitutivo,
isto é, com a emenda do .Sr. Euvaldo Lodi.
O SR. VALDEMAR. FALCÃo - Voto de acôrdo coma redação do relator.
O SR. GENEROSO PONCE - Voto d·e accôrdo com o relator.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Acho mais vantajosa e melhor a redação do relator. Todo e qualquer domínio deverá
resultar do direito atual e eventual. Em consequencia, seria
excusado declarar na Constituição "salvos os direitos que
tenha ou possa vir a ter sôbre qualquer outr()". Entretanto,
nada justifica substituir o "irredutível" por "indivisível".
Divisível é o território nacional, tanto que o pr6prio relatQr
o prevê no art. 3.°
.
O SR. PRJESIDENTE - V. Ex. então, aceita a emenda
do Sr. Euvaldo Lodi.
O .sR. FERNANDO DE ABREU emenda.

Perfeitamente. Aceito essa

O SR. MARQUES DOS REIS - Voto para qUe a redação
do artigo seja, simplesmente uma definição do que é o território nacional, sem êstes outros atributos de inaliénabilidade, que eu r~puto imane.nte á própria idéia de territ61'io
nacional.
.
O SR. LEvf CARNEIRO - De acôrdo com o Sr. Marques
dos Reis~ Se não se suprime o artigo, suprimam-se êstes
'dois adjétivos, que só servem para tornar, mais confusa a
interpretação.:
-.
O SR. PRESIDENTE -'- A redação dos relatores tem f9
votos a favor. Foi aprovada. Passa-se ao art. 3.0
-:::
::
::::
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Sr. Presidente, envio á Mesa
um substitutivo e peço a palavra para justificá-lo.

O Sr. Presidente substitutivo.

O Sr. Nogueira Penido oferece um
.

O SR. NEREU RAM:'Os - Sr. Presidente, também tenho
uma emenda nos seguintes têrmos:
'

"Em "Vez de duas sessões anuais, diga-se: "duas sessões
ordinárias'"•
.
,'.
.
O Sr. Presidente -, Tem a palavra o Sr. Raul Fernandes,
.
Relator.
.
O Sr. llaul Fernandes diz:
-;-

p~jecto·

Senhor Presidente, o art. 3" do
,.

-72_"As unidades fed.erativas atuais são os Estados, que continuarão a existir com os mesmos nomes. nAqui 1111 duas proposições : "As unidades federativas
atuaj~ sito O~ EsLndos" e "continuarão a existir com os mesmos nomes .,"
~
A primeira, "as unidades federativas atuais são os Estados", nol' pareceu uma afirmação de pura geografia política quo nilo tinha razão para entrar no texto Constitucional. As unidades federativas atuais são os Estados '_" e no
futuro?
O Sll. LEvf CARNEIRO - Permita-me V. Ex.: qual o interesse dessa declaração? Não seria melhor suprimir esta
parte?
O sn. RAUL FERNANDES Por isso mesmo, estou
dizendo que· é méra afirmação de geografia ,política.
A segund-a Pl'oposição contém uma regra, um preceito
imperativo: "Os Estados continuarão a existir com os mesmos nomes."
Nilo h4 rtlzilo para no texto constitucional fazer-se uma
declaraoilo Inócua sem alcance algum: Por outro lado a
parte normaUva do art. 2° - "continuarão a existir com
os mesmo~ nomes" - é antagônica com o art. 5°, onde se
prevê 11 poll8lbilidade e se concede aos Estados a faculdade
de se subdividirem, se desmembrarem., se anexarem a outros, e !ormllr novos Estados.
Ora, 88 dois Estados se incorporarem num s6, evidentemente dulxl1rilo de' existir como dois. Passarão a ser um
s6. 011 nomoll nilo podem subsistir. Se Mato Grosso e Goiaz,
por eXeml)lo, se fundirem num Estado s6, não poderemos, Bom contradição evidente entre os artigos terceiro _e
quinto, dizer que os Estados atuais continuarão a existir
com 08 mOllmos nomes. ll:les poderão não existir tais como
se aprellonlam no momento atual geográfica e politicamente
constituid08. Podem subdividir-se e formar novos Estados.
O SR. LRvf CARNEIRO - Não seria preferível deixar apenas o urL. 4° da Constituição de 91, como se achava?
O SR.. RAUL FERNANDES - Por esta razão achei pre., ferível n emenda da bancada, paulista, que _me pareceu boa
porquê diz:
:::
"As unidl1des federativas são os Estados que pOderão
incorporar-sc entre si, subdividir-se, desmembrar-se para
se anexarem 11 outros ou formar novos Estados mediante
aquiescência dl1s respectivas Assembléias Legislativa-s, em
duas sessões anuais sucessivas e aprovação de..." _que será
o Senado, Ó Conselho Nacional, enfim~ o 6rgão QUe fôr .criado•
.o SR LEvf CARNEIRO - V. Ex. nega ao Distrito Federal a qualidade de unidade federativa?
O SR. RAUL FERNANDES - Em teoria sempre se negou. Tem. é verdade, certos direitos dos Estados, não todos.
Falta-lhe o mais ,característico que é o d& ol'gànizacão autônGma.
_ . .
.o SR. LEvf cÀRNEIRO - Mas n0 art. 1° se disse que
o SR. RAUL F.El\NA.1'i])ES - Disse-se, aliãs, no preámbulo, que a República se constituia pela união perpétua e
indissolúvel dos Estados. Distrito Federal e Território do
7

era.
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Acre. Todos se compreendem na União, o que não implica
que todos sejam unidades federativa~.
O SR. LEVf CARNEIRO - M.'as se tem t'epresentante no
Senado••.
O SR. RA:UL FERNANDES - Então os Territórios_
também são unidades federativas.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Serão.
O SR. LEví CARNEIRO - Vejam os nobres Deputados~
que isso é uma questão doutrinária. . :
O SR. RAUL:FERNANDES - O que caracteriza a unidade federativa é a autonomia e os territórios não tem autonomia. Ao Distrito Federal também não assiste esta prerrogativa.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - O Distrito Federal tem autonomia, embora cerceada, dizia Pedro Lessa.
O SR. RAUL FERNANDES - &. Presidente, as minhas
razões são estas. Unidades federativas são os Estados, porquê os territórios não têm a faculdade de se organizarem
autonomamente. O Districto Federal -considerou-se sempre
com algum direito de Estado, mas cerceado em su~ faculdade primacial que é a do govêrno, autônomo. O órgão
executivo era nomeado pelo Presidentt: da República f; 03
seus próprios defensores judiciais, os Procuradores dos
Feitos da Fazenda, eram de nomeação do Presidente da República.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - São departamentos administrativos da União.
O SR. RAUL FERNANDES - EntendeU-Se que o Govêrno Federal não podia ser hospede de nenhuma unidade
federativa. Tinha que ser dono na sua casa, com algumas,
liberalidades feitas á circunscripcão onde está estabelecido.
O Conselho Muni.cipal do Distrito Federal é que vota. os imPOi~OS municipais. Boa regra. Vota o imposto quem paga.
Mas o- Distrito não era unidade< federativa, segundo a doutt'ina mais corrente dos nossos - constitucionalistas, porqti.ê
não tinha autonomia completa. De modo que nós definimos
para o futUro como unidade federativa os Estados, que poderão desmembrar-se, incorporar-se a outros, etc.
O SR. SAMlpAIO CORRÊA - Salvo emenda em contrário
que venha a ser aprovada.
- Ú SR. RAUL FERNANDES Eviàentemente. Se mais
tarde em outra parte da Constituição se' -declarar que o Distrito Federal é antônomico, entã~êle passarã a ser um Estado
e entrará na definição do artigo. :
De quantas emendas se nos apresenta-~am, e foram in11meras, sôbre êsse artigo, nos ~:pareceu que a formulada pela.
bancada paulista era a melhor. Ela funde num artigo só as
-disposições dos arts. 3° e 5° do Anteprojeto, melhorada a
redaCãq do priméiro,_ Aceitamo-la integrâlmente.
O Sa. EUvALDO LODI - V. Ex. poderia esclarecer porquê
deixou em- branco onde diz - "e aprovação do.....
,
.() :SR. RAUL FERNANDES - Porquê não sei qual venha a ser· afinal êsse órgão. Poderá ser o Senado, ou o Con-

selho a ser criado
~
:
\

-
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o Sa. EuvALDO

lativo.

-

LoDI -

Seja como fOr será Poder Legis-

O SR. RAUL FERNANDES - O Conselho criado pelo
projeto não é Poder Legislativo. ~ um Poder especial que _
tem funções administrativas. Deixamos em branco êsse complemento dQ texto. A Comissão deliberará mais tarde quaf o
órgão a que deve ser deferida a aprovação. Não poderiamos
desde já prejulgar a decisão a êste respeito.
O SR. NOGUEIRA PENIDo - Sr. P·residente, sem embargo
de pretender tratar da matéria amplamente, em mom~w
oportuno, isto ~, quando fôr estudado o capítulo do Anteprojeto referente ao Distrito Federal, - eu apresentei uma
emenda ao art. 3°, para o efeito de fazer incluir (). Distrito
Federal entre as unidades federativas atuais, da mesma. forma.
que os Estados. E o fi~ 81'S. Deputados, pela seIDJ-ínte razão:
Pedro Lessa, em seu livro "Do Poder Judiciario", rt"conheeeu
ao Distrito Federal, expressamente, autonomia, emb~ "cercead·a" . São tàrmos textuais do eminente constitucionalista.
De fato, Srs., é sabiodo que na Convenção Geral das Províncias para criar-se a Nacão Brasileira, figurou, como entidade
deUbemnte, o Distrito Federal. No .Congresso Constituinte de
1890 tiveram assento Deputados e Senadores pelo DiStt-ito
Federal que votaram a Constituição de 24 de Fevereir.(). Cónsequentemente, é o atual Distrito uma. unidade federativa,
embora $u-t generis, devido á ci1'cunst.ancia de ser o seu Poder Executivo constituido 'Pelo Presidente da .República, com
a nomeação do Prefeito.
.Releva ainda dizel' que 1§ secular a autonomia. do Distrito
Federal, como cO'rpo deliberativo. Logo após a fundação da
cidade, em 156,5, foi estabelecido o Conselho da Camara, com
certa autonomia, votando os homens bom, posteriorment&
ver~adores, as posturas que diziam respeito á cidade.
No Brasil imper-ial, a cidade do Rio de Janeiro, conhecid"4
sob a denominação de Município da. Curte ou MU1"icípio Neu.tro, tinba Camara Municipal, eleita; autônoma.
Em 15 de novembro de 1.889, por ocasião da proclamação
da República; f.oi lavrada, no Conselho Municipal desta Capita:l, uma ata, na qual figurava o Distrito Federal, como entidade federativa, e sendo asteada a bandeira republicana á
firente do edifício do mesmo Conselho, pelo então vereador
José do Patrocínio. O decreto n. 1. dessa data., do Govêrno
Provisório, dispôs, no art. 10, que o território do Município
Neutro ficava provisoriamente sob a administração imediata
do Govêrno Provisório da R~públiea, e a. cidade do Rio de Ja-,
neiro constituida, também p.rovisoriamente, a séde doP'oder
Federal.
Mais tarde, em 1892, a lei n. 85, de 20 ae Setembro estabeleceu a organização do Distrito Federal, dispondo que êle
compreende o território do antigo Município Neutro, tem por
sede a. cidade do Rio de Janeiro, e que a gerência dos seus negócios deve ser encarregada a um Conselho M.unicipal e a um
Prefeito, nomeado pelo Presidente da ItelJ!lblica, com apro,-.Cão do Senado.
Finalmênte, a Constituição de 24 de Fevereiro de 189f
determinou o seguinte:
~
.
"Art. 2.° Càda uma das antigas Províncias formará um
Estado' e .() antigo M3micíP"io Neutro constituirá O Distriflo
Fede.ral, continuando "a ser a .Capital da -União enquanto não
se der execução ao disposto no artigo seguinte.
. c
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oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura
CapitalF.ederal.
.
Parágrafo úhico. Efetuada a mudança da Capital, o atual
Distrito Federal pa~--ará a constituiJr um Estado.
Art. 28. A Camara dos Deputados compõe-se de I'e',;.
presentantes do povo, eleitos -pelos Estados e pelo Distrito
Federal, mediante o sufrágio direto, garantida a representação da minoria.
Art. 20. O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis, nos
têrmo.s do ar!.. 26 e maiores de 35 anos, em número de três
senadores por Estado ~ três pelo Distrito Federal, eleitos
pelo mesmo m{)do por que o forem os deputados."
Sr. Presidente, pelos dados historicos e pelas disposições legais e constitucionais que citei, é forçoso concluir que
o Distrito Federal, embora não possuindo uma autonomia
completa, é uma unidade federativa. ~~az...ge, por conseguinte, mistér a inclusão da expressão "Distrito Federal" no
artigoS", atentas as razões que tive a honra de expor.
O SR. EuvALDO LODI - V. Ex., para ser coer~nte, devia
incluir também o Território do Acre.
O Sa. CUNHA VASCONCELOS - Uma vez que está representado na Constituinte ...
.() Sa. NOGUEIRAPENIDO - A situação do Territóri~ do
Acre não .é identica á do Distrito Federal. Todavia, pode êle
ser também incluido no citado artigo 3". É preciso, porém.
ficar bem acentuado que as unidades federativas atuais não
são s6mente os Estados, como declara o Anteprojeto e como
o conservaram, em seu substitutivo, os ilustrados Srs. Relatores da "Parte geral".
Era, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
O Sa. NEREU RAMos
Sr. Presidente, tenho UIna
emeIida que é no sentido de substituir a palavra "anuais"
pela palawa "ordinárias". A minha emenda visa pôr têrmo
a dúvidas futuras, porquanto interpretação não jurídica pode
determinar o que já aconteceu: que se entenda que uma
sessão extraordinária realisa a finalidade da Constituição.
Meu intuito é evitar que se repita fato que é dO'conhe'
cimento de todos.
O SR. RAUL FERNANDES - Pela minha parte estou
de acOrdo: ha vantagem em esclarecer.
O Sa. NEREU RAMos - Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer.
O SR. SAMPAIo CoRRtA. - Sr. Pre~idente, sôbre êste assunto reservo-me J)ara oportunamente· pleitear a autonomia do Distrito Federal. cOInJ)leta e absoluta; votarei pela
supressão do art. 30 do Anteprojeto.
O Sr. Presidente - Quer dizer que, nesse artigo, V. Ex.
suprime .as palavras: "as unidades federativas são" e "que".
O Sa. FERNANDO DE Ã»REU - SI". Presidente, julgo que
"incorporar-se entre si" deve ser realmente' objeto de discussão das A'SSembléias Estaduais. "Subdividia.--se" é caso
para seresol~r, conforme as aspirações .dos habitantes.
CODSeguintemente•. redijo assim: "poderão incorporar-se en.' tre si, median~ aquiescência.··das resp~tivas ~sembléias Le~
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gislativas, em duas sessões anuais, b~m como subdividir-se
para se anexar a -outros ou formar' novos Estados, se assim
o requerer a maioria do eleitorado ativo da região interessada, num e noutro caso sob aprovação, etc.".
~ claro que nenhuma região alcanç8lrá. constituir-se em
unidade federativa, se fi~r sujeita ás deliberações da Assembléia do próprio Estado a que pertencer, de modo que,
se .concedemos êsse direito, desde logo há de se criar o instrumento adequado a tal fIm.
O SR.' LEVI CARNEIRO - Estou de acordo com a ponderação do Sr. Sampaio Corrêa ·em relação á parte primeira
do artigo, isto é, eu suprimiria a referência ás unidades federativas. Também concordo com a observação que acaba de
fazer o Sr, Fernando d-e Abreu. Realmente, no caso de desmembramento de um Estado, não deve bastar a resolução
da A-ssembléia Legislativa. Sou favorável á adoção de um
dispositivo do projeto do Sr. Borges de Medeiros, que estabelece a possibilidade da divisão, do desmembramento de
Estados, e da sua incorporação a outros, quando o Estado
exija, permanentemente, o auxílio federal.
O Sr. Borges de Medeiros, em seu projeto, determina
que, caso um EStado precise, prOlongadamente, do auxilio da
União e se mostre inca.paz para a vida autônoma, seja desmembrado e incorporado a outros Estados, 1>roc~dendo-se,
nesse caso, ao plebiscito.
O Sa. FERNANDO DE ABREU - Muito melhor do que a
criação de teIlritórios.
O SR. LEVI CAR.1\iEIRO . Evidentemente, é a mesma
cousa que o Sr. Fernando de Abreu acaba de pôr em destaque. Com efeito, a resolução sôbre desmembrament.o de
Estado não deve ser apenas ato da Assembléia Legislativa.
O SR. RAUL FERNANDES - O projeto não diz isso.
O SR. LEvf CARNEIRO - Que diz então '?
O SR. RAUL FERNANDES - Mediante aquiescência da
~espectiva Assembléia Legislativa, em duas sessões, e aprovação do Senado" ou do órgão que fôr criado em substituição a êste,
O SR. LEVf CARNEIRO - Estou de acôrdo, Sr, Presiden~
te, com o Sr. Fernando de Abreu. Sei que V. Ex. reproduz
o dispositivo da Constituição de :1891, mas considero irrecusável a ponderação do Sr, Fernando de Abreu. Não é possível que a Assembléia. Legislativa delibere por :si s6 nessa
matéria, juntamente com o Conga.'esso Federal.
Sou, portanto, iavorâvel ao 'plebiscito, tanto mais .quanto estamos hoje em estágio mais àdiantado de evolução da
democracia. É oportuno ensaiar as formas de democracia
-direta e, em nenhuma hipótese, ela terá melhor cabimento
do que num caso dessa natureza, em que a vontade das populações diretamente atingidas se pode manifestar ~om a
maior segurança e o melhor resultado pratico.
Voto, por conseguinte, pela .,modificação do artigo, -de
aCÔrdo com o· Sr. Sampaio Corrêa, que manda suprimir as
palavras iniciais, e com -o Sr. Fernando~de Abreu, que propugna pelo pl-ebiscito-, nos casósqueindi-cou.
O SR. :MARQUES DOS REIS Sr, Presidente, não vim
aqui, =ri.aturalmente, para, sistemática eincondicioJ!3,lmente,
montar guarda ás opiniges e spgestõesda minha:bancn.da.
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sugerido pela bancada baiana, a qual desejava que, em vez
de duas sessões ordinárias, que poderiam ser sessões real ir;adas, uma hoje e outra amanhã; porque cada dia em que
nos reunimos constitue uma sessã~ Se dissesse: duas legisla,..
turas.
Trata-se de assuntó de suma gravidade, e, assim, afigura-se-me que consultariamos, mesmo, os. prop6sitos daqueles
que não querem fique emperrada apenas na manifestação d~
uma Assembléia a vontade de desmembramento que, muita
vez, é quasi unanime de uma ~opulacão.
Uma legislatura poderia negar aquilo que é solicitado,
sob a forma de plebiscito ou coisa semelhante, por uma
grande parte da população, mas aconteceria que, nas eleiçõe~
para nova legislatura, a população s6 mandaria para a A$sembléia aqueles que realmente representassem ae sua:."-asptrações. O plebiscito pode se·r fraudado. devendo ainda considerar-se o mal da desordem.
O Sh. FER..~A1It"Do DE ABREU - Figurei o caso do Triangulo Mineiro. Nunca o Triangulo Mineiro poderia enviar á- Assembléia Legislativa do Estado de Minas numero de Deputados suficiêntes para lhe outorgar aquilo que a Constituição
lhe concede.
O SR. MARQUES DOS REIS - É essa, Sr. Presidente, minha
opinião.
O SR. GENEROSO PONCE - Voto favoravelmente ao artigo 3° como foi iredigido pelos ilustres relatores, unido com o
art. 5°, porque aí se acha perfeitamente prevista a hip6teso
do desmembramento ou anexação~futura de Estados, mediante aquiescência das respectivas A:ssembléias Legislativas, em
duas sessões anuais sucessivas. Apenas concordaria com o
acrescimo do ilustre Deputado Sr. Nereu 'Ramos. Pareceme que, dessa forma, ficaria atendida a questão, embóra reconheça que também o poderia ser pela maneira lembrada
pelõ nobre representante da Baía, o Sr. Marques dos Reis.
O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, a experiência de
hoje veiu mostrar que razão tinha V. Ex. quando sugeriu
a apresentação prévia de relatórios, e bem assim que· ~erto
estava o ilustre Sr. Sampaio Corrêa, quando salientava. a
necessidade do exame demorado, pelos_ relatores, das emend~
aqui surgidas.
'-\:
Eu levaria mais adiante a sugestão do Sr. Sampaio Corrêa, no sentido de serem apresentadas as emendas por escrito, com certa antecipação, afim de que fossem distribuidas pelos membros da Comissão, seguida dos respectivos relatóz-ios, para que. todos as pudessem estudar. Evitariamos,
desse mod6, as emendas que aparecem no calor do· debate,
sem que, muitas vezes, seja possivel apreender com clareza o
seu verdadeiro sentido. S6 assim deliberariamos com absoluta seguranl;a.
Se V. E~. me inquirir a respeito_das emendas. apr~sen
tadas ao _4.nteprojeto .da Comissão Constitucional, poderei
fazer-lhe um relatório que presidiu, no plenário, á apresenCão das mesmas. Se, entretanto, V. Ex•• me interro~r a
propósito das emendas que apareceram nesta reunião, eu
, me confundiria, achando-me inteiramente desaparelhado para
dar qualquer esclarecimento, pois, muitas veies, uma questão .
·apenas de palavras influe profundamente na inteligencia
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constitucional, na hermeneutica que se terá de fazer sObre o
texto da futura Carta.
Nestas condições, eu insistiria ainda que, ao mesmo passo
que, distribuidos os relatórios parciais, e, dentro de um prazo de quarenta e oito boras, fossem apresentadas as emendas,
que seriam distribuidas aos membros desta Comissão e por
êles maduramente estudadas.
.
O SR. LEví CARNEIRO - Trabalho de Comissão nunca se
fez por êsse processo. Isso é tarefa do plenário.
O SR. PEREIRA LIRA - No caso particular dos dois artigos, sou um defensor convencido do substitutivo, que os
fundiu, aproveitando a idéia que havia no art. 3°, de referencia as unidades federativas, e, ao mesmo tempo. voltando
á forma salutar da Constituição de 91..
Quero agora referir-me á re!\surreição da emenda apresentada pela bancada baiana, feita pelo nosso eminente colega, Sr. Marques dos Reis. O SR. MARQUES DOS REIS - Não bá ressurreição. Aqui
não .se matou emenda alguma. A Assembléia é que as irá
votar.
O SR. PEREIRA LIRA - As emendas não morrem quando
contêm bOas idêia~.
Repondendo ao nobre colega pela Baía, devo dizel"-lhe
que não me parece muito feliz a sugestão da sua bancada ao
fazer alusão a "'legislaturas", porquê, nessa, conformidade,
supondo-se q\le uma Assembléia Legislativa funcionásse por
um período de quatro ou cinco anos, teriamos de esperar
muito, para realizar uma alteração no aspécfo territorial de
dois Estados que a. desejassem. ;
O SR. MARQUES DOS REIS - O assunto é grave.
O SR. PEREIRA LIRA - Não há gravidade alguma, porquê tudo isso se realizaria dentro dos limites do Brasil.
Numa hora em que se pensou até no estabelecimento
de um novo plano de divisão territorial do Brasil, ao qual digo de passagem - não dei ainda minha adesão porquê (t
acho perigoso, - se as Assembléias Legislativas votassem
resoluções no sentido de modificar os territórios das SUBa
jurisdições, não vejo. necessidade de e&perar o interrégno de
um ano e muito menos a espera de uma nova legislatur21.
Parece-me, até, que a demora DO caso poderia agravar
o problema.
.
.
O SR. LEVI CARNEIRO - O caS9 é tão excepcional que,
em qua~enta anos, não tivemos uma s6 hipotese.
O SR. PEREIRA LIRA. - Mais um adminiculo para a permanencia do texto proposto no substitutivo.
O SR. LEvt CARNEmO V. Ex. é incoerente. Se
V. Ex. acha que o reajustamento territórial é coisa tão gl-ave
que sobre ela não formou ainda sua esclarecida opinião,
como quer que êste assunto que, afinal de contas, é de reajustamento territorial, possa ser deliberado por assembléias
políticas, geralmente sob a pressão dos governadores?
O S1\. Pm\E1l\A. LlBA - Talvez eu seja um romantieo,
acreditando na verdade do voto daqui por diante. "Por isso,
peco licença para não contar com a pressão dos goyernadores.
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Acresce mais, como salient.ou muito bem o =-Sr. Raul
Fernandes, que tudo isso estaria ainda sujeito á aprovação de
um orgão federal, cujo nome não se declinou na redação d~
Comissão, uma vez que não poderiamos adivinhar a maneira
pela qual o Poder Legislativo viria a ser organizado, e muito
menos se seria ou, não viável a organização meio extravagante que apareceu no Anteprojeto da Sub-Comissão 00n30tncional: o Conselho Supremo.
Assim, mantenho integralmente o substitutivo, acentuando que é possível esteja com essa minha conduta, trata.ndo
sem grande simpatia idéias que possam ser boas. A culpa
nêsse caso não nos caberá. e, sim, ao processo adotado, porquê assuntos como êste exigem ponderação e não pod'em ser
ver!ados no calor dos debates, como aconteceu há POUCo com
o preambulo e com o art. 10 •
'Ü SR. LEVt CARNEIRO V. Ex. está fazendo uma
censura imerecida á Comissão. De minba varte, declaro que
não vim estudar aqu' o Anteprojeto, no calor dos (lebates.
Não passei a me preocupar com as questões de Direito PÚbIico depois que fui eleito Deputado. Há muito tempo que.
elas são objeto de minha meditação.
O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Preside~te, a interrupção
que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado LevI Carneiro atribuiu-me intuito que não tive.
::
O SR. LEVI CARNEIRO - Não atribui qualquer intuito. Estou ouvindo a censura de V. Ex.
O SR. PEREIRA LiRA - Nem todos teem o dominio da
. palavra, a ponderação, a calma de S. Ex.. que é um grande
familiar da tribuna e um velho estudioso dos problemas do
Direito Público Brasileiro.
.
Confesso que não tenho sido mais do que um simples
observador das emendas surgidas no plenário ...
O SR. LEVt CARNEIRO ' - V. Ex. merece todos os elogios, mas nós é que não merecemos as suas censuras.
O SR. PEREIRA LIRA - ... e aqui vim apenas ajudar o
meu prezado mestre Raul Fernandes, na tarefa que o Sr.
Presidente houve por bem confiar-nos.
.
Não tinha, portanto, disposição, nem desejo. nem intuito, de fazer censuras a quem quer que seja, e muito menos
ao ilustre Deputado Leví Carneiro .•.
O SR. LEVt CARNEIRO - Muito agradecido.
O SR. PEREIRA LIRA - .•. que acaba de dar uma demonstração da segurança das suas ideias .•.
O SR. LEvt CARNEIRO - De sinceridade e boa fê.
O 'SR. PEREIRA LIRA - ... liderando a Comissão a respeito de alguns pontos.
Mantendo essa redação, não estou, Sr. Presidente, num
ponto de vista sectário. porquê, a propósito de muitos outros,
dei a razão por que divergi. embora mantivesse minha assinatura dada ao substitutivo.
Entendo' que, aquí, não podemos fazer prevalece:.- os
nossos pontos de vista pessoais, mas. simplesmnte. interpre,:"
tal' o pensamento do plenário, afim de redigir umsubstitutivo que tenha~ antes do mais, a perspectiva de viabilidade e aceitação na bora de ser entregue á votação dos representantes do Povo.
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o SR. LEVf CARNEIRO - Voto, Sr. Presidente, pelo artigo com a emenda do _Sr. Sampaio Corrêa, suprimindo a
primeira parte; com -a emenda do Sr. Fernando de Abreu,
estabelecendo o plebiscito no caso de desmenbramento e
ainda com a emenda do Sr. Nereü Ramos, mandando que se
diga "sessões ordinarias·".
Aliás, Sr. Presidente, parece-me que seria preferível
dar por aprovado o artigo, porquê a respeito dêle estamos
todos de acôrdo. Votariamos depois as emendas, sucessivam~te.
.
O SR. PRESIDENTE - Ma.s a emenda do Sr. "Fernan. do de Abreu altera metade do artigo.
O SR. LEVf CARNEIRO - Votariamos por último :l emenda do nobre Deputado.
Começariamos pela do Sr. Sampaio Corrêa, qua suprime apenas palavras do princípio. A do Sr. Fernando de
Abreu, que é mais complexa, ficaria para o fim.
Eu supriIr!iria no corpo do artigo as referências a subdividir-se, desmembrar-se, e acrescentaria:
"Poderão também os Estados desmembrar-se pa1,"a
se anexarem a outro ou formarem novo Estado, mediante plebiscito na forma estab~lecida pela l~i federal, e com.aprovação da Assembléia Nacional."
O SR. FERN.Am>o DE ABREU - Estou de acOrdo com essa
redação.
O SR. PRESIDENTE - Ficará então a emenda do Sr.
Deputado Leví Carneiro para logo depois da do Sr. Relator.
Estão, assim, em votação as duas emendas.
O SR. ADOLFO SOARES ~ Voto com o Sr. Relator, com
a modificação apresentada pelo Sr. Nereu Ramos: "ordinárias" em vez de "anuais".
O SR. ODILON BRAGA - Voto pelo substitutivo, mas a
mim me parece conveniente declarar "anuais ordinárias",
porquê pode suceder que, nas Constituições dos Estados, se
determine que o Poder Legislativo se reuna duas vezes por
anO,como, aliás, acontece em alguns parlamentos europeus.
Teriamos, assim, duas sessões ordinárias num s6 apo.
Será, portanto, preferível dizer-se : duas sessões anuais ordinárias" .
O SR. DEODATO MAIA - Com o Sr. Relator, e com a
emenda do Sr. Odilon Braga - "ordinárias anuais".
O SR. MARQUES DOS REIS - Pela redação proposta, apenas modificada a expressão "sessões ordinárias"-por "legislaturas" .
O SR. SAMPAIO CORRtA - Com a supressão da primeira
parte, de modo que o artigo fique assim redigido:
"Os Estados poderão incorporar-se entt'e si, subdividirse ou desmembrar-se, para se anexarem a out1"O ou formarem novos Estados, mediante aquiescência das respectivas
Assembléias Legislativas em duas sessões anuais ordinárias
sucessivas e aprovação do ••• "
O SR. NOGUEIRA PEl'i'"IDO ~ Sr. Presidente, meu voto deve
.ser assim interpretado: Só votarei -com o Sr. Relator, uma vez
qu,e seja aprovada a minha emenda. Se fOr considerada'prejlfdicada, serei pela supressão do artigo. .
.
-.
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Só aceito o artigo 3° tal comO-fstá redigido, com o acréscimo oferecido pelo ilustre Deputado, Sr. Nereu Ramos, desde
que dêle conste também a eXJ)ressão do "Districto Federal" e
porquê as unidades federativas atuais não são somente os
Estados,ma5~ também o Distrito Federal.
O SR. PEREIRA LiRA - Sr. Presidente, tenho alguns ponto=, de vista pessoais e quero fiquem consignados na Ata;
para· evitar o trabalho de, em um dos artigos, ter de me
referir a êsse assunto, por amôr á brevidade do debate, trouxe as minhas declarações escritas e passo a lê-las.
(Lê) :

'"

O Sr. Leví Carneiro (Pela. ordem) Sr. Presidente.
tenho emenda de certa relevaneia e desejaria apresentá-la
já, a propósito do artigo 7°.
Considero l1ecessário que, neste capítulo inicial, Se discrimine a matéria de competência privativa da União da de
competência concurrente da UnHio e dos Estados •. Organizei
emenda nesse sentido. Pediria, pois; a V. Ex., que a recebesse agora e a mandasse mimeografar para ser distribuída
aos nossos colegas de fórrna que, amanhã, possa ser apreciada. Aliás, devo ressalvar a redação, que não considero definitiva.
(Levanta-se a sessão ás 18 horas) .

_
O Sr. Presidente mandou publicar o seguinte projeto de
. Constituição, elaborado e ent.regue á Comissão pelo Sr. Pereira Lira: c
PLANO

DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO IMEDIATA
QUEMA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA

ES-

o Puvo BI'<l;;ileil'o, pelo;; seus representantes. reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte, adota esta
Constituição
TiTULO I
ORGA"'J7.AÇÀO "'AClONAL

Disposições p'l'eliminare3

Art. 1.0 O Brasil é a União perpétua e indissolúvel dos
Estados. do Di;;trito Federal e do Território do Acre, e tem
o domfnÍo territorial - indivisível, inalienávef e imprescritível - decorrente de posse, leis, tratados, convenções e regras de direito internacional.
Art. 2.0 Os brasileiros, domiciliados no território nacional ou não, constituem a Nação, fonte de todos,.os poderes públicos, os quais serão exercidos no interesse coletivo, de acôrdo com esta Constituição e com os Estatutos. complementares
nela previstos.
..
Parágrafo único . A aquisição, conservação e perda dos
deveres' e direitos politicos dos cidadãos serão regulados no
"Estatuto da Cidadania e Defesa Nacional".
VOLU~IE

X

6
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Art. 3.° A Nacão tem como forma de govêrno a República Democrática, estabelecida em bases federativas, compatíveis com a. unidade nacional.
Art. 4.0 São princípios constitucionais, e característicos
da forma de govêrno nacio.:gal, os' seguintes:
1°) _

........•......•........................ " ....•••

2°) -

..............•.•............................
.. ..
.

14)

Capítulo único

A União, os Estados e os Municípios
Art. 5.° A soberania é atributo da União; os Estados,
porém, são autõnomos quanto aos seus negócios peculiares.
Art. 6.° Cada Estado reger-se-á pela Constituição Estadual e leis que adotar, respeitado o disposto nesta ConstituiCão Federal e nos Estatutos complementares.
Parágrafo' único. O "Est.atuto das Municipalidades" fixará as bases em que é assegurada a autonomia municipal
no tocante ao peculiar interesse administrativo e econômico
das mesmas.
Art. 7.° Compete privativarnente â União, nos termos
desta Constituição e Estatutos complementares:
1°, manter relações com O'S Governos estrangeiros, nomeando e reconhecendo os membros dos corpos diplomatico
e consular, resolvendo sôbre a assinatura de tratados e praticando todos os atos rP.ferentes á ordem internacional;
2°, legislar sôbre a nacionalidade, a cidadania, a liberdade pessoal de circulação, a imigração, a emigração e a extradição, na conformidade do disposto no "Estatuto da Cidadania e Defe!a Nacional";
3°, regular a matéria, o processo e a Justiça eleitoral em
toda a República;
4°, organizar a defesa externa e estabelecer e manter a
ordem interna, fixando as fôrças de terra, mar e ar. e administrando-as, de acôrdo com o Estatuto acima referido;
5°, adotar o regime conveniente á segurança das fronteiras terrestres e marítimas, incluido o território insular;
6°, conceder ou negar passagem a fôrças estrangeiras
pelo território nacional;
7°, submeter a legislação especial os territóri03 fronteiriços e os pontos do território da República necessários
pára a fundacão de arsenais, ou outros institutos de conveniência da Federação;
8°, regular a administração da Justiça e legislar sôbre
c o provimento dos seus órgãos, na conformidade do "Estatuto da Justiça Nacional";
9°, resolver sôbre definição de limites do território nacional; respeitados os direitos de domínio territorial que
decorram dos títulos referidos no artigo 10;
10, declarar em estado de sitio um ou mais. pontos do
territ6rio nacional, nos têrmos do "Estatuto <la Inte"euvenção e Sitio"';
.
o
11, autorizar o levantamento de empréstimos externo!
para o~ E.;.tado:s p.l\Innj(;Íp:1.lid~::Jes. na c1.mformidade do
"Estatuto Financeiro e da Ordem Econõmica e Social";
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12, legislar sôbre o direito civil, comerci.al, industrial,
operário, penal, penitenciário e processual da República;
13, legislar sôbre navegação, direito aéreo, aviação, serviços postais, telegraficos, telefônicos e~ àe radio-àifusã~,
bem como sõbl'e saúde pública, polí~ia. marítima, portuária
e de fronteiras;
14. legislar sôbre riquezas do sub-solo, quedas dagua,
e domínio marítimo, fluvial e lacustre, de acõrdo com o
"Estatuto Financeiro e da Ordem Econômica e Social";
15, legislar sôbre os mares territoriais, portos, terrenos
de :marinha, rios e lagos navegáveis ou que venham a sê-lo,
deSde que banhem mais de um Estado, ou que se estendam
a território estrangeiro, ou o separem do nacional;
16, legislar sôbre as estradas, as vias férreas e caminhos
públicos que entrarem no plano de viação federal, ou comunicarem dois Estados entre si, ou algum dêles com a.
Capital Federal, ou com a fronteira de outro país ;
17, regular o comércio nacional interno e o ele importação e exportação, provendo sõbre o sistema aduaneiro e
dispondo sôbre a circulação das riquezas;
18, cunhar e emitir moédas, determinando-lhes o peso,
o valor, a inseríção, o tipo, a estampa e a denominação;
19, fixar o padrão dos pesos e medidas;
20, legislar sôbre seguros e bâncos emissore-ª.;
21, resolver definitivamente sôbre os limites dos Estados entre si e os do Districto Federal e Território do Acre;
22., legislar sôbre a organização do Território do Acre
e do Districto Federal, bem como .sôbre segurança, ensino e
demais serviços que, neste Districto, a União se reserva, nos
têrmos do "Estatuto das Municipalidades";
23, mudar a capital da União, nos têrmos do Estatuto
acima referido;
,
24, fixar a. despesa pública e decretar os meios de 'receita, obedecendo á discriminação de rendas fixada no "Estatuto Financeiro e da Ordem Econõmica e Social";
25, ...................................•......... , ..
26, .............................•...................
27, ......•...•......•..............................
28. decretar as leis é as resoluções necessárias ao exercício dos seus poderes;'
29, emendar esta. Constituição e os Estatutos complementares.
Art. 8. 0 Compete exclusivamente aos Estados:
iO, celebrar entre si ajustes e (lonvençõcs, sem carâter
político, e sujeitos á aprovação da União;
2°, incorporar-se· entre si, subdividir-se paro formar novos Estados,· ou desmembrar~e, para se anexar a outros,
mediante ,aquiescência das respectivas assembléias em duas
sessões anuais sucessivas e aprovação da União;
3°, organizar a vida dos seus Municípios, respeitandolhes a autonomia, nos têrmos do "Estatuto das Municip"aUdades'"
4 impor, nos têrmos do "Estatuto F'ina~ceiro e: da
Ordem Econômica e Social" sObre as matérias tributárias que
lhes forem reservadas;
5°, exercer quaisquer poderes ou direitos que lhes não
torem 'negados J)or el'usulas expressas desta Constituição ou
dos Estatutos complementares, ou nelas implicitamente con0

Udos;

:

.
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Art. 9. ° Incumbe concorrentemente á Unjão como aos
Estarlos, o seguinte:
fO, velar pela guarda da Constituição e dos Estatutos
e.omplementares e leis federais;
2°,
3°,

lO

,&0,

Art. 10. É vedado á União:
1°, decretar impostos que não

.

#

'

..

..

uniformes em todo!
.
2°, cria1r, de qualquer modo, distinções e preferências, ein
ravor dos pôrtos de uns contra os de outros Estadas;
3°, tributar bens e rendas estaduais e serviços a cargo
dos Estados;

)5 E~~dos;

s~jam

4°, •.....•..•..••.•••••••...•...••.•.••...•••.•.••.•
50,
_,"
..

Art. 11. É vedado aos Estados: _
1°, tributar bens ~. rendas federais, ou serviços a cargo

:la União;
2°, recusar fé aos documentos públicos da União ou de

qualquer dos Estados;
3°, rejeitar. a moéda, ou a emissão bancária em circula..
;ão, por ato da União;
4°, fazer guerra 'entre 51 OU usar de represá:Ii~,
5°,

'6°, . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. ....

7°.
8°',
É vecI.ado á União como aos Estados:
cobrar impostos sem lei que os autorize;
2°, estabelecer. subvencionar, ou .embaraçar o exerClClO
dos cultos religiosos, contra o disposto no "Estatuto da Edu~3ção. Famma e Cultos";
.
3°, processar leis que ofendam o direito adquirido, o
1to jurídico perfeito e a coisa julgada;

/ut. 12.
i

0,

.o\rt. 13. As atribuições e serviços federais serão desempenhados por funcionários da União, salvo delegação desta
aos Estados ou Municípios que aquiescerem a essa delega;:ão. Mediante anuência dêles, poderá a União incumbir--se
de exercer e executar, por funcionários seus, atribuições e
~erviços estaduais e muillcipais.
Art. 14. A União poderá estabelecer, por le4 nomen~
clatura uniforme para órgãos, funcionários e serviços federais, estaduais e municipais.

=
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próprias. as necessidades da sua a-dministração. Em caso
de calamidade pública, porém, a União prestará socorros ao
Estado que os solicitar.
Art. 16. A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo'. nos seguintes casos:
a) para repelir invasão estrangeIra;
b) para ássegurar a integridade nacional;
c) para garantir o livre exercício de qualquer doS' poderes públicos estaduais, por solicitação dos se.us legítimo>::
representantes;
.
d) para pôr têrmo á guerra civil, respeitados os'. poderes públicos estaduais;
.
: e) para faz~r respeitar os principios constitucioI!.aJis
enumerados no artigo.,.;
f) para assegurar o cumprimento das leis federais;
g) para. tornar efetiva a execução das sentenças judiciais;
h) para reorganizar as finanças do Estado que fizer
cessar, sem motivo de fôrça maior, os pagamentos de sua
dívida fundada, por mais de dois anos.
§ 1.0 Compete privativamente ao Poder Legislativo decretar a intervenção nos casos das letras c, d, e e h, na conformidade do disposto no "'Estatuto da Intervenção e Sítio",
.
§ 2,0 Incumbe ao Presidente da República, sem prejuízo da competência do Poder Legislativo, decretar, nos
têrmos do "Estatuto da Cidadania e Defesa Nacional", a intervenção nos casos das letras a e b.
§ 3.° .compete ao Presidente da República, assistido
do Ministério, mediante requisição do Supremo Tribunal
Federal, nos têrmos do "Estatuto da Justiça Nacional", decretar a intervenção nos casos das letras f e g.
§ 4.° Se a decisão judicial. desrespeitada pOi' qualquer dos poderes estaduais, fôI' sôbre matéria eleitoral, ao
requisição incumbe ao Tribunal Superioi' de Justiça Eleitoral, nos têrmos do "Estat.uto da -Cidadania e DefeS\8 Nacional" .
§ 5.° Compete ao Presidente da Republica, assistido
do Ministério, executar a intervenção decretada pelo Poder
Legislativo nos têrmos do "Estatuto da Intervenção e Sitio" ,
§ 6.° A legitimidade dos representantes dos poderes públicos estaduais eletivos que solicitarem a intervenção no
caso da letra c. e a quem se deva manter no caso da letra d.
- dependerá de prévia decisão declaratória do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral.
§ 7.° Nos cas05 de poderes públicos não eletivos. a legitimidade dependerá de decisão declaratória do Supremo Tribunal, nos termos do "Estatuto da Justiça Nacional".
Art. 17. A União, os Estados e os Municípios terão a
mesma bandeira e o mesmo hino.
.
Parágraf-o único. É facultado aos Estados e Municípios o uso de escudos e brazões, mas sempI'e conjuntamene em igualdade de condições com as armas nacionais •. ~
Art. 18. Os limites vigentes entre os Estados, firmados
pela POSSe atual, serão respeitados, enquanto, pelo 'poder
competente. não forem regularmente alterados.
§ 1.° Preserever-do no prazo de cinco anos as ações para
modificar os limites interestaduais vigentes.
Cc

-86§ 2.0 Se ficarem paralisadas durante um ano, serão julgadas peremptas as ações ora em juízo e as que forem propostas futuramente para reivindicação de territórios entre
Estados.
Art. 19. A União exercitará a sua soberania mediante
os poderes executivo, legislativo e judiciário, harmônicos
e independentes, os quais terão as limitações estabelecidas
na presente Constituição e Estatutos complementares.

TíTULO II
DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Capítulo 1

.....................................................................................
. . .. . ..Art.
.. .. .. . . 20
. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .
Capítulo 11
Art.
.. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . ..

Capítulo III

Art .

.. .. .. . .. .

.

'

TíTULO III
DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL

Capítulo I

Art.
Capítulo II
Art.

Capítulo II!
Art.

CapHulo IV
Da legislação federal

Art.

..

.'

.

'

TíTULO IV
DO PODER JL"DICIÁRIO

Art. O Poder .Judiciário será exercido por Tribunais
e juizes, distribuidos pelo País; ao 'seu órgão supremo, intérprete má.~imo da Constituição, Estatutos complem~ntares
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e leis, incumbe manter, pela jurisprudência, a unidad~ do
Direito.
Art. O Poder Judiciário reger-se-á pelo "Estatuto da
Justiça Nacional", complementar desta Constituição, o "qual
observará as seguintes prescripções:
a)
b)

.
••.••.••.•••...••..••.....•..•.••••.••..•••.• ~ •••

;;)

.

-:

Art. A Justiça Eleitoral terá a organização que" lhe
traçar o "Estatuto da Cidadania e Defesa Nacional".
TíTULO V
DECLARAÇÕES DE DEVERES E DIREITOS

Art.
Art.
-

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

'lo

.

........

TíTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. Ê vedado a qualquer dos três poderes delegar
as suas atribuições.
,Parágrafo único. O cidadão investido em função de
qualquer dos três poderes não poderá exercer a~ de outro.
Art. Esta Constituição poderá ser emendada mediante
proposta de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da
Assembléia Nacional, ou mediante proposta de mais de metade dos Estados, no decurso de dois anos, represmitado cada
um deles pela maioria de sua Assembléia. Cada emenda considerar-se-á aprovada se aceita, mediante duas discussões,
por mais de metade dos membros componentes da Assembléia Nacional e do
em dois anos cop.secutivos. Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos
membros componentes da Assembléia Nacional, poderá, imediatamente, ser submetida ao voto do
, entendendo-~e aprovada, se lograr quorum idêntico.
§ 1.0 Aprovada a emenda pelo Poder Legislativo Federal, o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral comunicará
o seu .texto ás Assembléias Legislativas dos Estados: Se dois
terços dos Estados, pela. maioria de suas Assembléias, dentro de noventa dias, se manifestarem contráÍ'ias á emenda. o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral convocará imêdiatamente o eleitorado do País para decidir da aceitação ou
recusa da emenda.
§ 2.° Desde que definitivumenteaprovada a emenda;.
seja pela falta de oposição de dois terços· dos Estados, seja
pela ratificação do eleitorado, será ela anexada, com um número de ordem, ao te:xto constitucional e publicado êste êõm
as assinaturas do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça Eleitoral e das Mesas da Assembléia Nacional
e do ...................•....•....•..•.•....••.••...•..•

-88-

Art. A defesa contra os efeitos das sêcas no Nordéste
obedecerá a um plano sistemático e será permanente, ficando a cargo da União, que despenderá com as obras e serviços de assistência, quantia nunca inferior a quatro por cento
da sua receIta total.
§ 1.0 Dessa percentagem, dois e meio serão gastos em
obras normais do plano de defesa estabelecido e o restante
será invertido em uma caixa especial, afim de serem socor··
ridas, nos têrmos do art. 15, as populações atingidas pela
calamidade pública das sêcas.
§ 2.0 O Poder Executivo Federal providenciará para que,
no primeiro semestre de cada ano, seja enviada _ao~.oder
Legislativo a relação pormenorizada das obras téi'rilinadas
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, inclusive
técnicos.
§ 3.° Os Estados e Municípios, compreendidos na zona
assolada pelas secas, consignarão em seus orçamentos igual
quantia de quatro por cento, destinada á assistência econômica á região flagelada.
TITULO VII
DISPOSIÇÕES TRA..""SITóaIAS

Art. 1.0 Aprovada a Constituicão, em discussão únicá,
pela AsserOOléia Nacional Constituinte, esta. procederá â eleiCão do Pre&idente da República e dará p'osse ao eleito, que
oI"ganizará o seu Ministério.
§ 1.° Enquanto não se instalar o Poder Legislativo Federal, as suas atribuições_ ficarão a cargo do Poder Executivo Federal, devendo todos os decretos-leis e atos legislativos serem subséritos pelo Presidente da República e por
todos os Ministros.
_
§ 2.0 Serão submetidos a aprovação da Assembléia Nacional Ordinária todos os decretos-leis e atos legislativos
que forem expedidos na conformidade do § 1°. Entenderse-âo ratificados e aprovados os que não forem emendados
ou revogados expressamente pela Assembléia Nacional Ordinária, na sua primeira reunião anual.
Art. 20 Até a instalação do Poder Legislativo Federal,
a Assembléia Nacional Constituinte continuará a sua atividade complementar da Constituição, "podendo retocar esta,
num SÓ turno de emendas, independentemente das formalidades do artigo... e devendo discutir, votar e adotar o "Estatuto da Cidadania e Defesa Nacional'" o "Estatuto da Justiça Nacional", o "Estatuto Financeiro e da Ordem Econômica e Social", o "Estatuto da Função Pública e das Responsabilidades Funcionais e Políticas", o "'Estatuto de Educação, Familia e -Cultos" e o "Estatuto da Intervenção e
Sítio" .
Art. 3.° O Presidente da República, assistido pelo seu
Ministério. darâ as providêneia~ para a reorganização dos
Estados, fazendo eleger e convocando as respectivas Assembléias Estaduais Constituintes. Estas votarão as Constituioões Estaduais e escolherão os Presidentes dos Estados, convertendo-se em Assembléias Legislátivas Ordinat'ias.
Art. 4.° As eleições para composição do Poder Legislativo Federal serão realizadas no dia ......•..•.........., devendo a instalação ser fixada por um decreto-lei, mediante
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proposta do Superior Tribunal de Justiça Federal, logo que
hajam sido julgados todos os recursos eleitorais e estejam
.
definitivos todos os diplomas expedidos.
Art. 5.0 Esta Constituição será promulgada e mandada
publicar pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, e
assinada p.elos Deputados pre~entes..
Quarta reunião, em 23 de Janeiro de 1934
PRESIDENGIA DO SENHOR CARLOS MAXIMILIANO

Presentes Os senhores Carlos Maximiliano, Sampad-o Corrêa, 'Cincinato Braga, Alberto Roselli. Cunha Melo. Pereira
Lira. Raul Fernandes, Solano da Cunha, Cunha Vasconcelo!.
Nogueira Penido, Vasco de Toledo, Idálio Sardenberg, Pires
Gaioso, Adolfo Soares, Deodato Maia, ~ero de Macedo, Góis
Monteiro, Valdemar Falcão, Fernando de Abreu, Generoso
Poncê, Abel Chermont. Odilon Braga, Euvaldo Lodi. Marques
dos Reis, Nereu Ramos e Levi Cárneiro. o Sr. Presidente de-'
clar·a iniciada a reunião. Liaa e, sem observações, aprovada a
Ata da reunião anterior, o Sr. Euvaldo Lodi estranhou <:!
ausência dos estenógrafos e falou sobre a necessidade de serem os debates da Comissão apanhados pela taquigrafia. O
Sr. Presidente mostrou as dificuldades que havia para conciliar-se o serviço dos estenógrafos da Assembléia no plenário e na Comissão.
Trataram tambem do assunto os Senhores Leví Carneiro e Marques dos Reis. O Sr. Presidente determinou a
presença de taquigraphos, o que se verificou pouco d€!pois,
prosseguindo a Comissão o estudo do Título Primeiro do AnteProjeto de Cons1ii.tuição e do S.ubstitutivo apresentado ao
mesmo e ás emendas de plenario pelos Relatores, 'Senhores
Raul Fernandes e Pereira Lira. O Senhor Levi Carneir:,
propôs que a cada membro da Comissão fosse dado falar.
normalmente, cinco minutos sobre cada artigo ou emenda.
Outros membros da 'Comissão pronunciaram-se por um
prazo maior. Dada como aprovada a proposta relativa aos
cinco minutos, o Senhor Cunha Melo fez veemente prote8to, dizendo não eompreend~r o ,açodamento com que se
queria votar matéria de relevancia como era o texto de uma
Constituição. Contados os votos, verificou-se que a proPOSta havia sido rejeitada pela diferença de um voto. Aberta a
discussão do artigo quarto, o Senhor -Cunha Melo justificou
a emenda mandando suprimil-o. O Senhor Raul Fernandes
defendeu a redação do artigo. Após demorado debate enviaram emendas ao Senhor Presidente os senhores :Levi Carneiro, Deodato Maia, Euvaldo Lodi e Vasco de Toledo. Submetidas essas emendas á votação. foi aprovada a do Senhor Deodato Maia, assim redigida: "Dentro de dez anos, contado!!
da vigencia desta Constituição, deverão os Estados resolver
suas questões de limítes, mediante acôrdo direto, arbitramento ou recurso ao Poder Judiciário. Parágrafo Unico Findo esse prazo, e não estando resolvidas ~ss~ questões, o
Presidente da República nomeará uma Comissão Especial
para o estudo de cadll uma delas, decidindo ·esta, afiual, sobre os limites que devam prevalecer e cuja demarcação seja
feilana fõrma qu'e a lei determinar". Fundido o artig.)quinto ao terceiro, 110 texto dos senhores Relatores, -passou a Comissão á estudar o artigo sexto. Travou-se demorada dis. cussão desse artigo, referente ao uso dos símbolos naclo--
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nais, da quâl p:ll°!iciparam todos os senhores membros da
Comissão. Por fim, enviaram - emendas, ao Senhor Presidente, os senhores Le'vi Carneiro, Marques dos Reis, _<\bel
Chermont, ~oIano da Cunha e Idàlio Sardenberg, tendo sido a
do último a adotada pela Comissão • Essa emenda tem a
,'edação seguinte: o'A ban<1eira, o hino, o escudo e as armas nacionais devem ser usadas em lodo o terroitório nacional
nos termos que a lei determinar." Pelo adeantado da hora, t>
&!nhor Presidente declarou encerrada a reunião, convocando
outra para amanhã, vinte e 'quatro do corrente, ás quatorze
horas. E eu, Sylvio Corrêa de Brito. Primeiro Oficial da Secretarda da Assembleia Nacional, Auxiliar do Secretario da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e achada
confornw, é assinada pelo Senhor Prtisidente. - Carlos Ma.ximiliano.
Qninta rennião. em 24 de Janeiro de 1934
PRESIDE)iCIA

no

SR. CARLOS )!.'\.',:I1I1lLIAlSo

Presentes os Senhores Carlos ~IaximiIiano, Cunha Vasconcelos, Idálio Sardenberg, Pires Gaioso. Adolfo Soares,
Odilon Braga, Góis Monteiro, Deodato Maia, Leví Carneiro,
Valdemar Falcão, Fernando de Abreu, Cincinato Braga,
Sampaio Corrêa, Marques dos Reis, Cunha Melo, Alberto
Roselli, Raul Fernandes, Solano da Cunha, Nereu Ramos,
Vasco de Toledo, Pereira Lira, Nero Macedo, Euvaldo Lodie
Nogueira PenidÜ) 6 Senhor Presidente declara iniciada n.
reunião.
.
Lida e, sem observações, aprovada a Ata da reu.nião
anterior, o Senhor Ad'Olfo Soares apresentou emenda no
sentido de' se modificar o artigo sexto diseutido e votado
na reunião anterior. O Senhor Presidente falou, mostrando
a inconveniencia de ser l'eaberla a discussão da . materia vencida: Seria - accrescenta - um precedente perigoso. Consultaãa. ft Comissão se manifestou no sentido de não ser
aceita a sugestão do Sr. Adolfo Soares. O Senhor Pereira Lira pede a palavra, que lhe é concedida pelo Senhor
Presidente. cO Senhor Pereira Lira trata, pntUo. da personalidade do ex-Presidente da Paraiba. Doutor João Pes-'
sõa, concluindo por um requerim~nto de inserção, na Ata,
e.m homenagem á memoria do mesmo. Esse requerimento
I! unanimemente aprovado. passando o Senhor Presid.-:mte
a anunciar a discussão do arl. 7° do projeto de Constituição. Fala o 13enhor Raul Fernandes. mani'festando-se pelo
n.diamento de uma emenda. apresentada pelo .Senho1' Levi
Carneiro, substitutiva a esse artigo e mai.s aos arti-gos oitavo
e nono. O Senhor Le"i ,Carneiro usa da palavra em segui. da, apresenlando motivos para que a sua emenda entre co~. juntamente com o artigo setimoem discussão. Consultada a Comissão, resolve que seja adiado o exame da emenda, isto depois de demorado debate, em que tomam parte
os Senhores: Raul Fernandes, Levi Carneiro, Odilon Braga.
~ogueira Penido, Fernando de Abreu e o Senhor Presidente.
Varias emendas são enviadas ao Senhor Presidente que' declara pôr em 'Votação o texto dos relatores. sem prejuízo
das mesmas. Tomados os votos verifica-se a aprovação do .
artigo setimo, assim redigido "Artigo setimo - Compete
privativamente á União: a) manter alfandegas; b) crear ou
autorizar bancos de emissão; c). cunhar e emitir moeda;

-
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exercer a policia maritima, portuaria e das fronteiras;
prover 5ôbre os serviços de correios, telégrafos. radiodifusão e aviação". É aprovada a seguinte emenda do Senhor Sampaio Corrêa: Substitua-se o parágrafo único pelo
seguinte: "Na falta GOS serviç,os enumerados na letra e deste
artigo, salvo ,quanto á aviação, é facultado aos Estados, dentro dos sens territ6rios..providencíat- a l'cspeit:o, Dodendo a
União desapropriar as linhas, quando de interesse geral."
Em seguida, a Comissão aprova esta emenda, do Senhor
Qdilon Braga: ",Supri:r;nir a rudio-difusão da letra e." É
aprovada tambem a emenãá do Senhor Nogueira Penido
r·edigida nestes termos: .•Acrescente-se ao artigo ,:;eLimo. letra d, in fine, o seguinte: inclusíve a .polícia sanitária." É
I.ambem aprovada li seguinte emenda' do Senhor Vald~
mar Falcão: "Ao art. 7°. letra d: A.crescente-se: "sem prejuizo dossel'viços policiais atribuidos aos Estados". O SenhOr Euvaldo Lodi requereu e obteve a retirada da primeira parte de llma emenda qUe apresentou, parte assim redigida: "(Redija-se a letra e : legislar sobre os serviços de correios, Lelégrafos e aviuliãã". É, finalmente, aprovada a se-·
gunda parte da mesma emenda com esta redação: "Parágrafo único - Na falta ou inSnficiencia dos serviços, ao
envés de na falta dos serviços." Rejeitada essa emenda do
Senhor l\Iarques dos Reis, considerando o adeantado da hora,
o Senhor Presiãente decla:ra encerrada a reunião e convoca
outra para' amanhã, vinte e cinco do corrente, ás quatorze
hor·as. E, eu, Sylvio Corrêa. de Brito; Primeiro Ofic!al da.
Secretaria da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario, lavrei apresente A.ta que, depoi~ de lida e achada conforme,
é assinada pelo SenhOl' Presidente. - Cm'los 11Ia:I:fm.'iliano.

d)
e)

Sexta reunião, em 26 de Janeiro de Hl34
Pl\ESIDENCl.... DO SR. CARLOS !\L\XC"'IlLIA..."",O

Presentes os· Senhores Carlos ~faximiliano, Levi Carneiro, Raul Fernandes, Cunha ~telo, Abel Chermont, Adolfo
Soares, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Alberto Rosem, Pe..
reira Líra, Solano da Cunha, Góis Monteiro, Deódato Maia,
~Jarques dos Reis, Fernando de Abreu, Sampaio Correa, Cincinato Braga, Idálio SardEmberg, Nereu Ramos, Odilon Braga, Ner<J Macedo, Generoso Ponce Filho, :guvaldo I .. odi, Vasco
de Toledo, Cunha Vasconcelos e Nogueira Penido, o Senhor
Presidente declarou iniciada a reünião. Lida e. sem obse:F,·aç:.ões, aprovada a Ata da reunião anterior, o SenhOr ~[ar
ques dos Reis obteve a palavl'ae justi'ficou a seguinte propoi5ta: "Para melllor metodizaçáo e maior rapidez dos trabalhos de elaboração do projecto constitucional. propõe-se:
1°) Ficam aceitos, em princípio, os substitutivos apresentacIos pelos relatores parciais e organizados á vista do Anteprojeto e das emendas; 2°) Fica instituida uma Comissão
Revisora desses substitutivos parciais. a qual se comporá do
presidente da Comissão dos Vinte e Seis, do ~iice-presiàeDie,
do relator-geral. e, em cada substitutivo parcial. do relator
ou dos relatores respectivos; 3°) Essa Comi:,:süo fal'á a re:visão de cada substitutivo parcial para o fim ele ~oordena
Cão e unidade, e Qrganiz~rá o projeto gera1. modificando-o
em cada caso e a seu juizo; 4°) Organizado eSSe projeto,
será ele submetido, em globo, á aprovação <la Comissão em
conjunto. - Rio, .Janeiro. vinte e cinco, de mil novecentos e
~ trinta e quatro". Submetida a votos, eSSa propos!.1 foi unanimemente áprovada. Em consequen'cia do vOLo da Comissão,
o Senhor P·residente, declarou encerrada a reumão, ·1ecla-
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rando que convocaria out.ra para quando estivesse· terminado
o trabalho da Comissão Revisora. Nada mais haven10 a
tratar, eu, Sylvio Corrêa de Brito, Primeiro -Oficial tIa Secretaria da Assembléia Kacional, Auxiliar do Senhor Secretario, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelo Senhor Presidente.
Carlos ....laximiliano.
Setima reunião, em 5 de Março de f934 (i)
PRESIDENCIA DO SENHOR CARLOS MA."l:IMILIANo

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano. Leví Carnei;..
Raul lo'erminde!, Cunh.:! :MelC1, Abel Chermont. Adolfo
Soares, Pires Gaioso, Valdemar -Falcão, Alberto Roselli. Pereira Lira, Solano da Cunha. Góis Monteiro, Deodato
-Maia, Marques dos Reis, Fernando de Abreu, Sampaio Corrêa, Cincinato Braga, Idalio Sardenberg, Nereu Ramos, Odi-lon Braga, Em;aldo Lodi, Vasco dé Toledo, Cunha Vasconcelos,
Nogueira P-enido, Generoso Ponce Filho e Nero Macedo" n
Senhor Presidente declara iniciada a reÜnião. Lida a Ata
da rel1nião anterior, o Senhor Pereira Lira faz uma retificação, declarando não ter estado presente. áquela reünião.
ao contrario. portanto. do registado na Ata. Em seguida foi
a Ata aprovada. O Senhor Euvaldo Lodijustifica, longamenw,
uma proposta sôbre destaque de em-enda e votação do projeto em globo, que é rejeitada. Sucessivamente, usam da
palavra, apresentando propostas -ou combatendo-as, os Senhores: Fernanao de Abreu. Adolfo Soares, Valdemar Falcão, Sampaio Corrêa, Nereu Ramos, Vasco de Toleclo, Odilon Braga, Leví Carneiro, Nogueira Penido, Raul Fernandes,
Euvaldo Lodi, Generoso Ponçe Filpo e Nero de Macedo. Pas-sando-se á votação das propost.as, o S-enhor Presidente anunciou como apr-ovada uma do Senhor Valdemar Falcão.
assim redigida: "Proponho que as emendas assinadas
pela maioria absoluta dos membros da Comissão Constitucional sejam consideradas, desde já, como aprovadas, nos
termos do artigo trinta e um do Regimento em vigor.
evitando-se assim discussão e nova votação, para que demorada não seja a constitucionalizacão do País"; e a dos Senhores Odilon Braga e Leví Carnp.iro, com esta redação:
"O projeto apresentado será· assinado com as restrições que
tiverem os membros da Comissão e sem prejuizo das emendas que estes ofereçam. considerando-se, porém. aprovàda:
e incorporadas ao projeto as que tiver-em as assinaturas da
maioria absoluta dos referidos membros, achando-se estes
presentes". Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou -encerrada a reunião e eu. - Sylvio Corrêa de
Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Na-eional, Auxiliar do Secretario da Comissãú, lavrei a prese:l1te
Ata que. depois de lida e achada conforme, é assinada pelo
Senhor Presidente. (Não assinada.)

1'0,

Oitava reunião, em 6 de Março de 1934
PRESIDF...~CIA DO SENHOR C.o\RI.OS MAXIlVIiLIAJ.~O

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Levf Qar:'~
neiro, Raul Fernandes, Solano da Cunha, Cunha l\f~lo. Abel
(f) Esta reunião e as que seguem. realizaram-se depois
da ultima ~da Comissão Revisora dos Trabalhos.
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Chcl'mont, Adolfo Soares, Pires Gaioso, Valdemar Falção, Alberto ~o:;elli, Pereira Lira, Góis Monteiro Deodato
Maia. Marques dos Reis, Fernando de Abreu, San{paio Correa, Cincinato Braga, I.dálio Sardenberg, Nereu Ramos, Odilon Braga, Euvaldo Lodi, Vasco de TQledo, Cunha Vasconcelos, Nogueira Penido, Generoso Ponce Filho e Nero Macedo,
o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. Aprovada.
::,em observações, a Ata da reunião antel'i-or, os Senhores
Generoso Ponce Filho, Nereu Ramos, Góis "Monteiro. Pereira
Lir~ ~ o Secr~Lário da. Comissão tem emendas que reunem
maIOrIa absoluta de assmaturas dos membros da Comissão e
:,:âo entrí;gues ao Senhor Presidente. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. E eu,
Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da
Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario da Comissão,
laVrei a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme
é assinada pelo Senhor Presidente. (filão G."siil.ada,)
,
Nona reunião, em

7 de

Março

de

1934

PRES1DÊ~CIA DO SE~HOR CARLOS ::\L~-..;:rl\nLIANO

Presentes 03 Senhores Car!o~ Maximiliano, Raul Fernandes, Levi Cal:neiro, Pires Gai:úso, Adolfo Soares, Nero
:\Iacedo, Góis :l\Ionteiro, Generoso Ponce Filho. Fernando de
Abreu, Marques dos Reis, Sampaiõ Correa, Cincinato Braga,
_-\bel Cliermont, Alberto Ro.selli, Cunha ::\Ielo, Envaldo Lodi,
Nereu Ramos, Cunha Vasconcelos, Idalio Sa.·,knberg, Pereira Lira, Vasco de Toledo. Solano àa OunlJa. Odilon
Braga e Nogueira P-enido, o Senhor Presidente explica o motivo da convoc,ul,;ão da reunião: a necessidadc dc sercm esclarccidas algumas das emendus com quatorze assiuc1.Lurns
já apresentadas. E cita exemplo~. Falam. concordando com
as razões expendidas pelo Senhor P!'e~idcnte. os Senhor€':"
Ellvaido Lodi. Deadulo Maia e :"Jerel1 Ramos. Em st:'g'uida, o
Senh.or Fernando de Abreu propõe que as emendas naquelas
condições possam ser retiradas pelo primciro dos signatados de cada uma. O Senhol' Cunha :\Iclo manifesta-se CC,;}Lra, salientando sua atitude de coC't'cncia com a sua manifest~cão, em reunião anterior, no sentido de ser aceito Í)
substitutivo da Comissão Revisora, reunindo-se os membros
da Comissão Constitucional para aprc:sentu(,{ã'o de nOV:la
emendas, em plenario por ocasião do segllndo turno dos de-o
bates. Usam, sucessivamentp.,da palavra os Senhores: Generoso Ponce Filho, Cunha Vasconcelos, Ncreu Ramos, Raul
Fernandes, Sampaio Correa, Vasco de ~oIedo, expressandose o último em termos vecmentes, contra a proposta do Senhor Fernando de Abreu, que é aprov"ad&., con~ ~ modificaçiiG
sugerida pelo Senhor Odilon Braga. Em virtude da resolução da Comissão, são retiradas as emend~ls numeros dez ti
vinte e quatro, a requerimento do Senhor Solano da Cunha.
É ainchl. retirado o número quatro da emenda numero quatro,
a requerimento do Senhor Gói:; )Ionteiro. Nada D)ais ba'vendo a tratar. eu. Sylvio. Corrêa de Brito, Primeiro Oficial
da Secretaria da :\ssemblêia Nacional, Auxiliar do Secretário
da Corni5são. l~vrei a presente Ata, que, depois de lida e
achada conforme, é àssinaQu pelo Senhor Presidente. (Não
a§sinada.)

.

Em tempo: ao rl'!quel'er o Senbor Solano da Cunha a retirada da primeira de suas emendas,
Senbor Cu~ha ~Ielo

°
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declarou que é contra o requerimento. mantendo a dita
emenda referente á representarão de classes. (Não assinada)
-

Decima reunião, em 8 de Março de 1934
PRESIOÊNCLO\ -DO SE):HOR C,\RLOS l\IAXIMILIANO

Presentes os Senhores Deodato Maia, Adolfo Soares.
Odilon Braga, Nero ·Macedo, Góis Monteiro, Euvaldo Lodi,
Generoso Ponce Filho, Fernando de Abreu, Marques dos
Reis, Sampaio Corrêa, Cincinato Braga, Abel Chermont, Alberto Roselli, Cunha 1\1elo, Pereira Lira, R.aul Fernandes.
Solano da Cunha, Cunha Vasconcelos, Vasco de Toletlo, No":'
gueiraPenido, Nereu Ramos e Pires Gaioso. o Senhor' Prêsidente declara iniciada a reunião .. Lidae. sem observações,
aprovada a Ata d:;t reunião anterior: fala o Senhor GõisMonteiro, sobre a emenda numero dois. Apõs explicação do Senhor P~<esidente, o Senhor Cunha Melo, esclarece o ponto
em questão, dizendo dever ser a mesma, desincorporada do
lSubstitutivo, remetida ao plenario. Em seguida, o Senhor
Solano da Cunha requer a retirada da emenda numel'O vinte
e seis, com o que concorda o Relator Geral, Senhor Rau!
Fernandes. Depois de se manifestar contra a retirada da
emenda, o Senhor Adolfo Soares, é o requerimento do Senhor Solano da Cunha, aprovado. A proposito, o Senhor
Fernando de Abreu faz demorada exposição do seu ponto de
vista contrario á' retirada. O Senhor Euvaldo Lodi, egual.
mente, se pronuncia contra. O Senhor Odilon Braga justifica a retirada, em resposta aos Senhores Fernando de Abreu
e EU"'aldo Lodi. O Senhor Cunha (1) declara não concordar
in taturn com o substitutivo e reserva-se para se manifestar
circunstanciadamente em plenario. O Senhor Cunha Vasconcelos requer a retirada da emenda numero vinte e oito,
o que não é concedido, por dez votos contra onze. O Senhor
Euvaldo Lodi justifica longamente uma proposta de voto de
louvor á Comissão Re,'isora, composta dos Senhores Carlos
Maximiliano, Raul Fernandes e Levi Carneiro. O Senhor
Odilon Braga propõe que a iniciativa do ~enhor Euvaldo Lodi
seja aprovada por aclamacão, o que se verifica. Após breves
éonsidcracõcs do Senhor Pereira Lira a proposüo dos trabalhos da Comissão Revisora, o Senhor Raul Fernandes leu
o ultimo desses trabalhos. Por último, o Sr. Carlos Maximiliano, em seu nome e nos dos dois outros membros da C~
missão Revisora, agradeceu -o voto de louvor aprovado e
assinou o original do substitutivo do Anteprojeto da Con::.tituição a 'ser enviado ao plenario. Esse ato foi repetido lJor
todos os membros da Comissão, sendo,em seguida, pelo
Senhor Presidente declarada encerraãa a;reunião .. N:ida mais
havendo a tratar, eu, Sylvio Corrêa de Brito :Primeiro Oficial da Secretaria ,da Assembléia Nacional, Au."dliar do Secretario da Comissão, lavrei a presente Ata, que, que depois
de lida e ach~da conforme, é assinada pelo Senhor_ Prasidlmte
-

Carlos Ma:cimilia1'io.
(1)

-

São ires os Deputados de nome Cunha. A. Ata, po-

rém. não designa qual deUes seja êste. Parece tratar-se do

Sr. Cunha Melo.

-95REUNIõES DA COMISSÃO REVISORA DOS TRABALHOS
DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL

Prim.eira reunião. em 26 de Janeiro de 1934
, PRESIDENCIA DO SENHOR C.\RLOS l\IAXI:-'llL!ANfl

Presentes os Senhores Carios Maximiliano. Lt:vi Cat'neiRaul Fernandes 'e Pereira Lira, Relat.or Llo Título Primeiro - Da Organização Federal - Di5posiçõe5 Preliminares, o Senhor Presidente deC~al"a iniciada a reunião. sendo o trabalho efetuado referente a CSH' Titulo. Entl"a e'm
.ài5cussão o artigo oitavo desse Titulo ,que éa])rovado. depois de sofrer modificações. São sucessivamente aprovados
os demais artigos até o de numero quatorze. com alterações
feitas durante a discussão. Estudado e resolvido todo (I Titulo Primeiro; o Senhor Presidente declara que nu proxima reúniüo sel'á feita a leitura definitiva de sua rt'da~üo.
E convoca a Comissão para reunir-se novamente no dia .....inte e nOve do corrente ás quatorze horas, quando será tambem discutido e votado o Titulo referente ao Poder Legislativo. Nada màis havendo a tratar, eu, Syh-io Corrê:l" de
Britto, Primeiro Oficial da 15ecl'etaria da A5scmb!éia J:\"acional, Auxiliar do Secret.ário. lanei a prC5ente Ata qne. depois de lida e achada conforme, é assinada pelo SenhOr Pi'~
sidente. - Carlos Maximiliano.

1'0,

Segunda reunião, em 29 de Janeiro de 1934
PRE8IDf:NCIA DO SENHOR CARLOS l\lAXnllLL\N0

'~reseI1tes os Senhorp5 Carlos Mu:dmiliullo. Le"i C:I1'nelRaul Fer-nandes, Odilon Braga e Abel Chermont, o Senhor Presidente declara iniciada a reunião. cujos LralJalhos versam sobre li. discussão e a votação do Titulo do AnteProjecto de Constituição referent~ ao Podel' Legislati.... o,
São, sucessivamente, discutidos e votados Os artigos desse
Titulo de numeras, digo d3 primeira parte desse Titulo.
Peloadeantado da hora, o Senhor Presidente declara l'ncerrada a reunião, con\"ocando outt-ol para amanhã. trinta do
corrente, ás quatorze horas. Xada mais havendo a tratar,
eu, iSylvio Corrêa de Brilto, Primciro Oficial da Secl'claria
da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario. lavrei ti.
presente Ata que, depois de lida c achada conforme. é assinada pelo Senhor Presidente. -Carlos J[(I.xüniliano,
.

1'0,

Terceira reunião, em 30 de Janeiro de 1934
PRESIDt~CIA DO SE~HOR C,\RLOS 2<L\XIMILU~O

Presentes os Senhores Carlos :Maximiliano, Levi Carneiro, Raul Fernandes, Odilon Braga e Abel Chermont. o Seuhor
Presidente declara iniciada a reunião. São slJcessivamente
-discutidos e votados os artigos do Titulo referente ao Poder Legislativo até o de numero vinte e sete. ficando concluído o estudo desse Titulo. Pelo adeantado da hora. o
Senhor Presidente d~larou encerrada a reunião, cOnvocando outra 'para amanhã. t.rini-a e um do corrente, ás quatorze
horas. Nada mais' havcndo a trata-r. eu, Sylvio Corrêa de
Britto, Primeiro Oficial da A~sembhTIa Nacional, Auxiliar
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cio Sf!cretár'io da Comissão, lavrei a pr~sente ALa que, depois
de lida e achada conforme, é assinada pelo Senhor PresidenLe. - Ca1'los Maximiliano.
Quarta reunião, em 3i de Janeiro de 1.934
PRESIDÊ~CIA DO SE);'HOR CARLOS :\L\....GMILL.. NO

Presentes os Senhores CarlosMa.~imiliano, Levi Carneiro, Raul Fernandes e Cunha :;\1elo.. 'o Senhor Presidente declara iniciada a reunião. Aprovada. "em observações, a At.a
da reunião anterior, começa a ser di;;cutido ó parecer do
Senhor Cunha Melo, referente ao Título que trata do Supremo Conselho. São sucessivamente discutidos e votados os
artigos desse Titulo até final. Em seguida. entra em discussão o Titulo relativo ao Poder Executivo, com a presença
mais dos respectivos relatare". Senhores Valdemar Falcão e
Generoso, Ponce. Pelo adeantado da hora, depois de discutidos e' votados varias artigos desse Titulo, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, convocando outra para
amanhã, p-rimeiro de Fevereiro, ás quatorze horas. Nada
mais havendo a t.ratar, eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primei!'O Oficial da Secretaria da A;;;;eI11bl~ia Nacional, Auxiliar do
~ecretá.rio da Comissão. lavrei a presente: Ata que. depois de
lida e achada conforme, é 'assinada pelo Senhor Presidente.
Carlos Jlaxi1niliano.

Quinta reunião, em i de Fevereiro de i934
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CARLOS ::-IAXIMILIANO

Pre;;enl.es 05 Senhores Carlos Maxinliliano, Leví Carneiro, Haul Fernandes, Valdemar :Falcão e Generoso Ponc~, o
Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. Continuam
a discussão e a votação dos artigos do Titulo - Poder Executivo. São, successivamente, discutidos e votados todos os
artigos desse Titulo. Concluido o exame do mesmo, retiram-se os Senhores Valdemar Falcão.~ Generoso Ponce.
Chega á sala. da Comis;;ão o Senhor Pires Griioso, relM.o·:- do
Título - Ministros de Estado. Todo;; 05 aI'Ligos desse Títulú
5ão, sucessivamente, discutidos e votados. Pelo adeantado
da hora o Senhor Presidente declara encerrada a reunião e
convoca outra para ás quatorze horas de amanhã. dois do
cOl'rente. E eu. Sylvio COl'l'.}a de Bl"ilo, Primeiro Ofici'11 da
Secretaria da Assembléia, Auxiliar do Secrel ária da Comissão, lavrei a presente .:\ta que, depois de lida e achada
conforme, é assinada pelo Senhor Presidente.
Carlos
lr!axirniliano.

Sexta reunião, em 2 de Fevereiro de 1934
PRESIDÊc"<CIA DO SENHOR CARLOS ""IAXI:MILIANO

Presentes os Senhores CarlúS Maximiliano, lievi CarneiRaul :F~rl1andes, Marques dos Reis ~~ :N~reu Ramos, os dois
ultimos, relatores do Título Declaração de Direitos e Deveres, o Senhor Presidente dá por iniciada a reunião. Lida e,
sem observações, aprovada a Ata da reunião anterior, o Se-
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nhor Presidente deelara iniciadas a discussão e a votação do
""Título de Declaração de Direitos e Deveres. São, sucessivamente, discutidos e votados os artigos das secções 1, II e 111,
respeetivamente, de nacionalidade e cidadania, dos cidadãos
e da declaração de direitos e deveres. Pelo adeantado da
bora, o Senl;lOr Presidente declara encerrada a reunião. E
eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial de Secretaria
da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario da Comissão,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme,
é assinada pelo Senhor Presidente. _: Carlos Maximiliano.
Setima reunião, em 5 de Fevereiro de 1934PR.ESID~NCIA DO SENHOR CARLOS MAXIMILIA••"W

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes, Marques dos Reis e Nereu Ramos;
o Senhor Presidente declara iniciada a reunião. Aprovada,
sem observações, a Ata da anterior, tem a palavra o senhor
Marques dos Reis, que continúa a relatar o Título referente á
- Declaração de Direitos e Deveres. São sucessivamente, discutidos e votados até final, os títulos, digo os artigos desse
Título. Pelo adeantado da hora, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, convocando outra para amanhã -. seiil
do corrente ás quatorze horas. E eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional,
. Auxiliar do Secretario da Comissã-o, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelo Senbor Presidente. - Carlos Maximiliano.
Oitava reunião, em 6 de Fevereiro de !934
PRESIDll:NCIA DO SENHOR CARLOS MAXIMILlAJ."'lO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro,
Raul Fernandes e Alberto ""Roselli, o Senhor Presidente declara iniciada a reunião. Os Senhores Leví Carneiro e Alberto Roselli passam a relatar o Título: relativo ao Poder
Judiciario. São sucessivamente discutidos e votados os ar. tigos desse Título até conclusão. Pelo adeantado da bora, o
Senhor Presidente dá· por encerrada a reunião, convocando
outra para amanhã, sete do corrente. ás quatorze horas. Nada
mais havendo a tratar, cu, Sylvio Corrêa de 'Britto, Primeiro
Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, AuxiliaI' da
Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e achada conforme, é assinada pelo 'Senhor Presidente.
-

Carlos Mazimiliano.

Nona reunião, em. 7 de Fevereiro de 1934
PRESlD:ÊNCIA DO SENHOR CARLOS ~~L"'d:"IÜAJ.'1'O

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Levi Carneiro, Raul Fernandes, Góiª Monteiro e Nero Macedo, o Senhor Presidente doolara inidada a reunião. São sucessivamente discutidos' e votados os artigos dos Títulos referentes
á Defesa Nacional e á Religião~ Pelo cadeantado da hora, (}
Senhor Presidente declára encerrada. a reunião e convoca
outra para _amanhã, oito do corrente, ás quatorze horas.
Nada mais bavendo a tratar,· eu, Sylvio Corrêa de Britto.
VOLUME X

c.

7
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Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretário da Comissão, lavrei, a presente Ata que,
depois de lida e achada conforme, é assinada pelo Senhor
Presidente. - Carlos MazimilianQ.
Decima reunião, em 8 de Fevereiro de 1934
PRESIDtNCIA DO SENHOR CARLOS MAxIMILIANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví - Carneiro, Raul Fernandes, Euvaldo Lodi eo Vasco de Toledo, o Senhor Carlos Maximiliano deu por iniciada a r.eunião. A Comissão passa a examinar, artigo por artigo, o Títul-o refe·rente á Ordem Economica e Social. Pelo adeantado da hora
o Senhor Presidente declara finda a reunião e convoca outra
para amanhã. nove do corrente, ás quatorze horas. Naãa mais
havendo a tratar, eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata, .que, depois de
lida e achada conforme, é assinaGa pelo Senhor Presidente,
-

Carlos Mazimiliano.

Decima primeira reunião, em 9 de Fevereiro de 1934
PRESID~NCIA DO SENHO!\ CARLOS z"tAXIMILIANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro. Raul Fernandes e Cunha Melo, o Senhor Presidente
declara iniciada a reunião. Lida e, sem .observações, aprovada a reunião, digo, a Ata da reunião anterior" passam a
ser sucessivamente, discutidos e votados os artigos referentes ao Título - Dos Municípios. Pelo aãeantado da hora, o
Senhor Presidente declara encerrada a reunião, convocando
outra para a proxima quinta feira, quinze do corrente, ás
quatorze horas. Nada mais havendo a=tratar, eu, Sylvio Corrêa de Britto. Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia
Nacional, Auxiliar do Secretario da Comissão, lavrei a preElente Ata que, depois de lida e achada conf-orme, é' assinada pelo Senhor Presidente. - Carlos Mozimiliano.
Decima segunda reunião, em 15 de Fevereiro de i934 .
PRESID~lSCIA DO SENHOR CARLOS· MAXIMILIANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes e Adolfo Soares, o .Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. Lida e; sem observações,
aprovada a Ata da reunião anterior, passaram a ser, suc~essi
vamente, discutidos -e votados os artigos referentes a'o título
- Educação e Família. Pelo adeantado da hora, Q Senhor
Presidente declara encerrada a reunião e convoca out.ra pari
amanhã, dezeseis do c9rrente, ãs, quatorze horas. Nada. mais
,havendo a tratar,.eu, Sylvio Corrêa de Britto, Prime.iro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, lavrei a- presente
Ata, que, depois de lida e achada conforme, é assinad~ polo Senhor Presidente. - Cprlosltlazimiliano.

-

99-

Decima terceira reunião, em 16 de Fevereiro de 1934
PRESIDtNCIA DO SENHOR CARLOS

:MAXIMILr~1\l'O

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes e Deodato Maia, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, sendo lida e, sem observações,
aprovada a Ata da reunião anterior. Passam ai ser, sucessivamente, d·iscntidos e votados os artigos e parágrafos do
Título referente ás Disposições Gerais e Transitórias. Pelo
adeantado da hora, o: Senhor PrE"sidente declara encerrada
a reunião e convoca outra para ~manhã, dezesete do cor~
rente, ás quatorze horas. Nada mais bavendoa tratar, eu,
Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da
Assembléia Nacional, auxiilar do Secretario da Comissão,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme,
é assinada pelo -Senhor Presidente. - (Não assinada.)
Decima quarta reunião, em 17 de Fevereiro de 1934
PRESID~NCIA DO SENHOR CARLOS MAXIMILIANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiílano, Leví Carneiro, Raul Fernandes e Solano da Cunha, o Senhor Presi-·
dente declarou iniciada a reunião, sendo lida e aprovada. sem
observações, a Ata da reunião anterior. São, sucessivamtmte,
lidos e aprovados os artigos e parágrafos referentes ao Titulo,
digo, do Título referente aos Estados. Pelo adeantado da hora, o Senllor Presidente declara encerrada a reunião e con~
voca outra para depois de amanhã, dezenove do corrente, ás
qúatorze horas. E, eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro
Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata, que. depois de
lida e achada conforme, é assinada pelo Senhor Presidente.
-

Carlos Maximiliano.

Decima quinta reunião, em 19 de Fevereiro de 1934
PRESIDÊ.....CIA DO SENHOR CARLOS MA.'XI~IILIANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Ra.ul Fernandes e Cun}la Vasconcelos, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. sendo lida, e. sem observações, .aprovada a Ata da reunião anterior. For:lm sucessivamente lidos,· discutidos e votados os artigos e parágrafos do Título referente a Territórios .. Pelo adeantado da
hora, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e,
eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria
da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario da Comissão,
lavrei a presente Ata, que, gepois de lida e achada conforme,
é assinada pelo Senhor Presidente. (Não assinada.)
Decima sexta reunião. em 20 de Fevereiro. de 1934
PRESIDE1:\CIA DO SENHOR CARLOS ~1A."'{IM:ILIfu""O

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes, Nogueira Penido e Fernando de
Abreu. o Senh~r Presidente declarou' iniciada a reunião,
sené:fo lida e. sem observncões, aprovada a Ata da rel1niãoanterior. Passaram a ser discutidos e votados os artigos e pa-
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rágrafos do Titulo referente a Funcionarios Public05. Pelo
adeantado da hora, o Senhor Presidente deu por encerrada
ao reunião, convocando outra para amanhã, vinte e um do
corrente, ás quatorze horas. E, eu, Sylvio Corrêa de Britto,
Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada co!lform~, é
assinada pelo Senhor Presidente (Não assinada.)
Decima setima reunião, em 21 de Fevereiro de i934
PRESIDtNCIA DO SENHOR CARLOS MAxIMILIA...~o

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes e Pires Gaioso, o Senhor Presidente declarà iniciada a reunião. Aprovada, sem .observaçõ~s, a Ata
da reunião anterior, passam a ser discutidos e votados os
artigos e parágrafos do Título Ministros de Estado. Pelo
adeantado da hora, o Senhor Presidente dá por encerrada a
reunião, convocando outra para amanhã, vinte e dois do
corrente, ás quatorze horas. E, eu, Sylvio Corrêa de Britto;
Primeiro Oficial da Secretaria da C~mara, digo, da Assemhléia Nacional, lavrei a presente Ata;;. que, depois de lida e
achada conforme, é assinada pelo Senhor Presidente. (Não
assinada.)

-

.

Decima oitava reunião, em 22 de Fevereiro de i934
PRESIDÊNCIA" DO SENHOR CARLOS MAJUMIUANO

Presentes os Senhores Carlos Maximiliano, L.wi Carneiro, Raul Fernandes e Idalio Sardenherg, o Senhor Pre,":,
sidente declara iniciada a reunião. Aprovada, sem observac;ões, a Ata da r~união anterior, o Senhor Presidente passa a
submeter á discussão e votação os artigos e parágrafos do
Titulo Justiça Eleitoral. Pelo adeantado da hora,' é levantada a reunião, convocando o Senhor Presidente outra para
amanhã, vinte e tres do corrente, ás quatroze horas. E, eu,
Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial da Secretaria da
Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario da Comissão,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme,
é assinada pelo Senhor Pr-esidente. (Não assinada.)
Decima nona reunião, em 23 de Fevereiro de t934
PRESIDENClA DO SENHOR CARLOS MAl:IMILIANO

Presentes os Senhores Carlos Ma.'{imiliano, Leví Carneiro, Raul Fernandes, Sampaio Corrêa e Cincinato Braga,
o Senhor Presidente dá por iniciada a reunião. Lida e sem
observações, -aprovada a Ata da reunião anterior, são lidos,
discutidos e aprovados os dispositivos dOoTítulo-Divisão
das Rendas. Pelo adeantado da hora, o Senhor Pre3idente
declara encerrada a reunião e convoca outra para amanhã,
vinte e quatro do corrente, ás quatorze horas. E~eu"Syl
vio Corrêa de Britto, _Primeiro Oficial da Secretaria da Assembléia Nacional, lavrei a presente. Ata que, depois de lIda
e achada conforme, é assinada pelo Senhor Presidente.
{Não assinada.?

-
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Vigesima reunião.,em 25 de Fevereiro de 1934,
PRESIDENCIA DO SE.."":aOR CARLOS :MAXIMILIANO

Presentes OS Senhores Carlos Maximiliano, Leví Carnei:'
Raul Fernandes, Sampaio Corrêa e Cincinato Braga, o
Senhor Presidente deu por iniciada a reunião, sendo lida e,
sem observações, aprovada a Ata da reunião anterior. São,
em seguida, discutidos e votados, até final, os dispositivos
do Titulo - Discriminação de Rendas, em continuação da
reunião anterior. Pelo adeantado da hora, o Senhor Presi. dente declara encerrada a reunião. Eu, Sylvio Corrêa de
Britto, Primeiro aficial da Secretaria da Assembléia Nacio~
nal, Auxiliar do SecI'etario da Comissão, lavl'ei a presente
Ata que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelo
Senhor Presidente. (Nãa assinada.)
1'0,

Termo de atas das reuniões efetuadas de vinte e cinco de
Fevereiro a quatro de Março de mil novecentos e trinta
e quatro ..

De vinte e cinco de Fevereiro a quatro de Março de mil
novecentos e trinta e quatro, os Senhores Carlos Maximiliano, Levi Carneiro' e Raul Fernandes reuniram-se. diariamente, levando a efeito a obra de estudo e revisão da elaboração do Substitutivo do Anteprojeto deConstitulcão e da3
emendas ao mesmo apresentadas. Por ser verdade o exposto, eu, Sylvio Corrêa de Britto, Primeiro Oficial de Secretaria da Assembléia Nacional, Auxiliar do Secretario da
Comissão Constitucional, lavrei o presente termo de Ata, que
é assinado pelo Senhor Presidente. (Não assinado.) (1.)

(1) V.

Nota á setima reunião dà Comissão ConstitucionaL

.

PARECERES E SUBSTITUTIVOS As EMENDAS APRE..
SENTADAS,· EM

1.a

DISCUSSÃO, AO

ANrE..PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO

PARTE GERAL
Relatório parcial n. i sôbre as "Disposições preliminares",
do Anteprojeto de Constituiçã.o
i .Os co-relatores da parte do Anteprojeto de Constituição, referente ás "Disposições preliminares", vêm apresentar á "Comissão dos 26" o resultado do estudo, a que
procederam, da matéria em fóco, e do exame que fizeram
no texto encaminhado pelo Chefe do Govêrno Provisório á
Assembléia Nacional Constituinte, e, ainda, das emendas oferecidas no plenário.

A PARTE PRELIMINAR DO ANTEPR,OJETO
2. Ao reunir a Sub-Comissão Govérnamental, or~ni
zadora do Anteprojeto, foi inic!almente posta a ques~o de
saber-se qual a diretriz que haveria de servir de roteiro ás
discussões e deliberações na reestruturação do Novo Estado
Brasileiro: Se a própria Constituição de i891 ou se uma
obra inteiramente nova.
Embora a Lei Organica da Revolução de Outubro já tivesse adotado os marcos dominantes da Carta política que
vigora durante tão longos anos, nos pontos referentes a federalismo, autonomia municipal e direitos e garantias individuais, - decidiu, no entretanto, a Sub-Comissão Governamental no sentido de observar-se a trilha de um trabalho
novo, de vez que se não cogitava de uma simples revisão,
mas, ca0 contrário, de fundir em matrizes novas uma Lei
; Máxima, enriquecida pelas aquisições do ,Direito Público
contemporan~o. Nessa conformidade, a Sub-Comissão Governamental tomou para base dos seus trabalhos, no tocante ás disposições
preliminares, um Anteprojeto apresentado pelo eminente senhor Carlos Maximiliano, e de que resultou, atendidas as
emendas em número avultado, o texto do Anteprojeto de
:Constituição, enviado á Assembléia Nacional Constituint,,_
O

AS EMENDAS NO PLENARIO

3. Aberta a dilação, no seio da Assembléia Nacional.
pararecebimentâ de emendas gos- Srs. Deputados .ao AI.!teprojeto
registou-se a: apresentação á ::parte PrelimInar
de avultado .nÚDlero de emendas, mesmo sem contar asre-

-
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!erentes á discriminaçã"O de rendas, assunto que é objeto de
um outro relatório parcial.
Os quatõrze artigos (:1 a 13 e 19) e o Preambulo foralll
atingidos por quasi cem emendas, acompanhadas de justificação, as quais mereceram demoràdo estooo. Dezoito delas se referiam ao Preambulo, treze ao arl :10, oito aõ artigo 2°, seis ao 3°, vinte e duas ao 4°, cinco ao 56, onze ao
6°, doze ao 7°, dez ao 8°, quatro ao go, sete ao 10°, seis ao
:1 10, vinte ao 12°, vinte e nove ao 13°, vinte e_trêS' ao 190, além
de algumas emendas avulsas e de dois projetos integrais de
Constituição.
.
.

o

SUBSTITUTIVO DO COMI'rn

·L De posse de tão vultoso material, tratou o '''Comité''
dt\. através das emendas apresentadas, dos discursos -pronunciados e da!!! manifestaçõ'es conhecidas, fixar aquilo que
representasse, tanto quanto possível, uma média de opiniões
.
correntes no Plenário.
'Mesmo com sacrificio de pontos de vista pessoais, tomou -o "Comité" a deliberação de fazer um Substitutivo de
conciliação, transigindo . em fórmulas mixtas quanto âs
questões em que os dissídios de opiniões se fizeram mais
violentos, tudo de molde a facilitar o transito do Projeto de
Constituil}ão nos tramites regulamentais, despertando o menos
possível o ch6que das opiniões extremadas.
Obra de concessões recíprocas entre os co-relatores e
dêstes com o que se presume ser a média de opinião do
Plénário, - o Substitutivo tem em mira facilitar a tarefa
dos Srs. membros da "Comissão do! 26- e apontar o possível traçado, á margem do qual se Quebrem as' intransigencias doutrinárias -e os pontos de :vista'antagÔnico&'o

O PREA!MBULO

5. As emendas. referentes ao Preambulo (05. 18, i. U8,
L 158, 1. 192, 1.216, 4, 68, 146, 61, 386, 410, U5, 522, 5'74,
-685,929, 956 e i71) visavam, ou simplificar o texto do Ante-

projeto ou introduzir nele, direta ou indi·retamente, a idéia
da unidade da Pátria, ou imprimir no pórtico da ConstituiCão uma orientação doutrinária (deismo, socialismo, de democracia social, de democracia pura, solidarismo, etc.) •
Entendeu o "Comité" de respeitar a obra da Sub-co~
missão Governam~ntal, fugindo com ela a qualquer expressão que pudesse importar num compromisso doutriI!ário,
limitando-se, no Substitutivo, a afirmar o regime democrático com os seus consectáriOS lóg'lcos e &. tornar dominante
a idéia da manutenção da unidade nacional.
ARTIGO :10

6. Ao art. :10 do Anteprojeto foram apresentadas, no
Plenário da Constituinte, treze emendas (39, 96, 236, 342 .A,
384, 446, -689, 85:1, 929, 944, 957, 1.189, ei. 2i6) •
Nelas, transparecem, entre outros, osseguinf.es objetiVo!: supressão de quaI@~r l'eferêneiaá data da quéda _no
Brasil das inst.itui~ões ~árquieas; substituição
da. expressão "territórios" pela dé "Território do Ae1"en ; emendas de
redação jurídica, â margem dos conceitos de "Nação", ~Re
pública" e "Estado", em direito-público; emendas de Ieda-

o
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Cão comum em torno da perpetuidade e indissolubilidade da
.
União, emendas simplificadoras, etc., etc.
O "Comité" entendeu de suspender o exame da emenda
n. 39, que pI'etende instituir o regime parlamentarista,
sendo de alvitre que a matéria fosse considerada, mais pró~
priamente no capítulo referente aos Poderes Executivo 8
-Legislativo..
.
.
Manteve o "Comité" a referência á data do· advento da
República; esposou· a fórmula da Constituição ode i89:f.,
quando fala na união perpétua. e indissoltível das entidades
federativas; optou pela referência a um s6 território: o do
Acre (emendas ns. 236 e 342 A), tendo adotado uma redação mais organica.
ARTIGO 2°
7. O art. 2" do Substitutivo mantém a idéia do Anteprojeto bebida na Constituição Portuguesa, fazendo, todavia,
algumas amputações, tornadas aconselháv€is.
O texto do Anteprojeto foi criticado nás justificações de
várias emendas. Entre os senões apontados, cita-se a impropriedade da fórmula "território nacional irredutível em
seus limites", objetando-se que a irredutibilidade será não
dos "'limites", e sim da área do território. Outros Constituintes entenderam inconveniente, além de desnecessária, a
referência a direitos eventuais que a República tenha ou
possa vira ter, sôbre outro território, além do que lhe pertence atualmente. Nesta ressalva, <os nossos visinbos poderiam enxergar reclamações territorias latentes e tal suspeita acarretaria situação diplomática desagradáveL
Pareceram procedentes essas críticas, tendo surgido então a redação do Substitutivo.
Esta, no t.ocante á' cal'acterização do território, não diz
mais ou menos do que a do Anteprojeto.
Mas, adotando a "definição clássica de: território em direito internacional, afasta os apontados inconvenientes.
Com êsse alcance restrito, o artigo seria até dispensável. O
qUe é útil nele é a regra· da indisivibilidade e inaJienabilidade do território. É nesta parte que o artigo contém uma
norma, prescrevendo a inalienabilidade ao estrang.eiro e a
indisivibilidadec por qualquer membro da União. -Aqui se
proíbe a secessão. Por-outro lado, dizendo que o território é
inalienável, tem-se dito o necessário para vedar aos poderes
públicos quatquer transferência territorial, sem com isso
fecbarmos a porta - como aconteceria se disséssemos que Q.
território é' irredutível - aos meios pacíficos para solução
de eventuais questões de limites com qualquer nação confinante.
Vê-se assim que das oito emendas apresentadas no .Plenál'ío ao art.' 2°, foram desatendidas· de iníC':io as emendas
supressivas ns. 64{} e 1.217 e a .97, e, tanto quanto possível,
foram aprove~tadas as eméndas DS. 447, 382, 851, 943 e 501.

ARTIGOS 3°· e 5°
8_ O "Comité" teve de considerar seis emendas ao artigo 3°, bem assim cinco emendas ao art. 5°.
Preliminarmente, .foram atendidas as emendas ns. ·642,
955 e 959, que pléiteavam a fusão dos dois artigos. Ficaram
assim prejudicadas as emendas us. 97, :f. .218· e 836. A
--€merida n. 332· envolvia matéria a ser decidida em outro
capítulo. A e~nda n. 959 envolve. restrições e· difieulda"
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des para que se efetivem a fissiparidade e a áglutinação parcial ou total de ccEstados. Exige formalidades mais demoradas. Não pareceu necessário alterar,· nesse passo, a téeniCa da Cõnstituição de 1891, léndo em vista, aliás, que o artigO do Velbo Estatuto nunca foi posto á prova, em mais
de quarenta anos de vida republicana. Por último, a -emenda n. 226 r€colhe a idéia do plebiscito para sCilução das P1"Opostas de anexações, desmembramentos, incorporações de
Estados, etc., subtraindo assim a questão ao mandato político das Assembléias locais. Parece que, antes de aconselhar
a adoção dessa emenda, deveria resolver a "Comissão"
acerca da adoção dos aparelhos de democracia direta, como
o plebiscito, e da extensão do uso que lbes convenha dar em
._
nosso País.
O texto dos arts. 3° e 50, proposto. pelo "Comité", procurou, pois, inspirar-se nas emendas e no pensamento reputado dominante no Plenário.
ARTIGO 4.°
9. O art. 4° do Anteprojeto da Sub-'Comissão Constitucional, organizada pelo Govêrno Revolucionário, foL ditado=
pelo alto intuito de extinguiJ.' as questões de limites interestaduais, iÍljustificáveis que são neste momento da vida
do País, notadamente quando as nossas lides com as nações
vizinbas estão fixadas. Se, na ordem externa, praticamente
extinguiu a nossa diplomaticia as initantes controvérsias em
ajustes internacionaes, animada do generoso pensamento de
paz e de cordialidade,. - o mesmo não se logrou até aqui,·
na discriminação das fronteiras entre Estados, objeto de
cOD!trovérsias profundas e que t~ cr4atlo .4ncidentes de
gravidade excepcional como, v. g., o chamado caso do Contestado.
.
Para cortar a questão, imaginara o Anteprojeto a decre~ação de legalidade dos limites ora vigentes, quaisquer que
êles fossem, reconhecendo-se como definitivo·· o estado
. atual..
.
O Poder Constituinte pode realmente fazê-lo. O que
resta saber é se deve fazê-lo e se convém fazê-lo.
Teve escrúpulos o "Comité", a-pesar':"de opiniões pessoais anteriormente externadas, de aconselhár a aprovação
do art. 4~, do Anteprojeto, visto como há, no seio do Plenário da Constituinte, uma forte, e mesmo irritada, anjmadversão contra a medida, aliás sugerida por um espírito patriótico ..
. Basta ver que há vinte e duas emendas atingindo êsse
ponto considerado ne:vrálgico, contra sentimentos de particuralismo. Delas são supressivas as emendas ns. 282, 501,
536, 641, 925, 2, 5 797 e 1.219. _
'
O "Comité" não quís, porém, fugir á dificuldade.
Não ficou,- por outro lado, no terreno platônico do
mero arbitramento voluntário, que seria sempre uma 80luçã'O possível, mesmo no silêncio da Carta ConstitucionaL
Adotar o arbitramento compulsório não pareceu ao
: "Comité" uma fórmulà feliz, pois que sobreviriam dificulda-'
des de ordem prática, no precisar a matéria do arbitramente, no realizá-lo, sem contar a desvantagem de evitar-se
b julgamento dos juízes . de carreira, como os.· membros do
Supremo Tribunal Federal, sendo· de acrescenta,r que, as demoras do juízo <>rdinário existiriam ainda, e talvez· com
. maioria de ra2ão, no aventado tribunal arbitral compulsório.
.
.
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,Entregar a questão ao Presidente da República ou ao
Estado Maior .do Exército seria esposar uma solução de arbítrio, criando dificuldades a êsses órgãos de administração pública, que devem ser conservados dentro das suas atribuições constitucionais e sempre acima das inclinações, desejos e aspirações regionais.
O "'Comité", portanto, não quis, por isso,; nem aconselhar a supressão do dispositivo, nem o juizo. extraordinário, nem o arbitramento compulsório, nem a sàlução de arbítrio, nem a conversão das zonas .litigiosas em tevritórios
federais.,
' '.
Não aceitou a providência do Anteprojeto em virtude da
oposição violenta que ela despertou no seio de bancadas inteiras, tendo, como tinha e tem, o ponto de vista de aconselhar a adoção de dispositivos que tenham a seu favor a pos&ibilidade de' transitar no Plenário, sem maiores impugna....
ções.
O "Comité", para não adotar o artigo 4° do Anteprojeto
ficou nessa preliminar, não . considerando procedentes àS~
censuras irrogadas de que o texto era contraditório e ora
pleiteava 'limites de fato, ora limites de direito. Não. O dispositivo do Anteprojeto propõe claramente se tornem definitivos OS limites vigentes, quaisquer que êles sejam, emprestando-se color de legalidade aos limites vigentes que a
não tenham, isto é, aos limites puramente- de fato.
Excluida a' solução de um voto meramente político, oomo
seria o da aprovação do artigo do Anteprojeto pela Assembléia Nacional Constituinte, em maioria eventual, com possível recalcitrancia dos interessados, - criou o "Comité"
uma prescrição especial de 10 anos em favor dos Estados
que estão na posse das zonas litigiosas. Aquel~s que se não
quiserem conformar com esta antecedência de possiveis direitos, intentem as ações pr6prias perante oSup1"e~Q Tribunal
Federal, ohedecendo ao rito marcado pela legislaçãoeomum,
COm os pr.i!ZOS, as dilações e as oportunidades de fazer alegações e prová-las.
_ Pela fó-rmula lembrada, desaparecériam, de início, 50 %
ou mais dos litígios existentes, de vez que os possíveis litigantes de ,pretensões precárias não se animariam a ajuizar
as suas ações, suporta,ndo a tarefa pesadissima de pesquisa,
de docu'ID:entação. de- levantaIIi~ntos topográficos, de gastos,
avultados com .serviços de engenharia, etc.
.
As questões que restassem c teriam a sua solução, dentro
do prazo da prescTição, ou pOI' acÔrdo direto entre os interessados, ~m forma de transação e composição amigável, ou,
se não deixassem prescrever a ação, pelo pronunciamento da
Justiça ordinãria. Os vencidos não teriam como recalcitar:
ou decairiam dos seus direitos pela prescrição em que incorressem pela inércia, ou seriam derrotados na esfera. da
Justiça COm um aresto do Supremo Tribunal 'Federal qne
teria ,e terá a necessária fôrça -moral para converter, desde
que. ná' Justiça ordinária, "as leis de processo garantem 8,
mais ampla defesa.
iNão é demais repetirq1le a solução do "'Comité'" não
e..~clue o remédio" do arhitramento voluntário.
;
Se a solução não é otima,' é,c no entender dos co-relatores,
a melhor que Se poderia encontrar, sendo ainda <lenqtar: que
não· prejudica OS acôrdos já. realizados· entr~ Estados. ·mteressadoS e que estão dependendo de ratificação; não. impede
as soluções de arbitramento.l'oluntário; e"não prescmde dos

-uojuízes ordinários, dos juízes garantidos pela Constituição,
com todos os requisitos de independêncb e imparcialidade,
como os Ministros do Supremo Tribunal Federal, entregando
as questões que não prescreverem (as quais serão em nÚmero avultado) aos tramites do processo comum onde a dtlfesa -dos direitos é ampla e assegurada, .~em as desvantagens
das intromissões do Poder Executivo ou órgãos outros da
administração.
.
.
ARnGO 5°

10. ~te artigo foi fundido no 3°,.
ARTIGO 6°

. 11. O Anteprojeto da Sub-Comissão Constitucional estabelecera nesse artigo .que a "Cnião e os' Estados teriam a mesma bandeira, o plesmo hino e as mesmas armas e escudos.
.
O Plenário ofereceu a êsse artigo onze emendas, sendo
que propõem a supressãO total do ~tigu as de ns. 501 e 277,
e pleiteam a amputação da parte final (onde se proíbe aos
Estados o ter símbolos ou hinos próprios) as de ns. 1.842,
643. 598, e 519.
.
A emenda 35 pretende abranger os símbolos municipais,
enquanto a de n. 1.220 apoia a supressã'O das bandeiras locais, mas estabelece uina' exceção em -favor das flamulas ligadas a movimentos -em prol da Indep-endênéia, nos tempos
coloniais, ou da República, no -períoo'O Imperial.
A emenda n. 810 p.retende vedar aos Estados () uso de
símbolos ou hinos "que induzam ao separati$mo e comprometam o s~ntimento. de unidade da _P~trian.
Por outro lado, a de n. 604 propõe uma solução conciliatória, vedando ãs bandeiras e os hinos aos Estados, mas
permitindo o uso de escudos ou brazões próprios quando ao
lado dos símbolos nacionais.
.
'0 "Comité", reconhecendo embora que países .outros de
organização foederal, têm umas6 bandeira e o mesmo hino,
e percebendo quão benéfico seria 'para o sentido da unidade
da Pátria a medida lembrada n() Anteprojeto, - teve de registar a resistência surgida no seio de bancadas compactas
ao dispositivo refe;rido.
Preferiu o ~üomité'" deixar a matéria para ser regulada
por lei ordinária. Acresce que a proibição aos Estados de
usarem signos~ hinos ou bandeiras, consignada na Constituição, seria. lei imperativa ~ a mais imperativa de todas.
Acnrretariam o desprestígio da Lei Fundamental as infrações reiteradas e não punidas. .Séria preciso, para. que a
Constituição, nessa parte, fO!1se obedecida, como deve de ser
em todos os seus preceitos - adotar uma sanção. Para os
particulares. é facHo aliás: seria uma sanção de ordem cor~
recional. Mas, para os Estados, que são pessoas de Direito
Público, a sanção dessa ordem. não pode ser-prevista. Qual
seria então? Dir-se-á: a intervenção federal, pois se trata. de
lei federal não executada, não cumprida, ou infringida pelos
Estados. A intervenção, porém, ainda que fossem-edida que
se pudesse aplicara'casos dessanatureza,- .seria insuficiente,cporquê não se trata doe uma infração de efeito contínuo, que possa ser reprimida p-ela intervenção do poder
federal. para repor as' coisas no estado anterior. A infração
é- momentanea, 'fugaz: a intervenção seria post-flU:tu71J. e
nem. mesmo para corrigir o~ punir s~rviria.
~.

"

......
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o preceito jo Anteprojeto, pela natureza das coisas, não
poderá ter sançao, nem mesmo a da intervenção, para ri cumprimento da lei federal," e poderia ser infringido impunemente pelos Estados, com desprestígio para a lei.
. . Assim,. pareceu mais acertado deixa.r que a lei ordinárIa regule o uso e estabeleça as condições em que aS insígnias, o hi,no ou a bandeira devam ser usados.
ARTIGO 7'"-

'12. A êsse artigo -do Anteprojeto foram apresentadas
doze' emendas: 501, 414, 602. 960, 1.. 093, 852, 238, 16, 1.128,
L145, 450 e 644.
As duas últimas são supressivas do artigo, preferindo-se. que a matéria seja focalizada em outros passos do AnteproJeto, notadamente no capítulo da. competência da Assembléia.;' Legislativa.
.
,() "Comité" preferiu, com outra redação, e algumas alterações,. manter o artigo na parte geral, sem prejuízo das
demais emendas que procuram, ora elastecer, ora restringir
a jurisdição da União.
Cada um dos pontos ventilados nessas emendas ampliativas ou restritivas deve ser considerado no capítulo próPl"io, fazendo-se, afinal, um elenco das matérias atribuidas
á União e aos Estados .
.<
ARTIGO 8"

13.' As emendas que interessam agora são em número
de dez. São supressivas as de números 451, 501, 510, 283, 645
e 955. As demais (618, 335, 99 e· 1.221) propõem, ora
simples modificações na redação, ora. ligeiros acréscimos.
O "Comité" não aconselha a supressão do artigo, de vez
que há conveniência de uniformizar a tecnologia da administração de todo o País, acabando essa diversidade de denominações para ca·rgos e serviços idênticos. Haja vista,
por exemplo, a função municipal que é aquí exercida por
vereadores, ali por conselheiros, mais adiante por intendentes. Os empregos de FáZenda variam nas suas designa-:
ções em cada Estado, e até a chefià do Poder: Executivo
Estadual ora se designa sob o nome de Presidente, ora de
Governador. Ao estrangeiro, desconhecedor dessa anarquia
de designações, causa espécie o' fato, e os que procura!D entender a vida da administração brasileira não conseguem
orientar-se e fixar os títulos e os' seus conteúdos. Demais,
para os efeitos de estatística dos variados serviços, nada é
possível construir de sólido.
,
~sse trabalho de uniformização jã ganhou a esfera inter!J,acional, sendo frequente~ os tratados em qu~ as n3;ç~es
soberanas· procuram padrOnIZar a sua tecnolOgIa admInIStrativa, como nos servicos aduaneiros, marítimos, postais,
telegráficos. etc. ':
. Recentemente, ocorreu no nosso própriO País, um c.onvêIiioAnterestadual de estatística em referência aos servIços
educacionais, com o fim de homogeneiz&! as· designações e
possibilitar o levantamento d~ estatisticasverdadeiras. Aliás,
o plano foi colhido na vida internacional que conta convênio similar. '
.
;:,
. Nos"seus tratados, o Brasil tem-se obrigado a promoveor
medidas;:d~ 'uniform~ação na' téc~icados seus serviços a,
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sem um dispositivo como o proposto pelo "Comité", nada ,
possível :realizàr de concreto.
ARTIGO 9"

14. Tal artigo mereceú do Plenário quatro emendas
(961, 509, 646 e 452), quasi todas de redação, havendo numa
delas a idéia de suprimii' O dispositivo por inútil.
O "Comité" manteve o'artigo com alterações.
ARTIGO 10
15. Tlll dispositivo do Anteprojeto mereceu reparos expressivos nas justificações das sete emendas aparecidas no
Plenário (962. 853, 647, 955, 794, 453 e f .222) .
Reputado muito lato para uns, considerado impreciso
para outros, as censuras visa·ram principalmente a "integração" na legislação nacional das normas do Direito Internacional.
A expressão "universalmente" mereceu as mesmas' impugnações que o texto inspirado:r da Constituição Espanhola
já havia merecido dos seus comentadores.
O "Comité" examinou demoradamente o assunto e,
a-pesar:"de conllece,r os precedentes dp. Constituições modernas, entendeu que O artigo era de suprimir pelos perigos 'que
acarretaria, para 'O País, na ordem externa e principalmente
na ordem interna, de vez que a Justiça nacional seria forçada, pelo próprio texto da Constituição Brasileir.a, a aplicar, como direito positivo, pátrio, regras e preceitos em
~nde parte resultantes de usos e costumes, para o estabelecimento dos quais só em mínima escala concorrerá o BrasiL
Foram assim entezididas as emendas 962, 853 e 955.
ARTIGO U

16. As emendas a êsse artigo 'foram em número de seis
(648. 805, 963, 25, 454 e 1.173).
. ,
Foi atendida pelo "Comité", com ligeira, alteração, a
emenda 648, que foi inspirada pelo texto da Constituição de
1891 e contém a idéia da limitação dos poderes constitucionais.
ARTIGO 12
17. São essas as emendas: 399, 620. 344, 854, 281, 588,
365, 803, 376, '811, 455~ 839,929, 521, 527, 100, fiO. 501,
964 e 1.202.
Entendeu o "Comité" de t'eviver a redação da Constituição de 1891.
.
ARTIGO f3,
18. A matéria da intervenção nos Estados' provooou
por parte do Plenário as seguintes emendas: 8U, 839, 40f.
69, 955, 297, 850, 182, 183, '100, 501, 893,855, 287. 288, 286,
285, 295, 294. 919, 26f, '505, 525, 544, 627, &51, 965, 1..105 e
1.106.
-,
.Inspirado nessas sugestões e tendo -em vista as justificativas apresentadas, ....,. o "Comité" p:rocurou constr.uir um
texto que suprisse as deficiêllcias da velha Carta de 1891,
sem, contudo, alargar os casos de intervenção ,- nem esquecer
de cowlr os P9ssíveis abusos '-do Poder Executiv-O .. A matéria nova eDstente no Substitutivo é.aque dá á
Justiça Eleitoral o contrôle do recoIihecimento - da legitimidade .dos representantes dos poderes públicos estaduais
'CO eletivos, para os ~feito~=da intervenção.
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ARTIGO 19
19. ~8e artigo foi objeto das, seguinteS emendas:

i).

51i, 202 267, 186, 172, 390,821, 820, 819, 818, '595, 822,
831 235, 545, 655, 839, 528, 1.201, 1.226, 1.126 e 1.127.

Como o assunto fosse intimamente conexo com o capítulo da ~Ordem Econômica; e Social", - resolveu o "Comitéadiar a redação dêsse artigo, para fazer-se ao depois ou conjuntamente com a m!ltéria de que é êle dependente.
Sala da Comissão Constitucional, 23 de Janeiro, de 1934.
- Pereira Lira, Relator. -Raul Fern.omdes.
Nós, os representantes do Povo brasileiro, reUJiidosem
Assembléia Nacional Constituinte para. o fim de estabelecer
um regime democrático, destinado a garantir a liberdade,
assegurar a justiça, manter a unidade nacional e preservar
a paz, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição:
TITULO I
Da organização federal :

DISPOSIÇõES PRELIMINARES
Art. 1.0 A Nação Brasileira constituída em: Estados
Unidos do Brasil, pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Districto Federal e do Território do Acre, mantém
como forma de govêrilo, sob o regime representativo, a Repl1blica Federativa, proclamadll a 15 de Novembro de i889.
. Art. 2.° O território nacional, indivisível e inalienável.
é o compre~ndido nos limites. estabelecidos por fÔrça de
posse imemorial, leis, tratados, convençõeS', laudos de arbitramento e regras de .Direito InternacionaL
.Arl. 3.0 (fundido com o art. 50). As unidades federati"as são os Estados, que poderão incorporar-se entre si,
subdividir-se, ou. desmembrar-se para se anexar a outros,
ou formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas assembléias legislativas em duas sessões anuais
sucessivas e aprovação do •••
Art. 4.0 Prescreverão em dez anos, contados da vigência desta Constituição, as ações dos Estados e do Distdto
Federal para alterar os· respectivos limites, quando fundadas em atos ou fa~, anteriores ao inicio dêsse prazo.
Parágrafo único. Consumada a prescripçio, o. Poder
Executivo, a requerimento do govêrno interessado e,' custa
dêste, tomará as providências adequadas para o. reconhecimento, a descrição e a demarcação dêsses limites•
.Art. 5.0 'Suprimido.
_
. Art. 6.0 A bandeira, o hino, o escuao e as armas nacionais, são de uso obrigatório em todo o território nacionaJ..
DOS têrmos que a lei determinar.
Art. 7.° Compete pr.ivativamente , Unillo:
a) manter alfandegas;
b) criar ou autorizar bancos de emissllo;
c) cunhar e emitir moeda;
.;
d)exereer a polícia ma!,ítima, portuária e das. fr0nteiras·
.
je) prover s&r~ os serviços de correios~ telégrafos. ra4Iiodifusão e aviação.
"parágrafo ünico~ -Na· 1alta .dos serviçOs. enumerados 11&=.
letra e· .dêste artigo, é facultado aos Estados,· dentrO 'dOi s~U&
territórios, providenciar a·· respeito, podendo' a·. Unilo: desa~
propriaras.liDbu,eslaçõese-campos de pouso, quando de·
interesse~··
~

.
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Art. 8°. A União poderá estabelecer, por lei, nomenclatura uniforme para os órg-dos e funcionários federais.
estadpais e municipais.
. . .
Art. 9.° As leis, as decis?,es e os atos dos poderes da
União serão executados por funcionários federais, podendo,
t.odavia, a sua execução ser confiada aos govêrnos dos E,stados, mediante anuência dêstes.
Art. 10. Suprimido •
•4.rL 1.1. São órgãos da soberania nacional, denh-o dos
limites constitucionais, os poderes legislativo, executivo e
judiciário, harmônicos e independentes entre si.
Art. 12. Incumbe a cada Estado prover, a expensas
próprias, ás necessidades de seu govêrno ê administração;
a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso,
de calamidade pública, os solicitar.
Art. 13. A União não poderá intervir nos neg6cios
peculiares aos ~tados, salvo: ~
I - Para manter a integridade nacional;
li - Para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro;
lU - Para fazer .:respeitar os princípios. constitucionais enumerados no art .•.. ;
.
...
IV ~ Para assegurar o livre éxercício de qualquer do&
poderes públicos estaduais, por solicitação de seus legítimos
representantes, e independentemente de solicitação, mantidas as autoridades locais, para pOr têrmo á guerra civil;
V - Para assegurar a execução das leis: e' sentenças:
federais, bem COIIlO para reorganizar as finanças do Estado.
cuja=incapaci.dade para a vida autônoma se demonstrar pela
cessação, sem fôrça maior irresistivel, de pagamentos de
su~ dívida fundada, por mais de dois anos;
VI - Para efetuar o pagamento dos vencimentos de
qualquer juiz em atrazo por mais de três meses.
.
§:1.0 Compete, privativamente, ao Poder Legislativo
decretar a intervenção nos casos dos números UI e VI, asSlm como para assegurar: a execução das leis federais e para
reorganizar financeiramente qualquer Estado.
.
§2.0 Compete, privativamente, ao Supremo Tribunal
Federal requisitar a intervenção para. assegurar a execução
das sentenças federais, bem como o livre ex-ercício do Poder
Judiciário estadual, cabendo ao Superior Tribunal Eleitoral,
também privativamente. requisitá-la para. garantir o cumprimento das decisões da justiça eleitoral •.
§ 3.0 Compete ao Presidente da República:
a) executar a inter-venC30 decretada pelo Poder. Legislativo, ou requisitada pelos referidos órgãos do Poder Judiciário;
..
":
b) intervir nos casos dos ns. I e lI. assim como por
c solicitação dos poderes legislativo ou executivo
locais nos
têrmos do n. IV, sujeitando imediatamente o seu ato á
aprovação do ..·.. (Senado? Conselho Supremo?)
§ 4.0 A legitimidade dos representantes dos p.oderes
públicos estaduais .-eletivos,que solicitarem a .intervenção
no caso do n. IV, dependellá de prévia averigUação pele)- S11.periorTribunal Eleitoral, cuja atestação a. êsse respeito será
conclusiva.
Art. 14. (A .redaçãodêste. artigo fica dependendo de
normas previstas em outro capitulo do projeto, e; portanto,
reserva.Ela para depois de discutido. êsse capitulo. .
.. ' .. ::-$•. C., .11 de Janeiro de 1934 ~ Raul FeNWndes .
. Pereira Lira.

DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS. ORÇAMENTOS

E TRIBUNAL DE CONTAS

DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS, ORÇA...
MENTOS E TRIBUNAL DE CONTAS
I -

AS DISPOSICOEl5 DO ANTEPROJETO

A discriminação das rendas da União, dos Estados e dos
Municípios é assim tratada nos seguintes artigos do Anteprojeto de Constituição, elaborado por determinação do
Govêrno Provisório:
"Art. 14. ~ da competência exclusiva da União decretar:
1°, impostos de consumo, de importação, de exportação, bem como o global de renda, e o de entrada, saída e
estadia de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de ca~
botagem ás mercadorias nacionais, e ás estrangeiras quites
com a Alfandega;
, 2°, taxas de telégrafo, correio e sêlo, salvo a restrição
do artigo 15, n. 2.
§ 1.° Os impostos de importação e exportação apenai
poderão jncidir sobre mercadoria vinda de país estrangeiro
ou a êle destinada. O imposto de exportação não poderá exceder de 5 %ad valarem.
§ 2.0 Os impostos federais serão uniformes para todos
os Estados, salvo o caso previsto no artigo 33, n. 20".
"Art. 15. É da competência dos Estados decretar:
1°, impostos de transmissão de propriedade inter-vivo!
e, causa-mortis, de indústria e profissões, bem como o cedular de r~nda e o territórial;
2°, taxa de sêlo, quanto aos atos emanados dos seus governos e negócios de sua economia.
:
Parágrafo único. Mediante acordo com os Estados, poderá -a arrecadação de todos ou de qualquer dos seus tributos ser feita pela União, nos termos que a lei federal determinar."
"Art. 16. É vedado aos Estados tributar bens e rendas
federais, ou serviços a cargo 'da União, e r~ciprocamente".
"Art. 17. São vedados os impostos interestaduais e intermunicipais. É proibido criar imposto de tránsito, barreira tributária ou qualquer obstáculo que, no território
dos Estados e no dos Municípios, ou na passagem de um para
outro, embarace a livre circulação dos produtos nacionais,
ou estrangeiros quites com a Alfandega, bem como dos veículos que os transportarem"_
"Art. i8. Além das fontes de receita aqui discriminadas, é' licito á União, como aos Estados; eriar outras quaisquer, não contravindo o di8P_osto nos artigos anteriores.

-H8§ LO O Conselho Supremo, de cinco em cinco anos, depois de ouvir o Ministro da Fazenda e os Presidentes dO:t
Estados, elaborará, para ser apresentado á Assembléia Nacional, um projeto de lei, que harmonize os interesses econômicos e tributários federais e estaduais, coordenando-os e
evitando, de qualquer modo, mesmo sob denominações diversas, a dupla tributação.
§ 2.0 O imposto de renda poderá incidir soi:lre os juros
de qualquer título de divida pública, seja qual fôr a época de
sua emissão."
"Art. 33. Observadas as prescrições do art. 35, com..
pete privativamente á Assembléia legislar sobre:

20, modificações á uniformidade dos impostos federais,
mediante proposta do Conselho Supremo; e para atender ás
condições peculiares de certos Estados, quando o exigirem
os interesses gerais de suas populações ••. "
"Art. 69. Compete privativamente . ao Conselho Supremo:
6°, elaborar, de cinco em cinco anos, quando oportuno,
e depois de ouvidos o Ministro da Fazenda e os Presidentes
dos Estados, um projeto de lei, destinado a conciliar os respectivos interesses econômicos e tributários, impedindo a _.
dupla tributação;
7°, propor á Assembléia Nacional modificar a uniformidade dos "impostos, no caso do n. 20 do art. 33."
"Art. 89. É da exclusiva competência dos Municípios
decretar impostos prediais e de licenças, bem como taxas
de serviços municipais, além de outros que as leis estaduais
.
lhes atribuirem".
"Art. :102. A União assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos seguintes termos:
. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . .
..
§ 17. Nenhum imposto gravará diretamente o livro, o
periódico, nem a profissão de escritor ou jornalista. Não se
inclue nesta proibição o imposto de renda".

AS DISPOSIÇõES DA CONSTITUIÇÃO DE :1891

TI -

Afim de facilitar confronto que se impõe, parece de
bom conselho transcrever aquí as disposições. da Carta de
1891 sobre a mesma matéria:
"Art. 7. É da competência exclusiva ~da União decretar:
1.0 Impostos sôbre a importação de procedência estrangeira;
2°, direitos de entrada, saída e estada de navios, sendo
livre o comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais,
bem como ás estrangeiras que já tenham pago imposto de
importação;
3°, taxas de sêlo, salvo a restrição do art. 9°, § i O, 11. i;
4.0 - Taxas de correios e telégrafos nacionais•
.- .
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§ 2°. Os impostos decretados pela União devem
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-119"Art. 8. É vedado ao Governo Federal criar. de qualquer
modo, distinções e preferências em favor dos portos de uns
contra os de outros Estados".
"iArt. 9. E' da competência exclusiva dos Estados decretar impostos:
1° - SObre a exportação de mercadorias de sua pr6pria
produção;
.
2° - Sõbre· im6veis rurais e urbanos;
3" - SObre transmissão de propriedade;
40 Sôbre' indústria e profissões.
§ i". Também compete exclusivamente aos Estados deloretar:
1° - Taxa de sêlo, quanto aos atos emanados de seus
.
respectivos govêrnos e negócios de sua economia;
2° --:ContribuiÇÕes concernentes aos seus telégrafos e
correios..
. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . ..
§ 3. É isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a producão de outros Estados.
§ 4". Só é lícito a um Estado tributar a importação de
mercadorias estrangeiras, quando destinadas ao consumo no
seu território, revertendo, porém, o produto do imposto para
o Tesouro Federal."
.
"Art. 10. É proíbido aos Estados tributar bens e rendas
federais, ou servi~os a eargo da União e reeipxocamente".
"Art. 11. É vedado aos Estados, como á" União:
1. ° - Criar imposto de transito pelo território de um
Estado, ou na passagem de um para outro, sÔbre produtos de
outros Estados da República, ou estrangeiros, e bem assim
sôbre os veículos de terra e água, que os transportarem".
"Art. 12. Al-ém das fontes de receita discriminadas nos
artigos 7° e 9°, é lícito ã União, como aos Estados, cumulativamente ou não, criar outras quaisquer, não contravindo o
disposto nos artigos 7", 9°, e 11°, n. 1."

.
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PRINCIPAIS DmERENÇASENTRE OS DOIS
SIISTEMAS
O estudo comparativo dos dois sistemas acima apresentados, conduz a assinalar, entre êles, as seguintes principais
diferencas:
~:
.
PRIMEIRA A Constituição de 1891 permitia a tributa...
ção cumulativa pela União e pelos Estados.
.
O .A;nteprojeto tenta evitar tão grande mal, mas, para
isso, recorre a processo que, sObre ser ineficaz, é mui pouco
recomendável, o que tudo será oportunamente demonstrado.
SEGUNDA A Constituição de iS~i admitia que os Estados decretassem impostos sObre a exportação de mercadorias de sua própria producãd,. e, de outro lado, não poude
impedir fosse eonsiderada como exportação, para os efeitos
do fisco estadual, toda e qualquer mercadoria saída dos Estc1.àos, quer se destinasse a país estrangeiro, quer houvesse
de ser remetida a qualquer ponto do territ6rió nacional.
O Anteprojeto não -elimina os impostos de exportação,
lão justamente condenados hoie em todos os países, e, até..
pel08])r6prios Constituintes da Carta de 1891, que só os adotaram, ])01' não terem vi'ito, então, qualqUer possibilidade de
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suprimi-lo do- nosso· quadro tributário. Nêste c particular, o
AntePi"ojetoapenas introduz as três inovações seguintes:
:f. Passagem, dos Estados para a União, da competência privativa para odecretar impostos de exportação;
2 - Limitação dos impostos federais de exportação ás
mercadorias destinadas a países estrangeiros;
3 - Limitação, no máximo de 5 % ad valorem, das taxas
a aplicar em tais impostos.
TERCEIRA - Na Constituição de 1891, os impostos de
consumo não foram incluídos entre os da competência exclusiva da União, nem, tampouco, entre os da competência
privativa dos Estados. Cabiam, pois, a uma e a outra, -cumulativamente.
O Anteprojeto arrola. tais impostos no grupo daquêles,
cuja decretaçã') compete exclusivamente á União.
QUARTA Também o imposto sÔl>re â'''l'enda, em su&.
dupla forma, cedular e global, era da competência cumulativa da União e dos Estado!, 113 vigência do Pacto de 24 de
.
Feverei·ro de 1891.
O Anteprojeto considera de modo especial. quiçá mesmo original, pois o mencióna como da atribuição privativa
da União, na sua modalidade global, e como do domínio dos
Estados, na cedular.
QUINTA ~ A Constituição de 1891 deixava a cargo dos
Estados a discriminação das rendas que devessem caber aos
respectivos Municipios, sem a êstes atribuir qualquer ação
privativa no domínio trIbutário.
O Anteprojeto, ao contrário, firma a exclusividade da
competência municipal, em relacão a determinados tributos.
SEXTA A Constituição de 24 de Fevereiroprescrevi&,
de modo absoluto, o respeito ao princípio, nela consignado,
da uniformidade dos impostos federais em todos os Estados.
O Anteprojeto qdmite a transgressão do preceito, em lei
ordinária, por proposta do Conselho Supremo.
IV -

AS EMENDAS AO

A.~TEPROJETO

Com respeito á discriminação das rendas públicas, foram em grande número as emendas oferecidas ao Anteprojeto. Substitutivas das disposições dêste, algumas delas;
aditivas, outras; e outras, ainda, simplesmente: correctoras
de expressões usadaS naquêle documento; não é fácil separalas segundo as sugestões, que fazem, ou as medidas, que propõem. Qualquer classificação seria falha, não poderia bastar
ao estudo comparativo das alterações que introduzem no sistema do Anteprojeto, com as regras nêste estabelecidas. Por
isso, parece preferível, talvez, antes de aprecia-Iás, como
merecem, fazer, aqui sucinta exposição das idéias capitais. em
cada uma delas contidas.
Emenda n. 21 D
De autoria do Sr. Miguel Couto, esta emenda não substitue -a discriminação de rendas adl>tadas pelo Anteprojeto.
Limita-se a estabelecer as seguintes restrições .aos dispositivos que nêle regulam a matéria:

-Ui a) obrigação. imposta á União, aos Estados e aos Municípios, de destinarem 20 °1° das receitas respectivas ã educação e á saúde do povo:
b) obrigação. por igual imposta ás mesmas entidades. do
reservarem, para o mesmo fim. o imposto sÓbre a renda, o
imposto -sôbre -o álcool, "o sêlo de educação" e as multas por
faltas e contravenções.

Emenda n. 30 A
~ emenda da autoria do Sr. Fernando de Abreu, que
visa substituir" no artigo 89 do Anteprojeto, a expressão
"impostos 'prediais e de licenças" pela seguinte: "imposto'
prediais e de licenças de indústrias e profissões".

Emenda n. 62
Assinada pelo Sr. Mário Ramos, introduz no Anteprojeto, na parte de que trata, as seguintes modificações principais:
a) retira da União o direito de tributar a exportação,
passando-o para os Estados;
.
b) impõe a redução gradativa, de i % ao ano, nas taxas
de exportação, atualmente cobradas pelos mesmos Estados;
c) excetua a renda dos imóveis, dos impostos sObre a
renda;
,
d) admite a cobrança, pelos Estados, de sêlo "sdbre mercadorias de circulação dentro do Estado e produção do me$mo Estado".
Emenda n. 9Z
Subscrita pelo Sr. Adolfo Soares e outro!, prescreve
regras para a incidência do imposto sôbre k renda, que, segttndo os mencionados subscritores, deverá onerar apenas
"os lucros de capitais em operações", não devendo pesar sObre os juros de Utulos de divida pública. os vencimentos dos
funcionários públicos e dos militares, as remunerações dos
empregados particulares, os subsídios, as aposentadorias.
as pensões, as gratificações pro labore. e as ajudas de custa e
de representação.
Em-enda n. 93
l\Ianda eliminar o § 2°. do artigo 18, assim pretendendo
isentar do imposto sõbre a renda todos os 'títulos de divida
pública, qualquer qUe seja a época de emissão dêles. É de
autoria do Sr. Costa Fernandes, a emenda em apreço.
Emendas

l1S.

fOi, 102,103, 1(}4 e 11>5

Todas do Sr. Luiz Sucupira" assim alteram o Anteprojeto:
_
a) retiram dos Estados, e passam para a União, o imposto cedular de renda;
b) eliminam o direito da União infringir· o preoeito=dao
uniformidade dos impoitos federais nos Estados, institu!~
do na Constituição de 1891;
.
c) não permitem 808- Estados o direito de tributar com
o imposto de sêlo. até. mesmo por vias de atos emanados dos
seua governos e negócios.da sua economia;

-:f.22d) suprimem a disposil;ão que autoriza o imposto de
renda sôbre os juros de qualquer titulo de divida pública.

Emenda n. :144
Do Sr. Mílton Carvalho. Determina, taxativamente, a
eliminação da "competência cumulativa" de tributar, pela
União e pelos Estados.
Emenda n. 145
Ainda do Sr. Mílton Carvalho, elimina o direito, .conferido á União no Anteprojeto, de tributár a exportação, passando ao poder federal o imposto global sôbre a renda. Na
justifieacão.- não no corpo da emenda, - o autor deolara
que aos Estados deve competir o imposto de exportação, mas
limitado ao máximo de 5 °1° ali valarem,_
Emenda n. 336
Como a precedente, restitue aos Estados o i:r,:nposto de
exportação, e á União o global de rendas. Atribue aos dois
citados poderes competência cumulativa para decretação de
imposto de vendas mercantis, mas reserva ao primeiro a respectiva arrecadação, A emenda é de· autoria do Sr. Hugo Napoleão.
Emendas ns. 339 e 340
Reproduzem os têrmos das emendas ns. 268 e 274, já ree estão assinadas pelos subscritores destas.

f~ridas,

Emenda n. 347
Do Sr. Souto Filho, que quer a passagem do imposto
de consumo para a competência privativa dos Estados e a eliminação do imposto de renda.
Emenda n. 348
Do Sr. Alde Sampaio.
Manda entregar aos Estados, como subvenl;ão aos serviços de higiene rural e de instrução, 10 % do produto de
todos os impostos arrecadados pela União.
Emenda n. 363
Assinada pelo Sr. Edwald Possolo e outros, está assim redigida: "O imposto de renda somente sôbre a renda poderá
incidir, compreendidos nesta distribuição os juros de titulo.
de dívida pública, seja qual for a época da emissão deste$
últimos . ..
Emenda n. 385
Determina que os Estados entreguem á União 10 % dos
impostos de exportação. E' autor da emenda o Sr. Leão
Sampaio.
Emenda n. 388
.
Também do Sr. Leão Sampaio.
Retira da União o imposto de exportação, passando-o
para o domínio estadual. Entrega á competência federal o
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imposto cedular de renda. Não inclue os impostos de exportação entre os interestaduais, vedado pelo art. 17 do Anteprojeto.
Emenda n. 398
Do Sr. ClementinoLisboa e outros. Impede que o imposto de renda incida sôbre os juros de qualquer Utulo de
.
dívida pública.
Emenda n. 413
Do Sr. João Alberto e outros.
Dlstribue as rendas entre os Estados e a União, sem cuidar dos Municípios em particula:T, mas atribue--aos primeiros
os impostos de exportação e de renda, cedular e global. Determina a uniformidade dos impostos de exportação para todos os Estados e, também, a da pauta de cada produto, a fixar pela "que vigorar no Estado de maior exportaçáo do
mesmo". Fixa o prazo de cinco anos, a terminar em 1939,
para a extinção total do imposto de exportação, a reduzir,
em cada ano, de 20 % do seu valor atual.
Emenda n. 429
Atribue á União todo o imposto de renda, cedular e global, menos quanto á renda dos imóveis; mantem com os Estados o imposto de exportação sôbre "mercadorias de sua própria produção"; veda á União criar "distinções e preferência
em favor dos portos de uns contra os de outros Estados";
recomenda que os Estados substituam "gradativamente os
impostos de exportação e OS de transmissão de propriedade
entre vivos, por outras fontes de renda"; exclue do imposto
de renda os títulos de dívida pública anteriores á decretação
do imposto; dá redação diversa ao dispositivo que regula a
intervenção quinquenal do Conselho Supremo, para assim
evitar a tributação cumulativa. A emenda é de autoria do
Sr. Carlos Maximiliano.
Emenda o. 431
De autoria dos Srs. Cristóvão Barcelos e outros, está
redigida d~ forma bem diversa da que foi adotada no Anteprojeto e envolve mesmo outro pensamento diretor. É, portanto, emenda substitutiva, que convém aqui transcrever integralmente:
"Art. 14. É da" competência exclusiva da União decretar tributo sôbre os bens moveis 'e sua transferência.
. incluindo-se entre aqueles o capital, a renda e as mercadorias
(importação, exportação e consumo); sôbre a entrada, saída
e estadia de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de
cabotagem ás mercadorias nacionais e ás estranjeiras incorporadas á riqueza interna; de sêlo e taxas de telégrafo, correio e outros serviços federais.
§ i. o Os impostos de importação ou exportação apenas
poderão incidir sÔbremercadoria vinda de país estranjeiro
ou a êle destinada. Os impostos de importação e de consumo
sôbre artigos de primeira necessidade não poderão exceder
de 5 °1° ad valarem.
§ 2." Caberão aos Estados 50 % da arrecadação em seu
território dos impostos federais de importação e exportação,
consumo e renda.
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Emenda n. 171
Manda. instituir "um

SÓ

organismo fucal de arrecadcu;ão

da Teceita pública para a União, o Estado e o Município-,
sendo "0$ créditos da arrecadcu;ão local divididos e entregues mensalmente na seguinte proporçáo: 25 % ao Estado,
15 % ao Município e 60 % ti União". Não diz, também, como

tributar, nem a quem compete o direito de tributar. É de autoria do Sr. Arruda Falcão. a emenda de que se trata.
Emenda n. 262

Do Sr. Fernandes Tâvora:
Reconhece â União competência privativa para legislar
sôbre:
a) impostos de transferência de fundos para o estrangeiro. de importação. de consumo e de produção, e progressivo sÔbre a renda;
b) taxas de entrada. saida e estada de navios nos pOrtos nacionais, de correios, de telégrafos e de telefõnes;
c) a "ta:I:a de sêlo federal".
Atribue aos Estados competência exclusiva para legislar sôbre:
.
a) impostos de exportação, de transmissão de propriedade e "progressivo sôbre a propriedade temtorial";
b) "sêlo estadual".
Enumera. como da competência dos Municípios, embora
não privativ~mente, a legislação sÔbre:
a) impostos "de licenças e permissões", proporcional
de renda e predial;
b) "outrcu tributações que lhes possam ser atribuídas", com exclusão das que foram na emenda declaradas como privativas da União e dos Estados, respectivamente.
Alvitra a arrecadação, "oportunamente", de "todos os
tributos por funcionários municipais", sendo "o total da Tenda arrecadada equitativamente dividido ent'l'e as tres unidades administrativas. proporcionalmente aos enc47'f1os- flue
lhes forem at1'ibuúlos", pela Constituição.
~ Emenda n. 264
Assinada pelo 8r. Oliveira Passos e outros; dá redação
diversa á disDosição do Ant1:!projelo que veda os impostos
interestaduais e intermunicipais,· no sentido de incluir na
proibição, não só as "ta:z:as", como quaisquer "conmbuições", que, de algum modo, estabeleçam desigualdade fiscal
entre os produtos.
Emendas ns. 268 e 274
Dos 8rs. Álvaro Mãia, Cunha Melo, Alfredo da Mata e
Luiz Tirelli. passam, para, a União, o imposto cedular de
renda e. para os Estados. o de exportação, mas nas condições atuais, isto é, sem o limite de 5 % ad valorem, estabelecido no Anteprojeto.
Emend"a n.296
Do Sr. Daniel dê Carvalho. Visa objetivo igual ao das
duas anteriores.
."
.
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S08, S09 e 310 .

Todas subscritas pelo Sr. Nilo Alvarenga, introduzem
no ·Anteprojeto as seguintes principais modifieaclles:
a) passam para os Estados os impostos de vendas
mercantis, hoie do domínio cumulativo da União e dos E!.
tados;
.
b) entregam á competência privativa da União o imposto de renda, em sua dupla modalidade, cedular e global;
c) proíbem, de modo geral, acrescimo de impostos que
excedam de 5 % em cada ano "s6bre as ta:z:as em vigor por.
ocasião da promulgação da Constituição", salvo quanto aos
de importação, "como medida e:ecepcionaZ de defesa econMnica";
d) proibem, também, "0$ impostos ·e:ecesrivos" que
-importem em confisco ou tirem á atividade, direta ou ind{retamente tributada, uma justa remuneração".
Emenda n. 317
Do Sr. João Vilasboas, providencia no mesmo sentido
das emendas números 268, 274 e 296, já referidas: .
Art •••. É da competência exclusiva dos Estados decretar tributos sObre a propriedade imobiliária rural, sObre
a transferencia desta e da urbana, inter-vivos e causa mortis, sObre a atividade individual ou coletiva (comércio, indústria ou profissão) e taxas de sêlo, quanto aos atos de
seu govêrno e negócios de sua eeonomia e de serviços estaduais.
§
Caberão aos Municipios 50 % da renda estadual
.arreeadada sObre o exercício do comércio, indústria e profissões.
Art. E' da competência exclusiva dos Municípios decretar tributos sObre a propriedade imobiliária urbana e
taxa de expediente e de serviços municipais.
Art.
É vedado aos Estados tributar bens, rendas e
serviços federais ou a cargo da União, e reciprocamente.
Art.
São vedados os impostos ou taxas cumulativas.
mesmo sob denominações diversas, ou impostos interestaduais e intermunicipais e todos aqueles que, direta ou indiretamente, embaracem a livre circulação dos produtos naoionais ou incorporados á riqueza nacional.
Art.
Poderá ser instituido um serviço único de arrecadação tributária, por acOrdo entre a União e os Estádo-.
ti também entre êstes e os Muniefpios. ou mediante resolu~o da Assembléia Nacional e do Conselho Federal, por doia
têrços de votos de seus membros.
Parágrafo único. A Assembléia Nacional e o Conselho
Federal reverão quinquenalmente a legislaç!o trIbutária.
para o fim de harmonizar e coordenar os interesses econÔmicos· e fiscais da União e dos Estados.·

EDienda n. 520
De autoria do Sr, Renato Barbosa e outros, manda reservar tO 4J:,da arrecadação dos impostos da União "4 ÜII-

~ç40fJÚbZica e

4

educ~40 ~amtdria·.
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Emenda. Íl. 580

Eleva a 25 % e a 15 %, respectivamente, a percentagem de 10 % dos impostos estaduais e municipais que o
Antep;rojeto manda destinar, compulsoriamente, aos serviços
"'de instrução primária" e aos de defesa da "saude pública", .
mas estendendo o auxilio, também, ao "ensino profissional".
Está subscrita pelo Sr. Antônio Rodrigues de Sousa e
outros.
Emenda n. 596

Do Sr. Ricardo Machado e outros, dá aos Estados o
impõsto de exportação, "quer a mercadoria se destine an
e&tranjeiro, quer a outro Estado", e a "taxa de viação inteNW.", bem como a de "entrada; saída e estada de navios e
aeronaves", quando forem estaduais "as despesas qe construção, melhoramentos e conservação de portos, canais, rios
e' aeroportos e campos de aterrissagem". Atribue aos Estados e Municípios competência cumulativa para decretar impostos de indústria e profissões.
Emenda n. 597
Do Inesmo Sr _ Ricardo Machado e outros.
Limita as taxas de entrada, saída e estada de navios,
a cobrar pela União, apenas aos casos em que, por esta, hajam
sido feitas as "despesas de construção, melhoramentos e
conservações de portos, canais e rios"; quanto á cobrança,
pela União, de idênticas taxas sÔbre as aeronaves, a emenda
a permite, quer as despesas hajam sido feitas por ela quer
por particulares. Dá á União e aos Estados, competência
cumulativa para tributar o consumo, deixando com a União,
exclusivamente, apenas os impostos de importação e de
renda.
Emendan. 613
Estende aos Municípios a providência contida no parágrafo único do ar-l 15 do Anteprojeto. Esta emenda é de
autoria dos Srs. Teixeira Leite e outros.
Emenda n. 622
Dos Srs. Teixeira Leite e Árruda Falcão, assim redigida:" A União contribuirá com metade das despesas reàli. sadas pelos Estados, com o aparelhamento material das
escolas e do que Nr gasto com os alugueis dos prédios esColares, e uma subvenção que não será nunca inferior a /0 ~
da arrecadação ge'l"al do pais para a manutenção das escolas".
Emendas ns. 652, 653, 654, 783 e 787
Todas estasc emendas estão subscritas pelos representan.;

tes de São Paulo, da legendà "Por São Paulo Unido",

, Â primeira confere á União competência privativa para
tribularapenas a importação, o consumo, a renda (Com exclusão da de imóveis) e a entrada, saída e estada de navios e \
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aeronaves, entregando aQS Estados "todo poder de tributação
não especificado"', isto é, além dos que foram acima mencionados.
A segunda manda excluir, da proibição contida no artigO 16 do Anteprojeto, "'as ta:Eas devidas por concessionários
de serviços públicos"'.
A terceira encerra as seguintes providências principai!,
a serem adotadas no caso de ficar Inantido o art. 18 do ,Ant.eprojeto: "'O produto dÇL8 fontes de receita não discriminada8
será dividido igualmente' no e:r:ercícío. posterior ao de arrecadação entre o Tesouro FederiU e o do Estado, de onde provierem"; e a supressão do § 1° do àrt. 18, que autoriza a
revisão quinquenal do quadro tributário nacional pelo Conselho Supremo.
A de n. 783 veda aos Estados qualquer tributacão sObre
a renda dos Municípios; e a de n. 787 proibe a partilha das
multas fiscais com os funcionários.
Emenda n. 800
Do Sr. Carlos Lindenberg, atribue á União competência privativa para tributar apenas a importacão. o consumo
e a renda.
Emenda n •. 835
Do Sr. José Ulpiano, manda suprimir o § 2° do art. i8,
relativo á renda sôbre jur-os do Utulo da dívida pública.
Emenda n. 838
Do Sr. Hipólito Rêgo e da Sra. Carlota de Queiroz, Que
mandam entregar ás Casas de Caridade, por intermédio da
"'Cai:r:n de Assistencin Social oficinli:ada ou outro 6rgão ,emelhante que for criado nos Estados", todo o "imposto arrecadado nas Alfandegas e Mesas Alfandegárias ,6bre bebidas
alcoolicas importadas do estrangeiro".
Emendas ns. 839-A e 839-C
Do Sr. Belmiro Medeiros Silva, mandando suprimir do

§ 2°, art. 15, as palavras "bem como o cedular da renda", e determinam que "impostos de renda incidirão sfJbre os juro, de

qualquer título da dívida pública. seja qual for a época de
emissão"'.
.

$UQ

Emendan. 849
Acceitando o plano do Anteprojeto, essa emenda apenas
manda determinar o imposto de exportação, em função do
"valor da mercadoria no lugar da sua produção" E' daautoria do Sr. Campos do Amaral e outros.
Emenda n. 856
Do Sr. César. Tinoco, apenas acrescenta os impostos. de
viação áqueles que são vedados á União e aos Estados, ;no
art. i7 do Anteprojeto.
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Emenda n. 900
Do Sr. Hipólito Rêgo e outros, assim redigida: ..Âs tae outras contribuiçõe, que, a título de caridade, incidi"em s"bre embarcações em geral, devem ser entregues ao,
hospitais dos portos onde forem a'l'f'ecadadas. e que derem
hospitalizaçáo aos embarcadiços."

~as

Emenda n. i. 077
Passa o imposto de exportação pár8 os Estados. Esta
subscrita pelos Srs. Godoíredo Viana e Costa Fernandes.
Emenda n. i.i52
Dos Srs. Zoroastro Gouveia e Lacerda Werneck, que
assim mandam redigir o n. i do art. 14: "lmposto~ de consumo, de importação obediente ao critério primeiro da renda
alfandegária e ao ,ecundário de moderada proteção tramit6ria ás indústrias vidveis"; e o mais, como está no Anteprojeto.
Emenda n. U
Reserva aos Estados o imposto de exportação; mas com
a restrição do máximo de 5 0\0 ad valorem nas taxas respectivas; procura impedir que o imposto sObre a renda onere
os juros das apólices da dívida pública. Esta emenda é de
autoria do Sr. Negreiros Falcão.
Emenda n. 55
Desdobra-se esta emenda em muitas outras, de que alrumas respeitam ás rendas ptlblicas e 8 sua discriminação.
E' da autoria do Sr. AIde Sampaio e envolve as seguintes
idéias principais:
.
a) paasa. para a Seeçlo de Fazenda Póblica todos os artigos pertinentes' renda;
.
b) estabelece vá.rias restrições, quanto aos impostos de
renda: t - só poder' recair sôbre juros de títulos públicos, depósitos banetrios, dividendos ou gratificações de s0ciedades anônimas, empréstimos hipotecários, coparticipatio em rendimentos de estabelecimentos ou repartições o!i-:
eiais ou o!icializadose sObre lucros e remunerações de eariter insotismivel que a lei determinar; 2 - o imposto de
renda sObre hipotecas reverte ao Município;
c) determina que, nas transmissões tntervivos, nlo serã permitido ultrapassar as taxas atualmente vigentes..
-quando incidam .dbre bens ftáo ~uieito$ á valori::açliO ezJ'OfItanea";
.
.
d) dá exclusividade aos Municípios ;para tributaa-em:
1 - as terras; 2 - os prédios; 3 - " ( l i transaçõe, comerciaU
de prOdUt06 aorícoltu municiJ)ai8 destir&ado, á aUmentoçcto
local"; ( - "a indú6tria cueiro e a pequena i11dúdria de cordter local";
.
e) veda ao6 E6tatlo, "'edabelecer tli/ermt;a& tributdrias,
em ,.a:ão de p1'"ocedeftCia de bem, produqo" ou ~cadorias..;
f} })l"oíbe, a Uniio e aos Estados, "criafo qualquer imoIH'lto ou ma;or01' o, ezüteJJtel, qt&Clndo representem o, meIimporiçóe, Of'bittáriu Ot& ,""tao. eom [riç4D de ,eMO-
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Tinhage?n, sem fundamento eCon{jmico", enumerando, como
fundamento econômico: "1 --a renda ou lucros prováveú.
efetivos, estimados, ou supostos; 2- os proventos emanados da valorização natural dos bens, salvo as elevações de
preços por efeito da depreciação monetária; 3 - a segurança e a validade das transações; 4 - a retribuição dos serviços efetuados ou vantagens concedidas pelo Poder Público;
5 a proteção nacionalista da produção; 6 - a defesa do
bem público";
g) declara ,que "atinge o limite da gravação as imposições fiscais, cujo aumento não traga á receita pública, acrescimo proporcional ao rendimento do imposto";
h) limita" o total das imposições fiscais do Estado e
dos Municípios, s"óbre as mercadorias procedentes do Estado;
que1' incidam diretamente ou através dos fatores da produção, no orçamento estadual, á metade da soma das demais
imposições";
i) ,., atribue competência ao :Município para tributar
"diretamente as matérias primas. sujeitas por natureza a
t?-ansfonnação industrial 'ezclusivamente local e sóbre quaisquer fatores dessa transformação."

v -

DEFEITOS COMUNS Ã CONSTITUIÇÃO DE fS!H E AO
.Al~TEPROJETO

Indicadas, anteriormente, as principais diferenças entre
Os dispositivos da antiga Carta e os .do Anteprojeto, no to~ante ás rendas e á sua discriminação, cumpre agora veriflcar se merecem integral aprovação da Assembléia Constituinte todas as regras e preceitos, prescritos no tratado ela...
borado por determinação do Govêrno Provisório, para servir
de base á feitura da nova Constituição, e, bem assim, a~
emendas a êle apresentadas em plenário.
Antes dessa indagação, porém, parecem indispensávei3
algumas considerações preliminares.
-Com respeito á matéria em causa, fÔrça é reconhecer a
existência de várias falhas, ou defeitos, a um tempo comuns
â ConstituIção de 18gt e ao Anteprojeto em estudo. CumpN3
apontá-las, para que se possa cuidar de sua eliminação, se
tanto fôr possível.
I - Nem um, nem outro, dos dois documentos mencionados, faz preceder os dispositi\"os concernentes á discriminação das renda:;, de um s6 artigo, sequer, em que se enumerem e caracterizem, preliminarmente, as fontes de onde
ditas rendas podem dimanar, quer se trate da União, quer
c;econsiderem os Estados e os Municípios,
:Da falha apontada, decorreram, no passado, inúmeros
abuso'\; do fisco contra os contribuintes, abusos que perturbaram, ás vezes notavelmente, toda a vida econÔmica nac1onal. Em virtude dela, foram frequentes as confusões lamentáveis, propositadas ou não. dos legisladores ordinários, em
matéria tributária, tanto na União como nos Estados; não
~ro, disfarçavam um imposto, como tal contrário a disposições da lei básica, sob a denominação de taxa, para que as. sim· pudesse passar no crivo constitucional, que o impedia.
1:1 evidente, todavia, que semelhantes confusões, - melhor diriamos, talvez, mistificação,· -- s6 foram possíveis.
pela ausência da enumeração 'e da caracterização já aludidas.
pela imprecisão observada· a êste respeito na Constituição de
1891, onde as "ta:cas" de entrada, saída e estada de 'navios
VOLUME X
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foram denominadas "direitos"; onde os "impostos de sêlo"·
receberam o nome de "taxas"'; onde, com refel'ência á cobrança dos serviços de correios e de telegrafos, ora foi empregada a palavra "taxa", ora a palavra "contribuição"; onde não
foi bem precisado o sentido do verbo "tributar"; onde, ainda,
os têrmos "fontes .de renda" e "fontes de receita", embora
distintos, traduzem, ás vezes, a mesma coisa.
O .-\nteprojeto, neste particular, é inquinável de idênticos defeitos, e, por isso, se não fôr corrigido, conduzirá ás
mesmas lamentáveis e nocivas confusões, quando haja de
ser aplicado.
O estudo das emendas apresentadas põe de manifesto a
confusão ainda reinante nesta matéria, mais justificando,
assim, a imprescindibilidade da enumeração e da caracterização referidas. Assim, por exemplo: a) em uma emenda,
denomina-se de "licença" o "imposto de indústria e profissões"; b) em outra, se diz, indiferentemente, "taxas de sêlo
e dos Correios e Telegrafos nacionais"; c) em outra, são chamados "impostos" as "taxas de entrada, saida e estada de navios"; d) em outra, ainda, fala-se em imposto "de licença" e
permissões"; e) em outra, o imposto de viação é denominado de taxa; f) em outra, é· feita uma referência a "novos impostos ou taxas de exportação"; g) em outra, em matéria
tributária, só se faz alusão a "impostos" e a "taxas de sêlo";
h) em outra, finalmente, há referência a "taxas e outras
contribuições que incidirem sôbre embarcações em geral".
É verdade que o assunto, em doutrina, ainda é objeto
de inúmeras controvérsias. Mas, por isso mesmo, é que se
tornou preciso delimitar as interpretações, afim de facilitar
a um tempo, a ação do legislador e a do judiciário, na defesa dos recíprocos interêsses dos cofres públicos e dos contribuintes. Antes uma caracterização, errada, embora, mas
única, do que as dúvidas e as interpretações variáveis.
II - A Carta de 18tH, e assim também o Anteprojeto.
não fazem a menor referência ás contribuições especiais, ou
de melhoria (special assessment, dos americanos. ou batterment tax, dos ingleses, cujo germe se encontra no edito romano "Construat vias publicas unusquisqtte secundum propriam domum") , e que não são, nem os impostos, nem as
taxas, nem os direitos, nem os sêlos, de que tratam aqueles
dois citados documentos.
A falha não é, certamente. censurável no segundo deles,
de vez que, em 1890. as contribuic;:.ões de melhoria ainda não
haviam sido francamente introduzidas nos sistemas tribut.ários das nações; mas é, por certo. merecedora de sério
reparo, Pom uma Constituicão elaborada em 1934. sobretudo
no Brasil, onde a necessidade dessa tributação especial j:í se
fez sentir de modo tão intenso, que foi por vezes aplicada.
mesmo inconstitucionalmenLe. com o errado rótulo de imposto, para engano dos contribuintes.
ITr - Parece de bom conselho reunir em um só capítulo
todos os dispositívos concernentes á matéria tributária, para
que assim melhor. se concatenem, ou se relacionem uns aos
outros. os divérsos assuntos de que tratarem. Esta regra salutar é ainda mais de observar, em se tratando de uma Federação, em que- é mistér bem traçar e bem caracterizar os
limites de ação da União e dos Estados, áfim de impedir,
em absoluto, se possível, a superposição de zonas de competimcia tributária por poderes diferenfes, superposição responsável por graves e irreparáveis danos á economia pública.
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Infelizmente, esta não foi a regra adotada na feitura da
Carta de 1891 e, tampouco, na do Anteprojeto, que, a éste
respeito, é ainda muito mais vulnerável do que a primeira.
VI -

AS INOVAÇõES DO ANTEPROJETO

Apontadas, como foram, em paginas precedentes, as inovacões introduzidas pelo Anteprojet.o nas disposições da Constituição de 1891, no tocante á discriminação de rendas, cal:le
agora apreciá-las em separado, ainda que de modo sucinto,
em uma primeira síntese, indispensável á melhor e mais
completa apreciação da matéria.
I - O Anteprojeto retira aos Estados o àíreito, em <lujo
gozo se encontram há mais de quatro decenios, dêsde o Ato
Adicional mesmo, da decretação de impostos sôore a exportaCão das mercadorias nêles produzidas"
Certo, não seria passível de censura a .adoção de tão
benéfica providência, por todos os títulos digna dos maiores
e dos melhores encômios:
a) se os Estados tivessem sido devidamente compensados
da perda das rendas de tal origem, pelo direito, que lhe. fosse
COnfel"ido, de instituir tributos outros, capazes de rendimento
igual ao dwquele que o Anteprojeto retira da alçada fiscal de
cada um dêles;
b) se o imposto de exportac;;ão houvesse sido supresso, e
não apenas transferido dos Estados para a União, e isso,
apesar do limite de 5 por cento ad valarem para as taxas
respectivas, limite facilmente iludível pela pauta, essencialmente variável de uma para outra praça exportadora, e, pois,
de um para outro Estado, e que o pode transformar em perigosa e úficiônle arma política, manejável, segundo as conveniencias de momento. ao sabor dos interesses do Poder
Central.
Quanto ao itcm a acima, a simples leitura dos números
inscritos no qunflro seguinte põe em evidência a situação a
que ficarão reduzidos os Estudos, se a providência fór aprovada tal como pl'opo:'\tn, sem outras compensações: as receitas que poderüo anfcl'il' do imposto cetlulul' de renda, que
lhes é entregue como sucedanco do de exportação, não cohrem. em nenhum dêlcs, t1. llcrcln qne vfio sofrer"
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São dispensáveis quaisquer comentários, a propósito
dos números constantes do quadro retro. Tais números são
bastante eloquentes em sua nudez.: e denotam uma verdadeira
escamoteação-projetada: a União retira aos Estados 295.479
contos de réis' per annum, e lhes dá, em troca, apenas 58.778
contos, no máximo, pois os dados do quadro são pertinentes á
renda cedulal' e á global de que só a primeira é entregue aos
Estados.
E ainda ameaça de intervenção federal aquela unidade
federativa, que se venha a atrazar no pagamento de suas dívidas fundadas, ou que retarde de três anos o pagamento dos·
respectivos magistrados l • ••
Não seria. talvez, melhor acabar de vez com a autonomia,
com a federação?
Acresce mais. ainda, com referência ao item a acima:
1 - Que os altos rendimentos do imposto cedular de
renda s6 são de verificar nas regiões de desenvolvimento industrial avançado, sendo, por via de regra, reduzidos, nas
zonas agrícolas e pastoris, que formam a maioria dos Estados, e onde a arrecadação é muito mais difícil e muito menos controlável.
2 - Que não parece fácil evitar a dupla tributação, e os
conflitos dela resultantes, no caso de ficarem entregues aos
Estados os impostos cedulares sôbre a renda, maximé quando
caírem sObre a renda dos negócios e dos bens móveis dos indivíduos econômicos, que os explorem no território de um,
mas residam no de outro Estado. Virá, então, á baila - e
os causídicos para isso estarão a postos - até o célebre princípio do mobilia personam sequantor, ou do mobilia inhaerunt assibus domini.
3 - Que· o imposto cedular de rendá é, em geral, de crescimento lento em qualquer país ou região, de sorte que 03
Estados não poderão siquer contar com o seu rápido desenvolvimento, como seria agora necessário. aliás.
Quanto ao item b acIma, referente á simples passagem
do imposto de exportação para o quadro tributário da União,
não vale perder tempo em demonstrar as altas vantagens de
semelhante providência, de vez que aquele imposto é hoje
condenado em quasi todos os países, que a êle não mais recorrem, de há muito. Ao imposto ode exportação, é do aplicar
com justeza a singela, mas severa critica de Baumann: "Tlte
1.Oord is respectable. but the thing Í$ not-.
Todavia. voltará o relator a êste assunto, em lugar próprio do presente trabalho; mas pede permissão para decla. rar, desde já, que está na conciência de todos - e as próprias
discussões havidas no seio da i:omissâo que elaborou o Anteprojeto não revelam o contrário, - que nenhum benefício
econômico real. efetivo, há a alcançar do simples deslocar do
imposto de exportação da esfera tributária dos Estados para
a da União. Não colhe, nesse sentido. nem mesmo a consideração de que a projetada passagem, de uma para outra
esfera tributária. visa entregar á União um dos fatores ou
dos elementos do comércio externo. porquê a ação dela, no
sentido de incentivar êsse comércio. será muito mais fácil
e mais eficiente, se não estiver entravada pela necessidade
fiscal de tributar o que tenhamos de vender ao estrangeiro,
livre, assim, de maneJar melhor com o imposto de importação, por si só, bastante elástico e· poderosamente convincente.
n: - o Anteprojeto distribue, pela União e pelos Estados, a compet~ncia para decretar os· impostos· de renda. pois
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atribue á primeira a parte global dêles, e deixa a cedular
a cargo dos ultimos.
Além dos inconvenientes, já acima apontados, da possibilidade da dupla tributação por Estados diferentes, cumpre reconhecer que a divisão consignada no Anteprojeto não
parece aceitável, porquê:
.
PRIMEIRO São em número de três os tipos de impostos sôbre a renda, ensaiados pelo fisco das nações :1) sôbre a renda presumida dos indivíduos econômicos, inteiramente abandonadc hoje, por causa dos inúmeros males
de que se reveste, decorrentes da sua feição arbitrária, inquisitoriai; 2) - sobre as rendas reais, captadas nas fontes
de que promanam, a cada uma das quais corresponde uma
cédula, donde a sua denominação especial; 3) - finalmente,
sôbre a renda global dos individuos: a) ou avaliada pela
-forma do primeiro tipo, em grosso modo, por um corpo especial de funcionários, aos quais é sempre difícil. senão
impossível, impôr a abstenção do uso de metodos inquisitoriais em suas indagações, sem caír, no entanto, no abandono e relaxamento; b) ou, avaliada, - o que é preferível, e, por isso, o processo tem sido generalizado, - em função das arrecadações cedulares do tipo anterior, o que, por
via de regra, conduz á adoção concomitante dos impostos cedular e global, como, entre nós, de que. os últimos constituem mais um tributo de ordem social, do que de natureza
fiscal propriamente dita.
Nestas condições, é bem de ver que, deixar com os Estados a parte cedular dos impostos sobre a renda e entregar
á União apenas a global, importará em forçar, por parte
desta, ou a adoção da difícil e condenável primeira modalidade de avaliação, acima apontada sob a letra a, ou a dependência, na segunda modalidade, da enumeração das fontes,
e da caracterização delas, feitas pelos Estados, para o imposto cedular, o que, de todo ponto não parece recomendável, até porquê conduz á evidente infração do princípio de
que os impostos da União devem ser uniformes para todo o
território nacional.
SEGUNDO O imposto sôbre a renda, cedular e global,
além de constituir recurso fiscal de rendimento apreciável
nos países de civilização industrial avançada, é, sobretudo,
tributo que objetiva a prática da juStiça social. "'A história financeira mostra a evolução do princípio da faculdade
ou da capacidade de pagar, em ·virtude do qual cada indivÍduQ. deve contribuir para o Estado, proporcionalmente ás
suas rendas". É que a prática daquela justiça se impõe soberanamente, em face do conflito dos interesses divergentes
e do continuo esforço de cada classe social para lançar sÔbre as demais o pesado fardo das tributações.
Assim, seja pela sua própria feição delicada, melindrosa mesmo, no tocante á maneira de tributar, seja pela justiça que objetiva.. no domínio ~ocial. () imposto ~ôbre a renda deve ser, preferentemente, da competência federal.
Para isso, concorrem os quatro fatores seguintes, in-'
felizmente não passíveis de desenvolvimento nestas páginas, em fac8 do aspecto de que se deve revestir esta simple~
exposição: a) base especial do imposto,difícil de~unifor
mizar :nos Estados; b) riscos da dupla tributação por Es-.
tadosdiversos, e dos conflitos dela resultantes, a prop6sito
dos quais, assim se manifestou, com fundada razão. o ilustre Deputado Alde· Sampaio, na justificação de uma de suas
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emendas, reveladoras de seu espírito estudioso, e alto, no
apreciar tais questões: "É bastante pensar no critério tributário que deveria ser adotado, para desistir do intento.
Seria o critério da residência? Seria o da colocação dos
bens? E se os bens são móveis ou de sede social deslocável?
Sómente sofismas podem responder a estas perguntas, com/}
soluçã.o"; c) dificuldades de ordem administrativa para 015
Estados, em geral ainda desaparelhados, para o manejo da
um imposto, que 'tl;tmbém objetiva a prática da justiça social; d) finalmente, possibilidade de sérias perturbações nas
finanças dos Estados, por se tratar de um tributo de arrecadação muito variável, que jámais pode ser transformado,
por isso mesmo, em base principal do quadro tributário
de uma unidade federativa, -como fez o Anteprojeto.
TERCEIRO A terceira inovação, introduzida pelo Anteprojeto no sistema tributário até agora vigente, é relativa fi
disposição que procura exterminar a dupla tributação, -pei&
União e pelos Estados, em verdade merecedora de definitiva e completa extirpação das nossas leis e dos nossos
costumes.
Infelizmente, porém, a disposição aludida não é de aceItar, porquê submete ao Conselho Supremo, que não é autoridade estadual, o direito de propor alterações nos tributos
decretados pelos Estados, cuja ação só deve ser limitada,
neste particular, pelas regras que lhes forem traçadas na
Carta Fundamental. Acresce que a intervenção do Conselho
Supremo se processa, ouvidos apenas o Ministro da Fazenda
e os Presidentes de Estado, que não são, por igual, as autoridades a que o próprio Anteprojeto confia a elaboração
das leis de impostos. estaduais e federais.
Desta inovação, já disse, com inteira razão, o ilustre
Sr. Cardoso de Melo Neto, em um dos seus discursos: "êsse
dispositivo é para n6s o mais nefasto possíveL .. ; dá o
remédio, quando o mal já está praticado ... ; não previne,
reprime ... ; em ciência das finanças. não é possível reformar. alterar, modificar o sistema tributário todos os anos...;
assim. pois. -a providência é contraproducente".
. QUARTO - A ·quarfa inovae·ão digna ,de registro, e, em verdade. justificadora de amplos louvores aos ·que elaboraram o
Anteprojeto, é pertinente á exclusividade da competência municipal para a decretação de determinado!: tributos. firmada
no art. 89, que carece de ser mantido, porquê colocá os Municípios ao abrigo das invasões dos Estados. que lhes arrancam as pequenas rendas e. com elas, a possibilidade de progredirem e de atenderem ás muItiplas exigências dos serviços
que lhes competem.
QUINTO A última modificação respeit.a á permissão
para infringir o salutar e justo princípio da uniformidade dos
impostos f.ederais para todos os Estados, medida cujos benefícios possíveis serão, talvez, destruidos pelo jogo político. que
pode determinar. Será preferível tentar a obtenção daqueles
benefícios por forma diversa, menos perigosa, de que se tratará oportunamente.
Vil - AS FINANÇAS DA UNIÃO
Antes de qualquer tentativa de distribuição das rendas
públical'l entre à União, os Estados e os Municípios, parece
de bom conselho apreciar, preliminarmente, as situações financeiras do País e das suas unidades federativas.
É o que se passa a fazer, de agora em diante.
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o exame das receitas do Tesouro Nacional, _durante o
largo período de quarenta anos de regime republicano, revela
a manifestacão de três grandes crises nas·· arrecadações efetuadas: a primeira, de 1900 a 1903; a segunda, de 1913 a
1915, correspondente aos primeiros anos da guerra mundial;
a terceira, finalmente, ainda não encerrada e muito mais intensa e d~radoura, no quinquênio de 1929 a 1933.
Em verdade, no último período aludido, apesar dos
acrescimos em geral havidos nas tributações e, até, do recurso de cobrar em ouro, desde 1931, todos os impostos de
importação, as receitas em ouro caíram de 198.859 contos.
em 1928, a 71.142 contos, em 1932, e as receitas totais em
moeda "nacional, desceram, nêsse mesmo ano, a 1.695.555
cóntos, quando· haviam atingido a 2.216.513 contos, em
1928.

E isso, apesar da conversão dos 71.142 contos, acima
referidos, haver sido feita ã razão de 7$739 por mil réis
ouro, enquanto a parte em ouro, verificada em 1928, foi
reduzida a moeda nacional, ã taxa de 4$567. Se os mesmos
71.142 houvessem sido transformados na base registrada
em 1928, a arrecadação total em 1932 não teria excedido
de 1.468.893 contos.
É isso, pelo menos, o que evidenciam os dois quadros
imediatos:

TAXAS DE CAMBIO

Cambio ouro no ano
Diferenças ou, oscilações

o

l'-<

Mínimo

Médio

Máximo
U>

::l

,I

o
o

"O

o

'bõ

"<t.l
....

'<

~dc:J

l><I=iS
~ <D ....

E-;

I

1889 ....
1890....
1891....
1892....
1893....
1894....
1895....
1896....
1897....
1898....
1899....
1900....
1901....
1902....
1903 ...•
1904
1905
1906
190i
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1
1914....
1915....
1916 ..•.
1917 ... ,
1918....
1919 ....
1920. . . .
1921....
1922....
1923....
1924....
1925....
1926 .•.. "
1927 .... \
1928....
1929....
1-roO. • • •
1931....
1932. . . .
1933. . . •

24
20
fi

10
10
9
9
8

6
5
6
7

9

11
11
11
13
14
14
15
14
14
15
15
15
10
fi
11
fi
11
12
6
5
5
4
4
4
5
5
5
5
.{
3
3
2

1/4
1/2
1/2
1/8
1/32
7/8
5/8
11/16
23/32
7/32
5/8
57/64
19/32
5/8
31/32

1/64

61/64

59/64

53/64
53/64
57/64
3/32
45/64
11/64
11/1.6
11/16
7/64
23/32
1/32
·31/64
3/16
44/64
63/64
23/32
23/32
111/128"
29/64
31/64
15/156
495/512
395/512

24.250
20.500
H.500
10
10.125
9.031

9
8

6.874
5.624
6.686
7
9.998
11.218
11.624
11.889
13.593
14.624
14.967
15.016
14.952
14.920
15.827
15.827
15.889
10.094
11. 702
fi .172
11.686
11.686
12.109
6.998
5.031
5.504
4.1.871
4.515
4.983
5.719
5.719
5.867
5.453
4.484
3.059
3.097
2.576

-

26
22
14
12
11
10

7/16
9/16
29/32
1/32
19/32
3/32
9 15/16
9
1/16
7 23/32
7
3/16
7
7/16
9 29/64
11 17/64
11 29/32
11 61/64
12
1/8
15 25/32
16
1/32
15
5/64
15
1/64
15
1/64
1.6
5/64
15 31/32
16
15 61/64
14 21/32
12 !ij64
fi ~ti/16
12 45/64
12 57/64
12 29/32
10 23/64
6 11./32
6
3/8
5
1/64
5
3/8
1
1/16
7
9/M
5 27/32
5 57/64
5 109/128
5 13/32
3 147/256
3 251/512
2 255/256

o

a.>
't:l

26.4371 27
3/4
22.562 26
14.905 20
3/4
12.031 16
11.593 13 15/16
10.094 12
1/2
9.936 11 13/32
9.062 10
5/16
7.998 8 31/32
7.1871 8 27/32
7.437 8
7/32
9.4521 14
1/16
11 .2651 13 13/32
11.905112
.9/16
11.952 12
5/8
12.1251 13 35/64
15.780118
1/16
16.031 17
9/16
15.078 15
9/32
15.016 15
1/64
15.016 15
1/4
16.078 18
. 15.967 16
1/16
16
16
9/64
15.952 16
7/64
14.655 15 15/16
12.4521 i3 61/64
11.936\12 39/M
12.702: 13 47/64
12.8891 18 19/M
12.905 14 29/32
10.359 13 37/64
6.343 7 55/64
6.374 6 15/16
5.0161 5 45/64
5.374 6
6.062\ 7 17/32
7.1411 7
7/8
5.844 5 29/32
5.891 5 29/32
5.8521' 5 29/32
5.406 . 5 57/64
3.457 4 49/64
3.489 3 323/512
2.996 3 79/128

27.750' 2.1871
26
I 2.06~
20.7501 3.405
16
I 2.031
13.9361 1.468
12.5001 1.063
11.. 4061
936
10.312/1.062
8.967 1.124
8.8421 1.563
8.2181
751
14.0621 2.462
13.4061 1.267
12.562
687
12.6241
328
13.546\
236
18.062 2.187
17.5621 1.4 7
15.281\
110
15.016
O
15.250 1.064
-18
1.158
1.6.062
140
16.140
173
16.1091
63
15.9361 4.56:1
13.9521
750
12.608
764
1.3.7331 1.01.6
18.2961 1.20i5
14.9051
796
13.5771 3.361
7.8581 1.312
6.9361
870
5.7021
829
6
1·859
7.5301 2.079
7.8751 1.422
5.9061
125
5.906
24
5.906
399
5.890
922
4.766
398
3.708
392
3.618
420

I

3.5001 1.313
5.5001 3.438
9.2501 5.845
6
I 3.969
3.8111 2.343
3.4691 2.~06
2. 406 11.470
2.312 1.250
2.. 0831
969
3.2181 1.655
1. 532! . 781
7.0621 4.610
3.508 2.141
1.3441
657
1.0001
672
1.6571 1.421
4.4691 2.282
2.938l 1.531
3141
203

OI

.

O

2981
234
4.080 1.922
235
95
3131
140
220\
157
5.8421 1.281
2.25011.500
1.436
672
2.0471 1.031
6.6101 5.407
2.7961 2.000
6.5791 3.218
2.8271 1.515
f. 43·21
562
f.515\
686
f. 486
626
2.5471 1.468
1561
734
1871
62
139l
15
4531
54
1.4061
484
1. 707] 1.309
6111
219
1.042\
622

I

1$0211
2.12
1$197j 19.66
1$811 81.13
2$2441124. 42
2$329 132.88
2$6751 167.49
2$7171171. 70
2$979 197.93
3$498 249.80
3$756 275.66
3$630 263. OS:?
2$856 1.85.06
2$3971169.67
2$268 126.77
2$2591 125.88
2$227\122.68
1$710 71.09
1$6841 68.42
1$791 79.07
1$7981 79.81
1$7981 79.81
1$581 58.10
1$69169.08
1$687 68.75
1$69~
69.24
1$842\- 84.22
2$168 l16.81
2$262 n6.18
2$1211 In.55
2$094 10~.45
2$042 1.Ofi:20
2$606 160.'\.3
4$256 325. 6J
4$235 323.53
5$383 I 438.32
5$023 . 402.32
4$454 345.36
3$823 282.32
4$620 362.06
4$5711 357.18
4$633 363.34
5$0581 405.81
7$8101 681.01
7$7391 673.89
9$012 801.24

I

ÔBSERVAÇÕES As taxas médias por ano foram calcu! adas pelo processo usualmente. adotado entre nós, por não
. ser possível determiná-las com exatidão, pelo atender, como seria de desejar, no período de cada ano, á soma das im..
. portancias movimentadas em cada dia ás taxas vigorantes nêsse dia.'
.
. ,
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Para melhor exame da atual situação, encerremos entre limites
receitas arrecadadas pela União, no último decênio, por exemplo.

mais proximos as indicações relativas

ás

Em tal caso, são as seguintes as receitas a .comparar:

DESPESAS EFETUADAS
(em contos de réis)

Ano.

Ouro

louro
convertido

I

Papel

I

Total

Táxas
médias
do cambio
(em decimais)

Valares
do
mil réis
ouro

I

5.016

5$383

5.374

5$023

1.923 • • • • • •

98.596

530.742

751.608

1.983.350

1.924 • • • • • •

H7.389

589.645

920.863

1.510.508

1.925 • • • • • •

157.316

700.685

L012.543

1.713.228

6.062

4$454

1.926 •• -• • • •

162.772

621.302

1.026.587

1.647.889

7.Ui

3$817

1927 • • • • ••

177.125

808.929

1.230.577

2.039.50Q

5.844

4$567

1928 • • • • • •

198.859

908.188

1.305.326

2.216.513

5.891

4$567

1.929 • • • • • • ,

190.385

869.491

L3S1. 754

2.201.245

5.852

4$567

1930 • • • • • •

120.930

603.080

1.074.871

1.677.951

5.406

4$987

1.931. • • • • • •

107.902

840.772

1.264.364

2.105.136

3.457

7$792

1932 • • • • • •

71.142

551.852

1.143.703

1.695.555

3.489

,

Observações

Em 1933, são os seguintes os
dados aproximados
I;

Receita . . ......•
Receita ouro convertida . ...
Receita papel •....
Receita total . . ...
Valor do mil réis
ouro ........
Taxa média do cambio . . .......

.

~$082

2$905

7$757
1

o quadro fala bem alto. Julga e condena, sem auxilio dI! quem quer que se,ia. Não é mistér comenta-lo.· Todavia,
teremos de voltar aêle adiante, quando houvermos de estudar as fontes, de onde as receitas promanam, no intuito
do detorminar as causas que lhes reduzem a descarga.
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AS DESPERAS DA UNIÃO:

,Com respeito ás despesas realizadas no mesmo decanio acima considerado, de 1923 a 1932, os elementos
registrar são os que constam da relação abaixo, extraída do BaJatorio da Contadoria Central da Ropública de f 932:

8

'\

DESPESAS EFETUADAS
(em contos de rói!)

Ano!

(.

.,

"

Ouro

louro
eonvtrtido

I

Papel

.'

I

Total

Ta:ta!
média!
do cambio
(em decimais)

,)
Valores
do
mil réi!

Observações

ouro

li

i'

1923 • • • . • .

90.888

484.203

i.084.942

i .569.146

6.016

5$383

1924 • • • . . .

88.923

400.155

f,229.667

1.629.822

6.374

5$023

1925 • • • . . .

85.728

888.236

f,870.989

1.759.225

6.062

4$454

i.926 • . . . . .

89.641

386.337

L48LU3

1.767.750

7.141

8$817

1927 • . . . • .

109.965

519.IH6

1.506.448

2.025.950

5.844

f928 ,i; •••••

138.875

649.607

1.700.500

2.850.107

5.891

1929 • • . . . .

12lL230

607.927

1.814.465

2.422.395

5.852

1930 • . . . . ,.

227.723

682.468

1.828.074

2.510.542

6.406

i931 • • • . . .

89.743

7H.547

1.335.074

2.046.621

3.457

1982 . • . • • .

81.482

243.585

2.616.084

2.859.669

3.489

"

,

1-

O decrescimo notaval da
despesa em ouro, depois
de 1930, corre muito por
conta do contrato do terceiro (unding.

2 - Os valores do mil réis
ouro considerados na
conversão pela Oontadoría Central da Repúblioa
4$567
foram, para cada ano:
4$567

4.$567

1923 - 5$000 1924 - 4t500
1925 - 4$500 1926 - 3'817
1927 - 4$567 1928 - '$567
7$792 1929 - 4$567 1930 - 4t987
1931 - 7$792 1932 -7$757
7$757
4$987

<1J
:Q)
'-o

fD

:Q)
'-o

I.S! o
'-o,Q l:l
~SClS
l:lelS o
elO'O
COlOo
o elS.S!

Q)

o't:l

i

~'"'~
:::l ....

Exercícios·

o~

o

I

~.....

•••••• ••••••
•••• ••••••••
•• .... ......
••••• ••••••.

.•••.•••••..
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I
I

245.890
I 315.587
265.269
I 306.552
I 342.344
I 303.546
I 323.758
31.8.228
50.937
145.476
226.476
43.961.
105.3731
231.578
42.905
97.309
243.184
44.852
1.01.3211
249.513
50.051
111.4641
267.102
56.211
96.121
283.464
88.036
148.253
268.641
104.952
187.969
300.826
86.836
1.56.131
268.224
85.301
153.371
274.992
fiO.350
174.463
322.054
fi9.817
202.610
342.307
132.629
223.745
376.231
150.595
254.807
385.808
75.871139.754
278.997
48.315
104.747
299.144
61.268
138.588
331.914
61.325
130.070
429.519
104.012
21.7.801.
427.488
100.147
204.500
460.763
103.731
270.323
476.515
74.187
315.740
546.397
76.191
322.669
595.496
98.596
530.742
752.608
117.389
589.6451
920.863
157.316
700.685 1.012.543
621.302 1.026.587
- 162.772
177.125
808.92911.230.577
198.859
908.188 1.305.325
190.385
869.491! 1.331.754
120.930
603.080 1.074.871
107.902
840.772 1.264.364
71.142
551.85211.143.703

I

o

•••••••.••••
••••••

ã)'O
s:lo<1J
elS°

P.do

o:::;s

§
••••••.•.••.
.•••..•••• "1
.•.•••.•••••
•••••.••.. ·.1
,...........
'" ••. •••••.
•• • • • . • • •. • •
•••••. ••.••.
•••••••••...
•••••.•• •••.
.•••••.•.••.
•••• •••••.•.
••••••.•.•..
••..••••••..
.•• '" •••••.
••••••...•••
•.••..•..••.
•••.•• ......
••••.• •••••.
• •••... ••••.
.•••••
• ••••.
•••••• •••••.
•••••••••••• ,
•.•••. ..••••
...... •.••••
•••••• ••.•••
•••. ••••••.•

oc:\I

'"'0'0

lO

1.892
1893
1894
1895
1896
1897
1.898
1899
1900
1901.
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
19!0
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
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cn

õ

:ã)

- elS't:l_

'"'
_oc:\I'O

~ ..... Q)

._-..,) Cc

Q)

._~ I

<I)

.... 0 - 0

cc:>

~I .....
~CO~

o

co

~~elS
~5s:lo
OQ)

elSco,",
'O ,.Q

0<0

~S <1J

§

o

I

245.8901
315.587\
265.269\
306.5521
342.3441
303.5461
323. 758l
318.2281
371.9521
336-.9531
340.493,
350.8341
378.5661
379.5851
416.894\
488.7951
424.355\

-

7
Números mdices
ã3

01:
Q)

t:l.<

o
8

<=

§:

ô
........

00

§'

0

-

........ >

........ 0

lO

I

I

Observações

ct:"'"

~

--I
I
- I 1.001 100

127!
1081
125[
139/
- - I 1231
1321
1.291
35.18 1001 1081
31.27
721
941
28.57
671
991
28.88
701 1011
29.44
771 1091
25.34
67l 1191
35.56 1021 1001
38.44,1291 1221
36.79 1071 1091
428.36~1
35.80 1051 1121
496.5!"
35.13 120 1311
544.9171
36.63 139 1391
599.9761
37.29 1=54 1531
640.6151
39.77 175 157
418.7511
33.37
97 114
403.8911
25.93
721 1221
470.502
29.45
951 1351
559.5891
23.24
89 1751
645.289\
.33.75 1501 1741
665.263
30.73 141 1871
746.8381
36.19 18611941
862.137
36.62 217 - 2221
918.1651
35.14 222 2421
1.283.3501
41.35 364 3061
1.510.508
39.03 405 375
1.713.2281
40.89 481 412
1.647.8891
37.70 427 418\
2.039.5061
65.74 5561 500
2.216.5131
40.97 6241 532
2.201.245
39.50 598 5421
1.677.9511
35.94 415 4371
2.105.1361
39.94 5781 5141
1.695.555\- _ 32.55 379 4551

I

-

'-o't:l

::1

127
108
125
139
123
132
129
168
137
13.8
143
154
154
170
198
173
174
203
222
244
261
170
164
491
228
262
271
304
351
373
522
614
697
670
829
901
895
682
856,
689

As rendas em ouro de

1892 a 1925 convertidas em

papel foram calculadas ao
cambio médio do ano da
arrecadaCão constante do
quadro referente ás taxas
de cambio médio, máximo e
mínimo, em cada exercício
As de 1926 a 1932 pela
taxa média adotada pela
Contadoria Central da Re
pública e que foram:
Valor do mil réis ouro
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

-

3$817.
4$567.
4$567.
4$567.
4$987.
7$792.
7$757.

_

-
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Antes de qualquer confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas pagas; no periodo decenal em apreço,
cumpre assinalar:
PRIMEIRO - Que, nas despesas relativas ao exere·fcio de
1932, não estão incluidas todas as que seriam exigidas pelo
serviço integral das anuidades das dívidas externas da União,
se não houvesse sido assinado o terceiro runding.
SEGUNDO - Que, por conta de tais dívidas e por fôrça
do mesmo funding, apenas foi despendida, em 1932, a importancia de 370.712 :527$000.
TERCEmo - Que, se não estivesse em vigor aquêle funding, o serviço de juros e de amortização das dívidas externas da União exigiria a despesa de L 12.839.347, ou para o
valôr médio atual de 60$ por esterlino, 770.360:820$000.
QUARTO - Que, assim sendo, a despesa a efetuar em 1932
deveria ter sido de 2.859.669:000$ -1- [770.360:820$ 370.712:500$]
3.259.317:000$, ou quasi o dobro da receita no mesmo exercício financeiro.
;
Isto posto, fazendo abstração do funding, a findar em
Outubro do corrente ano, é de concluir as despesas, a considerar em qualquer confronto, devem ser as seguintes, em que
a parte ouro foi reduzida a moeda nacional, ao cambiomédio vigorante em cada exercício.
Anos
Despesas
em contos

=

1923. .
1924 .
1925 .
1926
1927 .
1928
1929
1930
1931 .
1932
TIl

..................................•
.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

..................................•
.... ..... .. .... ...... . ..........
, .. . .... .. . . ...... ..
. ...... .... . ...... ...... . ..........
.. , .. ,
,
.
_

1..569.146
1 .629. 822
1..759.225
1.867.750
2.025.959
2.350.107
2.422.392
2.510.542
2.710.635
3.259.317

- O CONFRONTO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS.
Não é animadora, 'antes profundamente mal impressionante, a comparação entre as receitas .totais por ano, em moeda nacional, e as despesas, segundo á relação imediatamente
anterior, e também expressas na mesma moeda. .
Para facilitar o confronto parece de bom conselho
l'euní-Ias em um s6 quadro.
Receitas
Despesas
Anos
em
em
Diferenças
contos de réis contos de réis
1923 .

1.283.350

1926
1927
1928 .
1929
~930 .
1931 .
1932 • .

1.713.228
1.647.889
2.039.506
2.216.513
2.201.245
1.677.951
2.105.136
1.695.555

192~
192~

1.510.~08

1.569.146
285.796
1.629.822
119.314
1..759.225
45.997
1..867.750
219.861
2.025.959 +
13.547
2.350.107
133.594
2.422.392
221.147
2.510.542
832.591
2.710.635" --.,.; 605.499
3.259.317 - 1.5-63.762

OBSERVAÇÕES ~ As despesas e, bem assim. as receitas de

1932 foram, por certo, infiuênciadas pela revolução constitu-

-139 -

cionalista em São Paulo. O mesmo pode sêr observado, quanto ao ano de 1930, por causa da revolução de Outubro dêsse
~
ano.
Cumpre agora examinar a distribuição das despesas pelos diversos departamentos da administração pública, afim
de tornar· possivel a indagação das possibilidades de sua redução.
IV - A DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS.
As publicações feitas pelo Sr: Valentim Bouças. Secretãrio da COMISSÃO DE ESTUDOS ECONOMICOS E FINANCEIROS,
permitem concluir terem sido as seguintes as relações percentuais das despesas de cada departamento, no quinquênio
decorrido de 1928 a 1932:
'
Ministérios
Justiça . .. ...... '"' ........ - ...........
Exterior. . . .........................
..........................
Marinha ·
Guerra . . ..............................
Agricultura . .. .......................
. Viação e Obras Públicas ...
Educação ... . ........................
Trabalho e Comércio . . ..
Fazenda · ..............................

1928 1929

1930 1931

1932

%
%
4.6
6.2
1.4
1.4
6.7
7.1
10.6 11.4
2.2
2.1
20.3 20.6
3.9 3.8
0.7
0.7
49.8 4e.7

%
%
%
5.9 3.7 3.0
1.5 1..6 1..2
7.4 6.0 5.2
12.3 13.5 10.7
1.3
2.3 1.6
21.8 19.5 15.0
4.3 5.2 4.1
0.5
0.8 0.6
43.7 48.3 59.0

Durante o mesmo lustro considerado, as despesas efetivas dos diversos Ministérios podem ser representadas pelos
números indices abaixo transcritos, todos obtidos nas publicações aludidas.
Ministérios
Justiça . ...............................
Exterior · ..............................
Marinha · ..............................
Guerra . .. ..............................
Agricultura . .. ......................
Viação e Obras Públicas
Educação
............................
Trabalho e Comércio . ...
Fazenda · ..............................

..

1928

1929

100
100
100
100
100
100
100
100
100

141
108
110
111
100
'104
101
112
110

1930 1931
135
116
U6
123
114
i13
fi7,
133
113

70
102
78
112
66
83
i15
83
96

1932
76
101
90
fi8
72
86
123
96
102

Cumpre observar, porém, que não são de considerar as reduções apontadas nos números indices do Ministério da Justiça, de vez que grande parte dos encargos que lhe cabiam passou para o novo Ministério da Educação. Análoga observação é
de fazer,_ com respeito ao Ministério da Agricultura, de que
muito dos seus antigos serviços passaram para o novo Mi-nistério do Trabalho.
-Também o da Viação deixou de despender com a Repartição de Aguas. que passou para o Ministério da Educação a:
Saúde Pública.
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o ilustre Sr o Cincinato Braga apresentou há dias, em seu
magnífico parecer, a seguinte relacão percentual de despesas:
%
0.8
o_o
o.•
Trabalho, Indústria e Comércio ., oo
1.8
Exterior • . .... ; ... oo oo.. o. o o...• oo• o...
2.3
Agricultura • . .. o. o
o ooo•••• ooo• o.. o
2.7
Justica e Interior . ., oo. ooo.. o
o..•. oo.... o.•
4.2
Fazenda • • .,. oo... o.. oooo.. o-o . ooo.. o•. o. o. o .
6.2
Ensino e Saúde Pública o . . '" o. .
Obras Públicas • o•••.• oo.... o.. o. o...•. oooo. o" • ·32.0
50.0
Fôrças armadas (Marinha,' Guerra e" Policia) o.....
0-

100.0

Total •

A êste -prop6sito, quando fui relator do orçamento da
Guerra, no Senado, assim manifestei miliha maneira de
pensar:
"Em face dos inúmeros exemplos que a história põe
em notável relêvo, sobretudo no nosso continente, ninguém
mais tem o direito de ignorar, nos tempos atuais, que a capacidade de uma nação, na defesa da integridade do seu territ6rio ou na repulsa digna de uma agressão á sua honra
e á sua liberdade, depende, precipuamente, da Sua potencialidade econômica. As grandes nações
contemporaneas
não mais buscam alicerçar o seu prestígio na exclusiva
energia atual dos seus exércitos e das suas armadas, senão
também, e principalmente, na capacidade potencial da própria nação, porquê não há prestígio possível sem o amparo,
sempre eficiente e sempre imprescindível, dos povos fortes,
pela sua grandeza econômica e pelo aproveitamento máximo das suas energias produtoras no fecundo domínio da
indústri~o

~

Os grandes exércitos, de custosa imponência, e as possantes esquadras, de oneroso esplendor, a que erradament.e·
recorrem os que só confiam nos nocivos exemplos da paz
armada européia, nem podem ser mantidos sem finanças públicas sadias, que se originem do contínuo evoluir econômico indústrial das nações, nem são necessários, tampouco,
á pratica do simples princípio preventivo, que se constitue obrigação iniludível do Estado moderno, a êle não impõe, por certo, o acoroçoar injustificável de criminosos pensamentos agressivos. As forças armadas das nações modernas só devem ter objetivos de defesa, e não o de agres."üo.
porquê, nos termos da precisa distinção entre dois intuitos
tão diversos, "la défense est le droit ab80Zut de l'h.omme;
elle est noble, belZe, digne de tous Zes respects; Z'attaque ~st
la violation absolue des droits de Z'homme; elle est odieuse,
abjecte, elle mérite le haine et le mépris". (Norvicow ~ La
Féderation de Z'Europe,París, 1901). Se, pois, do ponto de
vista da moral e da ciência política propriamente dita, as
instituições armadas constituem garantia preventiva da
Economia da coletividade - muito embora sejam. direta:"
mente dependentes dessa mesma Economia; - nos tempos
atuais, maximé nos -países novos, . ainda em formação.
aquelas instituições podem _ bastar á sua elevada e nobre
missão, desde que formem Um simples núcleo central, ainda
que reduzido, de onde se irradiem a cultura de um povo. o
desenvolvimento ititelectualemoral -da juventu-de, os hábitos
de ordem" e de disciplina, <iue.enrijat;n o caráter do homem,

-
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o fortalecimento da conciência nacional, e apertar os la«;os
da unidade moral da pátria e, em consequência, o preparo
final de uma nação inteira para a defesa efieiente· dos seus
sagrados patrimõnios.
As nações fortes são aquelas que não agridem, mas que
podem resistir ás agressões, pela sua força econõmica e pela
cultura do seu povo, uma e outra independêntes de grandeza atual de suas forças armadas.
A banalidade de tais conceitos não servirá para lhes negar a evidência· incontestável, antes se presta para demonstrar que êles já conquistaram, no seio mesmo dos povos, o
terreno amplo em que a semente, lançada de tempos a tempOs pelos grandes pensadores. da humanidade, tem encontrado e encontrará eternamente, todos os elementos precisos á sua benfazeja germinação e ao seu fecundo desenvolvimento.
Ainda há poucos dias, comemorando o centenário. da .
doutrina de Mônroe, que é, sem dúvida, afirmação irrefutável, E. Hughes encerrava, perante o Instituto dos Advogados de Minneapolis, em uma singela, mas expressiva frase,
todos os ideais da única· poIftica externa que as nações devem cultuar, sem intuito imperialista e sem pensamentos de
agressão: - "Viver é deixar viver" _ - Para tanto conseguir, bastará, por certo, manter a nação permanentemente
aparelhada, pela sua contínua evolução industrial e pela sua
definitiva independência econômica, uma e outra reveladoras, por necessárias e suficientes, da capacidade de transformação, em qualquer •momento, das energias potenciais
de um povo convenientemente educado, em energias atuais.
e cujo exato conhecimento impõe a considera«;ão e o respeito do estrangeiro, sempre despreocupado de agressões por
parte dos povos que trabalham.
A denominada doutrina de Mônroe, a -que acima aludimos, proclamada no primeiro quarto do século último quando as nações da Europa ainda estavam embriagadas pelas vitórbs das guerras da conquista - 'nã,o teria merecido
o assentimento tácito, mas respeitoso, dos povos imperialistas da época, se o extraordinário desenvolvimento industrial e econômico dos Estados Unidos não houvesse obrigado, ainda que a contragosto das potências militares de então,
a consideração do europeu pelos princípios contidos na célebre fórmula do presidente americano.
Não foram, sem dúvida, os grandes exércitos e as possantes esquadras, dos quais não dispunha naquêle tempo a
maior república da América, que forearam o recuo difinitivo de Napoleão m no México,emi866, quando, sob a hábil
e inteligente aoão do secretário de Estado William H.
Seward, os Estados Unidos pela primeira vez revelaram ao
mundo a formidável grandeta das suas energias em potencial, sempre prontas a uma e!iciênte e indestrutível- acão
imediata, . e reclamaram, com o amparo exclusivo da sua independência econômica, a retirada, para 8. França, das tropas estrangeiras invasoras do nosso continente.
Tampouco influiram para resolver, em i868, o problema .delicado e complexo da expatriação aqueles mesmos fortes elementos de guerra,c. aos quais não podia recorrer de
pronto a nação americana, que então ainda os não possuia
organiza.dos. Apesar da oposição tenaz da Alemanha e da
Inglaterra, uma e outra direta e efetivamente interessadas
em manter a nacionalidâde dos seus filhos. emigrados para
a .Am·érica, fizeram os· Estados Unidos vingar, e a impuse-
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ram ao mundo, a fórmula final, . encerradora de irritantes
e melindrosos debates travados nas chancelarias; a propósito de inúmeros casos concretos, votada a um tempo, nimine
discrepante, pelos dois partidos políticos da América do
Norte, na maior e mais bela manifestação de confiança no.
valor das energias latentes de um povo: - "A. expatriaçãoé um direito material e fundamental do indivíduo, condição indispensável ao gIJzo da vida e da liberdade de cada
um".
Pouco mais tarde, em 1871, a força irresist:vel de um
povo em trabalho prestigiava de tal f6rma os Estados Unidos junto a todas as nações do mundo, que o govêrno americano poude obter a, assinatura da Inglaterra no tratado de
\Vashington - um dos mais notáveis acontecimentos na história das relações internacionais, o maior e mais fecundo
serviço prestado pelos Estados Unidos á causa da civilização, no justo julgamento de Joaquim Nabuco (Share of America in civilisation, artigo publicado na American Historiem
Review, em Outubro de 1909), - c em virtude do qual as
duas nações, dando ao mundo salutaríssimo exemplo, submetiam a um arbitramento pacífico e á decisão de um tribunal todos os litígios importantes que então as separavam,
entre os quais se contava o do .. Alabama" e de outros navios,
saídos de portos ingleses para dar caça ao comércio federal, com absoluto desprêso, por parte da Inglaterra, dos
mais comezinhos deveres da neutralidade estrita. E isso, no
"on ne saurait
tempo em que, no dizer de Tocqueville, voir de haine plus envenimée que celle qui existe entre les
_
Americains des Etats Unis et les Anglais".
A resolução feliz e pacífica dos diversos incidentes
apontados não pode ser sequer atribuída á ação de uma diplomacia hábil, por decorrer, exclusivamente, da grandeza econômica de um povo. Os Americanos persistiram sempre,
como por vezes assinala Bryce em seu admirável estudo
sôbre os Esta.dos Unidos, em :ie manter afastados dos negócios do mundo, revelando mediocre curioslc:!ade pelas questões internacionais. :I::ste ou aquele presidente poderia ter
tido um bom secretário de Estado, mas a massa da opinião.
segundo observa meticuloso historiador daquêle país, considerava a diplomacia como um corolário da monarquia.
":I::sse sentimento do povo era partilhado pelas Camaras
Federais, que se recusavam; a votar dotações conveniêntes
para,- os representantes da América junto ás nações estrangeiras. Sómente em 1893, permitiu o Congresso, pela primeira vez, a nomeação de ministros com título de embaixadores, e isso mesmo conseguido pela inserçãosubreptícill,
em um projeto 'de lei referênte á matéria em absoluto diversa, de uma cláusula em que se autorizava o presidente
usar de reciprocidade, se alguma outra nação enviasse um
embaixador aos Estados Unidos". (Max Farrand. da Universidade de Yale, The United States) • .
Apesar' das 'falhas da sua diplomacia, - postas em evidência até, ás vezes, por alguns dos secretários de Estado,
como Richard Olney, por exemplo, que conseguiu. despertar a desconfiança dos povos latino-americanos com a canhestra declaração "da sIJberania dos Estados :Unidos em
todo o t:ontinente", "onde a sua vontadé faz lei, sempre que
êles julgarem conveniente intervir" - não poude -a Inglaterra resistir, em _1895, á ação harmOniea e deliberada dogovêr. noe do povo da América dó Norte. que, de surpresa, exigiram ,f?sse resolvida por arbitramento uma questão de li-
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mites -entre a Venezuela e aquele país europeu. A habilidade
de Salisbury e o poder formidável da frota inglesa, em face
da reduzida esquadra americana, de nada serviram então.
As recusas da Inglaterra, respondeu o presidente Cleveland,
"propondo ao Congresso, em mensagem especial, a nomeação
de uma comissão para fixar o verdadeiro traçado da fronteira litigiosa. Quando o Congresso votou a lei solicitada,
pondo cem mil dólares á disposição da Comissão de estudos,
sem uma só voz contrária nas duas Camaras Federais e com
a aprovação pública de toda a União, sentiu a Inglaterra a
ameaça de uma guerra", e Salisbury, compreendendo o êrro
praticado e avaliando, com o admirável senso prático inglês;
os perigos de uma luta com uma nação fortalecida pelo direito e pela sua já enorme potencialidade econômica, abandonou a política por onde enveredara, pôs á disposição
da comissão americana todos os documentos oficiais de que
dispunha o govêrno britanico .e aceitou, finalmente, o arbitramento, cuja sentença foi por ambas as partes interessadas religiosamente cumprida. A êsse tempo, o Exército
americano ,era composto de cerca de 25.000 soldados apenas, sob o comando e direção de 2.000' oficiais, mas êstes
últimos, observa Bryce, eram admiravelmente preparados
em West Point, a formosa escola militar, que até hoje conserva o seu elevado caráter e que, desde '1 sua fundação,
sempre primou em se manter. em absoluto afastamento de
' .
quaisquer "affiliations politiques". ,;.:
Na última grande guerra, a ação decisiva de Woodrow
\-Vilson, que se sentia apoiado por uma nação inteira, cujo
idealismo confortador assentava em a incontestável grandeza econômica do seu povo, não resultou da vontade do presidente, nem se escudou: em grandes forças combatentes,
preparadas para o exclusivo serviço da guerra, durante longos anos de paz. A capacidade econÔmica dos Estados Unidos então poude pôr em ação as maiores energias, "cimentar a união de todos os filhos da América do Norte, promulgara lei do-serviço militar obrigatório, preparar milhões
de homens para o sacrifício voluntário, dar a todos noção
exata do valôr infinito do esfôrço comum, adormecer interesses de classes, abafar preconceitos sentimentais", e levar,
enfim, á causa da humanidade; o auxílio máximo, e decisivo, de que carecia para a sua' definitiva vitória.
Muito propositadamente mencionâmos apenas osexempIos da história americana, porquê o nosso continente não
está, graças a Deus, nem talado por ódios de raça que separem as nações. nem sulcado por preconceitos religiosos,
que dividam os homens; os povos da América precisariam
fechar os olhos ás mais claras evid~ncias do seu estado P.olítico e da sua missão histórica, se quisessem imitar os desastrosos exemplos da paz armada européia, pois não se encontram sob o domínio das mesmas apontadas causas. "Não
há entre êles outro elemento de possível oposição, diverso
dos que provêm, naturalmente, das emulações próprias do
progresso. Em plena fase de desenvolvimento, como estão
na hora presente, não encontram incentivos para aventuras
guerreiras, que se traduziriam em desastre sem compensação, mesmo no pressuposto de vitória. A sorte lhes deu tal
abundancia de recursos~ tão honesta limpidez de antecedentes, .tão necessária solidariedade de interêsses e tão amplo
espaço para aplicação da sua atividade construtora, que não
há contar com a possibilidade de choques violentos. A fraternidade é, para OS povos da América, mais do cque ?o sim-
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pIes expressão de um sentimento humano, por constituir
vínculo indestrutível de interesses que se não contrariam" •
. São. despesas irredutíveis, entre outras, as que correspodem ao pagamento das anuidades das dívidas externas
e internas da Nação.
Estas despesas assim são compostas:
1 -

Quanto á dívida externa.

.

Quando forem reclamados os serviços da dívida externa, integralmente, haverá a pagar, logo no primeiro ano
posterior a Outubro de 1934, - data de terminação do prazo do contráto de funding:
Libras.
7.942.710
Dólares . .
..............
17. 42L 503
Francos franceses.
105.340.376
Os quais, transformados em esterlinos, á r~ão de 4.86 d6lares e de 80 francos papel por to representam f 12.839.347,
tudo de acOrdo com as relações apresentadas mais adiante.
Assim, para o valor médio de 60$O()O por ~sterlino, os
serviços de juros e de amortização da dívida externa fundada atingirão a 770.360:820$000, papel, como, anteriormente,
já foi dito.
2 -

Quanto á dívida interna.

-Os juros anuais da divída interna fundada do País atingem hoje ao valor de 166.408 contos, conforme demonstração constante de páginas ulteriores.
A soma das duas parcelas indicadas atinge, portanto,
enquanto for a taxa.cambial a mesma de agora:
770.360:820$000
Anuidades da dívida externa. " . . ..•
Juros da dívida interna . . . ........•
166.408:000$000
Total .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936.768 :820$000
ou mais de 49 °1° da receita total arrecadada, se a admitirmos igual á média registrada no quinquênio 1928-1932, mé. dia que foi de 1..979.500 contos de réis ou, sejamaproximadamente, 2.000.000 de contos.
Assim, portanto, a despesa irredutível proveniente dos
serviços de juros e amortizações das dívidas fundadas, externa e interna, - AO MENOS ENQUANTO o CAMBIO SE MANTIVER NA CASA, AGORA VIL, EM QUE ORA SE ENéoNTRA, representa cerca de 50 0jO da receita total.
Restará, em consequência, apenas 1.000.000 de contos
para todos os demais serviços, os quais exigiram, em f93f,
antes da revolução constitucionalista em São Paulo, - para
despresar fatOr anormal de despesas, - as seguintes importancias, 'cextrafdas do já citado RELAT61lIO DA CONTADOIlIA
CEr."T1UL DA ltEPliBLICA, de 1931:·
contos
Ministério da Justiça . . ...................•
74.698
Ministério do Exterior . . " .....•..........
33.124
Ministério da Marinha ., . . .......•.......•
i2L286
Ministério da Guerra. . . . ...............•..
275.407
Ministério da Agricultura . . ., ....•........
32.919
Ministério da Viação . .
~.
395.925
Ministério da Educação. . .......•.........
104.905
Ministério do Trnbalho :
~
.
12.550
. Ministério da' Fazenda (sem o serviço das dfvida·s)
.
370.924
Total

.... '.

'

~-:

.

t.421.738
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Como eliminar o defict de 421.738 contos, possivelmente já hoje elevado _talvez amais de 500.000 contos, em vista do continuo crescer=das,ccdespesaspúblicas?
É indagação que cumpre fazer, mas só oportunamente •
. Antes, porém, convém mostrar que as importancias acima exibidas, como representando o serviço de anuidades das
dividas -do Pais, correspondem de fáto ao saldo de tais dívidas.
As DIVIDAS EXTERNAS.

V -

Do já conhecido RELATÓRIO DA CONTADOR.IA CENTRAL DA RE- .
PÚBLICA, de 1932, e da magnifica publicação feita pelo ilustre e estudioso Dr. Souza Reis. sob o títúlo "A DEPRESSÃO
. Co:r.IER.CIAL E o FUNDING-LOAN", foram extraidos os elementos
do quadro imediato, -que dá conta dos saldos dos empréstimos externos em circulação no ·dia 31 -de Dezembro de 1931:
DIVIDAS EXTERNAS
Aplicações

Empréstimo

Saldo em circulação em
31-12-1931

Libras
Melhoramentos de vias férreas, abastecimento dágua da Capital e
outros serviços . • .......•..•...•.•.•..
1888 -- oi
% Construção e prolongamento
das estradas de ferro federais •.•••.•••••
1889 - 4 % Conversão dos empréstimos
externos de 1865, 1875 e 1886 .• • .•••••
1895 - 5 % Companhia E. F .. Oéste de
!-!inas . • •.•....•..•..•..•••.•.••••••.
1898 --'- 5 % Funding-Ioan. • •..•••.••...
1901 - 4 % Resgate de títulos de estradas
de ferro encarnpadas • • ..........•.•.••
1903 - 50/0 Obras do põrto do Rio de Janeiro
1 ~fO - oi % Conversão e resgate de títulos
da E. F. Oéste de Minas e construção de
estradas de férro no Ceará e Piauí. • ••••
1910 - 4 % Lloyd Brasileiro • •. ~ ..•..•
1911 - 4 % Obras do POrto do Rio de Janeiro •.••... '•••• ~ •••.•••••.•••••••••••
1911 - 4 % Viat;ãoCearense. • •••••••.•
1913 - 5 % Obras dos portos de Paranaguá,
Recife,' Corumbá e construção da Brazilian
Mines Railway • • •..• ~ •.••........•.•
1914 -.:. 5 % Funding-Ioan. • ••...•••••••
1927 - 6 *%Consolidação da divida flutuante

1883 -

4 % %

*

Total ••.•
1908-109 -

.............................. - ......

5 % Itapnra e Corumbá .••• .•••••

;Total "em franco papel
VOLUME:: X
~

L888.400
3.169.900
15.873.000
6.117.800
6.757.840
8.972.760
6.775.600
9.~65.100

344.300

2.871.700
2.281.046
10.262.260
!4.03i•.i80
8.372.300
96.886.486
96.181.500
96.181.500

10

-f461909 - 5 % Pôrto de Recife . . . . . . . • . .
1910 - . ( % Estrada de Ferro de Goiaz •.
19B - 4 o/ó Viação Baiana. . . .
.
1910 - 5 '10 Estrada de Férro de Gofaz (Decretos ns. 12.183, de 30 de Agosto de
1916, e 12.530, de 28 de Junho de 1917).
1922 - 5 % Empréstimo de 15.000.000 de
francos. contraído pela E .. F. Vitória a
Minas para construção da linha Curralinho a Diamantina (Decreto n. 15.844, de
14 de Novembro de 1922) .••...•.•••••

38.723.000
93.836.500
57.539.000
~

24.253.000

H.63S.000

Total em francos ouro • • .•.............

328.989.500

1921 - 8 % Compromissos do Tesouro • .
1922 - 7 % Eletrificação da E. F. Central
do Brasil . . .........................•
1926 - 6
% Consolidação da divida flutuante. . . .
.
1927 - 6 % % Consolidação da divida flutuante. • .. . ............•...••••.....

31..352.500

*

17.503.000
55.695.000
39.709.000

Total em dólares
144.259.500
Em 1935, os servil)os da dívida acima discriminada, nêles incluídas as amortizações suspensas, serão 0$ constantes do quadro abaixo, extraído, como o anteriór, do mesmo
magnífico trabalho <lo Sr. Souza Reis:
Emprést.
Amort.
Juros
Anuidade
Libras
Libras
Libras
157.721
316.032
473.753.
1. 1898 5 % .
797.638105.692
691.946
2. 1914 5 % . .
145.354
526.538
3. 1931 5 o/é " ••••••
671.892
1·ô8.000
4. 1883 4 Jh % • •
252.978
84.978
203.706
5. 1888 4 Jh. % ••
346.351
142.645
6. 1889 4 % . • ..
257.745
634.920
892.665
140.630
305.890
446.520
7. 1895 5 o/é • • "
213.720
338.780
552.500
8. 1903 5 % . . •
83.396
366.604
450.000 .
9. 1910 4 % • • •.
10. RescisionRailway 4 o/é •••••••
388.959
358".910
747.860
11. Lloyd Brasileiro
4 % • • • • .•
173.394
13.772
187.166
287.132
12. 19B 4 % ....•••
114.868
402.000
13. 1911 4 % Viação
16.430
91.570
108.000
Cearense
146.887
513.113
14. 1913 5 % . • . •
660.000
514.199
122.400
15. 1927 6 72 % . .
636.599
Soma _ . . .. 2.611.166
5.014.765
Americanos: . . ..•
$U. S.
$ U. S .
. 16. 1931 5 % "Fun.
ding" • .
1.494.227 .
903.541
17. 1921 8 % • • • 2.62S.000 2.508.200
18. 1922 7 % • • •
833.333 1.225.210
19. 1926 6 ::n % ••••
879.825 3.647.000
580.415 2.581.085
20. 19!7 6
% ••••

7.625.931
$U. S.
2.397.768
5.133.200
2.058.543
4.526.325
3.161.500

*

Soma • • • o~• •

5-.822.114

17.277.836

H.i55.722
,
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Emprést.
Francezes: . • • • .
21. 1909 5 % Porto
de Pernambuco..
22. 1906 5 % E. F.
Goyaz • • • ••
23. 1910 5 % E. F.

Curralinho a Diamantina . . .. ,
24. 1910 4 % E. F.

Goyaz • • ••••
25. 1911 4 % Viação

Baiana .

Somag . . •

Amort.
Frs. ouro

.Juros
Frs. ouro

Anuidade
Frs. ouro

259.000

i. 540. 000

2.199.000·

48.555

i.217. 116

i.263.571

26.400

733-.-929

760.338

742.626

3.757.274

·i.499.900

388.212

2.311.788

2.700.000

1.464.802

9.960.107

11.424.909

Frs.franc.

Frs.franc.

Frs. franco
26. 1931 5 % "Fun-

ding .•......

3.264.789

10.219.992

13.484.781

ltapura 'Corumbá.

653.201

4.809.07 4

5.462.275

3.917.990

15.029.066

18.947.056

27. 1908195 % E. F.

Soma.
28. Para a

depreClaçao de i:, em
relação aos títulos do Funding
e aos de 1907 6
lh
em esterlinos . . • •
29. Comissões .
a)

b)

c)
d)

Empréstimos ingleses. • .
Empréstimos americanos • .• •.
Emprestimos francezes • • .• •.
Empréstimos franceses ..

Libras

Libras

Libras

60.762

193.994

254.756

Libras

Libras

48.664
$U. S.

Libras

13.359

62.023

SU.S.

SU. S.

r-

114.557

Frs. ouro
99.601

frs. fr.

150.291

Esterlinos
Libras

29.110-

143.667

Frs. ouro

Frs.ouro

frs. fr.

7.324

106.925
frs. fr.

19.590

169.881

iDólares

--$U. S.

Resumo:
Anuidades •
7.625.931 17.277.836
Anuidades em frs.
- ouro convertidos em frs~ franco
Depreciação de i: •
254.756
Comissões • . • •
82.023
143.667
Comissões em !rs.
ouro convertidos
em frs. franco ..
Soma •.••.•..

7.942.710

17.421.59S

Francos .
franceses
11.424.909
93.219.515
169.881
526.071
105~340.376

É de ver, portanto, que' para o valor de $ U. S. 4,86 e de 80 fl'anco:; franceses, por esterlina, os serviCos de juros
de amol'tizacão das dividas externas representam t 12.839.315, e os do juros, sem amortizações, apenas t
9. tM. 789.

é
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A DIVIDA INTERNA FUNDADA:

.

A divida interna fundada apresentava, em dezembro de 1932, os seguintes saldos em oiroulação:
"
Emissão
Emissão
'
Amortização
Natureza dos Utulos
autorizada.
realizada
.
Apolices 'uniformizadas - 5 %
.
.529.373:600$000
529.373:600$000
Apolices nno uniformizadas
.
3.394:400$000
3.394:400$000
"Diversas emissões", nominativas,-5%. 1.135.257:000$000
982.568:900$000
"Diversas emissões", ao portador,-5 %.
652.520:000$000
632.058:000$000
9:000$000
1I0bl'US do Porto", ao portador, - 5 %.
17.300:000$000
17.300:000$000
"Tratado çla Bolívia ", nominativas, 3 %
1.703:000$000
1.629:000$000
"Obrigaçõés do rresouro", ao portador,
-7 %
.
900.000:000$000
899.925:000$000 243.471:000$000
"
"Obl'igacões ferroviarias", ao portadôr,
,. - 7 %
.
171.000:000$000
170.998:000$000 45.670:000$000
"Obrigacõos rodoviarias", nomina Livas,
-.5 %
.
61.265:000$000
8.000:000$000
61.265:000$000
"ObI'igacões rodoviarias", ao portador,
~ 5 %
~
~
'~
.
18.735:000$000
4.000:000$000
18.735:000$000
Totais . .
3.490.548 :000$0,00 3.317.246 :900$000 301. 150 :000$000
O serviço de juros do saldo em oirculação ó, por ano:
Contos de
.
réis
Títulos de 3 % (Tmlarlo da Bolivia) .
49
Títulos de 5 %
t11.634
Títulos de 7 %
-'. .............•.........
54.725
t

• • • • • • • • •• • • • • • • ••

Soma . . . .
fmportancia precisamente igual á que foi anteriormente considerada.

tI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

166.408

Saldo em
ciroulacão
529.373:600$000
3.394:400$000
982.568:900$000
632.049:000$000
17.300:000$000
1.629:000$000

656.454:000$000

....

ll.~

125.328:000$000

~

53.265: 000$000

,I '

14.735:000$000

3.016. 0!~6 :900$000 '
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A DIVIDA

FLUTUANTE

O panorama geral que os numeros acima esboçam, ainda
se torna de côres mais sombrias, se atendermos á circunstancia de excederem de 1. milhão de contos as dívidas flutuantes existentes em 1932, conforme relação publicada no
RELATÓRIO DA CONTADORL-\. CENTRAL DA REPUBLICA, de que foi
extraído o resumo seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titulos gerais
Restos a pagar
Depósito de diversas origens .•..
Caixas Economicas
Bens de defuntos e
ausentes. . ....
Cofre de orphãos
Consignações . ..
Depósito para resgate de divida externa . . .....
Caixa de subvenções . .
_

Ouro
19.501:251$000

Papel
112.484:904$500.

33.653:154$800

203.802:800$900
·408.064:802$900

Totais . . .

58.154:773$800

600:841$300
1.634:748$400
6.704:802$000

268$000

-1~288$100

3.905:450$000
737.211 :638$100

Reduzindo a parte em ouro ao cambio m~dio de 7$757
por mil-réis papel, vigorante em 1932, verifica-se que, naquêle· ano, a responsabilidade do Tesouro Nacional, por conta das dívidas flutuantes, atingia a 1.:149.533 :212$261.
"lll -

AS

FONTES DA RECEITA

A receita geral da União provém de várias fontes, classificadas em oito grupos nas leis de orçamento e na escrituração feita no Tesouro Nacional.
Recorrendo a informações constantes do parecer sObre o
orçamento da receita para o exercício de 1926, de que fuí
relator no Senado, e a elementos cedidos pelo Sr. Valentim Bouças, ou extraídos dos RELATÓRIOS DA CONTADORIA DA
REPUBLICA, foi possivel organizar o quadro que dá conta,
discriminadamente, das receitas arrecadadas no periodo
decorrido de 1920 a 1932, segundo os títulos seguintes:

Renda dos impostos;
- Rendãs patrimoniais;
- Rendas industriais;
- Receita extraordinária;
- Renda com aplicação especial;
- Recursos;
- Receità especializada;
8 - Fundo para obrigações ferro-viárias.

1. -

2
3
4
5
6
7

As três primeiras são as mais importantes, porque
constituem a RECEITA ORDINARIA, e, por isso, merecem estudo especial, . que passamos
a fazer nas linhas imediatas •
:....:
~

É

o seguinte o quadro a que nos referimos:

RECEITA GERAL ARRECADADA

(Em contos de réis)

I ....

,')

UJ

'4)

I-<

·s

-

11>

o

~

~

.. -

li

REC~ITA

~

>
ot:l
o ~o
(,)

ORDINARIA

Q)

Ronda dos impostos

Rendas patrimoniais

'l:l°ce
I-<

o
-

~
..

o

Ice

1920

1921
1922
1923
. 1924
" 1925
1926
" f 027
1928
1929
t930
t98:1
1982
..

'"

.1-<

~

2'606

4$256

4$335

5$383
5$023

4$454

3$817
4$567
4$567
4$567
4$987
7$792

7$757

Ouro

Papel
828.459

81. 501

58.909
62.H1
78.690
í02.689
140.061
154.291
170.046
191. 134
189.088
i18.435
76.591
69. i6i
"

..

345.4H
357.813
493.621
612.524
067.783
736.044
822.0H
888.986
886.327
697.855
758.847
7i6.079

O. conv.
2J2.392
250.717
263.040
423.588
515.807
623.832
588.929
776.599
872.908
863.565
590.637
596.797
586.488

Total
535.851
596.128
620.853
917.209
:t. 128.331
1.291.615
1.324.973
1.598.610
:t. 761.894
1.749.892
t.288.492
1.355.644
L252.556

Papel

Ouro

-

,-----

--

2

502
642
652
920
1.457
:1.593

9.222

H.231
9.390
16.199
12.0215
7.999

7.828

O. conv,

---

---

--

--

-

Total
~

9
(:,

502
65i
052
920
1.457
1.593
9.222
H.23!
9'.390
16.199
12.025
7.999

7.828

~

(11
Q

.....VJ

II

o

RECEITA ORDINARIA

ICll
tn

-.... ...
'Q)
~

~

<1l

In

O

~.

Sol=l
I-<CJ
o::lQ

~

~

~/

"

I.

'l'otais

'C° Cll

o

:1920
1921
:1922
:1923
:1924
1925
:1926
.1927
1928
1929
Hl30
1931
1932

"

Rendas industriais

Cll
I-<
Cll

Pape)

Ouro

p.

2$606
4$256
4$335
_5$383
5$023
, 4$454
3$817
4$567
4'567
4$567
4$987
7$792
7$757

--

i

\I

62
90
115
1U
155
126
281
314
198
792

106.088
:149.240
163.556
185.022
191.757
196.916
213.567
235.588
285.785
292.769
256.816
234.692
219.265

O. conv.

--

:162

452
512
549
708
876
1.282
1.566
1.543
6.145

Total

Ouro

:106.250
:149.240
163.556
185.022
192.209
197.428
214.116
236.296
286.661
294.051
258.382
236.235
225.4.10

81.563
430.049
495.293
58.9:1:1
62.:1:1:1
522.021
78.690
679.563
f02.779
805.738
:140.176 . 866.292
154.435
985.833
170.201 1.068.830
191.260 t,184.161
189.369 1.195.295
966.696
118.749
76.789 1.001.538
69.953
943.156

Papel

Total

O. conv.
212.553
250.726
263.040
q23.588

516.259
C24.3H
589.478
777.307
873.484
864.847
592.203
598.340
542.628

1/

642.603
7;6.019
785.081
1.103.15:1
1.321.997
t,490.636
t,548.3H
1.846.137
2.057.945
2.060.:142
1.558.899
1.599.878
1. 485.794

11
~

(TI

....

....
'4)

l~

~

~

fQ

,.

r.::

o

~

,..o

~

~

~

p,

2$606
4$256
4t235
5'383'
r'.023

1920
1921
1922
1923
1924

4•• ~.

1925
t926"
1927
1928
1929

~9aO

":

/

Renda com aplicação especial

Receita extraordinária

o~
'Oo~

?

1931"
t932

"

~

Se~

Itl

-

o

UJ

.

3t817
4$567
4$567
4'567
4'987
7$792
'1'757

Ouro
798
993
2.2H
3.203
5.'163
6.806
868
2.27t
2.605
1.009
2.100
2.920
1.189

Papel
16.916
24. i06

'30.058
26.180

29.267
46.506
37.367
117.239
61.317
t>2.048
48.017
76.90a
200.537

O. conv.

..Total

2.080
4.226
9.364
17.242
'28.948
25.860

18.996
28.882
39.422
48.878
. 58.215
72.366

S.3U
to.371
11.896
4.611
10.473
22.753
9.224

t27.610
73.213
56.654
58.490
99.661
209.761

"'0.681

Ouro
18.1548
14.283
11.1369
16.'103
8.647
11.384
1.469
4.663
4.994
8
81
76

-

Papel

O. conv.

14.150

1õ.998

13.417
16.916
20.858
24.998
80.214

44.466
62.847
84.416
60. Hí8
52.534

-

.

48.336
60.788
60.266
89.412
44.438 .
60.482
28.510

21.260
22.808
32
404
592

-

Total
62.827
76.786
63.682
106.827
65.296
75.480
58.724
66.716
85.655
84.448
60.662
58.126

-

~

Ql

~

I

d'

o
~
::::
~
SO~
O~Q
III

....

~
I

!
~

~

~

~925

f926
1027
1928
i929

i930

1931
1932

I

'IS
'O

Recursos

~]
~.~

Cl)
IX:

't:\Q'IS

t>

HJ20
f921
t922
f923
f924

ICIS

'IS

~

!=li

f$606
U256

Ouro J Papel

2.822

4$235
5'383
5$023
4$454

15.400
ti .000
30.000
30.000
65.000
65.000

O. c.

4$567

4'987
7'792

7$757

I

I

22.754
H.OOO

30.000
30.000
65.000
65.000

-\

't:! 10 'CU

P~
~ •.-.

I

O'~I

.g

-

fi4\9.693
173 42 -

=1
28.117 I i~3.3841219.0871· 352. 47J I -

- I -

Total geral da Receita

=

c;>
Cl)

ffi'

4)

Total

ã.o .gj'~. :;
Ouro
li.';"'"

7.354

3'817

4'567
"'567

I

o
~~

-

~_

..-

~:, ..

to3.781
74.i87

76.t91
98.596

117.889

157.316

i62.772
177.i25

i98.859

190.385

120.930
107.902
71.142

Papel

476.515
M6.397

595.496
152.608
920.863
1.012.543
1.026.587
1.230.577
L308.325
1.331.354

1.074.871
1.264.364
1.143.703

'O. conv;

Total

746.838
270.323
315.740
862. 137 1 ~
DiS.i05 CJ;
322.660
530.742 1.283.850
589.645 1.510.508
700.685 L713.228
621.302 j .647.889
808.929 2.039.506
tI08.18S 2.2J6.518
869.49i 2.201.245
lI03.080 1.677.951
840.772 2.105.136
flIH .858 1.695.655

-
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Infelizmente, ainda não existem elementos que permitam apreciar as arrecadações havidas em :1933. Todavia, para
melhor julgamento da situação, damos em seguida as _receitas totais orcadas para êsse an~, pondo-as em confronto com
as que foram recolhidas pelo Tesouro no exercício anterior:
(ORÇADA)

TITULOS

1 - Renda dos impostos • . •.•..
2-Rendas patrimoniais
.
3 - Rendas industriais . • ..•....
4- Receita extraordinária • ••.•
5- Renda com aplicação especial.
6 - Recursos . . ...............•
7 - Receita especializada . . .....
8-Fundo para obrigações ferroviárias . . ...............•
Totais •

:1932

:1933

225.410
209.76:1

L538.U2
"fi.470
270.'126
361.2:13

1.695.555

2.18L82t

:1.252.556

7.828

Não é de crer hajam as receitas do ano findo ascendido,
quando àpuradas afinal, ás altas previsões orçamentárias acima transcritas. O exame das curvas das arrecadações nos
últimos exercícios não permite conclusões tão exageradamente otimistas.
Aliás, "é defeito antigo, êsse, de orçar as receitas com e%cessiva confiança em sua rápida ascencão. Daí, os erros de
previsão verificados nos seguintes exercícios:

ANOS
1931. •
1932 •

Receita
Receita total
total orçada arrecadada
2.336.218
2.248.228

2.:105.:136
:1.695.555

Não parece destituído de interesse a determinação da influência relativa de cada uma das oito grandes divisões da
receita geral na arrecadacão total procedida. Por isso, O quadro imediato dá contas das relações percentuais de cada uma
delas para os totais recebidos pelo Tesouro Nacional, no
mesmo periodo de 1920 a 1932:
RELAÇÕES PERCENTUAIS

Titulos de verbas
Receita oro (Renda dos i}llpo~t~s
dinária [Rendas l?atrlmO~n~l.1s
Rendas lDdustrlalS

1920

7:1,8

0,:1
U,2

:192:1
69,:1
0,:1
:1.7,3

1922
67,6

O,i

:17,8

-
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Receita extraordinária . •. . • • • • • •
Renda com aplicação especial ....
Recursos . • . ...........••.•••.
Receita e~pecialuada. . .......•..
Fundo para obrigações ferroviarias

2,6
8,4
2,9

3,3
8,9
1,3

4,3
6,9
3,3

100,0

100,0

......

Receita total • . •

100,0

Titulos das verbas

1923 1924 1925

1926

71,5 74,7 75,4 SO,U
.
{Renda dos impostos
0,1
0,1
0,56
0,1
dmár18
Rendas industriais
14,4 12,7 11,5 12,99
Receita extraordinária . ., .....•.• 3,4 3,9 4,2 2,46
3,57
4,3
4,4
Renda com aplicação especial .•.•
8,3
2,3
4,3
Recursos . • . • ..•...•....•••.•
3,8
Receita especializada . •
.
Fundos para obrigações ferroviarias
0,6
O,Of

Rec~lta . or- Rendas patrimoniais

Receita total . • •

100,0 100,0 100,0

Titulos das verbas
Receita 01'- }RendaS dos ~mpo~tl?s .'
dinária
Rendas I?atrlmo?-l.als •.
Rendas mdustrlals .• ,
Receita extraordinaria . . ....•••..
. Renda com aplicação especial ...•..
Recursos .
. ......•...••...•..
Receita especializada .
. .
Fundos para obrigações ferroviarias.

1928
79,49
0,42
12,93
3,30
3,86

1829
79,94
0,74
13,36
2,57
3,84

100,00

100,00

100,00

Titulos das verbas
1930
76,79
Receita or- {RendaS dos ~mpo~t~s ••
0,72
dinária
Rendas patrlm<?n~als ..
Rendas mdustrlals ..•.
15,39
Receita enraordinaria . . ..•......
3,49
Rendas com aplicação especial •.•..•
3,6:1
Recursos .•..........••.••.••..
Receita especializada . •
.
Fundos para obrigações ferroviarias

193:1
64,40
0,38
fi,22
4,73
2,53
16,74

1932
73,87
0.46
13,30
12,37

Receita Total . . ...•....

100,00

{OO,OO

Receita Total

'..

1927
78,38
0,54
11,58
6,26
3,22

100,0

0,02

100,00

:e de ver, pois, que, no período considerado nos quadros
precedentes, as relações percentuais médias das receitas arrecadadas lançadas nos oito titulos gerais já referidos, foram,
respectivamente:
R.eceita ordinária:
Renda dos impostos . . ••.••••..•..••......
Rendas patrimoniais . •••.••••.•.••.••....
Rendas industriais •• ••••••••••..•••....•

74.05

0.76
13.75

88,56

IX -

A

AENDA DOS I:MPOSTOS:

Os impostos cobrados pela União, ou, pelo meIlos, as
verbas desta origem constantes das leis de orçamento e da
escrita de lançamentos do Tesouro Nacional, assim são grupadas:
1 - Impostos
2 - Impostos
3-Impostos
4 - Impostos
5 - Impostos
6 - Diversas

Consumo

10

o

3!1

178.776
170.924
177.634
258.429
299.135
307.252
363.902
402.900
440.308
426.749
352.237
377.598
388.579

1926

1927
1928
192!?
1930
1931
193~

ARRECADADA

; Ouro

Papel

14
29
34
22
16
13
39
94
36
19
13
20
12

I
CI)

o

=

79.921
57.314
60.268
76.248
99.786
137.222
150.973
166.746
187.445
185.913

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

116.028

1932 .•.....•...•.....•
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75.150
67.672

72.758
60.050
55.010
58.928
82.238
105.181
99.476
109.496
122.559
118.214
74.081
46.342
2.345

Loterias

Diversas fontes

Papel

Ouro conv.

57.948
86.373
94.228
131.364
202.435
218.440
229.629
240.477
251.783
259.532
204.766
237.714
225.521

36
123
114
118

- 80

58
148

429
164
88

67
156
93

1920
1921
192::
192:)
H,21

1925
1921i
1927
1!:!28
1!}2!)
1930
1931
193~

······1·
......

Ouro

989
1.183
9G3
1.0q2
1.130
1.390
2.229
2.260
2.2GO
2.2GO
1.130
1.130
3.784

Papel

1.566
1.566
1.814
2.201
2.907
2.821
3.279
3.206
3.653
3.144
2.390
1.421
1.467

Ouro conv.

2.391
7.396
4.048
3.981
3.821
5.557
5.152
5.736
3.837
3.912
3.639
3.044
1.846

4.081
6.645
7.682
11.848
14.602
12.565
12.518
14.641
13.683
14.357
11.91S
11.072
11.380

Ouro conv.
208.274 1920
~43.928 1921
255.235 1922
410.443 1923
fi01.125 1924
611.187 1925
. f;76.263 1926
761.529 1927
t'l56.061 1928
849.064 1929
578.632 1930
585.569 1931
e24.930 1932

Totais

Ul

In

o

SObre a renda

o

~

c

<

-<

~

Papel

VI

IV

Importação, entrada, saída e
estadía de navios, etc.
Ouro

v
<:

1920
1921
1922
1923
1924
arre.c::\liações registradas 1925

RENDA DOS IMPOSTOS

o

:::

<

Papel

Q

ri)

Circulação

I::

e taxas de importação.
de consumo.
de circulação.
sôbre a renda.
sObre loteriag.
fontes.

No período de 1920 a 193~
nos seis tílalo acima foram;

fi

II

Pape)

Ouro

219
5

12
4

10

10.507
HI.958
25.8!l0
'39.871
23.7G5
29.903
35.G5G
61.142
68.239
75.600
62.002
93.019
93.998

Ouro conv.

Ouro
- I
19:!n

1.179
22

56
20
80

1 !~~ I
1li:!:;
1P~:;

19~·~

19?5
1926
192i
1928
192!l
19:W
1931

1932

Pape)
I

R1.501

58.009
02.11(;
78.0!l0
102.689
1t\O.061
154.291
170.046
191.134
189.088
118.435
76.591
69.161

Ouro conv.

323.459
345.411
357.813
493.G21
612.524
667.783
736.044
822.011
888.986
886.565
697.855
758.847
716.073

Total
1----

I

212.923
250.717
263.061
423.588
515.807
623.832
588.929

535.851
596.128
620.874

917.209
1.128.331

1.291.615
1.324.973
1.598.610

776.599
872.908

863.565
590.637
596. 797

536.482

1.761.894
1.749.892
1.288.492
1.

f.355.644
f. 252. 556
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Receita extraord'inária:
Receita extraordinãria . • ...•.•..••••..••..••.•.•
Renda com aplicação especial ...•'....•.••.•......
Recursos . . .....•..•.......•.••.•.••..•.•••..•
Receita especializada .
. . . . . . . . . . . . . .. {
Fundo para obriga~ões ferroviárias ...•.•.••. ,
Total • . .....................•........

3.3!
4.73
2.68
0.71
1.00 o/ó

As indicações acima aconselham, de preferência, estudo
mais pormenorizado das principais fontes de receita ordinária, as quais foram: I - Renda dos impostos; II - Rendas
industriais - Uma e outra representam, respectivamente, em
média 74.05 e 13.75 da receita total, ou 78.80 o/ó dela.
Cumpre apreciá-las em separado, em face de sua alta
importancia relativa.
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Cumpre analizar cada um dos títulos
terior.

do

quadro

an-

Impostos de imp01'taçáo:

1 -

Sob êste título geral, estão inscritas as verbas mencionadas no quadro que se segue, do qual constam as arrecadações procedidas nas fontes respectivas, desde 1920 até
1932.

O exame dos elementos, concernentes ás importancias
totais de cada verba, evidência que as rendas dos impostos
de importação baixaram notávelmente no quinquênio 19281932, pois foram:
Em contos de réis Total (após
Papel conversão)
Anos
Ouro
1928
1929
1930
1931
1932

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

122.559
118.214
74.081
46.342
2.345

187.445
185.913
116.028
75.150
67.672

· .......................
........................
· .......................
·

978.620
967.278
652.713
631.911
527.275

Não houve possibilidade de manter a receita desta fonte
no nível em que se encontrava em 1923 e em 1929. Apesarda majoração a 100 °1°, da quota ouro, em 1931, e da notavel
elevação no valor do mil réis ouro que em cada ano serviu
de base ás arrecadações, a renda em papel, oriunda da importação de mereadorias estranjeiras, que era a principal
fonte de receita da União, caiu a 54 01°, apenas, daquela que
fôra obtida em 1928.
O quadro é o seguinte:
RENDA DE IMPORTAÇÃO ARRECADADA

(Em contos de réis)
Verba 1
Direitos de importacão para consumo

Anos

I

II
I
· .... I
· ••• ·1
· .... I
· .•. ·1
· .•• ·1
· .•. ·1
· .•. ·1
· ... ·1
· •.. ·1

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929 : •••• 1
1930 • •••• 1
'1931 " .. ·1
1932 ".•.• ·1

I

O.

I
I

I

I

77.2141
55. 663 1
59.007
74.7051
97.4281
124.3401
139.18 I
154.3981

P.

Verba 2

2 % ouro somente,

etc.

I
I

I

I

171.5271
106.2291
68.7311
61.7901

69.6671
57.9891
53.729)
57.4761
71.110/
91.0291
93.5881
103.9231
116.6741
114.7681
71.5771
44.578\
6491

I

I

173~8501

O. C.

I

I O.

r
I

I
I O.

I

c.

)

201.2201
4541 1.185
236.9021
5261 2.239
249.8951
731 3.180
402.6211
8561 4.656
489.3811 1.2651 6.354
553.8101 1.7731 7.897
531. 257 1 1.387\ 5.294
705.136 1.306 5.964
793.9731 1.5771 7.202
783.364 1.4371 6.563
529.764/1.343 1 6.700
535.552 1.168\ 9:102
802 6.220
479.3051

I

J

~58-

-

RENDA DE IMPORTAÇÃO ARRECADA

(Em contos de °réis) (continuação)

Verba 3
Expediente dos gêneros livres
de direitos de consumo

Anos

P.

O.
I

I

1.923 ••••• 1

1924
1925
1926
1927
1928
1.929

I

1.7991
8011
1571
1761
2351

1.920 ••••• 1

192L •.••• 1
1922 •.•.• ~
•.••• 1
••••• 1
••••• 1
••••• 1
..••• 1
•..• -1

330\

2481
1971
751\
6471
3191
2061

1930 - ..•. 1

1931 .•••• 1"
1.932 ••.•• 1

1.701

I

I

o.

C.

II P.
I

I
I P.
I
I

1. 463!
7011
2131
:1301
529\
4541
2:181
:1911
5691
5:181
2441
158\
241

4.6881
3.4091
6651
9471
180
1.
1
1.470
9471
9001
3.4301
2.955\
1.590
1.6051
:1.3191

2951
2371
1331
2HI
2511
3311
3961
3601
3961
4581
5921
356\
3761

I

I

1

543
486
219
328
377
707
689
694
.476
483
543
326
241

I

as

(o";;
, <l)

as

Verba 7
Imposto de faróis

ClS <l)'~

Anos

~"Oã';

Q)ClS-

>M ....

Verba 8
Imposto de docas

as

8

I
I
f

....

1920 ·
\
:1921 · ... ·1
1922 · .. ~ ·1
1923 · ... ·1
1924 · ... ·1
1925 • .• - ·1
1926 •.. - ·1
1927 - -\
1928 ... _...
1929
1930

1931

· ..
'·: ....
-.--I

· -.. -\

1932 • ••• ·1

P.

1

I
I
I

609\
5671
6821
7561
9541
L1341
1.:1171
1.31.4\
1.343
1.4861
1.1361
8091
7181

I
I

c.

I

1
2951
2891
3311
386\
3861
4031
7741
879\
952
b013\
9571

_o.

806\I,

o. c.

I

I

I

1
7691
1. 230
:1.402
2.0781
939
1.
1.7951
2.9541
4.0141
4.3481
4.6261
4.7721
6.280\

t

I
I
I P. I
I
I
I
I

o.

131
121
61
81
20\
fi

161
131
151
20\
23
161
101

o. C.

31

41

-

21
91

I

21
31
" 7/
:121
13
101
121
501

34

51
25
43
89
55
61
59
68
80
115

f25
78

-
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RENDA DE IMPORTAÇÃO ARRECADADA

(Em contos de réis) (continuação)
Verba 9

Verba 10
2 % ouro slo va-

si expediente

10%

de gêneros lies de consumo

Anos

lor da impor-

VI'

1
1 O.

I
I

1920 • ••••.•• ·1
1921 • •••..•• ·1
1922 -:
~
1923
1924
\
1925
1926 ·········1
1927 • ••••••• ·1
1928 · ....... ·1
1929 •••••.•• ·1
1930 · ..... '0' .1
1931 0 • ••.•..• ·1
1932 •.•••....

.......
··........
··........
........

}-

I

I

tação
I

\
I

661

261
171
50!
0.3 6 1
- 191
191
551
601
261
131

\0 -

3801
981
681
971
14f1
8731
92
105
3741
3651
1691
203r

1

I

I

-

2.074

U31
10.1601
9.057/
9.617
9. 864 1
10.837
6.9061
4.0561
4.7721

1

\

o.c.

It

I

I

179 1

146 1
231
161
181
281
1961
241
231
82
80 1
341
261

I

o.

P. I, O. c. \

\

45.253
34.570
43.921
45.049
49.493

34.440
31.60.
37.016

I
Verba i2

Taxa ad. de 0,2%
sObre todos os
direitos de importação

Anos

P.
.

I

1920 •••..••.•..•••• 1

~~~~ :::::::::::::::1

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

.•••••
•••••••••••••••
••••••••••••••• 1
••••••••••••••• 1
••••••••••••••• 1
•.••••••••••••• 1
••••••••••••••• 1
o• • • • • • • • • •

\

1

.••••••••••••••• 1
••••-••••••••••• 1

I

-

I
I
I
1
I

I
I
I
I
I

O.

I

I
I

01

8.9641
H.4901
3.2551
2.7761
2.7941

~

II

-2851
3131
' 354 1

352

2171

1.411
128
I

P.

I
I O. C.
I
I
I
I
I

I

I

-191/
2121
2401
2341
1471
90/
21

I

L088

L 429

1..617
L607
i. 082
1..099
992

-

Anos

Totais

\

O.
:1.920
:1.921
:1.922
:1.923
:1.924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

f60-

I

..••••.•• 1

1

I
I
I

..••••.•. 1
.••••••.• 1
•••••.••• 1
..•.•..•• 1
..•.•...• 1
.....•..• 1
..•....•• 1
.••.••.•• 1
..•.••••• 1

79.92:1.1
57.3141
60.2681
76.2481
99.7661
137.222/
150.9731
166.7461
187.445/
185.9131
1:1.6.0281
75.150\
67.672

I

I

1
•.••••••• 1
..••••••• 1

. P.

I
I
I
I

'72.7581
60.0501
55.0101
58.9281
82. 238 1
:1.05.181
99.476
109.496\
122.559 :
118.214
74.0811
46.3421
2. 345 1

o. c.

,,
II

208. 274 1
243.928
255.235/
410.4431
501.:1.25/
611.187
576.2631
76:1.. 529 1
856.06:1.
849.0641
578.632/
585.569\
524.930

l

Total
281.032
303.978
310.245
469.371
583.363
7:1.6.368
675.739
871.025
978.620
967.278
652.713
631.911
527.275

Obsert1açúes - A renda arrecadada foi extraida do Balanço Geral da Repii,blica - Volume de 192t.

A notável quéda do cambio depois de 1930, de um lado,
e, de outro, a elevação de 100 por cento na quóta· ouro dos
impostos de importação, decretada em 1931, tem pesado fortemente, seja para o encarecimento de tudo o que não podemos dispensar do estrangeiro, seja para a redução da importação mesmo das mercadorias em absoluto imprescindíveis á vida econômica e soeial do País.
Basta considerar que, em 1928, cada t 1.000 de produtos importados pagava ao fisco 10 :050$729; ao passo que
em 1932, quando o cambio médio se manteve na casa de
3,489 d, por mil réis, contra a média de 2,936, verificada
em 1933. as mesmas i: 1.000 importadas foram tributadas com ª- alta imporlancia de 22:991$947.
:É o que most.ra o quadro imediato, que ainda denuncia
mais:
.
a) que só estamos importando do estrangeiro o que é,
em absoluto. indispensável, pois o peso das mercadorias
vindas de outros paízes baixou de 5;235.000 toneladas, em
1928, a 3.333.000, tão sómente, em :1.932, com uma redução de
quasi 50 OjO no curto prazo de um lustro;
b) que só temos importado, nos últimos anos, produtos
estrangeiros _de baixo valor, - em absoluto indispensáveis.
portanto, . . não há mal em repetir, - por isso que o custo
cif. médio de cada tonelada veiu de libra 15,528, em
1928, a libra 6,524, apenas, em :1.932; sendo de ponderar que
a queda dos preços nos mercados externos não basta para
explicar o fato, porquê não se verificou em tão grande
escala.

as

~
x

Receitas arrecadadas
em contos

li
Anos

Ouro

1920
1921
1922
t923
1924
1925
1926
1927
1928
t929
1930
1931
t932

77.214
55.663
59.007
74.795'
97.428
124.294
139.181
154..398
173.850
171. 527
106.230
68.731

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.••
•••
•••
•••
.'. •
•••
• • •
•••

61.790

"

:::: toda

li.

Plljpel

69.667
57.989
53.739
57.476
71.110
90.993
93.588
103.923
116.673
114.767
71.577
44. .576
649

Peso da
Valor méValor da importação
importação em 1.000 dio 1 toneem 1.000 I: toneladas Iada em ~

88.369
46.033
43.609
47.441
62.502
84..44.3
79.876
79.634
90.669
86.653
53.619
28.756
21.744

3.276
2.578
3.264
3.676
4.428
4.973
4.947
5.520
5.839
6.109
4.881
3.552
3.333

26.975
17.856
13.361
13.261

H.H5

16.980
16.146
14.427
15.528
14.185
10.985
8.096
6.524

Renda dos impostos por
I: 1.000 de valor da '
importação
Ouro
(em réis)
873.768
1. 209 .197
1. 358.092
1.576.589
1.558.798
1.242.940
1.742,/170
1.938.850
1.917.420
1. 979.470
1. 981. 201
2.390.145
2.841.104

Papel
(em réis)
788.364
1.259.726
1.282.062
1.211.526
L t37. 723
1. 077.570
1.171.670
:1..305.010
1.286.802
1.324.444
1.334.920
1. 556.406
29.847

Renda dos impostos
por 1.000 toneladas
de importação
Ouro
(em réis)

Papel
(em réis)

21.591.542
23.560.591
18.078.125
20.915.827
22.002.710
24.993.767
28.134..426
27.970.ú53
29.819.898

2J.263.873
22.493.793
16,461.000
16.072.700
16.059.168
18.297.-106
18.918.183
18.826.(\31
20.012.522
19.099.185
14..664.420
12.594.550
194.720

~.54.5.(\20

21.764.000
19.M9.9H
18.538.860

Observacões - Em 1923. a cobranga comecou a ser felta na proporção de 60 °1° em ouro o 40 °1° em papel. Em 1931,
arrecadaCão passou a ser felta em ouro.

....
....

O)
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Não parece destituído de interesse o exame da redução
no valor total em ouro, da importação, em confronto com
aquele que tem sido verificado na exportação.
Foram os seguintes os respectivos números índices, referidos ao ano de 1928, tomado como base:
Importação
Export. Importo e exporta-·
çãoemconjunto
58
69
70
77
74
67
39
48
33
55
44
58
65
49
58
63
86
134
138
110

ANOS

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1"921
1922
:1.923
1'924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

60
70
75
98
105
97
91
100
97
67
51
37

o

o

o
o

o

•

o

67
54
56
75
93
88
88
100
95
59
32
24

E o que é peor. e cumpre, por isso, pÔr em relevo, é que
as baixas na importação têm sido causadas, sobretudo, pelas
restrições forçadas de compras, no estrangeiro, dos artigos
entre n6s, utilizados como meios de produção, segundo muito
bem e criteriosamente assinalou o DI'. 'Sousa Reis, em seu
já citado trabalho, tais como maquinismos, ferramentas, ferro,
aço, cobre e s"emelhanteso
É o que resalta dos seguintes informes. fornecidos pela
nossa Estatística Comercial, sôbre a importação dêss~s artigos:
NUMEROS íNDICES

ANOS

.1928 •
1929 •
1930 •
1931 o
1932".

• o•.•• o. oo. ooo• o
o •.• oooooo. ooo••
• oo. o. oooooo' oo••
o o•• oooooooo..••
• o•••.••• oo. o•o••

Valor em ouro
Quantidades
índice Máqui- índice :Máquigeral
nas
geral
nas
100
100
100
100
106
116
104
fi3
60
66
60
63
28
26
35
23
49
24
29
25

É de concluir., 'Portanto, que o 'Parque 'industrial do País
deve esta,r muito desfalcado. a exigir renovação pronta, para
que possa corresponder, ás imperiosas necessidades que dêle
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temos. Em consequência dêste emolumento do parque aludido, muito deve estar reduzida a nossa capacidade de produzir.
2, -Imposto de consumo:
Infeli7Jmente,_ conforme mostra o ,quadro imediato, é {Ia.
registrar quéda ,análoga, embora menos acentuada, na arrecadação dos impostos de consumo, a segunda das grandes
fontes de renda da União ,na esfera tribut:ária qUe lhe compete.
Delimitando o período a examinar, segundo já foi feito
quanto aos impostos de importação, há a registrar' os seguintes recebimentos pelo Tesouro Nacional, por fôrça do título
em apreço:
Papel,
em contos
de réis
• • ....••.••••.•.......•..•.... " •..•...•.•
440.308
426.749
• • ..•.•...•...••..••...•••.••. " ...••••..•
•.• • ..•••••.•.•...•••••••...••.••.••..• 352.237
• • ••.•......••••••••••.•.••••••••••••.•
377.598
• • ••.•••.•••.•.••.••.•.•••...••••.••••.•..•
388.579
ANOS

1928
1929
1930
1931
1932

Neste caso, a quéda foi apenas de 12 o/ó, mas em grande
parte, por causa dos acrescimos de taxas, decretados no período considerado.
RENDA DE IMPOSTOS DE CONSUMO -

ARUECADAD.o\

Em contos de réis

I
In

o

s::

-<

1920 •••••.••
1921 ••••••••
1922 •••••.••
1923 • .........
1924 ••••..••
1925 ••.••.••
1926 •••••.••
1927 ••••••••
1928 ••••••••
1929 •••••.••
1930 ••••••••
1931 ••••••••
i932 ••••••••

o

S

~

I=t

33.717\
35.185
39.4431
51.5241
59.138/
60.304
66.3621
70.348
71.085
79.4431
71.443/
31.345
90.347\

'"

~

I

'"

t?
\:.o

....
o

:s!
.c
cv

I
d{/l

o'"

.~

o

I

c::I
e;,o

d

o

~

49.127
49.726
50.673
76.465
85.337/
88.951
98. 924 1
104.127
116.265
116.3281
91.849/
106.508;
103.362\

"C

l

19. 510
18.583
16.851
25.039
24.529
26.447
28.653
30.436
31.065
26.731
28.017
20'.409
20.6021

I

6. 853 1
6.623
6.691
8.153
8.370
9.111
8. 175 1
9.237
9.541
8.660
7.222
10.244
9.384

5.239
4.906'
5.535
8.217
9.273
9.384
H.580
13.008
14.057
14.594
H.70t
12.US
12.779

-
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RENDA DE IMPOSTOS DE CONSUMO ARRECADADA

(Em contos de réis) (continuação)

co

o
l:l

-<

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

•••••••• 1
•••••••.
•••••••• /
••••••••
• • •••.•• 1
• •...•.. 1
••.•••••
• • •..•.• /
•••...••
•... ; .•.
•••...••
•..•.•••
• • •..•..

4.3361
4.411\
5.915
9.0291
12.4161
11.428/

~3.9731

17.0051
17.7391
14.6771
11.454
12.6941
15.7931

I

40
3':': 1
170
6.550
7.020
7.847
6.772
9.315
9.211
7.854
8.808
9.6731

I

887
674
664
75:1
792
857
2.560
2.623
4.:134
2.70:1
3.545
3.04:1
4.023

7:12
886
722
807
922
830
987
902
:1.047
:1.002
""994
:1.010
987

5.706
2.958
4.887
7.507
9.60:1
9.905
:15.707
12.962
:14.019
:12.594
8.257

44

...
I

co

co

00 co

o

"''t:l
o ....

....-coo
n:l

1920 ••.•••••
1921 ••.•••••
1922 • • •• ; •••
1923 ••••••••
1924 •••....•
1925 •••.••••
1926 ••.•••••
1927 • •••...• '
:1928 • • ••••••
:1929 • • •••••.
1930 ••••.• ~.
:1931 • •••••••
1932 ••.•••••

I

47
671
471
73
95
225
136
152
161
131
75

~

26.865
24.571
23.875
38.436
42.288
42.048
42. :183
50.091
52.867
43.972
35.565
49.726
49.980

2.829
3.699
5.:196
6.754
7.887
8.246
:14.243
:16.219
:18.005
:16.:159
:12.233
14.218
:14.253

I

51
54
52

:1:15

51
:1.038
:1. 46:1
:1.615
:1.593
:1.332
:1.305
:1.358
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.(Em contos de réis) '(continuação)

1920
1921
1922
1923
1924

987
1.508 1

1925 ••••••.•
1926 ••••••.•
1927 • • ••.•.. 1

1928 ••.•.•.•
1929
1930
1931
1932

4. 084 1
3.109

697\
4971

•••••••• \
•••••••.
•••••••.
••••.•.•
•••••••.

1.9241
1.9111
778

941 1

9911

913

••••••.•
••••••.•
••••••••
••••••••

402 1
4761
7591

3.788

1.223

f.138
1.222
1.397
1.610

4.905
5.805
5.602

1.600
1.822

5.569\
6.590
7.403
6. 757 1

4.094

562
4.
4.566 1

2.031
2.147
2.178
1.493
1.439
1.691

I

365
809
794
867

1.977
2.119

998
1.117
1.475

1.588
1.906
1.839

1.344
557
1.369 1
1.

2.136
2.802
2.898
2.967
3.338
3.501
3.707
3.910
3.923
2.873
4.194

o
~
o

...

'" '.
51'-0

d

-<
1920 • • •••.•. \
1921 •••••••.
1922 •••••••.
1923 •••••••.
1924" •••••••
1925 ••••••••
1926 ••••••••
1927
1928
1929
1930

••••••.•
••••••••
••.•••.•
• '"' •• " .,

1931 ••••••••

1932 • • ••••.. 1

I

I

725
666

628
1.061\
1.063
1..270\
1.177

1.345
488
1.
1.3841
1.3891
9421
1..5551

I

187
6591
087
1.
1
1.408
1.685

144
213
245

194
314

486

402
448
428

365

1.920

503

5571

3.612
3.958
4.735
4.726
3.096/
3.037

702

7931

2.9801

543

I

1.220

1.518
1.803
2.130

2.012

975

1.666

1.180
1.111

f.198
, 1.375

1.732

237
529

930

1.553

1.0481

:1.047
1.687

1.

018

1.800

1
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(Em contos de réis) (continuação)
ce

I

o

~

00

.....~S

rn
o

s::
<:

s::
E:;

gf ·W:

."

o-

CD J:":
.

>

~

•
•
•
•
•
•
•

.......
\
.......
••.•.. ·1
· .... ··1

.···.··1
· .... ··1

··....'·
...........1

·.....'
.......1

· .... ·.1

•

.

• •.••.• 1

·.....·1

•

~

~o"""

--

.

o

"Oce
rn..t::
_o c:>
ce

<:

CI$="
.....0
0
~

<::..cl

-

I

1.045

--

-

-

1.189
1.230
1.759
2.102
2.377
2.992
2.172
1.842
1.962

<:

II

-

I
~d

.... ,Q

o.=..
c.:
Q;),Q

I
I

."E .1
I :::0,
cc..,
I

-

133
125
121
1.11
138
116
56
76

c:ld

>.cc
c:>

I

<l>
<1>'ft

d<:1

>""
00

--

-92

_o

- 77

I
C

."

I

1.0621
1.8721
1.9381
3. 346 1
4.939
4. 017 1
4.622
4.7411
5.0091
5.1311

I

Q

cc

='
..:l

,~

~~.

CP

~
~

•

Ii

CP

::l

.ClJ

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Q;)

."

li)

ce
.....

t'l.::l

::lrn
-=:
cpo
-o c:>

c:5

-"

I
I

35
54
44
36
84
149
11.8

-

I

C;
::lo
0'.-

."

~

o
-c
Cl)

""
cc::l

='
Q
"t:

~.e

'-'-o
cnc=
Q;)=:

~c:l

cno,

O'

."Cl:l

..scn
S::Q;)

~

o t:r

d

c::>
I

262
315
316
236
231
216

o

I

1920 ••••••.• 1
1921 •••••••• 1
1922 ••••••••
1923 ••••••.•
1924 • • •••••• 1
1925 ••••••.•
1926 • • •..••• 1
1927 ••••••••
1928 ••..•••. 1
1929 • • •..••• 1
1930 •••••.•• 1
193t •••••••• /
1932 •••••••• 1

I

2.0531
2.745
2.757
2.833
1.549
444
1.
1.0431

I

523
470 1
544
606 1
435
146 1
2131

I

I
1.002\
1.429
2.045
2.100
1.579
1.514
1.426

I

157
1.52
167
157

50
68
98
iH

7il
37
56

I

i07
46
91
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(Em contos de réis) (continuação)
o;..

c::>

o<:;)12)
~.

..,
~

.. c:.>

.~Cl)

UJ

..QeIS

o

-<

1.770
2.258
2.3261
2.2401
617
1.
1.719 1
932
1.
1

S';::::

...

:::1:::

-- I

-"

I:::

··

--

I

I:

I

7251
812
1.021 1
1.059
858
645
674

776
785
755
661
4461

=~

---C)g

UJ

··

...

ClS

c::>

ClS

o.

4.426
10.518 ~
13. 735 ~
256
15.
14.1591
11.835
8.002/

159
192
215
181
131
159
176
I

o
o

1:::-c::> 11>

-<

·

.c-<tt

~I:::

I

-" o

~

1920 • • •.••.. 1
1921 ••••••..
1922 • ............
1923 • .... " ........
1924 • ............
1925 • ............
1926 • .... " ...... "
1927 • ............ "
1928 • .......
1929 • _•••••••
1930 • .... """ ..
1931 • .... "" ....
1932 • ..............

_....

-eIS

~

135
153
438
897
1.616
1.840
852
1.316
1.629
1.566
1.184
1.793
1.877/

OClS

:;

I:::

-<

UJ

co.8
o ...

-<

UJ

li>

.ocP..,

tO

'"

deIS

1:::-..

.."

c:>
"O

o

._-

'õ

;..

I

-"0

.~"O

o

ClS

-.>

1920 •
1921 •
1922 .
1923 • • .•...
, - 1924 •••••••.
1925 ••••...•
1926 ••••.•••
1927 ••••....
1928 • • ••.•.. 1
1929 •••••••• /
1930 ••••.•.•
1931 •••••...
1932 •••••••. 1

o ...

c::>:::l

o

0

11>1:::

..Q>
0._
;..

11>0

c::>

-0

al...,

"oS

<:

c::>

li>

-"
c::>al

o

I

dClS

~

:::

-:;

-

--

-665

924
1.401
1.555
803
519

384

ClS

;..

bIl

.;::

c::>
10

<:;)bD

o
l":l

--I:::-e:s:...

In

UJ

cP

c::>~

....o

"00

1:0

~S

cio

c,)

C1.l

c::

Õ

:2

---

--

235
329
335
394
323
229
212

----

. 176
232

233
300
199
163

163

57
39

-

-

-

----

35
49
51
72

-
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(Em contos de réis) (continuação)

~

In

as

I::

:;3

o

d
-'

<:)

<

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

....... I

•
••••••••
••.•••••
••.•••••
•• _•..• _/
••.•.•.. /
•.•••••. 1
••••.•. -1
•••••.•• 1
•••••.. -1
••••••• _\
••.••.••
••.•.•. _

I

Anos

I

178.7761
170.4241
177.6341
258 .{l2~__'"
299:135307.252
363.902
402.900
440.308
426.749
352.237
377.598
1388.579

175\
4.221
61
1i
47

-

-

Q) o·... ClS
S .... 1'-< ....
1n0Q
~ .... -I'-<
__
t!O- co

....

asQ)

I

I

_<nClS
ti>

o-

E-c

<

CDI I
-o
."CDQo

=

o

o-

I
I'-<
(1)0
.... '1:l
(Dd
'1:l.d

Q)O

c::'--<

~CD

1:í-o:g~

O(l)I'-<S
S~Q

--

---310
378
332
288
337

i890 ..
.
~~
;.
.
1891,. •
• • _..•••••.. _•.••••• ~ ••••••
. ·1892 " • ~ _... - • " •••..• '.' ••••••••• ~ ••••

~

d."
~CD

~'1:l
In

~
c:s

>

~

--

I

I::

.~

- 594
-

515
527

------

32

-
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Em contos de réis
Ouro Papel

Anos

1893 .• •• •. . •.....•.•...••.••••••••.......•
1894 ., " •• • •..•••.•.••...••••........
1895. •• ..' •• • .•.•••••••.•.•••••••.•.••.•..
189,6. •• •• .• . ......•...•....••••••.•..•.••
1897 .• •• .. • ••..••.••.••.•.••••••••....
1898 .•••••.•.••...•....••...•••••••••.••••
1899 ". .• .• ••.....•••...•••.•••••••••.••••
1900 .••••••...•.•..•••••.•.••••••••••..••
1901 ., .•• , ••••..•.••••.••••••••••••••.••••
1902.. .. •. " ., •.....••.....•..•..•..•

6

2
3
3

1903 •• "

••..•••...••••••.••••.•.•.••

1904 ., '"

••• • ••••••••••••••••••••••.••

4
10

1907 ., •• •• • •....•.••...••....••••.•••.••••

20
10

1905 ., ••• , .•.•.•••.•••.••.......••••..••••
1906 .• " .. " ..•.•.•••••.•.••.•.•.•..•
1908 .... •• " .......................••
1909 ., ••..••...•.....................••.
19:1.0 .,

•••••• " ••..••••.• ' •••••••••••

1911 .• " •. •. • ....•.••...•.•••..•..••
1912
•••••......•••••••.••...•.••••.••.
1913 •• '"

'"

•.••••.•••••••••••••.•••

1914 ••.•••• , •.....••••••.•.••••••••..•••
1915 •. " ••.•. , •••.•••.•••..•.•... ~ ••
1916 .... .• . .........•...•.....•.•..•.•..••
1917 .. " •.••..•••.•••••••.•.•••..••.
1918 •• " ••••...••••.••••.....•••.•••• ~ .•
1919 ., •. , •.• . ..•••.•.....•.•••.•..•.•
1920 .••••••.••••.••••.••....••••••••.•••
1921 .•
" •.•••••.•...•.••••••.•••
1922 •• ..,.. ••••••••••••••••.••.•.•.•••.••
1923 •• •• •• '~. . .••••.••.•.....•••..••.
1924. •• •• •• • •..•.•••.••....••••••••..•••
1925 •...........•...••..•..••..•......•
102'6 .• .• .. .. . .•• ,:•••... : ..•••...•••
1927 ••.••.•.•.••.•••...•.....•.•....•. _.
1i)28 .• ••• ••• . ••••••••.•••••••.•..• ~.•
1929 •• " •. . .• .-.•.••.••••.....•.•.•...•••
1930 ••• ••• ••• • .••..•••••.••••••.••••
1931 •• " ••••••.•••••.•••.••.••.•.•..••••
1932 •• " ••.• •• • ••••••.•.•••.•••..•••

11

11
14_

48 21
21
13
12
7

13
li

23
14
29
34

22
16
13
39
94
36
19
14
20
12

7.003
7.472
8.933
8.531
9.361
9.025
10.247
14 .546
15.168
13.954
12.569
13.091
13.833
13.739
15.209
15.614
15.730
18.619

23.016
24.764
25.439
20.100
24.710
28.178
31.083
25.031
37.523
48.489
64.286
68.107
88.251
102.018'
1D7.735

116.000
124.518
130.540
136.831
110.141
132.099
114.172

É, portanto, um tipo <le imposto .ele arrecadação bastante
regular, e que ainda pode ser muito desenvolvido.

b) -

Trans'[J()rte:

Não tem arrecadação em ouro e é muito irregular a sua
produção. Reflete sempre a anemia dos mercados intérnos.
Em 1932, acusa baL"i:a de mais de 30 % sObre os exercícios
de 1928 e de 1929.
Do seu movimento dá conta a relacão seguinte:
RECEITAS EM CONTOS DE RÉIS

:1890. -..

1891 .'.
1~92 ••
1893 ~. "

• •••••••••.•••.•••.••••••••••••••••
• ., ••.•••.•.••••.••••••••.••.•••
•
c• • • • • • • • • • • •
•• " ••••••••••••••••••••••••• ',' ••

9.1f9

10.400
- 8.386
7.003

1894 .. "
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.. . ....•......•..•.....•••••...•••..••

'1895 .•• •• ., .. . .••....•••..•.•.••••••••••.••••.•

1896 .... •. .. .. ., .".•....•.•..•.••..•.•.•.•
1897
.• . ........•.......•.....•....•...•.••
1898 .. .. •. .. • •....••... '.•..•.•••.•••••.••
1899 .. .. .. .. • .••.•••...•.••••.•••••.•••••
1900 ..•......•••.....••..•.•••.•••••••••••••.•
1901 -•. •• •• .• • ••.••••••••••••••••••••••••••
1902 •• •• •. •. . •••••••.•••••••••••.••••••••••.••
1903 ..• ..• •.. • •...•.•...•••••••••.•••.•.••
1904
.•• , •••.••.••'..••••••••••••••••••.••
1905
•..•••....••••••••.•••••••••••••••••
190(l
....•.....•..•.•..•.••••••••.•••
1907
.•.••••..••,.'- .••••••••..••.•••••••••
1908
.. . .•.•••.•..•....••.••.•.••.•.•
1909 .. .. .. .. . ......••.••.•........•..•...••••
1910
• . . . . ....•.•........•.....•••••••..••
1911
•••.... ~ ••.....•.....• ,.....••••••.•••.••
1912 •. .., ••. '" .•.••.........•.•.••.••••••

1913

•.......•...•.....••....•••.•.•••..•

1914

••••••••••••••.•••.••.•.•••.•.••.•.•

1915
•......••......••..•.•••.•••..•...••
1916 • . •••..•.••...•••...••••.•.••.•.....••
1917
•••...•••...••••••••..••••••..•.••••
1918

••.••.•••..••...••.•..••••••••••••••

1919
1920
1921
1922 • •
1923 • •

••....••••.•••...••....
•••••••••..•••••..••..••••••••••••••
••.....••..•••....•••..••••••••••••• '
•..•.••••.............•.•••...•.•..•
•••••.•••.•••.•...•...•.•••••••••.••
1924
••••••.•••.•••...•••.•••••••••••••••
1925
••••...•••..••••..••.•..••••....••••
1926
•••••••••.•.••••.•••••••.•••••••••••
1927 • • •.•.•..••........•...•.••••.•...••••
1928
.•.....••........•..•.•..•.•.......•
1929
••••••.•••.......••..••••••••.••••••
1930
••••••.••........••....•.•.•....••.•
1931 • • •..........•.....•....••••..•...••..
1932 • • •.•..••••...• '," •••... " .••...•.••••

c) -

L ••••••••••••

7.472
8.933
8.531
9.361
9.035
10.747
4.463
4.168
3.910
3.703
3.688
4.072
3.971
4.296
4.170
4.368
3.063
2.288
2.621
2.965

2.745

5.996
7.462
8.735
5.708
8.501
9.460
12.749
14.838
20.004
22.358
25.665
26.iOS
26.570
28.006
29.556
24.591
19.692
19.281

Operaçõe8 a têrmo:

A propósito dos impostos sObre operacões a têrmo, assim
tive oportunidade de me manifestar, no parecer sObre o orcamento da receita para 1927:
..A renda dos impostos de que se trata foi considerada
como de imposto sObre a renda, desde a data de sua instituição até o exercício de 1921, quando passou a fazer parte do
subtítulo - brPOSTOS DE CIRCULACÃO.
Pelas leis de orçamento da receita para 1921 (lei número 4.230, de 31 de Dezembro de 1920) e para 1922 _(lei
n. 4.440, de 31 de Dezembro de 1921), as taxas dos impostos
sObre as operações a têrmo eram: de 100 réis por saca de
café, 10 réis por quilo de algodão e 50 réis por saca de açucar,
modificada, posteriormente, a do algodão parai real por
quilograma.
Para o exercício corrente, e assim também parà o de
1927, pois a proposição não alterou, neste particular,' os dispositivos da lei de orçamento vigente. as taxas foram bem
aumentadas, de cerca de 200 0\0
para o café, aeucaI:\..; e algo--
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dão, havendo sido fL~adas: em 300 réis por saca do primeiro,
3 réis por quilo de algodão e 150 réis por saco de açucar .

.. ....

-

.;.

~

A rigor, como, em 1926, as taxas foram acrescidas na
proporção de 1 para 3, a renda presumível deveria ter sido' a
de 15.000 contos no mínimo, como de fato foi adotado, de vez
que a receita arrecadada no anterior atingira a 5.218 contos.
A ilação, porém, não é, justificável, por isso que êste
imposto, referente ás operações a têrmo é muito dependente
do estudo geral dos mercados de gêneros, sôbre os quais as
taxas recáem; a especulação representa um grande fator no
produto do imposto, mas não se faz sentir tão intensamente
nos casos de baixa geral dos preços, quanto nos de alta. contínua e persistente. Em alta determinado gênero, todos se
animam a operar sôbre êle a prazo, na esperança de que a
alta sempre se manifeste; em baixa, sobretudo quando esta se
apresente geral em vários artigos, com o aspecto incontestável de sintoma de crise, poucos são os que se animam, ou se
aventuram, a realizar compras ou vendas, a liquidar: no futuro. E' êste um fenômeno observado em todas as praças em
que se especula.
Já em fins de 1925, eram evidentes e impressionantes os
sintomas de uma depressão geral nos preços dos três artigos
mencionados na verba, ou rubrica. de que se trata, e, pois,
a-pesar-do acréscimo médio de 300 % nas taxas, não era de
contar com a renda de 15.000 contos, prevista na lei orçamentária vigente.
No exercício próximo, se bem que mais desafogada a situação, como todos almejamos sinceramente, ainda não é de
contar com tão alta receita: mas nada autoriza voltarmos,
agora, á estimativa de 1923. como faz a proposicão. quando
as receitas de 1924 e de 1925. antes da elevação das taxas, já
foram variáveis de 5.218 e 6.304 contos de réis.
A situação dos mercados exerce considerável influência
no·' caso, e ninguém pode assegurar o futuro, neste particular ...
De tudo o que acima foi exposto, dá exata medida a variação das rendas dos impostos de operacões a têrmo na
fórma abaixo indicada:
RENDAS ARRECADADAS

'-\':-;05

(em contos)

1921 • • ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
:1922 • • •..•••••••••••••••.•••••.•••••••••••

1923

:1924 •
:1925 •
1926 .
1927 •
1928·.
1929 •
1930 •

....•....•...••••...•............••.

• ••.•.•.•••••••••••.•••••••••••••••••
• ••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••
• •......•••..•• _
.
• ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••.••••.••.••••••••.••.•.••••••
• •..••.•.••...•..•.•... ',' •......•....
• ••.••••••••.•••••••••••••••••...•••••

1931 . • •..•.....•...........................
1932 • . .....•...••......•...................•
d) -

72.0H

2.502
3.697
6.304
5.218

3.777
1..942

1.430
1.226
324

427

293

Viação~:

Instituido em 1921', pela lei n. 4.230, de 31 de Dezem~
bro de 1920, aliás com oposição do autor dêste trabalho, que
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o combateu fortemente na Caroara dos Deputados, quando se
o quís introduzir no orçamento do exercício anterior, de
1919, êste imposto, impropriamente denominado taxa pelo
seu criador, tem oferecido as seguintes arrecadações anuais:
Receitas em
contos de
réis

Anos

• •..•.•••...•.•..•.•.••••.••..•••••.•••••.•
• .•.•••••••.......•.••..•..••.••.••..••.•.•
• ••••..••.••.•••••.•.•.•••••••••••••.••
.•.•••••••••...••..•••.•.•••••...•••..••.•.•

7.327
8.791
8.485
9.400

1925 • . ••.•..•......•..•..•....••......•••..•

10.647

1926
1927
1928
1929
1930
:1.931
1932

22.876
22.676

1921
1922
1923
1924

•
•
•
•

••...••••..••.•••••••.•.•.•.•.......•.••.•.•
• • •••••••••.•.••.•..••••••......•.•.•.•
••.•.•••••.•..••..........••.••..••.•.••...•
• • •••.•••••..••.•...•••..•....•..•••••..
• • .••••••••..•.•.•.•••.....••.•••• " ., •..•••
• • .••..•.••...••••..••...•.•••.•••...•••
• • .•••.•.•..•......•..•..•.•••....•..••••.••

19.407
22.9:1.8

18.936
15.374

17.543

A queda de receita, entre 1926 e 1932, foi de quasi 10 o/Ó.
Cabe aquí uma ponderação: imposto cumulativo na vigência da Carta de 1891, é cobrado igualmente em alguns Estados que arrecadam mais do que a União.
e) - Ve1!das mercantis:
A propósito dêste tributo, assim me manifestei no parecer
sôbre o orçamento da receita, para o exercício de 1927:
"~ste imposto surgiu, pela primeira vez, nos orçamentos
da República, em 1923, conforme se observa no quadro resumo, a que nos temos constantemente referido; o intuito de sua
criação foi o de atender, em parte, aos desejos do comércio,
que o preferia ao geral de renda, então projetado.
No primeiro ano de vigência do imposto de que se trata,
não foi feita. nenhuma previsão de receita, constando as disposições, a êle referentes no orçamento de 1923, da simples
declaração de sua instituição e das taxas a perceber, consignadas ambas no n. X do art. 20. da lei n. 4.625; de 31 de Dezembro de 1922, as~im redigido:
..Art. 2.° É O Presidente da República autorizado:
••••••••••••••••• 4

•••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ••••••

A cobrar o imposto do sêlo proporcional sObre as
vendas mercantis. a prazo ou á vista, efetuadas dentro do
País, podendo aplicar,. no todo ou em parte, as disposições
adotadas sôbre a matéria no primeiro Congresso das Associações Comerciais do Brasil, realiiado nesta Capital, em 1922,
ou outros que julgar convenientes, de modo a~ tornar-se obrigatória a assinatura· pelos compradores:
f.e - .AS .ta.~scobradas serão· na base mínima· de 2$000
por conto de réis, nas vendas a prazo, e na baseminiína de
500 réis por conto de réis, nas vendas á vista.
2.° - Na regulamentação desta lei, o Govêrno poderá estabelecer multas, não -excedentes de 5.:000$000.
_.,
10 -

~,-

~

-
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3.
O pagamento do presente imposto só terá inicio
depois de 31 de janeiro, ficando o Govêrno autorizado
a suspender, na data em que êle entrar em vigor, o imposto
sôbre lucros liquidos do comércio e da indústria, de que trata
a lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920".
Leis posteriores introduziram algumas modificações nos
dispositivos acimà: 1) em 1925, a isenção do imposto de
vendas mercantis, além dos casos posteriormente previstos
no art.. 36 do decret.o n. 16.041, de 22 de Maio de 1923,
para as operações sôbre leite e queijos tipo Minas, quando as vendas fossem realizadas pelo produtor, e a seguinte
alteração de taxas:
0

-

llté 250$
De 250$
De 500$
- De 750$

do valor da conta
.
até 500$•.••••••••.••••••••••••••.•••••
até 750$ .....•.•••..••..•••.•..•..••••••
até 1 :000$ ••••••••••..••.••••••••••••••

$500
1$000
1$500
2$000

e, dai por diante, mais 2$000 por conto ou por fração de
conto de réis; 2) em 1926, além de várias prescrições, de que
muitas são de caráter estritamente regulamentar, mandando
adotar a nova tabela:
llté 250$ do valor da conta.........•..•...•......•
De 250$ até 500$ ..•••.•..•••••••••••••••••••••••
De mais de 500$, por conto ou fração ............••

$500
1$000
2$000

e declarando isentas do imposto, em geral, as transações
mencionadas nos decretos e leis anteriores, mas suprimindo
a isenção que beneficiava o queijo do tipo Minas, quando
realizada a venda pelos produtores".
Não foi possíVel, a quem êste subscreve, pesquisar as recentes alterações havidas neste imposto. Mas as arrecadações verificadas têm sido as seguintes, desde a data de sua
instituição:
Receita em.
contos de
réis

.Anos
:1923 •

• ••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••

1924 • ~ ••••••••••••••••.•..•••••••.•••.••••••
1925 • • ••••..••••••••.•••••••••••••••••.••••.•.••
1926

1927
1928
1929
1930
1931

• • ••••.•••••••.•••.•••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••.••••••••••..•••••••••••
••••••••••.••.••••••.•..••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

:1932 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11.327
62.356
69.174
60.857
64.772

62.400
68.965
50.729
70.079
74.163

Analisadas as rendas provenientes dos -principais impostos, cumpre examinar agora as de orígem. industrial.

x -

.

AS RENDAS INDUSTRIAIS

Já vimos que as rendas públicas incluidasnesta rubrica
representam, em. média, cêrca de 13.75 -% -de receita total
da União. c

-
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Cumpre apreciá-las com 'algum. cuidado, portanto, embora certos, de antemão, de que também elas devem ter sido
fortemente afetadas pela crise, apesar dos recursos de que
se tem lançado mão para defendê-las, mesmo á custa da
economia de um povo, já bastante prêmido, em seus anseios
e aspirações, pelo pesado fardo dos impostos que paga, cada
vez mais crescentes, de ano para ano, quasi, no último lustro
decorrido.
As arrecadações: totais provenientes desta fonte desceram, por sua vez, de 286.661 e de 294.051 contos, em 1928
e em 1926, respectivamente, a 225.410 contos, tão somente,
em f932, apresentando, assim redução global média superior a 22 %.
É isso, ao menos, o que ressalta do quadro seguinte:
cairam as receitas dos Correios, dos Telégrafos, da E. F.
Central do Brasil, da Viação Cearense, da E. F. Goyaz, da
Central do Rio Grande do Norte, de São Luiz a Terezina, da
E. F. Piauí, da Petrolina a Terezina, dos Arsenais, dos Institulos de Mudos e de Cegos e do Laboratório de Análises.
RECEITA ORDINARIA
RENDAS INDUSTRIAIS

Contos de réis I

Ir'"
I

O

Q:)

ri)

o

:::

Arrecadação

'I

Telegrafas

""'""'

<:

o

O

I
O

.

I

1920
~
I
1921 .•....•.••.... 1
1922 • .
1
1923 . .
1
1924,
1
1925 ..•..•..•..... 1
1926 •......•..... 1
1927 • . .•. , ..•.•.. 1
1928 .•........... 1
1929 •......•..... 1
1930 •.........•.. 1
1931 •.....•••.•.. 1

i~~~

...:::::::::::: I
I

I

\

I

9.9831
621
17.5511 I
20.2051 I
25.8561 I
27.9851
901
31.000/
ti51
33.1541
fUI
35.2601
155\
49.1511
126
50.9631
2811
46.1871
3141
38.0071
1981
92
(1), \
\

2

I

I

I

P

I
I

10.8001
1.4.340
f4.550
f5.1501
17.6641
f6.2091
f7.55fl
18.476\
23.280
23.8561
21.261
19.4761
57.5161

I

PC
1.62

452
512

549
70S
876
1..282 '

3.566
1.543
6.145

--,--------~---~e.--~---.:._J;----'----

(1) Em 1932 as rendas dos Correios e Telegrafas estão
englobadas.
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RECEITA ORDINARIA ..
_ RENDAS INDUSTRIAIS

Contos de réis -

Arrecadação

,

CI:S

Z

..,o

Estradas de ferro

CI:S .....
lt.!CI:S

o

==

=
<:

't:l

=~
(I)

S

....
1920
1921
1922
1923
1924·
1.925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

I

•.• 1
•.• 1
••• 1
- •• 1
••• 1
••• 1
••• 1
••• 1
••• 1
•.• 1
•.• 1
••• 1
•.• 1
••• 1

o

I

2921
7041
751
7731
8721
8681
1.0051
L0701
L0331
1.1641
9531
L1931
1.1601

I
I

I

........

'eJ

o

Z

(l)~
~~

~CI:S

~

(l)

"Clt.!

.......

~c:,)

....m

(l)

.-

~.;;

(l).Sl

o
~
o

I

(l)

Ic:l I::

o='
;;ao

c:l'"
....
c:l

~

I
I

c:>(l)

>(1)
o

I

289 1.1.577
318 3.248
3011 1.224
345/ 6.517
414 6.070
4981 6.280
4881 5.532
5671 7.052
6961 7.752
773 8.637
8711 7.206
890/ 7.4.88
I 5.669

2.934\
6.2431
8.8911
9.4861
10.1791 :
11. 659 1
11.164
13. 786 1
18.308
20. 556 1
17.461
17.3641
2~4761

72.6191
88.5111
96.7481
105.3581
104.3111
117.3021
120.0241
129.9141
152.975
148.7931
130.2041
129.6501
114.4451

om

o

"Co

1~-

I

Estradas de ferro

..,

o

.~

o

=
<:

c:l

"O

Õ

t<I

'O

·õ

~

d

m

C)

O

~

-_.-

......
~S

d

NI::

(l)

::lm

i-:l~

Z

(l)

.8

C)

Eot

·.
--..--..
-.--..--..

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928 -. -I
1929 - . -I
.1930
1931
1932 •. -I
1933 ~ _.\

·.-I
·..

1

~

I
501/
583
7161
633
423 1
, 430\
559
6351
756
783 1
5811
3921

I
\

1

-

I

II

--

1

,

1

- 4261I
7241
1.0411
8291
795
665
-L154
.
1.168
1.133
1.007
1.306
1.008

c:l
c:l

eIS I::
1::
0

='
CI:S

ii:

:::~

'"

o~

... (l)

,,. -

~Eot

.Q.,

ri).

I
I
I

1641
507
8451
1.
1
L916
8321
2.5061
9991
1.9011
8401
2.2581
8411
9221
2.943 1
3.356 L0141
2.5321
631
2.3701
747
2.6701
690

I

-

I

---

I II· -

1521
1871
198\
236
254
261
212
,232

..:..245{

51
58
87
137
110
96
, 86
92
67

-

i76-

RECEITA ORDINARIA.
RENDAS lNDUSTlUAIS

Contos de réis -

I

d
'O
Q;)

Estradas de Ferro
1

Arrecadação

..,

o

I=: c::>

ce
.....
cece

;.o.~

ce
.....

(l)Q;l

=

ce'"

<:

· . ·1
" ·1
•. ·1

-

I

4[

o

.~

<

;.o

o

o

-<

Q;l
't:l
d
U>
d

c::l

.!!.g
u<lS

1932

1933

·..
·....
·...
·..
•• ·1
...
...
• • o

000

ce
..:l

77
106 85
120
108
70
91

4;1

-

~

<:'"

17
18
24
3i
19
51

-

f~
o

=~

'.l::
.;;;
'"

1

···......
·..

201
291
19
42

-

..,

c::>

lO)

H7
83
73
100
148
234

280
180
220
i97
249
: 262
286
251
278
263
222
112
120

-

~I

6
5
2

1°~1
I

....

i7
i2
9

74

I
1

;..
-0..,-d

6

31
51

93 1
841
951

1421

....

o

4

671
641
281
861
531
186/

Q;l
't:l

õ·

I

97
110 1
631

1121

o

<\I".

o

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

I

ti>

o

°tõ
"CJ

c;;::S .~

43
27
10

431
5il
i921
821
601

I
I
II
I
I
I
I
I
I

I

c:>
c::>
;.o

tO

-

208\
3501
3UI

-....::s

~
o

o

.s

I

1

181

Id

o

d

Q;)

d
==

.s~;::
=' 'O''''
==='=

-<

o

U2

fil

.•• 1
••• 1
••• 1
••• 1
••• 1
••• 1
••• 1:
••• 1
••• \
••• 1

I

;.0

=
ce

I

I

• • ·1

'"

='

tI2 Q;l

c::>
tt.l
;.o

ce
rn

o

U>

;.o

;.ot:Q-"

'cI=:a

d
't:l

0=

(l)='

~P-

1920
192i
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

::s

I

lO)

o

1-"

0=;::
'OQ;ld

I

•

I

..,

=e~

ca

<l)='Q;l0
d 0't:l ;.o
't:l<1.l
='
bO

Õ

-ao

8r;il!=i..,

.=P-

..,o

dlO

.... .drnr1l

o
-..
'üi

Q;)

~I=:~::l

'O

cQ)
t:l

Õ

s:::dQ.O
oQ.

~

I

1.073
953
1.296
1.722
2.266
1.937
1.580
2.039
1.453
1.708
1.768
1.698
1.292

-

:Q

o

..c:i-dQ;)

o

o

~

Z

iO

83
58
75
125
136
57
159
45
158
H3
898

--

----

-

- 11

:;-~-

-

:
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RECEITA ORDINARIA
RENDAS INDUSTRIAIS

Contos de réis o
o

~

o

<

•..•.... 1
•••••.• 1

•..•.... 1
•..• , ...
•....... 1

---

C;

o

--

--

o
:>

o

'aco

~

<

::..

fi>

o

--

p..

::lS

OQ)
:>
c::sO
Õ Z ·

0
"E
o

Q..

,.Q

I:<I~

.S ,Q

=
c::s~

Õ

--=
.g

(1)0

o

o

c::s
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Apenas para maior esclarecimen~o do assunto. muito
embora seja· bem reduzida a influência relativa que exerceu
. no conjunto geral da arrecadação, tão baixas são as porcentagens de cada uma' sÔbre o total de receita, apresentamos,
em seguida, os quadros concernentes á Renda com aplicacão especial, li Receita extraordinária e ás Rendas patrimoniais.
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no valor do mil réis, que serviu de base á conversão da
parte em ouro, em 1932.
A renda com aplicação especial, apesar de novas tributações, como, por exemplo as destinadas a auxílio de indústria da sMa, a proveniente do serviço do algodão, e a de..'
dois' réis por quilograma de gazolina, foi apenas de 79.907
contos, em f 931, contra a de 125.356 contos verificada em
1928.
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SITUAC_:{O CAMBIAL

O BALANÇO

INTER~ACIONAL

DE

CO~TAS

Durante o quinquênio inicial da crise, o movimento
do comércio externo do País apresentou os seguintes saldos:
Anos
1928
1929 ......................•

Saldos
f 6.757.000
f 8.178.000
19~0
f'12.127.000
1931
f 20.788.000
f 14.885.000
1932
Já em 1933, durante os nóve primeiros meses, isto é,
em
partes do período, o saldo foi apenas de f 6.489.000.
Com tão limitado saldado valor da exportação sôbre o de
importação, há que fazer face a:

*

1. 2 3 -

Juros e .amortização de dívida, externa da União
.
Idem, idem dos Estados, segundo
demonstração adiante
.
Remessas diversas (Lucros de empresas, imigrantes, etc. )
.
Total . .

_."

.

E 12.839~347

f 11.500.000
f

6.000.000

f 33.339.347

o ilustre Sr. Sousa Reis chegou, em seu já citado estudo, a resultado muito aproximado dêste, porquanto escreveu:
..A exportacão invisível, isto é, o volume das remessas que são anualmente feitas para o exterior,
embora não possa ser avaliada rigorosamente, todavia é suscetível de cálculos aproximados. Considerando que a moratória de 1931 vigorará ainda em
1934, pode, estimar-se que nesse ano aquela exportação exigirá em cambiais nada m e nos _ de
E 38.916.000, quantia evidentemente avultada ·para
ser atendida ·com os recursos normais do intercambio
nas condicões em que atualmente se realiza. Como
essa importancia é suscetível de- reducão, vejamos a
possibilidade de diminuí-la sem oauxfiio de providências extremas~ Dada a crise dos nossos mercados
externos, bem como as restrições no de cambio, que
certamente tem originado a regularizacão das dívidas
com o exterior por diversos modos, é provável que
as remessas correspondentes aos lucros dos capitais
estrangeiros não excedam de 44% o~ da importanc~a
admitida como normal. Nesse caso, aquele total bal_xará a E 33.797.094, quantia ainda elevada para os
atuais recursos do intercambio brasileiro."
Como se vê, é muito pequena a diferença entre as duas
a-valiacões, - f 33.797.094- e :t 33.339.347, - feitas pelo
Dl'. Sousa Reis e pelo autor dêste trabalho, respectivament~
Do ilustre Dl'. Carlos de Figueiredo, digno Diretor da
Càrtelra_Cambial do Banco do Brasil, recebeu o relator" as
seguinteS informações sôbre o cambio" vendido por aquele
Banco nos anosde.1.~32 e 1.933, as quais também confirmam
a avaliação acnna;feita:

-1881933

1933
Necess dades da adminIStração
publica....................
Comércio em geral........ •.••
Remess&ll para manutencão no
estrangeiro e viagens. ••••

~
~

12.561.8M
33.612.450

~
~

~

906.676

~

~

~

47.' 80.93

emrelacão a
1932

+~

8.003.734
49.547.019c,=
393.500 =
58.544.253

~
~

..3.958.070 (31. 5 %) .
15.934.569 (47.4 %)
513.176 (56. 7 %)

+ ~ UA63.323 ( 4.M %)

Discriminação das necessidades da administ.ração pública:
.
União, inclusive serviços
fundinus. . • • ...•• .....

Amortização Consolidation
Credit de 1931..
Emprestimo Café Estado
de São Paulo, 1930....

i:

4.903.399

f: 4.055.000

i:

4.209.966

f: 2.363.094

i:

3.448.439

t

~.185.640

t 12.561.804
t 8.603.734
Mas há a ponderar que nos totais acima, relativos aos
anos de :1932 e de 1933, estão incluidos as cambiais vendidas
por conta da importação, as quais montaram, respectivamente a t ...
Cumpre mais observar· que, além dos créditos externos
provenientes da exportação, os recursos de outra origem
serão diminutos, "enquanto existirem as peias que embaraçam a movimentação de capitais no mundo e não forem modificadas as linhas gerais da nossa política econômica". Por
isso, ficarão provavelmente restrictos ao capital novo importado pelas Companhias de Seguros e ao que provém das despesas do corpo diplomático e de viajantes, orçando em conjunto f: 1.700.000 "depreciadas em relação ao ouro".
Isto tudo posto, a Situação futura provável do mercado
de cambio será a seguinte:
Saldo presumível do balanço do comércio:
i: 12.547.000
(Média do quinquênio)..... • . .. . . . . . . . . . •.
Remessas diversas, por' conta da dívida pública e diversos............... .......•.
i: 33.339.347
Deficit. . • • ••...•••.•••.•••••••••••••••.

t 20.792.347

Do qual há a deduzir, por conta das Companhias de Seguros, do corpo diplomático estranjeiro e de viajantes....•.

t

1.700.000

t 19.092.347
Não há, assim, nenhum exagero em· se admitir que o
deficit provável do mercado dé cambio. seja, em média, de
f 20.000.000, aproximadamente, em cada ano, se não fôr modificada a situação em que ora se encontra o País.
.
Como proceder, para inodificá-Ia em sentido favorável
- aos nossos interesses?
..
É o que cabe examinár, de agorá em diante.
Deficit. . • • • • .•••••••• •.•• •••.•••••••••••••

II -

A EXPORTAÇÃO E A IMPORTAÇÃO

Não existem soluções diversas das duas seguintes:
1. - Aumentar os saldos a nosso favor no comércio ex_o
terno. :
2 _. Atrair capitais externos para aplicação no País,
seja sob a forma de empréstimos, seja sob a exploração de

indústrias nossas.

-
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A primeira depende:
1. - Do desenvolvimento da exportação do comér<.'io de
vendas ao estrangeiro.2 - Da redução de importação, do comércio de compras no estrangeiro.
Apreciemo-las.
1. - A exportação dos nossos produtos baixou de modo
notável no último quinquenio. Os números indices dos valores respetivos, referidos ao ano base d'e 1.928, assim se
apresentam no periodo de 19:11 a 1923:
Anos - Ind. de ·p.xportação - Ind. de importação - Total.
19:11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912....................
1913...
1914....................
1915....................
1916...........
1917....................
1918. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
1919...........
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923
_. . . . . . . . .
1924
,. ..
1925....
1926. . . .. .
.
.
1927, ..."................
1928. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1931....................
1932
'" . . . . .

69
77
67
48
55
58
65
63
134
fiO
60
70
75
98
105
97
91
100
97
67
51
37

58
70
74
39
33
44
48
58
86
138
67
54
56
75
93
88
88
100
95
59
32
24

64
74
70
44
45
51
57
60
111.
:124
63
62
66
87
99
92

'89
100
96
63
42
31

Preciso é, portanto, incrementá-la por todas as formas
possiveis, em um supremo esforço para que volte ao que já
foi, ao menos.
Não é facil a obtenção de semelhante resultado, até porquê muito se tem reduzido a capacidade de compra das
principais nações nossas freguezas habituais. Assim tem
baixado. por exemplo, as compras ao estrangeiro da Inglàterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Canadá, da Holanda, da Bélgica,da Itália e da Argentina, segundo se observa na relação seguinte:
NÚMEROS íNDICES
I~portação

PAfsES

1930
86
72
77
90
78

1.931

1.932

1933

Reino Unido. .
66
42
53
Estados Unidos
48
31
27
Alemanha.
.. . . . . . . . .
50
35
31
"França. . .
72
5:1
52
Canadá. . .
'47
31
26
Holanda. . .
88
69
47
41
Bélgica..
87
67
46
42
Itália. . .
80
54
37
36
Argentina. • . • .•... ~ ~ .
75
43
26
28
De outro lado, no quinquenio de 1928-1932, não há are-'
gistrar, nem grandes acrescimos no volume do café exportado,- nem tampouco, qualquer elevação, antes baixa no preço
em ouro deste produto, que é o de maior importancia em
nossa exportação.

As estatisticas revelam
o exterior:

iDOlUI

seguIntes vendas de café para
SACAS

1928..............................
1929................... .•..•.••...
1930 . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . • • • . • . • . . •
1931...... .....••••.•••••••.. •....
1932..............................
DesJ.)resando o ano de t 932 na formação

15.881.445
14.280.409
15 . 288 . 409
17.850.872
11.647.357

da media anual,
porquê nesse ano esteve por algum tempo fechado o porto de
Santos, é· de concluir que, per a1tnum, a exportação foi de
15.325.385 sacas.
A êste respeito, assim escreveu o Dl'. Souza Reis:
"Mesmo na hipotese de uma exportação anual de
16.000.000 de sacas, serú preciso que a cotação nos mercados
externos se eleve de 30 shs a 80 shs por saca, para que a exportação de produtos brasileiros possa atingir um valor em
ouro que se aproxime dos indices do inicio de crise. Essa alta
nos mercados externos Só poderá ocorrer em circunstancias
muito excepcionais".
2 - Quanto á import11040. d lambem de assinalar notável quéda no quinquenio nludido. segundo mostram os números indices seguintes. ilunlmente referidos ao ano base de
1928 e relativos aos l'cspectl\'C1l!1 "alores:
Anos
Indices
1911
. . .............••...........................
58
1912
..
.
70
1913.
.
.
1914 . . ..........•...............................
1915
..................•.......................
1916
.............•............................
f917
,
.
1918 . .
.
1.919
...........•.....•... ;
.
1.920
..
1921
..
.
1922
. . .. ""
"
.
1923 .
..
.
1924 . .
.
1925
.
1.926 . .
.
1.927
"..
1928 . .
.
1929 .. .
"
""OI
.
1930 .. .
.
..
1.931 . ..
1932 • . ...•.....• , ..••.•••••••••••..•.••••.•• " ..•
OI

-

.

74
39
33
44
49

58
86
138
67
54
56
75
93

88
88

100
95
59
32
24

Más, se é fáto que, no quinqup.nio ultimo, o valor dasllossas exportações baixou de 63 %, enqunnto as importações
desceram de 76 %, cabe observar que as quédas registradas nas
compras ao estrangeiro decorreram, em grande parte, das restrições forçadas na importncão de artigos utilizados como
meios de produção: maqüinas, ferramentas, férr.o. aço, cobre
~ similares, segunçlo foi anteriormente demonstrado.
.
.
Em vista de estar muito desfalcado o parque industrial
,do Pais, a exigir renovação grand~ e pronta, para que· possa corresponder ~ necessidades que dêle telIlos, não há con~com vultosas~redu~ões na massa a impor.tar do estran""
geiro.
'
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o recurso assenta, pois, no incentivar as nossas exportações.
Mas isso depende, muito de perto, da snpressão de inúmeros tributos. que oneram direta e pesadamente a nossa
. produção agricola, pastoril e industrial, por conta dos im- postos de exportação. É preciso que não nos apoiemos no
café principalmente, como se há procedido até agora.
Basta ver a judiciosa observação acima transcrita, do
Dl'. Sousa Reis: para que o café pudesse agora responder
pelas nossas necessidades cambiais, seria necessário que a
venda média anual se elevasse a 16.000.000 de sácas, vendáveis ao estrangeiro ao preço médio de 80 shs cada uma, ao
invés de 30 shs por que tem sido vendida.
III -

CAPITAIS ESTRANGEIROS

Nada mais prejudicial aos nossos interêsses na hora presente do que o vesgo nacionalismo, que procura, por todas as
f61'mns, com~aler os capitais estrangeiros aplicados no Pais.
Por causa de tão êrrada e nociva políticà, por muito
tempo ainda, - até que se restabeleça a confiança em nossa
palavra empenhada e no absoluto respeito ás nossas próprias leis, - não temos o direito de levar em consideração
quaisquer recursos externos, em favor do balanço internacional de contas do País. Nem com outros emprestimos, impossibilitados agora pelo terceiro funding, pela imprescindibilidade de nova moratória, pelos atrazos nos pagamentos
dos juros e das amortizações das dividas fundadas áos Estados no exterior; nem tampouco, com o aflu..~o espontaneo
e natural de capitais vindos do estrangeiro, em busca de aplicação aventureira em indústria do País.
Logo, tudo leva a concluir:
PJÚ:\-IEIRO - Que as receitas atuais do País não bastam
ás necessidades dêsse, nesta hora, muito influindo, para isso,
a notável baixa de cambio verificada depois de 1928;
SEGUNDO - Que, tanto á União como os Estados, terão
as respectivas situações 'financeiras muito aliviadas, se se
altearem as taxas de cambio.
TERCEIRO - Que isso, porém, não será de contar:
a) nem em virtude de provaveis. reduções na importação, já muito reduzida, hoje, como vimos;
b) nem em consequência de vinda de capítais estrangeiros para aplicação entre nós.
QUARTO - Que, por isso e finalmente, devemos fazer supremo esforço para exonerar a exportação dos inúmeros
e pesados encargos que a asfíxiam, por sêr êsse o único recurso
de que poderemos lançar mão, quer se faça, quer não se faça o quarto funding, imprescindível já agora,' e, outrosim,
qualquer acôrdo honroso com referência ás dividas Estaduais. Só a exportação poderá ainda erguer.o País, na hora
turva que passa.
IX -

A SITUAÇÃO DOS ESTADOS

Não é menos precária a situação dos Estados da Repúconforme se passa a demonstrar com as informações

blica~
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prestadas pela Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos da União e dos Estados.
Se não. vejamos.
I -- AS RECErrA8:

Foram as seguintes as arrecadações média, mínima e
máxima, expr~ssas. em contos de réis, no largo período de
1920 a· 1931:

Receitas

i!J

~~~
vc:l<:Jl

Eslados

~

~ p.,...

.~-.
Amazonas
~

.,"

. Pará

Marnnllno
~ln'tlí

f

••••••

••••••••••••••••••••••

5.000

3.87:1

:1.933

15.026

:12.292

5.360

9.079
:16.070
60.214
:12.:129
8.247
66.755
25.690
52.0:10

7,563
:10.754
41.826
9.048
7.690

3.6:10
5.521
23.853
4.874
4.523
26.655
8.890
21. 481

I

•••••••• •

Rio Grnndc do NOl'ló

..

Pni'níba'.I •................................

Pernambuco
,'
Alngõas ............•....................
I

" .. ".....

I

Baía
Espirito Sanlo
Rio. de Janeiro
I

I

•••••••

••••

I

I

•••••••••

••••••

•••••••••••••••••••••

•

I

,

••••• ,

•••• 1, ••

· .. ·•········
··········

São Puttl0

',

.

Parnná . 1, •••••••••••• • •• ••••••••••••••••

Santa Ualul'ina.

Rio Grande do
l\flnns Gerais
Ooiaz

t , •••••••••••••••••••••••

Sul~

..
· .. ······

1, • • • • • • • • • • • • I

~

C/,)

~

3.635
7.547
5.303

CeRrá ..•................ i • • • • •

SOl'gipo

'~

7.986
12.340
9.454

.
•••••••••••••••••••••••

f,l • • • • • • • • • • • • • • • ,

...........•

~

~

7.562
:19.160
13.400

,'
I

CIl

:fi
':li

l\lnlo Grosso

••••••• • •• ••••••••••

···.······

5:1. 585

23.:143
34.822

209.988

132.650

6.757

4.470

:157.019
11.227
7.699
37.488
56.189
2.380

9.932

6.486

3.935

400.920
33.276
18.000
:198.03i

306.956
21.777
14.247
:122.05:1

~

S

~

:1 :1.331
16.640 J\Iinimo, em 1921. Máximo, em 1926.
13.202 Em 1931, arcada. Minimo, em 1921. Máximo em :1931.
5.232 Em :193:1, arcada. Minimo, em 1921. Máximo em 1931.
.
16.085 Em :1931, arcada. Minimo, em 1920; Máximo em 193!.
11.574 ~Hnimo, em :1920. Máximo, em fe29.
19.075 Minimo, em 192:1. Máximo, em 1930.
68.760 Minimo, em 1923. Máximo, em :1929.
12.270 Mínimo, em :1921. Máximo, em 1929.
10.136 Minimo, em :192:1. Máximo, em t!)26.
70.722 Minimo, em 1921. Máximo, em 1926.
32.924 Minimo, em :192:1. Máximo, em lf,28.
69.606 Minimo, em 1920. Máximo, em 1931 (01'cada).
..
438.460 Minimo, em 1922. Máximo, em 1929.
46.395 Minimo, em 1922. Máximo, em 1928-1929
19.275 Minimo, em 1920. Máximo, em 1929.
i94.4i8 Mínimo, em :1920. Máximo, em :1929.
232.051 l\linimo, em 1920. Máximo, .em 1929.
7.:160 Minimo, em 1921. Máximo, em 1931 (orcada) •
9.498 Minimo, em :1 922. Máximo, _em 1928.

Tolal dn receita IH'evislo pnra :1932 ......•...•..•••• 1.187.246 conlos de réis.
"

Observações

.~

~

l.O
tA)

II -

AS DESPESAS:

A.s despesas dos Estados foram as seguintes, no período de 1920-193f, expressas em contos de réis.
Despesas

.
.!!lstados

--= -

=s

Amazonas ............................................................
P:lrá
Maranhão ....................... ~ .. ~ •.• ,
OI

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

P'mm• •..••••••••••••••••••••••• , •••••• 001

Ceará .............................•.•••.
Rio Grande do Norte..............•.••..
Paraíba ......•..................•...••..
Pernambuco ..........................................................
Alagõas ..................................................................
Sergipe ..................................................................
Baía. ........................................................................
Espirito Santo .....................••.•..
Rio de Janeiro ..•....................•..
~50 Paulo ...............................
'Paraná
Santa Catarina..............•.•..•••••••
Rio Grande do Sul. ......•.........•••..
:lfinas Gerais.................... ; ........
Goiaz
Mato Grosso.............................
..........................

'O- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4

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

a
~
=s

e

'Q)

::i:!

8.056!
14.3041
9.8591
3.8041
12.027\
8.8511
10.6751
43.9071
9.3751
8.0491
57.8881
26.1421
55.6651
403.7261
26.41.1/
15.2001
122.760\
143.004/
4.587\
7.6751

l

3. 568
8.495
4.7711
1.8671
5.9161
4.0891
5.6701
21.022\
5.9351
5.0201
31.3241
7.556/
28.5671
174.6651
10.3381
8.7951
26.1821
52.61.71
2.B041
3.685\

Total das despesas orcadas para 1932...........•••
III -

10

cs

~

as

:a
r

-

c;

Observacões

Cl:S

"Ocs~

II

11.691j
17.3221
13.7331
5.6691
17.0871
14.768/
22.363\
72.9861
13.323/
10.908\
82.364\
46.7941
101.6641
618.436\
86.7981
20.271\
189.1711
364.2341
6.712\
11.7541

Cl:S,,",CQ
OCl:So
Q.....

ê5

Minimo,
Minimo,
l\finimo,
Minimo,
1\finimo,
9.058 Minimo.
15.901. 'Minimo.
70.957 Minimo.
12.1.29 Minimo.
8.247 'Minimo.
66.598 Minimo.
25.613 Jlfinimo.
52.010 1\'Tinimo.
4:50.994. Mínímo,
30.020 I Minimo.
30.020 !1\finimo.
193.705 Minimo.
209.R33; M'injmo.
6.532 I Minimo.
9.3321 Minimo.
7.039
18.888
13. ()13
4.980
12.486

em 1921. Mãximo, em 1{:28.
em 1921. Mãximo, em !926.
em 1920. Máximo. em 192fl-1929.
em 1920. Mãximo. em H'28.
em 1920. Máximo. em 1930.
em 1930. Máximo. em 1929.
em 1924. Máximo. em 1930.
em 1921. Máximo. em 1929.
em 1921- Máximo. em 1929.
em 1921. Máximo. em 1924.
em 1932. Máximo. em 1929.
em 1921. Máximo. em 1928.
em 1920. Máximo. em 1929.
em 1921. Máximo. em 1929.
em H121. Máximo. em ~929.
em 192i.. Máximo. em 19aO.
em Hl:lO. Máximo, em H·ai..
em 1920. Máximo. em ]930.
em 1920. Máximo. em 1{129.
em 1923. Máximo. em H'29.

1.235.971 contos de réis.

CONFll.oNTO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS:

É em verdade muito interessante. pelos ensinampntos que encerra. o quadro seguinte, pertinente ao t'~""'fronto
entre o total da receita e o da despesa dos 'Estados no período r]p 1920 :t 1931. e. bem assim. o imediato. referente
ás receitas e ás despesas orcadas para o exercício d~ 1932, com" os defic:its respectivos.

Estados

-Total da
receita em
12 anos
95.835

Amazonas •......
148.090
Pará . .
.
fi8.181
Maranhão • .
.
46.453
Piauí . .
.
147.506
Ceará . .
.
90.752
R. G. do Norte ..
129.054
Paraíba . .
. 522.822
Pernambuco
108.577
Alagoas . •
92.290
Sergipe
.
619.027
Baía ........•.•
277.722
Espírito Santo •. ,
,417.864
Rio de Janeiro .. ,.
S. Paulo • ' .•..•.. 13.683.477
272.222
Paraná • • .•...•
170.967
Santa Catarina ..•
1.464.619
R. G. do Sul•••.•
Minas Gerais • .,.
1.591.804
53.645
Goiaz • • •• ; •••••
82.153
Mato Grosso •.••• "'
Total;;;.....
:VOL.X -

"10.133.060
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Total da
despesa em
12 anos

°

Saldo
de

O maior deficit total é
de São Paulo: a êle
o Rio de Janeiro e Minas Gerais, nesta ordem:

s~g1Jem-se

deficit

97.034

1.199

171.652
123.243

23.562
5.062

45.646;-

807

144.328;-

3.178

106.209

15.457

127.106;548.838

948
26.016

112.504
96.591
694.654 .

3.927
4.301
75.627

313.708
667.985

35.986
250.121

4.844.717
330.509
182.407
1.473.126
1.716.049
55.040
92.097

-- 1.161.240
58.287
11.440
8~507

124.245
1.395
9.944

U.943.44S-·. 1.8H.383

1932

'Valores em contos de réis
Estados
Receita

Porcentagens
dos deficits
Saldo em relação
Despesa
ou
aos 12 anos
Deficit precedentes
7.039 +
532 Aprox. 50 0/0
18.888 +
272
..
.12 %

Amazonas .,
Pará
.
Maranhão ••
Piaue . . ...
Ceará . . •.•
R. G. do Norte . . .•••
Paraíba.c . ,
Pernambuco.
Alagoas . .•
Sergipe .' .,
:Baía . . .•••
Esp. Santo •.
R. de Janeiro
São Paulo•••
Paraná ••••
Sta. Catarina
R. G. do Sul.
:Minas Gerais
Goiaz •••••
Mato . Grosso.

9.079
"" 16.010
60.214
12.129
8.247
66.7'55
25.690
52.010
400.920
33.276
18.000
198.031
209.988
6.757
9.932

12.129
8.247
157
66.598 +
47
25.643 +
52.010
450;994 -- 50.074
30.026 -- 3.250
18.000
193.705 + ·4.326
209.. 833 +
155
6;532 +
225
9.932

Total. ~

i. 187 .246

f.235~971 -- 48.725

7.562
19.160
13.400
5.000
15.026

13.013
4.980
t2.486
9.058
15.901

70~957

+

+.
+

387
20
2.540

+

21
169
-- 10.143

+

Ainda aqui o maior deficit é o de São Paulo; a que se
seguem Pernambuco e o Rio Grande do Sul.
,~

IV -

AS DIVIDAS

Dos trabalhos publicados pela mesma Comissão de Estudo::! Financeiros e Economicos da União e dos Estados,
. extraímos os seguintes informes:
DIVIDA

Quadro -

EXTERNA

Total dos empréstimos esta duais e municipais emitidos em cada ano e ainda em circulação de 31-12-1930
..

Libras esterlinas
(l)E.g~

I

~o

-C<:)
=' .......

.....
o.E-

Anos

.s-ãSI=:
~

o

0:z;

.-0_........

1905 .. ... .... .... .... .... .... .... ... ... •• •.

1906
1907
1908
:1909
:1910
1911
:1912
1913
1914
1915
1916
1918
:1919

.,
..
.,
.,
.•
.•
.•
.,
.,
.•
.,
.,
.,

••
..
•.
•.
••
•.
•.
.•
•.
••
••
•.
••

•.
•.
..
•.
.,
•.
•.
•.
•.
•.
••
•.
••

.,
•.
.•
••
••
•.
••
•.
..
..
••
••
.•

f 921
f 922
1925
1926
i 927
f 928
1929
i 930

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

.... .... ....
..... .... .... ....
.... .... .... ....
... .... .... ....
.. ... .. ..
....... _. . .
.... .. .. ..
lO"

••
••
••
•.
••
••
.•
..
.•
.•
••
••
••

.•
..
••
.•
••
•.
.•
"
••
"
••
••
••

••
..
••
..
..
••
••
..
••
••
••
••
••

••
.,
••
.•
.,
••
•.
.•
••
•.
••
••
••

••
••
.•
••
••
••
••
••
•.
••
••
••
••

••
••
••
•.
••
.•
••
••
••
.."
••
••
••

••
••
•.
•.
•.
••
•.
••
••
••
••
••
••

••
••
"
"
••
••
••
••
"
••
••
•.
••

....

....

....

....

....

....

....

...

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

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

....
....
.•
..

....
....
••
•.

....
....
••
••

....
....
••
•.

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

.. .
...
.•
..

li

•

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

li

li

11. •• •• •• •• •• •• ••

Total .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . .
VOL. X -

PAG.

19.Í-B

I
I
1.450.0001

2.062.3601
5.800.0001
1.230.0001
2.650.0001
750.000
850.000
400.000
600.000
3.600.000\
1.120.0001
L521.000i
2.740.3341
293.5001
560.820
272.661
2.000.000

-2.500.000

6.077.500
7.388.500 .

-

12.808.000

I

~o

-C<:)

:r.t":D~~

;..,~oCl:l=
o~
....
o
(l)g(l)o
l~

EC<:)
(l) E
~ (l)

'O.~ 'O
-.>

o;'" -

lD

o

30

2S;;
E
:>
0)0

E=;

U2

;..,~

(l)

1Cl:l

a>

I

-80.548

124.615
350.271
73.552
152.884
53.-025
54.540
22.110
32.989
199.842
62.511
99.854
187.908
20.750
73.129
22.500
185.562

5.817.309
7.235.611

201 •.120
473.064
525.533

12.167.600

L83i.468

-

56.676. 6751 49.192.3501

-

-ãS
Cl:l =

:s.-§

EC<:)
(l) E
(l)
o

Cl:l·o
Oz

lD

3

.... o

1.270.0001
1.198.5001
3.614. 580 1
1.020.940
2.182. 494 1
400.310
395.726
378.790
447.320
2.893.120
1.052.943
1.324.000
2.594.959
293.500
323.777
272.661
1.797.500

2.385.700

='OCQ
;..,õ-

<O ~

o

f~

....:>

1888 .. ., •. •• ., " •• •• •• •• •• .•
1901 .• ., .. .. •• .• •• •• •• •• •. •.
1904 .• ., •. •. •• " •• •• •• •• •• ••

Dólares

-

-

....:>

E=;

-

---

I

---8.500.000

32.000.000
14.500.000
15.000.000
21.500.0001
17.650.000
87.880.000
f4.000.000
35.000.000

o
ICl:l
o

----- I
--5.870.000

19.305.000
13.337.300
15.000.000
20.833.000
15.707.863
86.849.412
13.861.000
33.250.000

(l)E..g~

~(l).s~

c~

;..,

~oCl:l=

.... l~

o

(l)gcl)o

't:l.~ 't:l
-.>

o;'"
0 -

lD

o·

.... E
.....0 E~
~~~g
(l)
tO

--

--------

986.800
3.062."724
1.437.211
1.595.800
1.683.760
1.812.230
6.697.684
L082.339
5.004.792

4.828.076 246.030.000 224.013. 575 1 23.063.340

Continuação do quadro -

Dívida Externa
~rancos

Florins
I

CllO

-

C?
=' .......

--

Anos

~

Oe-:l

.- .......
:.0-

~
c=

0_

·S"So

sC?

Cll

Q)

Oz

~

'"
o êi3
:; o

-" .<:\

8°
1888
1901
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1918
1919
1921
1922
1925
1926
1927
1928
1929
1930

.. •• .• • .••
.• .. ••
.. .• ••
..••••
..••••
.. .• .•
.• •• ••
.• •• .•
•• .• ••
....••
.• .• ••
.• •. .• •. .• .• " " " •• •.
.• •• •• •• •• •• " .. •• •. •.
.• • . • • . . . . • • . • • • • • • . • .
.• .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
••
•• •• •• •• •• •• •• .• •• •. •.
.• •• .•
.••.••
•••.••
•• " "
•••..•
•. •• •• •• .• •• •• ••
•• •• •• • •••••
•• •• •• .• •• ••

I

VOL. X -
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6.514.500\

I
25.000.000i

=1

1.207.628

99.000.000\

21 .520.0001
93.875.000\

1.638.235
6.0ó5.775

30.000.000i
37.500.0001
88.750.000

1.806.0001
26.385.0001
77 .655. OOO}

Em liquido
2.261. 250
5.297.451

27.500.000\

27.436.5001

1.532.062

:: I

20.500.0001
3 •958 • 000

20.059.0001
3.000.0001

1.133.137
180.000

..

2q.960.000[

•.
"

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

Total.. •. •• .• ..

I

20.000 .000 I

I

-

I

-

I
I

-

I

-

I

998.0001

-'
Em liquido

I

I

i

I
iI
I

I
I

18.000.0001

II

II

I

i

I
I

I

I

II

I

377.168.0001279.249.0001

-

I
I

-

I
I
I
I

-

-

-

I

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

-I

8.900.0001
-

1

-

I

-

1

I
19.315.538

8-.900.000

1.797.800

i
\

I
I
I

1.797.800

ADRO COMPARATIVO DAS DIVIDAS EXTERNA, INTERNA E FLUTUANTE DE CADA ESTADO COM A RECEITA
ORCADA EM i931

Valor em contos de réis

<:)

Divida
Estados

as

~ .;g ~
....
a; ~~
'O cP~

Consolidada , Flutuantel:l.

I"'l

ranhão (1) . . ...........••..............
auí . . .......................•...•.....•
ará (1) . . .................•..........•.•
o Grande do Norte
.
raíba . . ...........•.......•....•......•.
rnambuco (1)
.
agõas . . ...................•.........•.•.
rgipe . . ... , ............•..•......•......
'ia . . ......................••...•........
pirita Santo (2)
:
.
o de Janeiro
1
o Paulo (3) ..............•.........•.. 1
raná . . ........................•.•...... 1
nta Catarina (1)
.
o Grande do SuL
.
':t as Gerais . . .............•.•...•.•...... 1
laz . .
_.....•.......••..•..
to Grosso . . ..............•.••...•..•...• ,

I
1

eIS

~

"O~

c;->

externa

I
azonas . . .........•...•................ 1
rá (f) •..•..•...••.•.•.••••...•••••.•• 1

Total . .

~

Divida interna

....,;t .....

~

~"O;;

,
52.5091
160.7731
20'::79 1
22.7641 •
2. 267 1
73.0241
20.2301

-I

136.5881
16.5061
194.6931
1.600.2831
77.2601
45.3881
321.2001
203.3371

I
. ,I

2.947.00i!

I

47.052/
11.3771
2.5461
92
1.330
2.6521
30.823
5581
12.3961
118.4751
9.0201
53.4521
402.3211
23.0841
15.3231
. 6.8171
144.850
3.780

---I

E-l~E

35.672/
135.2331
44.500
2f6.7501
10.020
32.745
1.270
1.3621
4.115
28.2091
6.5431
11.4621
2.6941
2.6941
22.2561
126.103
7.5451
28.333
3.0011
15.3971
44.0661
299.1291
53.797
28.2711
57.5811
305.7261
452.0141 2.454.618\
98.5241
198.868
3.0441
63.7551
38.5741
366.5971
232.9481
581.1351
3. 713 1
3.7131
H.089
14.869
1

I

7.509',
f6.640
13.202
4.9591
14.616
8.f07
12.175\
60.381\
. f 0.068
7.3331
64.5331
. 21.0001
59.6061
403.4701
33.2761
18.3501
194.0121
201.0321
7.060
9.1381

18,0
13,0
2,4

0,2
1,8
1,4
0,2
2,0

2,8
2,0
4,3
2,5
5,1
6,0
5,9
3,4
1.S
2,8

0,5
i,5

I

885.948\ 1.107.540\4.940.489\1.166.467

4.2

As conversões dos empréstimos externos foram feitas á taxa de 6 d. ouro.
Os empréstimos em moeda francêsa foram convertidos a contos de réis, como se todos fossem em francos papel.
(1) Inclusi,re juros atrazados dos emprestimos externos.
-:
(2) - Inclusive a divida flutuante em moedas estranjeiras, na equivalência de 5.868 contos.
(3) - Incluidos os emprestimos de 1921 e 1930, cujo serviço corre por conta de arrecadação extr.aordiná.ria. Sem
sses empréstimos- a dívida externa de São Paulo, á taxa de 6 d.. passa a ser de 698. soa contos e a relação para 3,8 em
ez de 6,0.
OL. X -
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OS PR.INCIPAIS IMPOSTOS ESTADUAIS.

Á extrema. gentileza do Sr. Fernandes Távora deve o relator a apresentaQão do quadrQ seguinte, onde se encontram, em conjunto, as relações percentuais
dos principais impostos arrecadados para a receita total, anualmente e por quinquênios, desde 1918 até :1.932, inclusive.
A tão preciosas informações terá de aludir por vezes várias o relator, de agora em diante.

PRINCIPAIS IMPOSTOS

ARRECADADOS NOS ESTADOS DO BRASIL

Quinquênios :1.9:1.8-1922 -

1923-1927 -

1928-1932

Contos de réis

Anos

I
1918
1919
1920
1921
1922

Receita
do
Estado

• •
• •
• •
••
••

I
expo~1ação

I Impostos
(

I

%

281.544
345.98:1.
432.296
432.247
462.:1.06

107.677
153.315
130.022
138.980
144.344

38,2
44,3
30,1
32,1
31,2

Total •
Média do I

1..954.174

674.3381

34,5

mo
1923
:1.924
1925
1926
1927

390.824
619.291
725.093
947.669
910.752
1.013.554

134.867
203.252
235.860
314.587
310.262
360.198

34,5
32,8
32,5
33,2
84,:1.
35,6

q~inqUê-

•
••
••
••
••
••

I

Ind~stria "
Profissões I
1
18.561
20.403
28.234
30.155
33.822

%

Transmissã°l
de propriedade

%

1

7.794
9.491
9.31f:
8.819
8.925

2,8
2,7
2,1

11,2

- 44.341

H,2
12,0
13,2
10,8

8.868
10.903
12.209
i5.861
16.508
19.318

49.3641

2,5

2,3
1,8
1,7
1,7
1,8
1,9

9.872
:15.286
:1.6.470
19.520
23.4111
26.580\
101.267

6,7

218.7751

6,7
5,7
5,9
6,1
6,4
7,7

43.755
74.279
95.897
102.755
71.951
91.295

6,5

436.:1.77

10,3

74.799

1,8

:14.959
23.698
24.997
30.876

1,8
2,1
2,0
3,0

tC,7

83,8

284.831
362.985
401.923
335.666
343.217
276.404

33,8
32,9
32,6
33,0
29,9
24,8

54.517
75.186
85.547
79.773
75.657
71'.973

6,5
6.8
6,9
7,9
6,6
7,0

87.235.
H6.700
95.576
87.835
67.434
68.9311

10,3
10,6
7,8
8,7
5,9
6,2

5.617.8B

1..720.195

30,6

394.136

'1,0

436.476\·

'7,8

1.123.562

S,u.039!

30,6

78.8271

'1,0

87.295,
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2,3

131.175

13,2
H,3

1.424.159

VCL. X - PAG.

I

2,4
2,4
2,2
2,5
3,1

10,3

6,5

I

%

6.8541
8.33:1.'
440
9.
1
10.637
14.102

7,0
7,3

5,9

Territorial

%

\

li,O

Total •
4.216.359
Média do I
quinquê- I
843.27:1.
nio • • ~
:1.928 ••
l.i04.634
1929 ••
f.234.288
1930 •.•
1.016.083
1931 • •
f,i48.134
f932 ••
1.U4.672

q~inquenlO • •

Sêlo

31.008\
45.476
48.772
46.1.27
47.392

6,6

26.235
35.221
42.420
57.858[
58.8121
78.274~
272.585

Total •
Média do \

!i
I

7,9

9,0

J
-

7,8

1,9

I
I

I-

I
20.253\

l

2,7

138.624

2,5

194.5931

3,5

27.7241

2,5

38.918'

3,5

I

206.516
197.529
213.521\
836.181

1

39,0
31,5
47,8
45,1
46,2
42,8

167.236
280.350
322.237
437.088
429.808
437.889

42,8
45,2
44,4
46,1
47,2

1.907.372

45,2

381.4741
493.998j
588. 874 1
441.903
593.774
615.238\
2.733.787

45,2
44.7
47;7
43,5
5i,7
55,2

~

I

%

43,2

:

2,4
2,9
3,0
3,9
3,4
4,1

30.284

2,5

108.~65

,

2,4

I

109.650

2,5
2,5
2,3
2,1
2,6 .
2,6

32.067
37. 37i
4.0.030
39.288
45.842'

28~769

II

2,0

Outros II
impostos I
e rendas

I
I

I

I

546.7571

48,6
48,6
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PRODUÇÃO E

O COMÉHGLO DO PAíS.

.. .,

O segundo, relalivo ao comércio 'interno e no comércio
extel'llo do Brasil, revela:

gCIlLllezl\ do ilustre Sr. li'ernandes Távora, -

ti

'f# .quem deixo aqui c0l.lsi/?nados. os meus melhores agradeci'mentos, - devo os dOIs lIlstrutlvos quadl'os que se seguem.
O primeiro, referente ao valor da produção agrícola e industrilll' do Brasil bem, como á sua distribuição per capita
e á sua relação com a receita, mostra:

Primeiro - Que a nossa produção agl'fcola e industrial
baixou de 16.167.563 contos de réis. em 1928, a 9.404.766
contos, tão somente, em 1932;
Segundo - Que a percentagem da receita total arrecadada, na União e nos Estados, em relação ao valor da produCão aludida. subiu de 23,9 %, em 28, a 36, %, em 1932.
'l'erceiro - Que ti produção pel' capita caiu de 413, 452,
em 1928, a 213, 7~5, em 1932.

Primeiro -

Que o comércio inlerno veiu de ....••••

Segundo -

Que o comércio exlerno desceu de .......•

3.021i.3D8 contos, em lD28, a 2.346.731 contos, em lD32:
7.üüf">.2ü3 contos, em 1928, a 4.055.450, o:n 1932;

Terceiro - Que o movimento tolal do comércio passou
de 10.691. 661 contos, em 1928, a 6.402.190 contos, em
1932;

Quarto - Qne êsse mesmo movimento per capita caiu
de 273.417, em 1928. a 145. 497, apenas, em 1932;
Quinto - QUe as receitas púbIjcas de todo o Pais, em
1928 representavam 32,2 % do movimento comercial geral,
havendo se elevado a 52,9 %, em 1932.
Podemos ainda repetir sem injustiça, que o confronto
dispensa comentários: .iulga-o e condenu, por si s6.

,
QUADRO COMPARATIVO ENTRE o TOTAL DA PHODUOÁO AORfaOLA E
INDUSTRIAL DO BRASIL B SUA RECEITA E DA DISTRIBUIOÃO, "PER CAPI'rA", DA PRODUOÁO E RECEITA, NO DEC~NIO DE 1923-1932
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2.163. 587 1
2.589. 406 1
3.082.653
2.983.348'
3.538.831:1
3.867.667
4.031.137
3.291.003
3.496.101
3.389.072

11. 630 .264
15.507.291
14.036.137
13.783.077
14.961.708
16.167.563
13.410.005
10.233.335
10.707.957
\),404.766

18,6
16,7
22,0
21,6
23,7
23,9
30,1
32,2
32,6
36,0

I

~44,

4231
445. 875 1
392.019
373.8191
394.037
413.452
332.980
246.718
250. 652 1
213.735

33.767.342/
34.779.492,
35.804.704
36.870.972
37.970.329
39.103.856
40.272.650
41..477 .8~~
42.720.490
44.002.095

64.073
74.452
!:l6.096
80.913
93.200
98.908
iOO.096

79.344
81.837
77.021

I
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MOVIMENTO OOMERCIAL
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7.557.449 33.767.342
1.993.257 5.564.192
9.403.338 34.779.492
2.750.227 6.653.111
2.979.084 7.398.797 10.377.881 35.804.704
8.320.918 36.870.972
2.424.806 5.896.112
9.720.175 37.970.329
2.802.894 6.917.281
3.026.398/ 7.665.263 10.691.661 39.103.856
2.787.880 ,3.388.220 10.176.1 00/40.272.650
2.058.446 5.251.059 . 7.309.505 41.477.824
7.513.507 42.720.4!l0
2.234.409 5.279.098
4.055.459
2.346.731
6.402.1 90 1 44.002.095

I

I

Totais '
Pago 194 -

'<I)Q)

S+>
8'S

·· ........................................
··
Ii

'<I)Q)

~~

Anos

1923
1924
i 925
, f 926
f 927
i 928
f 929
1930
93i

Qs:l

.S
o
Qs:l

1 25.404.132162.068,5921

F.

87.472. 724 1

l:S,....
~rn

....
....
'- ....
~

t:l'<l)
~~

.........CIlQ)

<l>S

~

Q)

C)

l:I.t'-"

223.809
270.370
289.847
225.677
255.994
273.417
252.680
176.227
175.876
145.497

r

I

I

2.163. 587 1
2.589.406
3.082.653
2.983.348
3.538.838
3.867.6.67
4.031.137
3.291. 003
3.496.101
3.389.072

28,6
27,5
21l,7
35,9
36,4
32,2
39,6
45,0
46,5
52,9

r-

I 32.432.8121 37,1
I
I
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o segundo,

A PRODUÇÃO E OCOMÉHCLO DO PAiS.

§~lerlO

1:1 .....

8'S

0<1)

do

I

~

~~

.

·
.
1925 •
1926 • ·
.
, 1927 • · ,
.
1928 • · , .
.
1929 • ·
.
, 1930 • .........................................
1931 •
1932 • ·
.
I

0'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1924 •

~

,Totais ',,'

Pago 194 - F.

I

1.993.257 5.564.f92
7.557.449 33.767.342
2.750.227 6.653.H 1
9.403.338 34.779.492
2.979.084 7.398.797 10.377.881 35.804.704
2.424.806 5.896.112
8.320.918 36.870.972
2.802.894 6.917.281
9.720. t 75 37.970.329
3.026.398/ 7.665.263 10.691.661 39.103.856
2.787.880,3.388.220 10.176.100/40.272.650
2.058.446 5.251.059. 7.309.505 41.477824
2.234.4091 5.279.098
7.513.507 42.720.4!JO
2.346.731 4.055.459
6.402.1901 44.002.095

I

I

25.404.132 62.068.592

I

'

87.472.7241

I

~o

*rn'O'

,'I

1923 •

I

relativo ao coméroio inLerno e ao ooméroio
~rusil'·lrevel~:
~ ·s'"
·w
C1l '" c.>
o
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l:l::
'O~

223.809
270.370
289.847
225.677
255.994
273.417
252.680
176.227
175.876
145.497

r

I

2.163. 587 1
2.589.406
3.082.653
2.983.348
3.538.838
3.867.667
4.0,31.137
3.291. 003
3.496.101
3.389.072

28,6
27,5
29,7
35,9
36,4
32,2
39,6
45,0
46,5
52,9

---:..._--

-

-

, \32.432.8121
I"
I 37,1
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Em quasi todos os Estados as receitas haviam atingido>
ao máximo registado, nos anos de 192~, ou de 1929, imediatamente anteriores á revolução de 1930. Assim,. em Ceará, RiO'
Grande do Norte, Pernambuco, Alagõas, Baía, Espirito Santo.
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas:
Gerais e Mato Grosso.' É de observar mais que, nos Estados,
cujos máximos de receita estão acima indicados como tendo
tido lugar em 1931, os elementos oferecidos no quadro são oS'
das previsões orçamentárias e não os das arrecadações efetuadas; se as receitas de 1931 neles não atingiram ás previsões, o que é muito provavel, as maiores rendas 'tambem tiveram lugar nos anos de 1928 ou de 1929, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Rio de Janeiro, e, finalmente, em Goiaz.
Desse ponto de vi'Sta, ao menos, é de vêr que a Revolução-'
de Outubro não foi benéfica aos Estados .
As receitas provenientes dos impostos de exportação cobrados pelos Estados, e que fazem parte dos totais acima registados, assim foram pre\oistos para 1931, nos respp.ctivoS"'
orçamentos:
,.
Rendas
de
exportação·
Contos

Estados

Amazonas • ..•....•.•...•...•.......•.•........
li .141
Pará • .........•.•.•..•••••.••......•...•••. 4.200
Maranhão • .. . . . . . . . •. . . . •. . . . . . . •. . . . •. . •. . •. • 1 .350
Piauí • ••.. • . . • . • . . • . . • • . • • • . . . . • . . . • . • . . . •
1.9:13
Ceará . .....•....•.•..•.••.••....•••.••.•.•...•
5.728
Rio Grande do Norte............................
3.100
Paraíba . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .. •. . . . . . . . . . . •. . . . . • 6.200
Pernambuco . ...•..•.....•...•........•..•• 14.500
Alagôas • . •. . . . •. •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. . . . . .
2.840
Sergipe • .•.........................•...•..•
2.156
Baía . . ...........•......•..••.........•.•....• , i3. 500
Espirito Santo ....•..........•......•....•.. 14.000
Rio de Janeiro................................... 13.700
São Paulo .......•...•.....•...•.....••.....• 12D. 000
Paraná •.................•.... ,. ......• .•. ..... 11.960
4.500
Santa Catarina ...•...•....••....•.•...••..•.
Rio Grande' do SuL............................. 15.840
Minas Gerais ...••••.•.....•....•..•. " • . . . • . . 45 . 000
Goiaz •
•.••••.•.•..•. .••... .•.•..• •.......
2.616
Mato Grosso .•.•.......•..•.•.••.•...•••.•....
oi. 520
Total •..•.•..•. , .••••..••.•.•....••..•....•. 291.764:·
c.ontos ou, sejam, em números redondos,

300~OOO

conto&.

-
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em

É,
verdade, profundamente desalentadora a situação
que os números acima desenham.
Cada brasileiro. tem hoje a sua efeciência reduzida a
53 % da que possuía em 19"281
Em 5 anos, apenas. tão grande quéda!
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SUBSTITUTIVO

A parte anterior dêste Parecer apenas teve em vista oferecer aa Iedor as base:; de que carece, para julgar, com segurança, as disposições constantes do substitutivo, oferecido
pelos relatores á parte do Anteprojeto concernente á discriminação das rendas.
Nos primeiros capítulos desta exposição já foram esboçadas as modificações, que devem ser introduzidas no Anteprojeto, no tocante á materia .em causa.
Examinemo-las pormenorizadamente, agora.
I -

A DISPOSIÇÃO GERAL DO SUBSTITUTIVO

Consta o substitUtivo· de 10 artigos, em que foraxn incluidos os assuntos que interessam ás rendas da União, dosEstados e dos Municípios, do ponto de vista constitucional.
O primeiro dêles enumera as fontes de onde ditas rendas podem provir, classificando-as em dois grupos distintos:
os tributos, do domínio fiscal do Poder Publico, e os preços
de bens .e de serviços, regulados pelos principi·os da economia privada. A distincção é imprescindível, por serem
inteiramente diversos 03 processos de decretar os. primeiros
o o modo de estafielecer os últimos.
Os tributos, por sua vez, foram classificados. divididos
em quatro categorias diversas: impostos, taxas, sêlos e contribuições especiais, ou de melhoria, de que os últimos não
foram considerados, nem na Constituicão de 1891, nem nO'
Anteprojeto.
O § 1° do ar!. em apreço preceitua, de um modo geral.
sôbre os fins da tributação, constituindo simples preaInbulor
que visa bem orientar quantos hajam de deliberar, em qualquer tempo, sôbre a criação, ou a derrogação, de determinado tributo. Inspirado pela emend~ n. 5·5, do Sr. Alde Sampaio(pag. 12 do avulso, in fine), foi redigido de fórma ampla e
geral, de sorte a abranger todos -os casos possiveis.
O parágrafo 2° proCUra caracterizar as diferencas existentes entre as diversas espécies de tributos,·.,.- impostos, taxas, sêlos e contribuições especiais, - no mtuito de evitar
a reprodução das nocivas confusões havidas 'no passado, em
que, não raramente, conforme já foi mostrado na primel1"8
parte dêste trabalbo, um imposto, de· inconstituciona]jd~"
flagrante, er"a disfarcado sob o rótulo de taxa, e reciprocamente. O mEsmo parágrafo 2° procura mais firmar a noçãodo tributo denominado s~lo, em vista dos inúm03ros abusos
que têm sido cometidos em muitos dos. nossos Estados. QUe
obriglUll o contribuinte a pagamento de sêlo, mesmo em documentos e fórmulas de atos, cuja validade depende e'1.clusivamente de lei federal. Os sêlos ~Obre documentos regu~
dos ou ga~'antldos por lei substantlva, que é dacompetênc18
exclusiva da União, jámais deverão ser exigidos' ou impostos
pelo flSCO e.!lladual.
.
.
O parágrafo 3° firma regra geral a. atender na dec!,etação dos" t1"ibut.os, quaiSQUer que êles sejam, regra por !gual
consignada no Anteprojeto e ~m algumas emendas. Dlsp3e-
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mais, o parágrafo em causa, sõbre a maneira de estabelecer
as multa.s fiscais, assunto de que não cuidaram, nem a 'Cons.
tituição de 1891, nem o Anteprojeto.
. O parágrafo 4° originou-se de análogas disposições, contldas no Anteprojeto e na Constituição de 1891. Nêste particular, o subst.itutivo apenas procurou dar, á regra já instituida, redação.outra, de sorte a abranger, na medida de que
trata, todo o território nacional, e não apenas os Estados,
conforme fazia o Anteprojeto. Além disso, o .substitutivo estende a regra ã ação fiscal dos Estados e dos Municípios, nOs
respectivos territórios.
O parágrafo 5° resultou da aceitação, pelos relatores,
do pensamento traduzido na emenda número 787, da maioria
<ia bancada de São Paulo.
O § 6°, sôbre ser medida consignada em diversa.s emendas, consta também do Anteprojeto, na parte concernente ás
relações entre a União e os Estados. O substitutivo estende
a providência salutar ás relações entre os Estados e 06 Municípios, afim de amparar OS últimos contra. a ação fiscal
dos primeiros, que, na vigência da Carta de :1.89:1., não raro
tributavam as re·ndas ~unicipais, conforme foi anteriormente assinalado.
.
O § 7° encerra, ainda quê com outra redação, princípio
já consagrado como imprescindível ao nosso desenvolvimento
econômico, e, por isso, incluido no Anteprojeto.
' 0 § 8- adota benéfica providencia sugerida na emenda
n. 55, do Sr. Alde Sampaio (avulso, pag. :1.2, art. F.)
O parágrafo 9° reproduz princípio justo e acertado,
prescrito na emenda n. 429, do Sr. Carlos Maximiliano.
Os quatro artigos seguintes, de letras B, C, D, e E serão
examinados a parte, era. separado. Referem-se á discriminação àe rendas propriamente dita, distribuindo a competência
para decretá-las entre a União, os Estados e os Municípios.
O artigo F veda, expressamente, os tributos cumulativos, conforme dispõe uma das emendas do Sr. Milton Carvalho ,e o próprio Anteprojeto. :esse último, porém, procurou resolver que:;tâo de tão aita :relevancia, recorrendo a. processo
pouco feliz e, em verdade inefICaz; a primeira não dispõe
sObre a maneira de pôr em prática a providência, que sugere,
Cumpre assinalar, todavia, que a adocào do preceito
imposlo no artigo F, em que os tributos comulath;os foram
expressamente proíbidos, de modo absoluto, só foi possível
porquê o relator que ~ste su'1screve, aceitou integralmente
a feliz sugestão feita na emenda n. 654, da maioria da bancaàa de São Paulo, e a inscreveu, por isso, no artigo G, d<?
substitutivo.
.
O artigo H declara abolido os impostos de exportaçfio,
havendo sido regulada, nos dois parágrafos a êle subordin:;.··
dos, a maneira de pOr em prátiCa a providênci&. Dêste artigo se fará adeante análise especial.
O artigo I· prescreve regra, cujos efeitos deverão ser
-salutarissimos no futuro, pois acabará, de vez, com os frequentes abusos, verificados na vigência da antiga Carta FundameIttal, os quais conseguiram vingar e tomar corpo.. p~e
cisament.e. pela falta de acão pronta e geral do Poder JudleláTio. nc sentido de decreta!' a sua elimin~«:lão..
O _artigo J, finalmente, adota proVl~ênc.Iaconstante do
Anteprojeto e de algumas emendas sUPStItutlVas, a êles. ofecxeeidas. Cumpre .ponderarque os artIgos B. C e D, ~~m que
se enumeram os impóstos .da eo~p~tência da Umao. dos

-
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Estados e dos Municípios, não foram redigidos com a preocupação de atender á caracterização perfeita de cada um
dêles, do ponto de vista doutrinário. Os autores do substitutivo respeitaram, de preferência, a maneira por que são
tais impostos considerados em nossas leis fiscais, no intuito
de não provocar confusões futuras no aplicá-los. Assim,
por exemplo, consideram, erradamente embora, o têrmo
genérico - de circulação - como concernente a impostos
que, .em verdaqe, não são de circulação propriamente dita,.
mas como tais são de há muito considerados em nossas leis
orçamentárias.
li -

A SUPRESSÃO DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

O substitutivo elimina de vez os impostos d~ exportação do quad;ro tributário nacional. Não os autoriza, nem aos
Estados, como fazia a Constituição de 1891, nem á União,
conforme determina () Anteprojeto.
. Aproxima-nos, por isso, das nações adiantadas do globo
que mui inteligentemente não os admitem em suas leis fiscais. Atende, assim, a inúmeras reclamações, que de há
muito se fazem ouvir entre nós, desde os tempos do Império, contra impostos tão anti-econômicos, ainda mais condenáveis no Brasil do que em qualquer outra parte, porquê
em nossa terra sãQ... também impostos inter-estaduais.
Dêsse último ponto de" vista, o Anteprojeto elaborado
por determinação do Govêrno Provisório representa uma
conquista sôbre o que dispunha a Carta de 1891, porquanto,
se não elimina o impOsto de exportação, pois, apenas ()
desloca da esfera tributária do Estado para a da União, por
isso mesmo restringe a aplicação dêle apenas á produção
enviada para o exterior, assim fazendo desaparecer o caráter de tributo interestadual, que hoje o reveste.
Contra os impostos de exportação no Brasil, há a objetar, desde logo:
"
1°, perturbam notavelmente o desenvolvimento das
vendas dos nossos produtos ao estrangeiro, pois sobrecarregam em altas percentagens, - não raro em mais de ia per
cento - o preço f. o. b. das mercadorias oferecidas ao exterior;
20, difIcultam, em consequência o aumento de saldos ta
nosso favor no balanço internacional do' comércio do País e,
pois, a obtenção das próprias cambiais necessárias á cobertura do formidável deficit, anteriormente apontado, ora·
existente no nosso balanço internacional de contas;
30, embaraçam, se não impossibilitam, quaisquer tentativas" de convênios comerciais da União com os demais países do globo, que nada poderão de fato ceder em nosso favor
nesse particular, aliviando os respectivos impostos de importação sObre a produção brasileira, em face dos pesados
tributos de exportacão, sôbre elas cobrados pelos próprios
Estados brasileiros;
40, finalmente, - last but not least - são uma_formidável arma de guerra econOmicaentre os Estadoi'não sO
.pelo que podem taxar, como "sobretudo, pelo que podem
dispensar do tributo. niasde uma e de outra forma, .estabelecendo distinções nocivas e desagregadoras da unIdade
nacional.,o.~ 'c

Semelhante situação p.recisa
custar, em". bem do Brasil.

-cc·

termiliar,

"

custe

o que

-
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Se nela. permanecermos, em pouco tempo crescerão
ainda mais as queixas, que já se fazem ouvir, assustadoramente, de uns contra outros Estados da. Federação. O mal,
de onde vêm, afinal, as dissenções políticas que já impressionam, reside na diversidade das situações econômicas, que
os impostos de exportação, cada vez mais intensificam e
acentuam. Estirpemo-Io, pois, de vez, corajosamente, haja
o que houver, em bem da harmonia, da solidariedade absoluta entre os brasileiros de todos os Estados. Não hesitemos'
um minuto, siquer, em arrancar dos pés a corrente que nos
impede o livre movimento.
O Sr. Cincinato Braga, em seu vibrante Parecer sôbre
o problema da discriminação de rendas, assim avaliou o que
o imposto de exportação representa de onus, em cada Estado, por conto de réis da respectiva produção, vendida ao
estrangeiro ou ás outras unidades da Federação:
Valor da eXportação
Estados:
Contos
51.614
Amazonas ••...•••....•
96.879
Pará • . .....•••..•••.
48.160
Maranhão • • .••• '.' .• ~ •
31.261
Piauí • • ..•.••••.••••
102.270
,Ceará • . •.....•.•..•.•
'49.949
Rio Grande do Norte •...
73.613
Paraíba • . •..•.••....
340.459
Pernambuco • . .•...•..
88.086
Alagoas . • .•.•..••....
38.729
Sergipe . • ......••••..
276.371
Baía . • .•..••••...••• '.'
185.939
Espírito Santo •••..•.•
Rio de Janeiro .•••.••.•
São Paulo ••.••.•.•••• 2.HL643
141.640
Paraná • • ....•.•. ~ .••
107.886
Santa Catarina •.••....
578.003
Rio Grande do Sul
.
830.000
Minas Gerais .•.•...•.•
Goiaz .' ••..•...•...•...
Mato Grosso .•.••..•...
Distrito Federal .•.••.•

Inlposto llrrecapor conto dação do
de réis imposto
Contos
62$000
43$300
50$000
50$000
61$000
60'000
93$000
30$000
37$500
60$000
50'000
60$000

3.190
4.200
L 20.0
1.560
5.652
3.300
6.630
14.414
3.280
2.202
15.000
14.000
14.U5.

28$000 BO.OOO
77$000 19.960
4.400
36$000
26$000 14.610
68$000 58.940 '
2.526
4.300

Assim, é de ver que a supressão dos impostos d~ expo!tação representará no~vel alívio á pesada carga tributárua.
que hoje onera exclusivamente a'classe produtora de cada.Es-,
tado, po~ se t1'ata. de tributo facilmente transtadável ãs fon-,
tes de produção. porquê cáe. determinadamente sObre os gêne-'
rosproduzidos~'~··
.. . ...
. ~ Por isso, em grande parf.e, a contínua queda verificada.
nas nossas exportacõespara o.. estranp;eiro, as quais têm' das-

-
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.eido ultimamente os altos degraus da escada, que assim se
.esboça:
Valor em
Valoremft contos de
Anos
réis
4.022.965
1925 •••••••••••••••••••••••
f02.875.000
94.254.000 3.f90.559
1926 • • •••••••••••••• " ••••
88.689.000 3.641.118
1927 • • •.••••.••••••••••••.•
97.426.000 3.970.273
1928 •••••••••••••••••••••••
.1929 • • ••••••••••••••...•••
94.831.000 3.660.482
1930 • • •••••••••••••..•••••
65.746.000 2.907.35.1
1931 • • ••••••••••••••.•••••
49.545.000 3.398.222
·1932 • • _•••••••••.•••.•••••
36.622.000 2.536.258
E convém lémbrar que os números acima ainda 'são mais
.desalentadores, quando se observa que a redução a mil réis
papel, do valor da exportação, dxpresso em moeda inglesa, foi
feita, em 1932, a cambio muito, mas muito mais baixo do
que no período anterior a 1930.
No Brasil, vinhamos de há muito e.scorando a situacão
.cambial, não á custa exclusiva dos saldos verificados no movimento internacional do comércio, como seria de desejar.
:S:stes jámais chegaram para tanto. As situações favoráveis
,do cambio eram mantidas, em'grande. parte, ou á custa de
,empréstimos obtidos no estrangeiro, ou ã custa do afluxo do
capital internacional, que buscava aplicação garantida e ren<losa na explora<:ão de indústrias nossas. Hoje, e durante
muito tempo ainda, não há contar, nem com o primeiro, nem
com o segundo dos recursos habituais. A tanto se opõem .já acima foi dito, mas não há mal em repetir, - de um lado,
a situacão precária de todos os mercados· capitalistas do mun<lo, de par com a suspensão dos pagamentos de nossos compromissos, federais e estaduais, no exterior; e, de outro, a
.errada política, por onde temos enveredado' ultimamente, de
eombate impensado, quiçá mesmo criminoso dêsse ponto de
'vista, ao capital vindo de outras terras, confiante na nossa
bonestidade e na intangibilidade das leis nacionais que o
atrairam ao Brasil;
.
Nestas condições, portanto, s6 nos é lícito confiar agora
aos saldos que obtivermos no balanco do nosso comércio ln·ternacional.
Ora, os .acréscimos dêstés saldos, ou hão de provir de reduções nos .valores das mercadorias importadas, ou hão de
decorrer de '. acréscimos nos valores das mercadorias que ex:portarmos.
A redução da importação não parece mais possível agora,
.em face do que anteriormente foi dito. Em verdade. ficou
.evidenciado,em capítulo precedente, que, neste particular, jã
·chegamos ao limite atingível. E isso mesmo,' com enorme sac~ifício do nosso parque industrial, da nossa pr:~pri8 produ~ao, portanto~
. '
.
Assim, é de concluir que só nos resta o segundo recur50;. o aumento das exportações brasileiras. Teremos de nos
.arrumar, durante muito tempo. ainda, com· a prata da Ca8a,
isto e, .com'o qUe pudermos produzire exportar.. E' necessá-rio ·vendê-Ia. Vendê-la o mais que fôrpossível. Vendê-la
.continuamente.' em quantidades sempre· . crescentes, livre a
União de promover todos .os ãCÔrdos- comerciais a issoneeessários, .seIll aspeias' das necessidades fiscais, dos· Estados~
~

dela pr6pria.·

0
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Daí, a necessidade iniludível da eliminação dos mpostos;
de exportação, prejudiciais ainda de outro ponto de vistacomo tributos interestaduais, que são, em verdade.
Ainda agora, o Sr. Ministro da Fazenda, justificando a
necessidade do 4° funding, aludiu, para explicá-la, a falta de
cambiais, em vista da pobreza das nossas exportações nar
bora presente. Se a supressão dêste imposto trouxer qualquer melhoria nas taxas de cambio, desta irão se beneficiar.
sobretudo. os orçamentos de despesa dos próprios Estados e·
da própria União. Um simples alçar do cambio ás médias
observadas em :1930, - bá três anos passados apenas, significará redução de'cerca de 500 mil contos na quantia em'
moeda nacional, a ser paga pelos Tesouros Federal e Estaduais,por conta das dividas externas fundadas. Dêstes 50()!
mil contos, cerca de metade representará alívio nas despel~as
orçamentárias anuais dos Estados. E a meta!ie, é quasi a.
renda que êles auferem boje dos impostos de e"xportação que
cobram.
Isso, quanto ás nossas relações eom o exterior.
Mas a situação é mais séria, ainda, no tocante ás per-o
mutas. entre os Estados, das respectivas produções. A persistência em conservar o programa fiscal traçado na Carta'
de :1891, será o ,suicídio inevitável dos Estados, - a princípio dos mais fr.acos, mas depois dos outros inevitavelmente,e, pois, de toda a Nação, afinal.
Certas unidades federativas assentam os fundamentoS"
das suas receitas públicas, em grande parte, sÔbre o impos\o'
de exportação dos gêneros de que são grandes produtores.
Nã.o os podem dispensar, portanto, em suas leis orçamentárias. Outras, porém. ou porquê a sua principal produção
é de natureza diversa, ou porquê inteligentemente substituem
por outros os impostos de exportação, dêles dispensam oS'
gêneros que formattl a base principal da rec·eita das primeiras unidades iederativasaludidas. Como poderão estas concorrer, nos mercados externos e internos, se a sua produção
vai, de início, sobrecarregada com a tributação de 1.0 ou de'
:12 por cento, dispensada pelas últimas-?
Será a guerra econÔmica permitida, favorecida por disposição constitucional. E' absurdo, Crue não pode ser mantido, para bonra nossa, para que cessem as dissenções latentes, que todas têm, queiramos ou não. uma só origem: omal estar econômico de uns Estados, em face dos outros.
,
O Rio Grande do Sul é o grande abastecedor de cereais
entre n6s. Não estará a causa do fato, em grande parte 8et
menos, na circunstancia de cobrar ~quela unidade da nossa
Federação, a título de imposto de exportação, apenas 8.27
por cento de suas. receitas totais, enquanto os Estados do
Norte na mesma fónte vão buscar entre SO e 50 por centl)
Uas arrecadações fiscais respectivas?
E' isso o que se pode inferir -da relação seguinte:
Estados
Amazonas . • .•..•••......•••....
,Pará . • •••• ~. '.'•• "..:~: •.•••.•.•..
'Maranhão • • .•.••.• '. .••••••.•••
Piauí • . ••••...••.•..• •
Ceará •.••••...••.•••••••.•.•.•
Rio Grande doNorte.~ ..••••••.•••
Paraíba • ',~ ••.•.• '.' •••••••••••••

% dos imReceitas postos de
totais exportação
~-7.562
43.8i
i9.i60
fS.400

. 5.000
15.026
. 9.079
16.070

26.S1

i3.57

31.60
U.56
52.i6
41.26
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Estados
••....•..........
Pernanibuco
Alagoas • • •...••..•••.••......•
Sergipe . • •••.•••.....•........
Baía • • ..••....••...••....•....
Espírito Santo . . ...•..•........
- Rio de Janeiro .•....•..•..••....
São Paulo . • ...••...••.•.•.....•
Paraná . . ...•.•....•..•••......
Santa .Catarina.. " .. " .•.•......
Rio Grande do SuL ...••.•........
Minas Gerais • . .•....•.....•..••
Goiaz . • ..••...........•.......
Mato Grosso • • ......••.........•

"'% dos imReceitas"! postos de'totais exportaçã(9'
60.214
30.41
12.129
35.16
8~247
37.81
66.755
33.48
25.690
73.96
52.0iO
49.15
400.920
28.68'
45.86:
33.276
18.000
22.45
198.031
8.27
209.988
37.01
6.757
43.16
9.932
43.30

Média geral • . .......••....•.••.....•.•

30.150/17"

Mas não é problema de fácil solução, êsse, relativo â·
supressão dos impostos de exportaçAo.
E' que não basta eliminá-lo. E' preciso substituí-lo. E"
a substituição exige que se atribuam aos Estados impostos
outros. tão rendosos quanto os de exportação. 1;; rendosos
IGUALMENTE para todos os Estados. de modo uniforme, isto'
é, de impostos, cobráveis com igual eficiência, tanto por umas,
quanto por outras unidades da Federação, indiferentemente.
Esta a dificuldade mâxima a vencer.
m -

A SUBSTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

A supressão do imposto de exportação não é sustentada·
apenas pelos dois relatores. Consideram-na igualmente necessãria outros constituintes, que não são autores de emendasnêsse sentido apresentadas ao Anteprojeto.
O Sr. Mário Ramos, por exemplo, determina, na emenda
n. 62. que as taxas dêsse imposto "sejam reduzidas de 1 %
. cada ano fiscal, até sua extinção".
Os Srs João Alberto, Arruda Camara, Augusto Cavalcanti
Agamenon da Magalhães também propõem•.na emenda n. 413...
que .. o imposto de exportação sofra anilalmente redução
igual a 20 % do .imposto total atu:almente existente. de f6rma
a extiiíguir-se passados cinco anos. Ou seja em 1939."
O Sr. Carlns Marimiliano. por sua vez, indica, na emenda..
n. 429. que os Estados .. substituam gradativamente 08 i71&-postos de e:x:portOl;ão e os de transmissão de· propried'1Ó.e etlIre vivos. por outras fontes de rendas:"

São os seguintes, em resumo, os titulos 10s impostos em vigor nas respectivas leis fiscais e, bem assim as pre'visOesde renda em cada uma das fontes consideradas :
'
I
:MAPA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ESTADUAIS

Só

os impostos -

ORÇADAS

PARA

:1933

Valores em contos de réis

i I
~

Verbas

,

I

I

Renàasãos tributos: I

- . . .1I 2.537
1-Exportaçao
2-Industrias e pro-I
fissões. . . . .1 1.275
3--Consumo.
.
.1
390
4-Transmissão dei
propriedade . .1
316
170
5--Territorial. . . .\
6-Predial . . . . . I
7-Capital e rendal
90
- Diversos. .1
8-Sêlo . . . . ..1
285
9--Viação e trans-I
portes
.1
:1o-Circulação - Di-I
versos . . '.. \

1---1

Total da Renda dos I
tributos . . • . . 1 5.063

I

I

I

I

I

I

I

:1.657

3.6001

I

-I

2.450/
400j
200\
-I

I

-I

f.264j

I

:1.063
3.818

1..400\
3901

375
70

1221
300\

-\
560

300:

I

6. 102 1
8.300
852

827

I

75í
1.114

1481

ti79

I
-\

4.320:
I
1.2001
1.7251
- I
4221
400\
-

I

ao

45
---1--1--

5.000i

1

1

11.9751

I

7.54~

3.6791

13.688

13.:1161

I

1.797

4.1161
5.3371

1.720

I

715

2.722:
300l
2.4721

200

I

i

I

3221
1.1261

5
532

1
1301

101

1

6.897

1.055\
205

I

25\

I
I
I

J

!

-

I

I

-I

336

-1--'

9:4571

I

4.265

2.0841

\

1.464
2.366

1. 9171

812
336

6571

5501

I

127,
225

2.500

1871

1.500

I

1

l

55i

750

-

---I ----

I

9.76~

6.1331

44.fno

I

o
c

Verbas

-

I
841

601

22
1---

29. 591

4.800

-

80\

12.202

1.1. 655
2.000

3191

1

151

21.225,

2201'

I

I

I

I

I

o

~

'"'"o
::.
o

.
c::l

o

1::::1

;:n

i

Rendas dos tributos:
•. ..... ..
2-Industrias e profissões ..
3--Consumo
, .,
4-Transmissão de propriedade ., ., "," ., ..
5--Territorial " ;: " ... ,
6--Predial.. .. .. " .. ..
·7-Capital e renda - Diversos. .. ., .• .. ..
8-Sello •. " " •• " " ••
9--Viação e transportes. • .
i6-Circulação - Diversos .•
i-Exportação~.

I
I

.obutos.. 2. .• ~••'" •• ••

I

I

3.950
1.070

53.5001
23.000j
16.0001

1:1.348
4.15G
1.080

4.,0801
2:5001

1.5001
5001

4.800
3.000

28.0001
40;5001
9.000;

2.400
1.200
1.050

18.510/
1.2001

-

I

-

19~455

I
I
14r.O\ 1.380
-

-

I

750
320

,I
I

I

Tofal da Renda dos tri-

I
I
I

.
----I - - ' J

'I
I

31.500\

21~0001

67,0001
9:000,

".

1

,

430
800
840
:15

I
I
I
1--'I

22.HOJ'':34~7
. 25J 298.500]"

I

~

I

23.319

I·

74.9381
12.0001

7901

12.320
11.922
14.211

:1. 7001
3.4001

14.433
12.336

12.9501
7.000\

i

-

1

I

:1.3451
700j
8001
601

I1_

,.

3.083
574

4.0001 268.331
710 89.199
40i 60.339

994
736

7001.79.645
700\ 82.322
I 13.955
I :n.458
3001 H.411

5.550\

I

-

-

-

3.500
3.000
3.400

10.0701

I

4.8661
' 1.4301

I

,f

514
60
3 '.
=

-1-5-~3-7-5! -'7-5-'1-2-2/ 1.-3-8--'.8-0-4l " 5 ~ 964
' I

l

r

I

1

J

::

I

70;

;:_

~.

I,

J

1

j.

i8.8oiS
19.490

i

1

.6.520j 773.998-
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Mas não é problema de fácil solução substituir o imposto
de exportação. cobrago pelos Estados. por - outra fonte de
:renda equivalente. Pára, isso. é sobretudo preciso que êles
~se disponham a vencer preconceitos, corajosamente, certos ds
.que a substituição podera ser feita com relativo sucesso,
.a-pesar-de estarem habituados a fundar a vida financeira de
cada um nas altas porcentagens do imposto de exportac~o
sObre os demais que arrecadam.
Para boa apreciação do problema posto á Assembléia
,constituinte. tomemos como base de comparacão os orça:mentos de receitas em vigor nos Estados no exercício de 1933.
Nêsses orcamentos. consideremos apenas a parte relativa aos
impostos. que é a que agora interessa. deixando de lado. por
·desnecessárias ao confronto, as demais receita! nêles prewistas.
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Examinemos, em face do quadro retro, extraído de 1'8:cente publicacão da Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos da União e dos Estados: 1 - as alterações que sofreriam os orçamentos dos Estados, na hipótese da aprova,~ão integral da discriminação de rendas estabelecida no Anteprojeto; 2 - as modificações consequentes á aceitação da
fórmula proposta pelos relatores, para distribuir as mesmas rendas públicas entre a União, os Estados e os Muni·.cípios.
1 -

O Anteprojeto retira aos Estados:

a) o imposto de exportação, que passa para o domínio
fiscal da União (art. 14) ;
b) o imposto de consumo, hoje comulativo, que é atribuido á competência exclusiva da União (art. 14);
c) o imposto predial, arrecadado hoje por alguns Esta.oos, conforme mostra o quadro anterior, mas que o Anteprojeto destina aos Municípios, privativamente (art. 89).
Em compensação. porém, o Anteprojeto entrega o imposto cedular de renda á decretação e á arrecadação dos
Estados.
Introduzindo no quadro citado as supressões apontadas
nas letras a, b, e c, e adicionando as parcelas correspondentes
aos impostos de renda recebidos pela União em 1932, .são
de registrar os seguintes prejuízos prováveis nas receItas
de cada Estado:

Amazonas •• .• .. .• .. ..
Pará . •. .• ., " •• • ...
Maranhão .. •• •. •• •. ..
Piauí ., •._ .. •• .• ., •• ., " " .•
"Ceará •. ., •. •. .••• .• •• •• •.
Rio Grande do Norte .. .. ., .. .• ..
Paraíba " ., •• " ., .• .• •• .. ••
Pernambuco ., •. " " •. .• .,
Alagoas
Sergipe •• •• •• •• •• ••
Baía .. " .. ., •.
Espírito Santo •. .. .• ..
Rio de Janeiro " •• •• .•
"São Paulo ., •• .• •• •• ., •.
Paraná
...•.••••.... .
Santa Catarina .. •• .• •• •• •• •.
Rio Grande do Sul 0..' . , • • • • " • •
Minas Gerais •. .. .• .• .. ., •. "
Goiaz .. •. .. .. .• •• .. •• •• ., "
Mato Grosso •• .• ., .• •. •.

2.444
4.6H

••
..

4.882
1.404
7.118
5.632
7.783
17.085
5.873
2.492
21.114
17 .950
18.136
1>4.6090

••

.'
•.

Tolàl '.. ., .• .• •• •• •• •. •• •• ., "

12.180
3.818
20.123
71õ.227
2.953
3.759

290.044
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RENDA DOS IMPOSTOS ESTADUAIS SEGUNDO O AN'l'EPnOJ1!ll'O
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o
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Títulos ou Verbas

o
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'O

Q)

o.

~

.~

~

rn
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-t,........-E-' p-o-r-la-C-õ.-o--(O-l-im-i-n-a-do-:.;"..---'II----·II----:----""\----.-\--.;,-\--------7---.:".-X-o

23 " 5 6 -

7 8 9 -

10 ti, ,

pelo art. 14) ••. ~'....
Indústrias e profissões..
Consumo (eliminado pelo
art. 14) ••...•.•••.•
'1'ransmissii.o de propriedade
Territorial... •• ••••.•
Predial (eliminado pelo
art. 89) .......•.•..
Capital o; renda - Diversos. ••••••...•.•
Sôlo •
Viaçii.o e transportes....
Circulação - Divel'sos..
ImpÔsto sôbre a renda,
contorme al'reclldaçiío
"do 1932 pola UniUo ...
,Somas •...............
Arl'ecadações orçadas para
1{)33~). . .•...•..••••

-

-

-

1..275

-

1.003

-

-

-

316
t70

I -

-

901
283'

-

400
200

-

--

375
70

t.259

2.019

7.1841
H.795

-

-

-

827
754

-

560

-

422
400

-

25'0

300

812
336

322
1.12(;

127
225

1-

I.

834

2.444

4.611

657
220

oi.800

84

2.500
1.500
750

., - '187
60

151

55

22
808

2.141

2.u()i

2.275 6.570 3.825

7.543

~..:..~79\13.G881 ::'~57 12.202 2!), 591 {). 768 6.133 44.460

4.419 12.506 3.945 3.641 23.346
-----

Diferenças contra os Estados polo antoprojeto.

I

-

2.722

413

,

-

715

i5
532
3t~6

950

-

200

1.055
205
130
601-

679

-

i-

4.116 1.464 1.917 iJ,655
-

-

-

148
10
45!

-

1.797

- - -

593

1

I

-

122
300

-

300
25
5.000

483

5.063

-

'-.:--

1.400 3.300 1.200

--l

4.882

1.40417.118/

--I

5.632/ 7.783 f7 , 085/5, 82312_, ;92

....o

~I.t 14

H

o

Q)

.,
~

Títulos ou Vorbas

fi)

c;:

'"o

5

Q)

'O

o

...,o

CIl

::<1

c<l

''''

-' -1-

1-

Expol'tnçiío (nliminado pelo artigo
14).. ........•....•....•.•.
2 - Indúsll'ias o profissõos
.
3 - Consumo (eliminado polo al'ligo
1~) •
4 - '1'l'1l1l8missfio do P"olu'icdade .....•
5 - '1'ol'l'ilol'illl . . ... '......•........
(j PI'odial (eliminudo pelo al'ligo
"

I

80) •

••••••

I

=

10
11 -

Divel'sos

.
.

Sólo
,
,
Vi:lÇií~ ,.? \.J·ansp?l:lo.:
Ch clll<l~lIo DI\ CI "os •.••••••••
Im\lllslo sól)('o a I'elllla, confol'me
al'l'eC1Hlaçüo de 1932 pela União.

SonlHs . ..,

I

,

I

I

I

I
I

23.000 4.156 2.500 11.U22

12.0001

1.500
500

4.800
3.000

28.000 2.1t00 -1.700 H./.:13
40.500 1.200 3,110012.335

12, U50/
17.000

Di fOl'onças, conll'a os Eslados pelo

Anlcpt·oJcclo. .... .. ........
1.

400
2501

1.380
750
320

~I

2.389

- I
4.5601
22.1101

16.58U
34,725

I 17.9501
I
I

18.131i

•••••••••••••••

Arl'ecadações orçadas pal'a 1933 ..
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3.950

•••••••••••••••

11

--I
I

31.500

430 -1.3/.5

21.000
.000
0.0001

800
84 o
15

()7

_

-

700 a. 500
800::1. 000
603.400

28.~1011.2U8 1.0521~08
8lO\,

-

,I

I -

1.200

o • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7 -. Capital e I'enda 8 9

I'
-

I

574 1

, -

1-

9U4/
736

-

700 79.645
700 82.322

::,'-1/ - 137.458
10.070\
11. 866
1.1t30

5141
60

300 44.411
70 78.848
31 1!},4{)0

'~:~I _130\1_:~\ 52.~81

21t3.
1.13\) 11. 557151t. UOU
62.57713.011\2.761\483.954
2U8.500,23.31U 15.37575.122 138.804 5.96416.520773.998

----1--1-- - - - - I ---1---1-..-54.(}00112.180\ 3.818\20.123

I

I

_

76.227/ 2.95313.759/290.044

C';l

~

w.

Títulos ou Verbas

.......,o

Q)

.!::

~
J:í:l

f 2 -

3 -

45 6 -

Exportação (eIlminado pelo artigo
14)
.
Indústrias e profissões
.
Consumo (eliminado pelo uI'Ligo
14) . . .....•................
'l'ransmissão de propriedade .....•
'rel'ritorial . .
.
Predial (eliminado pelo artigo

'O

t=lI'

o

o

~

3.950

1.200

o

g
1:tI

W.

'(lj

~

Pi

....i:iH

't:l

u

C!:l

w.

IX<

~
etj

.

.

Somas
.
Arrecadações orçadas para 1933 .•
Diferenças contra os Estados pelo
AnLeprojcclo. .... .. ........
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23.0001 4.1561 2.500111.922

400
250i

31. 500)
21.000
67.000
9.0001
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1.

-

4.560
22.110

1--"
I
I
17.9501

I

2.389

16.589
34.725

~

~

12-:!JOo,1

574/ 710/

\

1iõ5Ó/
17.000

994/
736

28.810 1.298 1.052 6.408

4.866
1.430

-

"

f39~99

700/71l.G45
700 82.322

I

I-I -

37.458
514 300 44.411
60
70 78.848,
3/ 19.490

4.261\130\

- - - - - - - - - ---I

E-I

7 l

I

I 10.070
-- I

430 1.345 800
700 3.500
840
800 3.000
15
60 3.400

rn

3o

etj

1

1..380
750
320

960

o
...,

II-~

28.00012.40011.700114.433
40.500 1.200 3.40012.335

I
I

~

~

'õ

Sl

4.800
3.000

'-

I
L

rn

etj

I=l

1.500
500

7 -

tjj

c3

.

89) . . .. '. ..........•.. , .. , ..•

Oapital e renda - Diversos
.
B --, S610 • • •.••.••••••.•••.••••.•••
9 - Viaçúo o transportes:
.
10 - Circulação - Diversos
.
11 - Impôsto sôbl'e a renda, conforme
arrecadação 'do 1932 pela União.

i::

o

281 52.581

--I--~..,-,--

243.810 11.13911.55754..999 62.57713.01112.761483.954
298.50023.31915.37575.122 138.804 5.964 (j,520 773.998

--

---1-- - - - -

I ---1---1--''-0

18.1361

54.690112.1801 3.818120.1231

76.22712.953[3.7591290.044

-204É isso, ao menos, o que o quadro imediato põe em evi-dência, cumprindo observar, ainda mais, que nêle foram:
consideradas a parte cedular e a global do imposto sõbre a,
renda, quando, pelo Anteprojeto, apenas a primeira caberã
aos Estado:;. Assim, as diferencas para menos ainda ·devem,
ser maiores.

-
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Mas os valores inscritos no quadro precedente não po!.dem ser considerados como definitivos.
É que nas verbas, Ou títulos, de ns. 7 Capital e renda;
-9 - Viação e t?·ansporte; e 10 - Circulação; existem
incluidos muitos impostos que os Estados hoje. arrecadam
cumulativamente com a União. O Anteprojeto permite que
continue em vigor durante cinco anos, apenas, porquê, ao
fim dêsse prazo, far-se-á sentir a ação do Conselho Supremo (art. 18, parágrafo 1°), propondo lei que
o

"harmonise os interêsses econuuücos e tributários federais e estaduais, coordenando-os e e-vitatulo
de qualquer modo, mesmo sob denominações diversas,
a dupla t?'ibutação."
Então, ao fim do lustro em apreco, ou a União perderá
o direito de arrecaoar os impostos incluidos nos grupos i,
9 e 10 acima, ou, o que é mais provável, perderão os Estalios
esse mesmo direito. Num como noutro caso, O Anteprojeto
apenas adra a dificuldade. Não. a enfrenta, como devia.
E a adia, crIando ao legislador futuro formidável embaraço, capaz de provocar, em momento talvez impróprio,
. serias dissenções entre oS interêsses econômicos e financeiros, - e, portanto, políticos, - da União e dos Estados entre si.
. Em face, pois, seja dos números acima, seja das considerações de ordem geral apresentadas na primeira parte
. dêste P·arecer, a propósito dos inconvenientes que resultam,
de um lado, da divisão do imposto cedular e do imposto global de renda por duas autoridades fiscais diferentes em um
mesmo território, e, de outro, da passagem do primeiro
dêles para a esfera tributária. dos Estados, não há como aceitar o plano de discriminacão de rendas esboçado no Anteprojeto.
2 O substitutivo apresentado pelos relatores, por sua.
vez, condUZIria igualmente a grandes quédas nas atuais arrecada.;;ões de cada Estado, Se não fosse acompanhado de disposição transitória suscetivel de corrigir êsse incon:veniente, aliás passageiro.
I

Examinemos a solução apontada cuidadosamente.
O substilutivo entrega aos Estados. exclusivamente
retirando-o, por isso, da compei8ncia da União, o direito de
decretar os denominados impostos de vendas tnercantis, instituiêlos em 1924, os quais, em 1932 e em cada Estado, l'~n
deram ao Tesouro Nacional:

Amazonas .. .. ..... .. .. ..
Pará .. .. .. .. .. .. .. :. ..
Maranhão .. .. ....• .. .. ..
Piauí .' .. .' •• •. ..
Ceará. . . . . . . . • . • .
Rio Grande do Norte ••
Paraíba.. .. .. .. ..
Pernambuco .. .. .• •. .. .• .• ..
Alagoas
. Sergipe •. .. .. .. •. .. .. •. •.

Contos
438
1.268

593
250
955

. H3

834

3.840

SOS
461

É

isso, ao menos, o qúe evidência
RENDAS
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DOS

quadro fl'gllintl':
111
IMPOSTOS ESTADUAIS
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O SUBSTITUTIVO

....r-.
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o
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I
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substitutivo) • . .•...
2 - Indústrias e Profissões
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..
3 - Consumo (da competência privativa da União)
4 - Transmissão de propriedade •.•.•.••....••.
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6 - Predial (passa para os
Municípios) • .......• I
7 - Capital e renda (diver- I
80S)
(lliminado no
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.
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.
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"
compelcncia privativa
da União)
..
iO - Circulação (diversos) (da I
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da União)
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i -

:J I

-\
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200
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170

70

- I

=1

--I

200
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300/

-I -\I -\I
I
-\
-\
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I

4.800
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593
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I
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ContoaBaia ..•. " ., ••.. " •••.••.•••
Espírito Santo •. . _ ., •• .. •• •• •• .•
Rio de Janeiro .. ., .. •• •• •• .,
São l'aulo .. .• •• .. .. •• •• ••
Paraná .• .. .• •• .. •. •• •. ., •• •.
Santa Catarina ..••...•••••.•.•.•
Rio Grande do Sul .• ., .. •• •• ., .,
.!lU nas Gerais .. .. .. ., •. •. ., .. ••
Goiaz .• .. "

Mato Grosso ..

•• •• ., •• •. •• •• •• ••

'rotal.. .. •. .. .. •. .• •• .. ••

2.141
960-

2.389
23.810
1.298
1.052
6.408

4.26{

130'

281
52.590-

Introduzindo no quadro I, referente á renda atual dos
imposto estaduais (o primeiro publicado nêste capípu-,
lo), as modificacões constantes do substitutivo, mas tendo em
vista as receitas que em cada Estado arrecada hoje a 'Uniãopor conia do imposto de vendas mercantis, serão as seguintes
as prováveis quédas nas arrecadacóes estaduais:
.o\mazonas •. .. .. .• •. .. .• '. .
Pará .. .• •. •• •. .• .• •• .. .•
Maranhão •. .• •. .• •• _. .• .,
Piauí •. •• •• •• •• •• •• .• •• ., •• •• ••

Ceará ., " .. •• .• '.. .. .• •. •• •• .• .,
Rio Grande do Norte .. •• •• •• •• •. ••
Paraíba .. " .• •• ., •• •• •• •• •• .,
Pernambuco .. .. .. ., .• ., .. .,
Alagoas .. " .,
Sergipe .. .. .. .. ., •. •• .•
Bafa .• .• " ., •• ., •• •• •• .• •• .,
Espírito Santo .. .. .• •. •. •• .• " .,
Rio de J anp-iro .• .. •. •. ., •. .• •.
São Paulo ., .• .. .. •• •• .. .• •.
Paraná .. .. .. ., .. .• .• •• .• .• ••
Santa Catarina .. .• .• " •• .• .• " .,
Rio Grande do Sul .. .• .. •• .• .• " ., ••' •.
Minas Gerais .. •. •. .• •• •• ••
Goiaz .. •• .•
1\fato Grosso ..

Total "

.. ..

Contos3.854

9.715,

5.985
2.859
10.513,
8.017
9.921
21.603,

7.587

4.608:

36.019
18.75U'

23.156
185.190

17.621

8.523'
38.445
93.89'3
3.590'

1.9811',

515.030'
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~ de vêr, portanto, que a aplicação do programa esbo-cado no' Anteprojeto importará em prejudicar a arl'Pcadacão
dos Estados em 290.044 contos per annum (quadro fi). desde já, e de igual importancia a mais aproximadamente. ao'
fim de cinco anos, isto é, ap6s a intervenção do Conselho Supremo; e que a aprovação integral do substitutivo, sem a
disposição transitória adiante justificada, importará em"
prejudicar desde já, aquela mesma arrecadação em 515.030·
contos, também por ano.
Assim. para melhor confronto do caso de cada Estado•.
aproximemos em um s6 quadro: a) a arrecadação orçada
nos Estados, para 1933; b) a arrecadação provável, segundoos têrmos do Anteprojeto, e nntes da intervenção do Conselho Supremo, imposta no parágrafo 1° do art. 18; c) a arrecadação provável, conforme as determinações do substitu-Uva, sem a disposição transitória já aludida.
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Amazonas •.......
Pará • •
.
Maranhão ••......
Piauí . • . •........
Ceará . . . •........
Rio Grande do Norte.
Paraíba . • _ ....•.
Pernambuco • • . '"
Alagôas . • •.....•.
Sergipe • . • .., .....
Baía .••..........
Espírito Santo •• '"
Rio de Janeiro .....
São Paulo •••.•....
Paraná • . . . ..•....
Santa Catarina . . .• ,
Rio Grande do Sul...
Minas Gerais . . ..••
Goiaz . . • • •......•
Mato grosso .•...••

5.063
11.975
7.M3
3.679
13.688
9.457
12.202
29.591
9.768
6.133
44.460
22.110
34.725
298.500
23.3:19
15.375
75.122
138.804
5.964
6.520

1.209
2.260
1.558
820
3.175
1.440
2.281
7.988
2.181
1.525
8.441
3.360
11.569
113.310
5.698
6.852
36.677
44.911
2.374
1.98:1

2.619·
7.184
2.661
2.275
6.570
3.825
4.4:19"
12.506
3.945
3.64i
23.346
4.560"
16.589
243.810
11.139
11.557
54.999'
62.577
3.0H
2.761

Totais •••.••.••

773.998

258.968

483.95i

Não há contestar, portanto: o Anteprojeto, ao menos àurante os primeiros cinco anos, - antes da ação corretora do·
Conselho Supremo, - desfalca as atuais receitas dos Estados
de quantias bem menores do que o substitutivo. Parece assim preferível.
Acontece, porém:
a) que nada obriga a conservação, pelos Estados da taxa de 0,3 % (três decimos por cento). hoje vigente nos im--
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Isto posto, cabe agora verificar como ficará modificado
o Quadro lU anterior, desde que nele se substitua a coluna
horizontal de n. 11, relativa á arrecadação federal do imposto de vendas mercantis á taxa de 0,3 % (tres décimos porcento), .por .eutra em que êsse mesmo imposto, transferido
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para a esfera tributária dos Estados, seja calculado á tax:
de 1 por cento, mas admitindo, ainda aquf, as mesmas trê
operações de compra a venda. Tanto importa em multiplica
por 3.333 os números inscritos na referida coluna 11 d
mesmo Quadro IH, e que conduz aos seguintes resultados
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(Taxa de 1 % em vendas mercantis)
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i-Exportação (eliminado no su-1
bstitutivo)
•. . ••. . ••. . .
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1
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(da
competência
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Continuação do quadro de renda dos impostos, segun do o substitutivo e a disposição transitória
(Em contos de réis) :
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1. Exportação (eliminado pelo substitu-I
II
II
tivo) . .
\
-I
-I
-1-12. Indústrias e profissões (dos Munici'
pios pelo substitutivo, mas mantidos com os Estados pela Disposição
Transitória)
..,
.
200
3.9501 23.0001 4.156! 2.500111.9221 12.000
574
7iOIS9.199
1.
1
3. Consumo (da competência privativa
I
I
I
I
da União pelo substitutivo, mas
II
I!
mantidos aos Estados provis6riaI
mente pela Disposição Transitória)
401 60.339
1.0701 16.00011.080/
79014.2111 5.550
4.800 1' 28.000 2.4001.700114.43312.950
994
4. Transmissão de propriedade •...... 1 1.500
7001 79.645
500
3.000 1 40.50011.20013.40012.336117.000
736
700 82.322
5. Territórial . . . . .. · ........•... ·· .. 1
6. Predial (dos Municipios pelo substi-I
1
' i
I
tutivo, mas permitido aos Estados\
I
I
I
I
I
I
provis6riamente pela Disposição
Transitória) . • • ..........•...... 1
13.955
' 9.0001 1.050
I
7. Capital e renda (eliminados pelol
I
substitutivo, mas permitidos proI
vis6riamente aos Estados pela DisI
I
I
posição Transitória) . .
1
37.458
31.5001
430 1.345 1~SO 2'1.0001 SOO
700 3.500 10.070
514
4001
3001 44.411
8. Sêlo . .
······.· .. 1
9. Viação e transportes (da cbmpetên-I
I
cia privativa da União pelo substi-l
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I
Transitória) • . •................. 1
7501 67.0001
840
SOO 3.0001 4.866
60
70 78.848
I
10. Circulação (da competência privativa
I
da União pelo substitutivo, mas
I
permitidos provis6riamente aos Estados pela Disposição Transitória).
3201 9.000
151
60 3.400\ 1.430
3
119.490
1
ti. Vendas mercantis, calculadas á taxa .
3.200\
7.963 79.3591 4.3261 3.506121.3581 14.2021
4331
937\175.283
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Continuacão do quadro IV - Renda dos impostos estaduais, segundo o substitutivo
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11.

(eliminado pelai
SubStitutIVO) . . ...•..•. 1
-I
Indústrias e profissões (dos
Municipios pelo substitutivo, mas mantidos com
os Estados pela Disposição Transitória) • • •.••
1.275
Consumo (da competência
privativa da União pelo
substitutivo, mas permitidos aos Estados pl'ovisóriamente pela Disposição Transitória)
•.•. '\
390
Transmissão de proprie-l
dada
••...•..........
316\
Territorial • •
.
170
Predial (dos Municipios
pelo substitutivo, mas
permitido aos Estados
provisóriamenta pela Disposição Transitória) •••
Capital e renda (eliminadOS}
pelo substitutivo, mas
permitidos provis6riamente aos Estados pela
90
Disposição 'l'ransitó'rÍa).
285
Sêlo • • ...•...••..•.•....
Viação e transportes (da
competência privativa da
União pelo substitutivo,
mas permitidos provis6riamente aos Estados pela
Disposição Tramitó'rÍa).
Circulação (da competênci·a privativa da União
pelo substitutivo. mas permitidos provis6riamente
aos Estados pela Dúposição Transitória) •••••••
Vandas mercantis, calculadas á taxa de 1 % (um
1.460
por cento) • • .......•..
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'postos de vendas ,mercantis arrecadados pela União, e bue a
esta permitiu auferir a renda de 52.590 contos, conside'rada
no quadro lIr.
b) que os Estados ainda podem desenvolver bastante,
·como lhes cumpre, aliás, o imposto territorial, apenas medrosamente hiciado na maioria dêles, e não existente ainda na
Baía;
c) que o desenvolvimento economico, consequente á eliminaçao dos nocivos impostos de exportação, de muito elevará, inevitavelmente, a renda a auferir dos próprios impostos
.de vendas mercantis.
Apreciamos em separado cada um dêstes 1tens:
a) os impostos de exportação cobrados pelos Estados representam pesado encargo sõbre a producão' de cada um dêles.
Varia êsse onus, entre o limi1o,;l mínimo de 26$000 por conto
.de réis no Rio Grande do Sul e o mã.'l:imo de 93$000, verificado na Paraíba. Em média, para todos os Estados~ não será
certamente infel'ior a 55$000 por conto de réis.
Se admitirmos que a produção está sujeita a três operações de compra e venda em cada Estado, operações sôbre
·as quais recai atualmente o imposto federal de vendas mercantis, a razão de 3$000 por conto de réis, é de vêr que a
mesma produção paga hoje:
Por conto
de réis
1 -

·2 -

Aos Estados, por conta dos impostos de exportacão . . •......................
Á União, por conta do imposto de vendas
mercantis, em 3 operações
.
Total . .

.

55$000
9$000
64$000

Supressos os impostos de e:qSõrial}ão e entregue o de
vendas mercantis :'\0' domínio fiscal dos Estados, a produção
·de cada um deles será onerada apenas com os 9$000 acima
·apontados em 2, desde que seja mantida pelos Estados a
taxa hoje vigente, de 3 décimos por cento, tão s6mente. Haverá a registar, portanto, em favor da produção de cada Estado, em média, o alto beneficio de uma descarga de 55$000
· em cada conto de réis do valor respectivo.
Há, pois, uma grande margem, limitada nesses 55$000,
para elevação, pelos Estados, das taxas dos impostos de vendas
mercantis.
Mas não será necesS:'irio atingir êsse limite, como será
mostrado em seguida. Com taxas muito menores. mU5 muito
menores mesmo, será possível estabelecer o equilíbrio.
Assim, por exemplo. se a taxa federal de 0.3 por eento
for' elevada a 1 por cento, - ou 10~OOO por conto de réis em
cada operaCão de compra e venda, - para o mesmo número
de 3 vendas sllccessivas da produção em cada Estado. acima
já admitidas. a situacão ser:.\.:

-
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Para melhor confronto da receita, arrecadável nas condições do Quadro IV anterior com aquela que foi orçada 'Para
1933, aproximemos os respectivos valores acima indicados:
R&"DA DOS IMPOSTOS ESTADUAIS -

EST.o\DOS

Amazonas
.
Pará. . . .
.
Maranhão. . . .
.
Piauí..
.
Ceará. . . .
.
Rio 6:·rande do Norte
Paraíba. . . .
.
Pernambuco. . . '"
Alagõas. . . .
.
Sergipe..
.
Baía. . . .
.
Espírito Santo. . '"
Rio de Janeiro
.
.
São Paulo
Paraná. . . .
.
Santa Catarina. . .
Rio Grande do Sul ..
:Minas Gerais. .
.
Goíaz . .
.
Mato Grosso. . . ..,

Em contos de réis

Orçada para
1933

Pelo
substitutivo
com a taxa
de 1 % nas
vendas
mercantis

5.062
11. 975
7.543
3.679
13.688
9.457
12.202
29.591
9.768
6.133
44.460
22.110
34.725
298.500
23.319
15.375
75.122
138.804
5.964
6.520

2.231
5.227
2.941
1.303
5.404
2.404
4.227
16.947
4.067
2.601
13.436
5.600
17.143
168.859
8.726
9.306
51.627
34.852
2.677
1.637

2.832
6.748
4.602
2.376
8.284
7.053
7.975
12.644
5.701
3.532
31.024
16.510
17.582
129.641
14.593
6.069
23.495
83.952
3.287
4.883

São ainda elevadas as diforenças contra as atuais arrecadações fiscais dos Estados, que, por certo, verão totalmente
desorganizados os 1 í,spectivos serviços, se as dis'Posições do
substitutivo forem a'Plicadas de chofre, sem o tempo 'Preciso
á adaptação ao novo sistema, antes que se desenvolvam as trocas mercantis, consequência inevitável da supressão do imposto de exportação.
Por isso, é imprescindível considerar disposição transitória, que lhes permita aquela adaptação de modo gradual, sem
os inconvenientes de uma mudança brusca nas res'Petivas
organizações tributárias.
Assim, por exem'Plo, poderão os Estados conservar durante algum tempo o direit~, que hoje possuem, de tributar
cumulativamente com a União e com os Municípios, até que o
novo imposto de vendas mercantis venha produzir tanto
quanto baste para substituir a atual arrecadação dos impostos de exportação. Ta.nto importa em manter d~ante o tempo referido, 08 Utulos e as arrecadações constantes de números 2 a tO do Quadro I anterior, o que leva A organização do
Quadro imediato.
'VOLUME X
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Confrontando as receitas do quadro anterior, de n. V,
avaliadas em função das regras prescritas no substitutivo e
na disposição transitória proposta, com as correspondentes
aos orçamentos de 1933, constantes do Quadro n. I, chegase aos seguintes resultados:
EM CONTOS DE RÉIS

Estados

Rendas
atuais
(Impostos)
1933

Rendas Diferenças Diferenças
prová. veis
a favor
contra
(Imposdos
os Estos)
Estados
tados

AInazonas .
5.063
3.986
1.077
Pará. . . . .
11 .975
12.602
627
Maranhão .
7.543
7.862
319
Piauí. . .
3.679
3.248
431
Ceará. . . . .
13.688
10.770
2.918
Rio G. do Norte
9.457
6.514
2.943
Paraíba . .
12.202
8.085
4.117
Pernambuco .
29.591
29.274
317
Alagõas • . .
9.768
8.197
1.571
Sergipe . . .
6.133
8.386
2.253
Baía . . . . .
44.460
30.341
14.119
Espírito Santo
22.110
6.800
15.310
Rio de Janeiro.
34.725
23.233
11.492
S. Paulo. . .
298.500
324.359
25.859
Paraná . . .
23.319
16.297
7.022
Santa Catarina
15.375
14.801
574
Rio G. do Sul
75.122
74.160
962
Minas Gerais.
138.804
78.068
60.736
Goiaz . . . .
5.964
3.314
2.650
Mato Grosso .
6.520
3.457
3.063
Em alguns Estados, ainda são grandes as diferenças.
Que deverão êles fazer para que possam alcançar, no mínimo, as previsões orcamentárias feitas para o exercfcio d~
1933?

É o que se passa. a examinar de agora em diant~.
b) Em primeiro lugar, devem aperfeicoar, quanto possível, a organiza~ão dos respectivos impostos territoriai~
não cobrados, ainda na Baía e arrecadadus em outros eDt
proporcões verdadeirament.e ridículas.
Das publicações feitas pela Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, constam as
seguintes informações, de que há vários -ensinamentos a colher, a propósito das importancias arrecadáveis em cada Estado, por conta do título - Imposto Territorial.

% de renda
do imposto
territorial
sõbre totai
Estados
2.20
Amazonas . . . . . . . . . . .
1.04
Pará . .
0.48
Maranhão •
5.43
Piauí . .
4.74
Ceará. . .
3.40
Rio Grande do Norte.
1.36
Paraíba • . • . . . •

Valor de
Imposto
territorial
170 contos
200
"
70
"
30.0

754

"

,.

400
200

"
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% de renda
do imposto
territorial
sObre total

Estados
Pernambuco. . . . . . . .
Alagoas • . . . . . . . .
Sergipe. . . . . . . . . .
Baía . . . . . . . . . . .
Espírito Santo . . . . . .
Rio de Janeiro . . . . .
São Paulo
.
l-'araná . . . . . . .
Santa Catarina . . .
Rio GrandE: do Sul . .
~finas Gerais • . . . . .
Goiaz . . . . . . . . . '
Mato Grússo . . . . . . .

Valor de
Imposto
territoral

0.5,6

. . .
. . .
.

300

2.47
2.71

336

220

O

O

. 1.78
5.69

500
3.000

0.93
3.58
18.89
4.58
7.54
8.80
8.28

.
. .

"

40'.500

1.200
3.400

12.336
17 .000
736

700

Cabe ponderar com respeIto aos números acima:
PruMEmo - Que são evidentemente mui reduzidas as
arrecaducões provenientes do imposto territorial em todos os
Estados até mesmo em São Paulo, onde êles produzem
40.500 contos.
SEGUNDO Que, se no sistema de distribuição de rendas adotado pela Carta de 1891, já é hoje plenamente justíficável, na maioria dos Estados, a elevação das taxas do imposto territ.orial, ainda mais se justifica esta majoração no
sistema constante do substitutivo, porquê a abolição do imposto de exportação vai, sobretudo, beneficiar entre nós o
produtor agrícola. .
c) É preciso não desprezar, nas previsões a fazer agora,
o desenvolvimento inevitável dos negócios em geral, em v.irtude da supressão dos impostos de exportação. O aumento
no voluml~ das vendas mercantis e das ..endas arrecadáveis
pelO ilnpnsto que sóbre eias pe.sará no sistema proposto, tal\ez baste, por si só, para cobrir as diferenças apontadas, se
não em todos, ao menos na grande maioria dos Esl:l.dos.
Isso, quanto ás rendas dos impostos nas nossas unidades
federativas.
Mas cumpre examinar igualmente as despezas de cada
Estado, em face do subc;t.itutivo proposto ao Anteprojeto.
É o que se passa a fazer, de agora em d:ante.
IV -

AS DESPESAS DOS EST.\DOS

São do relatório da Comissão de Estudos Econômicos e
Financeiros dos Estados e A-Iunicípios, as seguintes considerações:
"Verifica-se que, no dia 7 de Marco, último
(1932), deviam, ao Banco do Erasi.t. o~ Estados....
587. 4fO t:on~ ~~, e os Municípios 93. 515 ':o:llo~.
••

••

••

••

...

...

••

••

e·.

••

...

••

...

...

...

••

• ..

o Código dos Interventores veda expressamente
a êstes, bem come aos prefeitos municipais, contrair
empréstimos, e uns e -outros estão· infringindo
fiagrantemente êsse dISPositivo de lei, compro-
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metendo o Govêrno Federal que não devia expôr
de tal modo sua incontestável autoridade. Substüuir o banqueiro estrangeiro pelo Banco do Brasil
não é fazer nova política financeira, mas manter a
a mesma, apenas substituindo-lhe o rótulo.
Ou mudamos de rumo, ou maiores serão as nossas
difi.culdades. A hora de p,·ovações. aperturas, de restriçã:> rl'! g~tos e de iniciatü,as é para todos: União,
Bstados e Municípios e não apenas para aquela.
Os Srs. Interventores, devem procurar obedecer
á lei, prestigiando o Govêrno FederaL .• "
É a pura verdade: ou mudamos de rumo, dêsde já, custe
o que custar, sobretudo, após a feitura de nova Carta Constitucional, ou dificuldades maiores nos conduzirão a inevitável desastre, de gravíssimas consequênci:is.
É preciso que os Srs. Constituintes não pensem apenas
nas possíveis receitas dos Estados que representam, mas
cuidem igualmente com o mesmo carinho, da necessidade
iniludível de reduzir despesas inúteis e improdutivas desses
mesmos Estados.
.
Com a mesma franqueza com que profliguei em páginas
precedentes, despesas exageradas nas nossas corporações armadas, não saberei ocultar, - nem o meu patriotismo a
isso permite, - a mais sincera censura ás altas despesas dos
Estados, sobretudo no que concerne ás respectivas fôrças policiais e aos inativos, cada vez mais crescentes em número.
O Exército e a Marinha Nacionais consomem, em média
o/ó da despesa geral da República. Julgámos alta
esta porcentagem.
Pois os Estados destinam á defesa e segurança públicas as seguintes importancias (orçamentos de 1933):

o/ó sObre a
despesa
total

contos
ou
3.253
ou
1. 64~
3. Piauí . .
ou
1. 078
4. Paraná . .
ou
5.143
5. Pernambuco . .
ou
9.321
6. Goiaz . . . .........•......
ou
1.263
7. Ceará . .
ou
2.560
8. São Paulo . .
ou 67.978
.9. Minas Gerais . .
ou 33.819
10. Alagôas . .
.
ou
1. 782
11. Espírito Santo . . .
ou
3.972
12. Rio Grande do Norte
ou
1. 640
13. Mato Grosso . ..•............
ou
1.137
14. Baía . .
ou
9.069
15. Maranhão . . . ....•....•....
ou
1.904
16. Santa Catarina. . ..••......
ou
2.1.79
17. Pará. . .
ou
1.975
18. Rio de Janeiro ••..•.•• ~....
ou
5.295
:t 9 • Rio Grande do Sul • •••...•.
ou 21. 985
20. Amazonas • • . •••.••••••.•
ou
583
Censuramos, páginas at~ o· regime da paz armada na
Europa.
1. Paraíba
.. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sergipe . .

22,18
20,25
19.51
18,42
18,24
17,37
16,08
15,18
15,01
14,69
14,14
13,95
13,46
13,32
13,00
12,11
10,26
10,05
9,60
7,51
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Que haveremos de dizer do nosso regime, de paz armada
entre os Estados '1
É melhor passarmos adiante.
Com respeito ao quadro dos inativos, não é menos melindrosa a situação, a exigir enérgicas e rápidas providências,
no sentido de impedir continuem em crescendo as verbas consignadas a êsse fim nos orçamentos dos Estados.
São do relat6rio da me:;ma Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios as seguintes
informações sôbre as percentagens das verbas destinadas ao
pagamento dos inativos, em relação ás despesas orçamentárias totais:
% sôbre a
despesa
total
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Amazonas , . . .,
,
Sergipe • . . . .. ,
.
Alagõas
.,
.
Maranhão. . ,
.
Piauí • . . .
_
.
Ceará . .
.
Pará
..
.
Paraná
,
.
Mato Grosso.
.,
.
Baía .
.
.
Pernambuco . .
.
Paraíba
. . , ...•...... , ..
Rio Grande do Norte
.
Goiaz
. . , . , .. ,
.
Espírito Santo . .
.
Rio de Janeiro •... _
.
São Paulo . .
.
Rio Grande do Sul . .
.
Santa Catarina. ,
.
Minas Gerais • .
.

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
3,81 ou
3,72 ou
2,90 ou
2.90 ou
2.78 ou
2,05 ou
1.43 ou

17.70
9;50
8.54
8.09
7,77
7,65
7.16
6,69
6,21
6,10
5,34
4,98
4,89

contos
1.369
771
1.036

1.185
429
1.217

1.379
1.868
5:25
4.153
2.877

;31
575
271

1.046
1.520
12.~g4

6,366
370
3,215

o Amazonas figura na relação acima com a porcentagem impar de 17,70, o que representa a importancia de 1..369
contos para os inativos, em uma receita média de 8.000 contos. Dos inativos, são da Fôrça Pública, além de 21 reformados, 53 oficiais postos em disponibilidade, os quais percebem,
ou têm direito á percepção de 208 contos por ano, segundo
a lei orçamentária relativa ao exercício corrente. Os civis
em disponibilidade ganham dos cofres públicos 107 contos; e..
os aposentados 837 contos.
Para que comentar? InfelIzmente, não são raros os Estados que seguem mais ou menos a mesma trilha.
Há despesas irredutíveis, é certo. Outras precisam ser
aumentadas, não há dúvida. Mas é possível atender a umas
e outras necessidades, precisamente pela redução impiedosa
e patriótica daquelas despesas que podem, e devem, ser eliminadas.
Entre as irredutíveis, há a considerar as que provêm de
compromissos já assumidos.
A quanto atingem êsses compromissos, provenientes de
dívidas externas e de dívidas internas fundadas?
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Se admitirmos que as anuidades correspondentes ás dívidas externas seJam pagas á taxa cambial de 6 d., as importancias a considerar nos orçamentos de cada Estado serão as seguintes:

Externa
1- Amazonas
2-Pará . . .
.
3 -l\laranhão.
4 - Piauí . .
5 - Cearâ
6-R. G. do Norte
7 -Paraíba.. .
8-Pernambuco .
9 -Alagôas.
.
iO-Sergipe
i 1 -Baía . .
i2 - E. Santo . .
i3 - Rio de Janeiro
14 - S. Paulo . .
i5 - Paraná . .
i6 - Santa Catarina . .
17 -R. G. do Sul
18-M. Gerais
19 - Goiaz
..,
20 - Mato Grosso . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"
.
.
.
.
.

Interna

Total

9.400
7.942
1.864

1.326

325

10.726
8.26,

142
5

2.006

2.27:!

~86

5
2.558

10

928
1U

768

160

7.773
1.083

2.862
62

10.635

10.948
8.772
15.419
196.180

5.219
587

16.167

587

1.145

587

9.35~

5.690

21.109

6.452
4.859

26.625
3.904
838

25.270
16.070

11. 710

222.805
10.356
5.697
25.682
27.780

412
8~

85

526

526

Cumpre observar que, em São Paulo, nem todos os
i96.180 contos das prestações correspondentes ás dívidas externas correm por conta de verbas orçamentárias: são feitas
em separado as despesas correspondentes aos serviços dos
empréstimos de 8 %, de 1921, em dolares, e de 7 %, de 1930,
também em dolares, os quais exigem, anualmente, as remessas de U. S. $ 1.595.800 e de U. S. $ 5.004.792.
É de ver, portanto, que não há senão comprimir despesas não reprodutivas na maioria dos Estados, mesmo que seja
mantida a alual situação tributária de todo ponto indefensável.
Não será preferível, ainda por isso, eliminar o imposto
de exportação, para assim permitir o desenvolvimento do
nosso comércio interno e externo, de sorte a confiar em que
êsse desenvolvimento venha melhorar a situação financeira
de todos ~ de cada uma das noss~s unidades federativas?
Quanto ao relator que a êste. subscreve, não tem êle
hesitação alguma em responder pela afirmativa á interrogação formulada.
V A DISPOSIÇI{) TRANSITÓRIA

o ilustre Sr. Daniel de Carvalho, autor da emenda número 269 a que nos referimos mais tard-e, assim ~screveu, "há
tempos, no "O Ecçmomista":
"O imposto de exportação está teoricamente (é
preciso fazê-lo praticamente. - dizemos nós), condenado e vai sendo entre nós substituído gradativamente
pelo imposto territorial. Os Estados vão aos poucos
retirando-lhe o caráter puramente fiscal. para mane-
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já-lo como arma de fomento econômico (de uns contra os outros, ás vezes, e nisso está um dos seus maiores malefícios, ainda dizemos nós). Assim, em Minas
Gerais, os S1's. Artur Bernardes e Raul Soares decretaram a isenção de dezenas de artigos, afim de possibilitar a concorrência de Minas no mercado do Rio de
Janeiro com os gêneros de pequena lavoura, ovos,
aves, etc.
O Estado de São Paulo já havia confinado êste
tributo ao café e em poucas mercadorias. O Estado
do Rio Grande navegava nas mesmas águas, apresentando, todavia, numerosos casos de tributação municipal.
O movimento para gradual extinção dêsse imposto
ou por sua restrição ao mínimo, se ia processando
normalmente (só nos Estados acima, porquê os demais
ainda não marcharam em tal sentido com a coragem
necessária, ditada até pelo próprio instinto de conservação, pedimos licença para acrescentar). Vem agora
a União e passa a sua renda para o Govêrno Federal,
declarando apenas que a taxação não pode exceder de
5 % ad-valorem.
Para quem conhece a tão decantada realidade brasileira - não pode haver dúvida que estamos ameaçados da seguinte situação: todos os artigos de exportação serão onerados com 5 o/Ó, quando atualmente
muitos estão isentos."
Nada há a acrescentar á síntese do digno representante
de Minas Gerais na Assembléia Constituinte. É mistér suprimir o imposto de exportação, desde já, e não permitir
apenas a sua supressão aos mais fortes, como fazia a Carta
de 1891. Será crescente, nesse caso, a depressão dos mais
fracos.
Concorra a União, se tanto fÔr necessário,· para a eli...
minação dos impostos que hoje oneram diretamente a pro...
dução. Os beneficios da supressão, benefícios econômicos,
financeiros, e, sobretudo. políticos, compensarão de' sobejo
os sacrifícios a fazcr, durante alguns ano~, lão ~tI01Cnlc.
Em resumo, podemos afirmar:
PRIMEIRO: Que o Anteprojeto, - tanto quanto o sistema hoje em vigor, convem acentuar, - não permitirá. á.
maioria dos Estados, a satisfação integral de d~!'ipesas imprescindíveis d~ sua própria administração e de compromissos já existentes, mesmo a cambio de 6 d. por mil réis, se
não se esforçarem êles: a) pelo desenvolvimento do imposto territorial; b) pela redução de despesas, sobretudo na parte relativa ás respectivas corporacões armadas e ao quadro
dos inativos.
SEGUNDO: - Que o Anteprojeto, deslocando o imposto de
exportação para a esfera tributária da União. ainda que limitado a 5 01 0 do valor do gênero exportável. embaraça ou
dificulta o desenvolvimento, pelos Estados. do imposto territorial. solução indicada em a, como sendo a de mais fácil
aplicação e a que melhor consulta aos interesses econômicos
dos próprios Estados.
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TERCEIRO: - Que O Anteprojeto não resolve a situação
de modo definitivo. adiando para mais tarde, e de fórma
imprecisa, a solução dela.
QUARTO: - Que O substitutivo, para ser aplicado int'lgralmente, exige prazo para adaptação do fisco de cada Estado ao novo sistema, de vantagens incontestáveis, prazo durante o qual deve a União concorrer, quanto baste, para facilitar aquela adaptação, tais os benefícios que irá indiretamente colher da aplicação do mesmo sistema, seja no domínio econômico-financeiro, seja na esfera polJtica.
A Disposição Transit6ria a que acima por vezes nos referimos, pode ser assim apresentada:
"Art•.... Durante o prazo de quatro anos, contados do
fim daquele a que se refere o § 10 do art. H, poderão os Estados arrecadar, ainda que cumulativamente com a União e
com os Municípios, os impostos consignados nos respectivos
orçamentos de receita para o exercício de 1933, exceto o de
exportação.
§ 1.0 Durante o prazo mencionado neste artigo, os Estados deverão elevar os respectivos impostos territoriais, de
tanto quanto baste á redução anual de 25 °1° (vinte e cinco
por cento) no produto dos impostos, que arrecadarem cumulativamente com a União e com os Municípios nos termos
dêste mesmo artigo.
§ 2.0 Durante o prazo de cinco anos resultante da aplicação conjunta dêste artigo e do § 10 do art. lI, a União contribuirá, Quanto baste, para completar a renda dos impostos
prevista, em cada Estado. para o exercício de 1933.
§ 3.0 A contribuição da União, referida no parágrafo
precedente, será efetivada mensalmente, calculados os duodé-.
cimos respectivos pelas diferenças entre as rendas dos impostos estaduais orçados para o exercício de 1933 e aquelas
que, nos Estados, forem previstas para cada exercício correspondente aos duodécimos a determinar.
Quaisquer diferenças pagas a mais pela União no caso
das arrecadações dos impostos excederem as previsões orçamentárias, serão descontadas no pagamento dos primeiro!'
seis duodécimos do ano im~diato.
§ 4.° A dispoí'i/.:üo constant.e do artigo E. na parte relativa ao imposto de vendas mercantis, só entrará em vigor ao
fim do prazo de quatro anos de que trata o presente artip;o.
Reproduzimos, em seguida. as disposições do substitutivo
e as emendas do Sr. Cincinato Braga:
SUBSTITUTIVO
Art. A - As rendas da União, dos Estados e dos Municípios podem provir das seguintes fontes:
1 - Tributos, que compreendem:
a) impostos, taxas, sêlos e cóntribuições espeCIaIS, ou
de melhoria, inerentes ao poder fiscal que lhes é próprio;
b) muItas.
2 - Preços de bens e de serviços, na exploração de propriedades e de indústrias •.
§ iP A lei determinará o valor dos tributos, tendo em
'Vista os seus fundamentos de ordem econÔmica e social rela-
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tivos á renda ou lucros dos contribuintes; aos proventos emanados da valorização dos bens, por fôrça da execução de melhoramentos, empreendidos pelo Poder Público no interesse.
comum; á retribuição de serviços efetuados ou de vantagens
concedidas pelo mesmo Poder; á segurança e á validade das
transações; ao amparo da produção nacional; e á defesa da
ordem interna e do bem público em geral.
§ 2.0 Os tributos são obrigatórios:
a) os impostos, por se destinarem a cobrir despesas feitas no interesse comum, independentemente de vantagens especiais para o contribuinte;
b) as taxas, por se destinarem a cobrir, parcial ou totalmente, despesas feitas no interesse público, e de que resultem vantagens especiais para o contribuinte;
c) os sêlos, por incidirem sôbre papeis, fórmulas de
atos e de contratos e transações, cuja validade seja garantida
por lei:
d) as contribuições especiais, ou de melhoria, pagáveis
pelo contribuinte de uma só vez, ainda que em diversas parcelas, por se destinarem a cobrir parte das despesas feitas
na execução de melhoramentos específicos, empreendidos n()
interesse público, e de que se beneficiem as propriedades
imobiliárias;
f) as multas.
§ 3.0 Os tributos de natureza fiscal só por lei poderão
ser instituidos; as multas poderão ser estabelecidas em regulamentos, desde que a lei as autorize e lhes determine os limites.
§ 4.° Os impostos, os gelos e as multas da União serão
uniformes. para todo o território nacional; e, assim também
os dos Estados e dos Municípios, para os respectivos territórios.
§ 5.° O produto das multas não poderá ser atribuido, no
todo ou em parte, aos funcionários que as impuzerem.
§ 6.° É vedado aos Estados e aos Municípios tributar
bens e rendas federais, ou serviços a cargo da União, e reciprocamente; é, outrossim, vedado aos Estados tributar bens
e rendas municipais, ou serviços a cargo dos Municípios, e
reciprocamente.
§ jo São vedados os impostos interestaduais e os intermunicipais, de qualquer natUi'eza e sob qualquer denominação; e, assim também, os de tránsito, de barreira tributãria
ou outros que, no território dos Estados e no. dos Municípios, ou na passagem de um para outro, embaracem ou perturbem a livre circulação de pessoas e coisas, e dos veículos que as transportarem.
§ 8.° 'É vedado aos Estados e aos Municípios estabelecer
diferença tributária, em razão da procedência de bens, produtos ou mercadorias.
§ 9.0 É vedado á União decretar impostos que _importem em distinções e preferências, em favor dos porras de
uns contra os de outros Estados •
Art. B. É da competência exclusiva da União decretar:
t - Imposto sObre:
a) a Importação de mercadorias de procedência estrangeira:
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o consumo de quaisquer mercadorias;
a renda;
a circulação, inclusive sôbre a transferência de fundos para o estrangeiro, e salvo quanto ás vendas mercantis.
2 - Taxas de Telegrafas e de Correios, bem como as de
entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais e ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação.
3 - Selos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,
aos negócios da sua economia, e ás transações cuja validade seja garantida por lei federal. .
§ 1.0 A lei determinará as isenções do imposto sôbre a
renda, quanto ao limite mínimo da renda a tributar, tendo
em vista o disposto no § 1° do art. A.
.
§ 2.° O imposto cedular de renda não poderá incidir
sôbre aquela que provier das propriedades imobiliárias.
Art. C. É da competência exclusiva dos Estados decretar:
1 - Imposto sôbre:
a) a transmissão da propriedade, inter-vivos e causamortis;
b)
a propriedade territorial;
c)
as vendas mercantis efetuadas nos respectivos territórios.
2 - Sêlos, quanto aos atos emanados dos seus governos
e aos negócios da sua economia.
Art. D. E da competência exclusiva dos Municípios
decretar:
1 - Impostos sôbre:
a)
o exercício das indústrias e das profissões;
b)
a renda da propriedade imobiliáriól:
c) as diversões públicas.
2 - Sêlos, quanto aos atos emanados dos seus governos
e aos negócios da sua economia.
Art. E. Ao Distrito Federal competem as rendas mencionadas nos artigos C e D, anteriores.
Art. F. São vedados os tributos cumulativos, decretados por poderes diferentes.
Art. G. Quaisquer outros impostos não mencionados
nos artigos B, C, e D serão da competência privativa da União,
que entregará cincoenta por cento das arrecadações respectivas a cada um dos Estados de onde provierem.
Art. H. Ficam abolidos os impostos de exportação de
mercadorias, quer se destinem a países estrangeiros, quer se
destinem a qualquer ponto do território nacional.
§ 1.0 A substituição dos impostos de exportação, atualmente cobrados pelos Estados, pelo de vendas mercantis, de
que trata o art. C, será efetivada dentro do prazo de um ano,
a partir da promulgação. desta Constituição.
§ 2.
No caso de haverem sido caucionadas rendas dos
impostos de exportação, em garantia de empréstimos estaduais, ficam os respectivos credores, de pleno direito e por
fôrça desta Constituição, sem dependência de nenhuma especial formalidade, subrogados nos mesmos direitos de caução sôbre a renda dos impostos de vendas mercantis.
b)
c)
d)

0
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Art. r. Cessará a vigência de qualquer dispositivo de
lei, ou de resolucão, dos poderes federais ou locais, infringente dos anteriores artigos A, B, C, D, E, F ou G, uma vez
declarado inconstitucional por decisão do poder judiciário
federal, passada em julgado.
Art. J. Mediante acôrdo com os Estadús, poderá a arrecadação de todos ou de qualquer dos seus tributos ser feita
pela rnjão, nos têrmos que a lei federal determinar, e reciprocamente.
Sala da Comissão, 23 de Janeiro de 1934.
Emendas do Sr. Cincinato Braga:
Ao art. B, n. 1, letra "b", acrescente-se: "salvo quanto
á gasolina ou outro combustível de motor a explosão".
Ao art. D, n. 1, acrescente-se: "letra "d", imposto de
consumo sôbre gasolina ou outro combustível de motor a explosão".
Substitua-se o artigo G pelo _seguinte: "Quaisquer impostos não mencionados nos artigos B, C e D serão da competência privativa dos Estados."
Sala da Comissão Constitucional, 19 de Fevereiro de
1934. - Sampaio Corrêa.
DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS ORÇAMENTOS E TRIBUNAL DE CONTAS

o

Sr. Cincinato Braga entregou o seguinte parecer:

CONTRIBUIÇÃO DO RELATOR

PARCIAL DR.

CINCINATO BRAGA

COMO PRELUIDiAR

Na elaboração da Constituição Politica, que vai reger
os destinos da Nação, obedecemos a pontos de vista, que
cumpre sejam claramente definidos, no meio da confusão
reinante na política brasileira.
Não pegámos em armas para deitar-se por terra a primeira República. Para uns tantos espí-ritos, o único título
que na atualidade d'eve valer politicamente é o fato de haver o individuo empunhado uma carabina em 1930.
Entretanto os fatos em sua natural eloquência estão
atestando que no conclave constituinte, por fortuna do·'
Brasil, não é dominante êsse critério grosseiramente exclusivista. Além de outras é prova da elevação e imparcialidade na direção dos nossos trabalhos o fato de haver sido
cometido a um paulista e ao eminente Dl'. Sampaio Correia,
que não fomos granadeiros de 1930, o encargo talvez mais
espinhoso 'e mais melindroso de relatar, nesta Comissão, a
matéria mais nevralgicamente sensível na Nova. Constituição.
Quer isso dizer que aqui dentro todos os brasileiros valem por igual, rasoirados apenas por seu patriotismo. Esta
circunstancia agrava a responsabilidade a nós ambos, e
melhor instiga nossos impulsos para bem a desempenharmos, como democrálas e liberais que somos sinceramente.
O espírito da Nação reclama moldes novos para a vida
polftica e social do Brasil. Temos de obedecer a essa orientação, tanto mais imperiosa quanto é certo que ela não é
só brasileira. Lavra modernamente em todas as nações do
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planeta uma intensa febre de renovação, em todos os setores
das atividades humanas: a preocupação de reformar para
progredir avassala todos os cerébros.
Nossa colaboração constitucional, por fôrça do nosso
determinismo histórico, tem de ser fatalmente eivada de
virus reformador, audaciosamente progressista, que é globúlo predominante no nosso sangue. Olhamos do alto os interesses do Brasil, como sendo os de uma grande potência
mundial em hrmação. Sob essa inspiração condenamos as
velharias e os~rros de quaisquer regimes passados. Agiremos ao sopro de Idéias Novas, que presidam á transformação para melhor de nossa ordem financeira, econômica,
política e social.
O trabalho que se vai ler restringe-se exclusivamente
a remodelação de nossa ordem financeira e econômica, em
seus pontos capitais, interessantes a um tempo á União, aos
Estados e aos Munidpios.
Este trabalho clama por intensa coesão econômica para
um Brasil fraternalmente unido. Clama por franquias para
os Estados e Municípios, como condição sine qua non de
leal regime federativo. Clama por severo equilíbrio orçamentário, e rigorosa prestação de contas no emprego de dinheiro público, como condição de moralidade na administração. Clama por permanente cautela no contrair-se divida pública, para que se não entenebreça nosso futuro. Em
todos êsses assuntos, nosso empenho é que os errôneos processos do passado desapareçam. Acreditamos que nosso trabalho poderia, pois, ser subscrito por todos os revolucionários sinceros.
I -

COES.:W ECON6MICA

As naturais contingências geográficas do vasto território do Brasil tOl'nam difícil a manutenção da integridade
da Nação, se para contrabalançá-las não acudirem a inteligência, os cuidados e mesmo as transigências, especiais e
permanentes. de todos os bons brasileiros.
As lições da história da humanidade nos ensinam que,
corno garantia á integridade das pátrias, os estadistas de outrora descançavam sôbre a unidade da raça e da lingua. Mais
tarde, entrou como elementos de coesão nacional o sentimento religioso. Dêste se passou á unidade do Direito Privado.
Com o caminhar da civilização, os povos se voltaram também para unidade básica de instituições do Direito Público.
Todos êsses alicerces de coesão nacional têm cedido em
sua consistência, um aqui, outro ali, batidos sempre pela
suprema predominancia de uma imposição, tanto mais dominadora, quanto mais densas se vão tornando as populações: a r.ontigência econômica. Panis - suprema lex.
Ou construimos a unidade econômica do Brasil, isto é,
a solidariedade fraterna dos interesses da riqueza material
entre os nossos Estados, ou assistiremos á desintegração infálivel da. nossa pátria. Fóra dêsse básico critério, não há
unitarismo, nem federalismo, nem sistema algum político
que a salve. Em que consiste a solidariedade econômica a
que aludo'? Consiste em dois têrmos: Primeiro: em poder
cada Estado Federado, livremente, tranquilamente, sem gravame fiscal contra si, recorrer em suas necessidades á produção econÔmica de outros Estados de sua Federação; Segundo: em ser absolutamente livre a cada Estado, sem f/ra-
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vame fiscal contra si, remeter ás populações dos outros Estados sua produção sobejante dos seus consumos internos.
Sem essas duas capitais regalias, leal e reciprocamente usufruidas, não há sôbre a terra Estado algum que se sinta
bem dentro de nenhuma Federação. Retiradas ou perturbadas essas regalias, o micróbio da desintegração há de proliferar e há de vencer, mais dia, menos dia, zombando de sofisticações legais, e até mesmo de armas embaladas. Essa é
a lição da História Universal.
Foi a solidariedade econômica que salvou a est.upenda e
mais que secular integridade nacional dos Estados Unidos da
América do Norte, Alí, no período de 1783 a 1789, consecutivo á vitória da guerra da independência, os Estados começaram a operar como verdadeiras nações independentes entre si. l1:les tributavam direta ou indiretamente as recíprocas exportações e importações, erigindo barreiras que impediam o comércio mútuo. Quando Massachussets, Rhode,
Island e Nova Hampshire fecharam seus portos aos navios
ingleses, Connecticut abriu os seus. Nova York taxava as
mercadorias dos Estados vizinhos, cobrando impostos sôbre
navios entrados em seus; portos, fossem nacionais ou fossem estrangeiros. E Nova Jersey, em represália multava a
quem negociasse com Nova York.
ltsses estupidos egoismos estaduais criaram uma anarquia econômica insuportável, contra a qual o remédio heróico foi a Constituição Política de 1789, que aboliu energicamente êsses motivos de desagregação e de empobrecimento geral.
Nosso dever de Constituintes, nesta hora grave para nossos destinos, é exatamente igual ao dever tão sabiamente
cumprido em 1789 pelos constituintes da grande República
norte-americana.
E não seremos o primeiro povo a inspirar-se nêsse sadio exemplo. Na primeira metade do século passado o povo
alemão adotou a solução norte-americana. A situação da
Alemanha de então oferece muitos pontos de semelhança
com a do Brasil atual. Segundo o testemunho autorizado de
Litchemberger, a Alemanha era nessa época um país agrícola bastante pobre e pouco desenvolvido sob o ponto de
vista econômico. Calcula-se que o território da Alemanha
encerrava então uma população de 25 milhões de habitantes, dos quais três quartas partes ou menos viviam no· campo, e destes ocupavam-se dois terços em trabalhos agrícolas.
Muito pouca indústria; muito pouco comércio. Os meios.'
de comunicação escassos e dispendiosos. O serviço de correio, lento, caro e defeituoso. Estradas de rodagem poucas
e detestáveis. Os tratados de Vienna haviam maliciosamente
enfraquecido a Alemanka, consagrando seu fracionamento
econômico. Trinta e oito eram as circunscrições políticas,
em que a Alemanha ficou dividida, mantendo elas entre si
suas recíprocas barreiras de impostos, "espécies de alfandegas internas", pouco mais ou menos o que ocorre hoje; na
Federação Brasileira. Essas barreiras de impostos paralizavam o comércio de tal forma que produziam, segundo a
conhecida frase do grande List - "pouco mais ou menos o
mesmo efeito que se alguem revolvesse ligaturar cada membro do corpo humano de modo a impedir o sangue de circular livremente de um membro para outro". Qualquer surto de progresso econômioo se tornára impossível alí.
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A Alemanha teve, porém, a coragem do sacrifício necessário para resolver o problema. O estabelecimento do
Zollverein, entre 1830 e 1840, teve por efeito criar território alemão de 8.253 milhas quadradas inteiramente libertado desde então até hoje, de barreiras fiscais interiores.
De ~ntão em diante, a evolução econômica da Alemanha,
mercê de uma completa solidariedade de interesses. mudou
de aspecto até chegar á pujança e a união que vemos hoje.
Que êsses dois exemplos históricos nos aproveitem, na
hora de elaborarmos nossa Constituição Política. Olhemos
o problema de bem alto, do ponto de vista dos interesses do
Brasil. Somos um Pais de área territorial quasi igual á de
todo o continente europeu. Na Europa, as desintegrações
políticas a transformaram em 37 nações independentes,
que vivem a se entredevorar. primeiro nos campos de combate econômico que são seus 37 sistemas alfandegários, e logo
depois dos campos de batalha, onde as máquinas de guerra
ceifam vidas, em busca praticamente de que objetivo? - De
eliminar alfandegas J•••
Juremos aqui, aos nossos deuses, que a Assembléia Nacional Constituinte de 1933 não se separará em ter constitucionalmente impedido em absoluto que entre os Estados Federados, do nosso verdadeiro continente brasileiro, se crie e
se desenvolva a desgraça econômico-política que lavra entre
os 37 Estados Europeus, todos em permanentes e esgotantes
preparativos para sangrenta guerra, capaz, como a de 1914,
de abalar o mundo !
No Brasil, o germe microbiano dessa desgraça está principalmente nos impostos de exportação e importação entre os
Estados. ~les têm imensa parte de responsabilidade no estado
de consunção econômica em que se debate o Brasil.
II -

IMPOSTOS DE POVOS ATRAZADOS

Os impostos sObre a exportação do Brasil para os povos
estrangeiros operam, contra nós, como verdadeiras tarifas
protecionistas, em benefício da produção similar de outros
povos, que comparecem aos mesmos mercados mundiais que
nós. ~stes impostos constituem verdadeiro prêmio permanente aos produtores estrangeiros de mercadorias iguais ás nossas, as quais têm desde logo a seu favor na luta contra os artigos brasileiros, o lucro certo da percentagem a que montam
os impostos, que outros POYOS não cobram, e nós cobramos á
saída de nossos produtos para fóra de nossas fronteiras.
Enorme é êsse malefício contra o Brasil. Mas está longe
de nos ser o mais danoso. Mal muito mais grave contra nós
está nos impostos interestaduais, ~ até intermunicipais, porquê, empobrecendo nossa ordem econômica, são . agravados
pela circunstancia de quebrarem a consolidariedade espiritual e essencial á integridade do Brasil. Mal material, dobrado de mal moral.
São dignos de -espanto os processos especiosos pelos quais
muitos Estados mascaram a tributação intere~tadual, mudando as denominações dos tributos, criando outros tais como
o de incorporação, de produção, de consumo, de giro comercial, de armazenagem, de viação, de expediente. etc •• do fundo dos quais é a tributação interestadual e, intermunicipal
que transparece cristalinamente.
Há Estados que para cobrança de tais impostos, em se
tratando de mercadorias de procedência estrangeira ou de
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procedéncia brasileira de outros Estados, chegam ao c·úmulo
de exigir seu pagamento ao próprio importador, sem o qual
pagamento os produtos recebidos não podem sair dos armazens "verdadeiras alfandegas estaduais", ás quais são obrigatoriamente recolhidas todas as mercadorias que desembarcam em território do Estado, seja por via marítima ou fluvial, seja por via terrestre.
Muito se tem falado ultimamente em separatismo. O
verdadeiro perigo do separatismo está nesse procedimento.
Peço licença para declarar que êsse perigosíssimo germe
não existe em São Paulo. Mercadoria produzida em qualquer
Estado brasileiro entra no consumo em São Paulo com as
mesmas regalias legais que a produzida no solo paulista. O
fisco alí não distingue procedências. Somos pela integral solidariedade econômica, dentro do Brasil unido, trabalhando
todos pela riqueza da Pátria. Há trinta anos, eu ouvia na
Camara dos Deputados um dos ornamentos da bancada baiana
na Constituinte de 1891, Augusto de Freitas. exclamar desalentado: - "Desgraçadament.e, Sr. Presidente, falta á Nação
Brasileira o amor ás instituições federativas, pois que nos
homens mais domina o amor ao próprio Estado. E' possível.
e o nosso passado é disto belo exemplo, que em luta com o
estrangeiro a Nação se apresente unida; mas, na sua vida interna, a sua desunião é latente".
A obra máxima da Assembléia Nacional Constituinte é
tolher essa desunião, que no campo dos interesses econÔmicos
reveste gravidade muito maior que sob qualquer outro
aspecto.
lU -

COMÉRCIO lNTERESTADU.4.L

Para essa obra, o alicerce é nortearmo-nos por êste princípio básico: - o comércio entre os Estados não é só a compra e venda, e o tráfico, mas sim o conjunto de todas as relações de intercurso mercantil e econômico. O direito de legislar sObre essas relações, qualquer que seja o aspecto sob que
se devam encarar, é exclusivo da União. Os Estados, ~ada um
por si só, não podem regular por meio de leis ou de taxas
a seu alvedrio o seu comércio com os outros Estados ou com
as nações estrangeiras. Se o fazem, cometem atentado contra o regime federativo, atentado dos mais graves, dêsses qUl:!
a nosso ver legitimam as mais decisivas intervenções dos poderes federais.
A nova Constituição terá a garantir, de modo absolu~o,
que a cal'ne do Rio Grande do Sul entre, e seja consumida
no Parã, com as mesmas regalias fiscais da cal'ne oriunda da
ilha de Marajó; que o açúcar de Pel'nambuco entre em São
Paulo livremente e lá faça concurrência em preços ao açúcar
produzido em São Paulo. Tambéfu, por seu lado, o comércio
com as nações estrangeiras não poderá jámais ser afetado ou
pert.urbado por leis estaduais. Essa matéria é da exclusiva
competência da União.
Não ~s percamos em ilusões. Estamos diante de um
problema de excepcional transcedência para o Brasil. Servindo-me de alheia frase, qu~ a êste caso aplico, estamos
aquí tocando no próprio coração do regime federativo. Problema dificilimo, não é de minha insuficiência pessoal que
podem saír as luzes, qUe o elucidem. Imprescindível é a colaboração dos Srs. Constituintes com o seu saber e a sua experiência.
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Recordemo-nos de que nossas Capitanias coloniais, s6 nominalmente unidas, pela simples palavra Brasil, nasceram e
cresceram de fato separadas pela política dos governos da
metrópole, que as administrava quais feitorias independentes,
procurando desligá-las de qualquer consolidariedade de interesses, cuidando antes de prendê-las a Portugal. ,do que de
fazer a coesão delas entre si.
Proclamada a Independência, entrou o Império em balbúrdia tributária, em verdadeira confusão quanto á decretação e arrecadação de impostos gerais e provinciais. A Constituição Imperial não resolvera o assunto. A lei de 24 de Outubro de :1832 tentou imperfeita discriminação do que deveria ser a receita geral, declarando que todas as outras ficavam
competindo ás Assembléias Provinciais, que sôbre elas podiam legislar, alterando-as ou abolindo-as, como achassem
conveniente.
:Êsse liberal critério descentralizador é o adotado agora
nas emendas da bancada pauli3ta. Mas essa discriminação
t.entada pela lei de 1832, e mantida pelo Ato Adicional, em
:1834, não deu resultado. A mentalidade unitarista provocou a
reação corporificada na lei interpretativa de 12 de Maio de
1840. Tentativa baldada...
Esta lei como afirma o ínclito Visconde do Uruguai, foi
completamente frustrada em seus efeitos e malograda em seus
fins, porquê 'as Províncias não a respeitaram em absoluto. E
durante todo o Segundo Reinado a luta entre o espírito federalista e o espírito centralista atormentou seus estadistas
mais ilustres. Várias leis, estatuindo discriminação foram votadas pela Assembléia Geral, e cento e tantas consultas foram respondidas pelo Conselho de Estado. Tudo debalde, ante a auto-defesa das Províncias. O
fato é que êsse problema constitucional, organico, chegou
re integra até a Republica de :1889.
Os Constituintes de 24 de Fevereiro de 9:1 acreditaram
tê-lo resolvido, com o estabelecerem na Constituição certos
princípios cardeais sObre a matéria. Os fatos posteriores mostram quanto êles se enganaram.
O resultado foi que durante toda nossa vida republicana
a balliúrdia fiscal continuou, desafiando estudos e atos dos
nossos homens de Estado. Os anais do Congresso Nacional
constam de vários volumes sObre impostos interestaduais.
Tanto sob o Império, como sob a República, a repressão ás
transgressões não produzia efeitos práticos, porquê geralmente se alegava que, sendo a matéria regida pelos princípios da
Constituição Política, as leis ordinárias não podiam criar
direito no assunto. E, á sombra de capciosas interpretações
da lei básica, os abusos foram proliferando. Por outro
lado, a declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade de um imposto cobrado, s6 tinha eficiência na
espécie sub judice. Ora, sendo assim, para inutilizar-se um
dispositivo inconstitucional seriam precisos milhares, ou milhões de pleitos dispendiosos, contra governos, evidentemente
caminho intransttável para os direitos individuais, num País
em que um pleito judicial consome anos, ás vezes dezenas de
anos, para ser definitivamente julgado. Nessas circunstancias, a transgressão tornou-se lei: a diuturnidade do abuso
venceu.
. Mas, êsse estado de coisas precisa ter um têrmo final.
Os governantes brasileiros não têm que escolher entre a dedicação ao Estado e a dedicação ao Brasil,· como se êsses 10s-
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Fõem sentimentos antagônicos Têm, sim, que harmonizar o
amor aos interesses do seu Estado com o amor aos interesses
do Brasil.
Insisto. Não estamos diante de um problema simples. Ao
contrário, já mostrei que êsse problema tem atribulado os
estadistas durante o Império e durante a República de 89.
Tratando dêste assunto, agora que nós, da Comissão de Constituição, estamos estudando as modificações ao Anteprojeto,
nosso fito principal é fazer um apêlo no sentido de atrair
para o assunto os doutos suprimentos dos Srs. Constituintes,
aos quais rogamos, eu e S. Ex. o Sr. Dr. Sampaio Correia,
nos ajudem a levar nossa cruz ao caivário, nesta particularidade da futura Constituição cometida ao nosso estudo na
Comissão dos 26.
Que imposto deverá ser assegurado aos Estados como sucedaneo orçamentário dos impostos interestaduais?
IV -

A SOLUÇÃO DO ANTEPROJETO.

A matéria é ai tratada do arte 14 ao art. 19, consubstanciada em três medidas capitais:
I - passagem para a União, dos impostos de exportação para o estrangeiro, no limite máximo de 5 % ad valorem;
IT - proibição absoluta de impostos de importação ou
de exportação interestadual e intermunicipal;
.
ITI - passagem para os Estados, do imposto cedular
de renda, como sucedaneo dos impostos que lhe são retirados.
Reputamos erronea essa solução. Em primeiro logar
é de considerar-se o seguinte: o dano econômico que, aos
produtores brasileiros, causam os impostos de exportação
para o estrangeiro, tanto ao Brasil fere sendo êsses impostos cobrados pelos Estados, como sendo auferidos pela União.
Se fOra impossível suprimi-los, preferível seria que êles
coubessem aos Estados como até agora.
Por que? Vou dar razões irrecusáveis. A exportação
do Brasil para o estrangeiro tem sido esta:
Anos
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

..

Valor ti:

Valor em réis

102.875.000
94.254.000
88.689.000
97.426.000
94.831.000
65.746.000
49.545.000
' 36.622.000

4.021.965:0005000
3.190.559:000$000
3.644.118:000$000
3.970.273:000$000
3.660.482:000$000
2.907.354:000$000
3.398.222:000$000
2.536.258:000$000

629.988.000

27.529.231:000$000

Em oito anos, soma 629.988.000~:tt ou ....•.....•..•
27.529.231:000$000.
Média anual em réis, 3.441.153:875$000. .
Cinco~por cento ad valorem 172 mil contos que, com
o arbitrionas avaliações, seriam llraticamente, e rapidamente 200 mil eontos. Pagos á União por quem? Pela classe
agrícola dos Estados produtores.
VOLUME x
15
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Mas, é esta mesma classe agrícola estadual quem pagará, em sua quasi totalidade. o imposto cedular de renda,
transferido pelo Anteprojeto nos Estados como sucedaneo
dos impostos a êles tolhidos.
A arrecadação destes imposto!4 tolhidos montou em 1932
a 238.000 contos, inrLi.'i1lcn.vdvcil aos orçamentos dos Estados. Vê-se que ditn cla8~c vai ser sobrecarregada de onus
do imposto de export:ll:.ilo. quo paaará á União no algarismo
aludido de cêrca de 200.000 contos, e mais no algarismo de
238.000 imprescindíveis aos orçamentos estaduais; isto
porque o Anteprojeto, pnl'll cohl'ir êsse anus fiscal estadual,
transfere aos Estados o imposto cedular de renda, e em
quasi todos os Estados do Brasil é a classe agrícola que possue 1'endas.
O imposto cedular de renda dará aos orçameB.tos estaduais os 238.000 conto:, Que lhe são retirados pelo Anteprojeto?
Não dá. No exercício do 1932 a arrecadação que dêle
fez a União em todos os Estados produziu apenas 42.000
contos. O quadro abaixo mostra o que o Anteprojeto retira
a cada Estado e o que a cada um concede em compensação:

Estados (1932)

Amazonas . • .... , , , , ,
Pará . . ..... , , .. , , , , •
Maranhão . . . .,., .. ,"
Piauí . •
,",.,
Ceará . •
,
,
Rio Grande do ~orte"",
Paraíba .

.

Pernambuco . . . •

,

Alagoas .

Sergipe . . . . . . . . . . . . . .
Baía . .
,,,
Espírito Santo . . . . . . . .
Rio de Janeiro . . .. , .. ,'
São Paulo . •
Paraná . • . . . .
.. . . .•
Santa Catarina . . .... ,.
Rio Grande do SuL......
Minas Gerais • .
Goiaz ........ :.................

3.200 contos
4• 200"
2.000"
1. 700
(}. 200
5.000
0.900"
12.000
3.300"

2·. aoo

1 fi • 000
11 .500
11 .700
ao .000
H. 000
4 .000
15.000"
5<i . 000"
3.000
4. .200"

358 contos
902"
382
265
725
165
288
1. 600
460
207
3 . 000
540
1. 350
20.500
"

650

,..

520
5 . 200
3 . 520 .
100
. 330

"
"
."

Mato Grosso • • .....•..
"
Alem dessas razões finnnceiras milita. contra a passagem dos impostos de exportação para a União. a x:azão ~o
litica. Nas mãos do centro ficaria a arma de maIOr prestimo para punirem-se quaisquer divergências parLidár~as
dos Estados em frente dos detentores dos poderes centraIS .
.creio ter dito 'O suficiente para mostrar que, dentro do
3iste'm.a do Anteprojeto. 'a abolição dos impostos de exportação, seja para o estrangeiro, seja por cabotagem, não deve
deve ser adotada.
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Mas, a verdade verdadeira é que, a culta Assembléia
Constituinte de 1933, não pode. deixar de pé êsse imposto
que não tem defensor em tratadista nenhum, que se respeite. E' imposto que assenta, e mal, nas colonias africanas.
Aí êle presta o serviço de garantir ás metropoles o privilégio de receber os produtos coloniais a preço ·inferior ao que
outros povos têm de pagar, onerados êstes pelo tributo contra êstes instituído. Se encararmos o interesse nacional, o
interesse brasileiro, dentro do critério econômico adotado
na êl'a atual pela generalidade das nações do planeta, deduziremos daí uma lição que muito nos aproveita. A orientação, pode-se dizer unanime, das nações, é na atualidade a
da política econômica autarciosa.
Cada nação está pondo o máximo do seu empenho
nestes dois essenciais objetivos:
1. Vend'?r ao estrangeiro quanto mais possível;
n. Comprar ao estrangeiro quanto menos possível.
A serviço dêsses objetivos o protecionismo alfandegário já invadiu as trincheiras do lívre-cambismo, até mesmo
no seu clássico quartel general, que sempre foi a Inglaterra.
1"0 nosso empenho de vendermos ao estrangeiro, poucos
brasileiros sabem avaliar; a fôrça dos óbices que nos opõem
nossos impostos de exportação para a consecução de tratados de comércio, que facilitem o escoamento de nossa produção nacional.
E' hoje verdade pacífica que, nos problemas financeiros, enlra por muitíssimo o fator psicológico, especialissimu.mente no fenômeno de fixação do preço. Nos ajustes internacionais os estadistas dos povos cultos não compreendem que ainda vigore no Brasil, influindo na formação do
preço, um imposto de povos de civilização primitiva. A psicologia dêsses estadistas é de revolta natural contra êsse
tributo. Por vezes o valor do nosso imposto é relativamente diminuto; mas, esta circunstancia não elimina a revolta psicológica a que me estou referindo.
E, com a teimosa manutenção dêsses impostos, os tratados comerciais vantajosos nos escapam. Com isso, os quê
mais sofrem, no Brasil, são os produtores agricolas, que
são os verdadeiros contribuintes dêsse imposto. As vitimas são por certo os próprios Estados. Temos de extir-:
par de nossa terra êsse cancro financeiro, custe o que
custar. Nisso estará o maior serviço desta Assembléia, ao
regime econômico do Brasil. Pôsto de lado o imposto cedular de renda, para qual outro apelaremos?

v -

O IMPOSTO TERRITORIAL

Em regra geral, costuma-se indicar para êsse fim õ
imposto territorial. Na verdade, é êste um tributo adotado
hoje em todos os povos cultos. No Brasil, êle já entrou
para todos os orçamentos estaduais, sem exceção de nenhum. Mas, seu rendimento ainda é escasso demais para
sucedaneo do imposto de exportação, pela razão capital de
que no Brasil sobra terra, mas falta gente. Sem densidade
de população, êsse imposto é por toda a parte de mui escasso rendimento. Aos orçamentos dos Estados com muito
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pouco êle pode acudir.
exercício de :1932:

A prova vai aqui, referente ao

Receita do
Receita
Imposto
geral
Territorial
7.562:000$
103:000$
Amazonas .
Pará.
..
:19.000:000$
300:000$
:13.400:000$
60:000$
:Maranhão .
5.000:000$
250:000$
Piauí. . •
Ceará . . . . .
15.000:000$
946:000$
9.080:000$
R. G. do Norte
300:000$
16.000:000$
Paraíba. . . •
200:000$
Pernambuco . .
60.000:000$
400:000$
:12.000:000$
Alagoas. . . . .
300:000$
8.250:000$
Sergipe . . . . .
130:000$
Baía
.•.•
67.000:000$
1.000:000$
E. Santo. .
26.000:000$
$
52.000:000$
2.550:000$
Rio de Janeiro
8.000:000$
São Paulo . • • 430.000:000$
Paraná..
.
33.000:000$
1.500:000$
18.000:000$ 3.100:000$
S. Catarina
R. G. do Sul .• :198.000 :000$ 10.500:000$
Minas Gerais . . 210.000:000$ 16.000:000$
6.750:0008
650:000$
Goiaz
. .
:10.000:000$
1.000 :000$
Mato Grosso . .
Estados:

Impostos
de
Exportacão
3.200:000$
4.200:000$
2.600:000$
1.700:000$
6.200:000$
3.000 :000$ .
6.900:000$
:12.000:000$
3.300:000$
2.600:000$
:16.000:000$
11.500:000$
11. 700 :000$
60.000:000$
11. 000 :000$
4.000:000$
15.000:000$
56.000:000$
3.000:000$
4.200:000$

Vê-se dêste quadro que o imposto territorial está longe
de poder suportar a elevação da receita até cobrir os impostos âe exportação. E êsse pouco que o territorial está a
render é á custa de grandes dificuldades que acompanham
todos os impostos diretos e progressivos, sobretudo DO interior elo País. Certamente, os Estados terão de desenvoiver
essa fonte de receita; mas, lentamente, no futuro, pa1'i passu.
com o aumento de suas populações, e com a melhoria de
valores das terras.
Nas mãos de governantes previdentes, êsse imposto deverá servir antes á finalidade de política social, do que política propriamente fiscal. Com êle devem jogar os governos
dos Estados em busca do objetivo primordial do parcelamento da propriedade imóvel, para que esta seja adquirida e
aproveitada pelo grande numero de cidadãos. Nesse parcelamento reside a defesa do Brasil contra as utopias do comunismo, e de seitas com êle aparentadas. Contra êsse perigo
social, o centro de resistência é o dono da pequena propriedade, urbana ou rural. A França e a Russia são ensinamentos preciosos.
Os governos estaduais devem manejar o imposto territorial isentando dele a propriedade agricola de 10 hectares
para menos,' uma vez que nela viva seu proprietário; devem
tributar de modo especialmente leve a propriedade agrícola
entre 10 e 20 hectares, residência de seu proprietário. A siza
sôbre as vendas dessas propriedades deve ser nula, OU quasi
nula. Á medida que as áreas das propriedades forem subindo,
o imposto territorial deverá paralela e progressivamente ir
subindo tambem. Essa política deverá ser praticada teimosamente, futuro adiante, como segura garantia para noss-as
instituições políticas.
Por outro lado, o imposto territorial deve ser, quanto ás
propriedades de grandes áreas, progressivo, e sobretudo oneroso sôbre terras incultas. Aí êle operará como saudável estimulante da producão. econômica.
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Sob outro ponto de vista, êsse imposto deve ser muitíssimo reduzido para propriedades que se submetam ao Registro
Torrens, o que é passo para adiante na indispensável organização do cadastro territorial de cada Estado, que assim irá se
habilitando ás estatísticas de produção e de consumo agrícolas,
imprescindíveis aos governos modernos.
Por todos êsses motivos, não posso sustentar que o imposto territorial possa ser desde já em seu rendimento um seguro sucedaneo dos impostos de exportação.
VI -

PROPOMOS O IMPOSTO
MERCANTIS

SúBRE

VENDAS

Um dos graves defeitos do imposto de exportação consiste em onerar uma só classe - a dos produtores agrícolas.
A quantos por cento tem montado êsse onus'?
O quadro que há pouco exibi revela a quantia que cada
orçamento estadual reclama como imposto de sua exportação. Aí está um elemento do cálculo que agora temos de
construir para resposta a esta última interrogação. Outro
elemento necessário para o cálculo é o valor em dinheiro das
mercadorias exportadas por cada Estado (exportadas para o
estranjeiro e para outros Estados da Federação) .
Encontro os algarismos, de que precisamos, no notável
trabalho do Sr. Valentim Bouças. secretário da Comissão de
Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios.
Para exemplificar, tomemos o orçamento do Estado de Minas
Gerais. ~le reclama dos impostos de exportação (por cabotagem e para o estranjeiro) a quantía de 56.000 contos, sendo
que o valôr dessas exportações atingiu, em 1932, a 830.000
contos. Cálculo feito, frações desprezadas, verifica-se que o
orçamento de Minas Gerais retira para sí, de cada conto de
réis de suas exportações a média geral de 6,8 0/0; ou, mais explicitamente, sôbre uma fatura de um conto de réis. o fisco
mineiro percebe 68$000, cobrados exclusivamente aos lavradores mineiros no total de 56.000 contos.
O quadro seguinte mostra a mesma incidência, Estado
por Estado:
Imposto CoValor da Ex- Impostos de brado por
portação global Exportação
conto de
Estados
Contos
Contos
réis
51.674
3.200
62$000
Amazonas
.
96.879
4.200
43~300
Pará....•.•.•......
48.160
2.600
50$000
Maranhão
.
31.261
1.700
50$000
Piauí. ..•..•.......•
102.270
6.200
61$000
Ceará.' • . . • •
.
3.000
60$000
49.949
Rio Grande do Norte.
73.613
6.900
93$000
Paraíba....•.......
340.459
12.000
30$000
:Pernambuco. .
.
88.086
3.300
37$500
Alagôas.........•...
38.729
2.600
60$000
Sergipe. . . -........••
276.371
16.000
50$000
Baía. . • . ...•........
185.939
11.500
60$000
~spírito Santo. . . '"
1.200.000
11.700
55$000
]lio de Janeiro
.
2.111~643
60.000
28$000
São Paulo..•........
1~1.640
11.000
77$000
Paraná.•••..•.......
107.886
4.000
36$000
Santa Catarina....•.
578.003
15.000
26$000
Rio Grande do Sul. .. :830.000
56.000
68$000
Minas Gerais.•.•.....
3.000
$
GÓiaz..•.....•.......
4.200
li
Mato Grosso.• , •.....
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ltsse imposto, apesar dos disfarces em sua arrecada_
cão, é, em rigor, pago exclusivamente pelo produtor, pela
classe agrícola. Seria muito mais equitativo distribuir êss~
onus fiscal por todas as classes, por todas as atividades econômicas da populacão do Estado•.
Atender:.do a êsse critério, ocorre-nos sugerir como sucedaneo o imposto sôbre o montante das vendas mercantis.
Seria êste tributo pago, sob a forma de sêlo adesivo, pelas
operações mercantís realizadas no Estado inteiro. Solicitamos a crítica dos Srs. Constituintes sôbre esta sugestão.
A título de esclarecimento, cumpre recordar que, como
regra geral nos povos cultos, o valor comercial das mercadorias existentes no giro comercial doméstico de cada país
corresponde pelo menos ao triplo do valor das mercadorias
do comércio exterior do país, isto é, ao triplo da soma de
sua exportacão mais sua importacão. No quadro abaixo
damos o valor dessa soma Estado por Estado. Multiplicando-se esta soma por 3, tem-se o valor presumido de todas
as mercadorias circulantes dentro dos limites do Estado durante o ano.
Ora bem. Quantas vendas comerciais sofre, em regra,
cada mercadoria desde que sai das mãos do produtor, até
que chegue ás mãos do consumidor'!
Há sôbre êsse fenômeno econômico muitos estudos interessantes. Destaco entre êles um relatório da notável
Comissão de Finanças do Parlamento Francês, a qual chegou á conclusão de que, em Franca, e como regra geral, as
mercadorias antes de serem vendidas no varejo passam
por quatro intermediários, havendo portanto 5 vendas comerciais antes que a mercadoria seja definitivamente consumida. Cabe notar que, na Europa, os cooperativismos de
consumidores estão desenvolvidos, para o fim de suprimirem-se intermediários. Mesmo assim, cinco são de ordinário as vendas lá sofridas pelas mercadorias. Sendo assim,
multiplicada por 5 a soma da exportacão mais importação
de cada Estado, ter-se-ia o valor global das vendas mercantís efetuadas durante o ano pelo comércio de todo o Estado. Nós, porém, nos queremos precaver contra a circunstancia de êrro nesse cálculo aplicado ao Brasil. Com prudência, talvez excessiva, partimos do ponto de vista de que,
entre produtor e consumidor, apenas 2, em vez de 5 vendas se operam. Sôbre essa base, organizámos, Estado por
Estado, êste quadro:
'Valor total das
mercadorias
de Exportação
mais
Importação
Estados:
A.mazonas
.
Pará ...........•......•
Maranhão .......••.....
Piauí . . . . ..•••.•.•...
Ceará .....•....•.....••
Rio Grande do Norte ...••
Paraíba ...........•..•.
Pernambuco ........••• ~
Alagoas ........•.....••
Sergipe ........•.••..••

Contos de réis
207.000
591.000
294.000
159.000
660.000
297.000
387.000
1.887.000
435.000
240.000

Valor do
montante
das Vendas
Mercantis
(estimação)
Contos de réis
594.000
1.182.000
588.000
318.000
1.320.000
594.000
774.000
3.774.000
870.000
480.000

-

Baía
.
Espírito Santo
.
Rio de Janeiro
.
São Paulo
.
Paraná
.
Santa Catarina
.
Rio Grande do Sul
.
:Minas Gerais
.
Goiaz ...............•..
Mato Grosso
.

231:1.620.000
735.000
1.100.000
4.695.000
663.000
597.000
3.213.000
2.930.000

3.240.000
:1..470.000
2.400.000
9.390.000
1.326.000
1.194.000
6.426.000
5.960.000

Com os elementos do quadro retro, podemos fazer a
comparação entre os dois onus fiscais, por um sistema e pelo
outro. Ei-Ia:
Imposto
Imposto sõde
bre Vendas
Exportação
l\Iercantís
Estados:
CObl'udo por cobrado por
conto de
conto de
réis
réis
.<\.mazonas ...........•.......
628000
5$300
Pará
.
438300
5$000
JlvIaranbão
.
508000
28900
Piauí
.
508000
5$300
Ceará
.
618000
48700
Rio Grande do Norte
.
608000
58000
Paraíba ....................•
938000
S8800
Pernambuco
" ...•....•
30$000
3$100
.-\lagoas ....................•
378500
38700
Sergipe
.
608000
5$400
Baía
.
50$000
48900
Espírito Santo
.
60$000
7$800
Rio de Janeiro
.
55$000
5$800
São Paulo
.
28$000
68300
Paraná
.
77S000
88200
Santa Catarina
.
368000
38300
Rio Grande do Sul
.
268000
28300
Minas Gerais
.
GSBüOO
10$000
Goiaz ....•..................
Mato Grosso ...............•.
O Brasil é um país quasi aleijado no que toca a estatísticas. Os algarismos com qne tenho estado a jogar são
apenas muito aproximados. Outros, certos, precisos, rigorosos - não os encontrei. Nutro, entretanto, a convicção de
que os Governos dos Estados poderão auferir as rendas, de
que o impo&to de exportação suprimido os priva, decretando
sõbre o montante das vendas mercantis as porcentagens constantes do quadro retro. Creio mesmo que uma arrecadação
cuidadosa poderá reduzir consideravelmente a porcentagem
sugerida.
Cumpre recordar' que u imposto sôbre o montante das
vendas mercantis, que transferimos para os Estados, já é
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um imposto federal. Os Estados já o estão pagando á razão
de 3$000 por conto de réis.
O imposto que sugerimos, para comodidade do contribuinte, e também do fisco, poderã ser arrecadado sob a dupla
forma: sêlo adesivo ou guia ás repartições arrecadadoras. Ao ser instituido parece-nos que deverá assentar sôbre
a percentagem no quadro último atribuida a cada Estado.
É um lançamento por tentativa, diante da deficiência de estatísticas rigorosas.
Sem segurança absoluta das bases de seu lançamento, e
sem poder o Estado arriscar-se a ficar privado da arrecadação relativa ao imposto substituido, manda a prudência que
durante um exercício financeiro (1935) permaneçam no orçamento de cada Estado, a título provisório, os dois tributos.
Mas, para evitar a bi-tributação sôbre a mesma incidência,
deverá ficar estatuída esta medida: - os selos adesivos (ou
guias para recolhimento do imposto onde não haja selos),
serão entregues ao contribuinte em duplicata, isto é, em ia
e 28. vias. Sou negociante, obrigado a pagar imposto sôbre
uma fatura de exportação de um conto de réis; o imposto
de exportação corresponde a 20$000 por conto de réis. Pagarei êste tributo, não com dinheiro, mas com selos de 2a
via do imposto sôbre vendas mercantís. Os da 1a via empregarei para outras faturas do comércio interno do Estado.
Paguei assim uma vez só, em dinheiro. Não sofri a bi-tributação. Mais claramente - um usineiro do interior vende
para um negociante de Recife dez contos de açúcar. Na fatura dêsse açúcar o usineiro paga 200$000 de selos de venda mercantil, que o Tesouro Estadual lhe fornece em ia e
em 2a vias. :Êle sela a fatura com os da ia. via e entrega ao
seu comprador os da 2a. via. ~ste, se quiser exportar êsse
açúcar para fora do Estado. paga o imposto de exportação
de 20$000 por conto de réis, não com dinheiro, mas com
êsses selos de 28. via, já impressos com essas palavras .2lZ via. Os selos dessa 2a. via não bastam para completar-se
o pagamento exigido ao exportador pelo fisco. Mas, o comerciante. que exporta açúcar, importa maquinas, bebidas,
chapéus, remédios etc., para os vender em Pernambuco; e
precisa de selos do imposto de vendas mercantis, para satisfazer êsle tributo. Adquire-os também em duas vias, das
quais uma aplica nas faturas de venda para dentro do Estado, e outra lhe serve para pagar o imposto provisório de
exportação para fora do Estado. Assim, o fisco e o contribuinte ficam defendidos. ~sse regime só durará um exercício financeiro para que o Tesouro Estadual possa .instituir sem risco a arrecadação de um só dos dois tributos.
Estou convencido de que com a supressão dos impostos
de exportação a constituição econômica dos Estados vai melhorar muito. Com essa melhora a atividade comercial tomará grande impulso, para melhores lucros dos próprios
comerciantes estaduais.
Chegado é o momento de considerarmos a repercussão
da medida proposta sôbre a arrecadação da receita federal.
Essa l'epercu!?são será nula.
O Anteprojeto retira da União .e passa para os Estados a arrecadação de 48.000 contos, podemos dizer 50.000
contos, em números redondos, do imposto cedular de renda.
Passado para os Estados, o imposto sôbre o montante de
ven_das mercantís, priva-se a União .de quantia quasi igual,
como vamos ·ver.
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No exercício de 1932 a União arrecadou pelo imposto
sôbre vendas mercantís a quantia de 74.163 contos. Dessa
soma, pertence á arrecada~ão· feita pela União no Distrito
Federal a quantia de 21.571 contos. A arrecadação federal
em todos os Estados foi. pois, de 52.592 contos, algarismo
quasi igual ao que o Anteprojeto passa para os Estados.
Mas a diferença ft;.ndamental entre as duas soluções está em
que a abolição absoluta dos impostos de exportação vai produzir a incentivacão infalível de nossas vendas para o estrangeiro. E com o aumento no valor de nossas vendas,
ocorrerá paralelamente o aumento de nossas importações, elevando a arrecadação alfandegária, que é toda da União.
É certo que a União vai ganhar enormemente com a solução
que propomos.
É d~ evidência que. no caso de haverem sido as receitas
dos impostos de exportação caucionadas em garantia de empréstimos estaduais, ficam os respectivos credores, de pleno
direito e por- fôr-ça da nova Constituição. sem dependência
de qualquer- formalidade por igual subrogados nos mesmos
direitos de caução sôbr-e as receitas do imposto sôbre vendas mercantís.
Quero finalizar estas obser-vações recordando aos Srs.
Constituintes que o imposto sucedaneo que sugiro não é um
imposto simpático para o contribuinte. Quando algum dos
meus ilustres ouvintes tiver notícia de algum imposto simpático, queira fazer-me o enorme favor de mo comunicar...
porquê eu não sei de nenhum.
Devo, também. recordar que a substituição que proponho
não é cômoda para o fisco. O pr-oblema em equação tem sido
o tormento dos estadistas do Impér-io e da República Velha.
Não poderia jamais ser de um momento para outro transformado em bombom açucarado. A supressão dos impostos
de exportação ou de importação interestadual é um problema áspero. para cuja solução a dose de patriotismo tem de
ser fortíssima.
VII - A CONCENTRAÇÃO
DE RENDAS

DESPROPORCIONADA

Os estadistas do Império perderam a Monarquia principalmente pelo não abolirem o que ela tinha de centralizador. Os màis refulgentes nomes do Parlamento e da Imprensa, no fim do Segundo Reinado, clamavam : - Federação, com Monarquia, ou sem ela!
E sem ela a Monarquia baqueou, mesmo amparada por
. dinastia honesta e magnanima. Eis aí dura lição do Passado.
Veiu a República de 1889, que caíu em 1930. Caíu,
porquê? Porquê não soube praticar a Federação .••
~ outra lição do passado.
Espíritos que só vêem a superfície dos fenOmenos sociais, estarão talvez piamente crentes de que a Revolução
de 1930 se operou simplesmente para impedir que a Presidência da República fosse ter ás mãos do Sr. Júlio Prestes.••
Engano ledo e cego 1. " Para bem interpretar o fanOmeno revolucionáriocé imprescindivel, sair da visão simplista da superfície, para o exame atento do sub-solo das
instituições que vigoravam.
.
Delas, a Federação era apenas rótulo enganador. Foi
por isso que a República de 1889 se desmoronou estrondosamente.

-

234-

Construindo agora constitucionalmente uma nova República, a Assembléia Nacional Constituinte tem por dever
primacial examinar o sub-solo, e evitar que no edifício em
construção se r.3produza o defeito que levou o outro ao desmoronamento.
Assinalemos já e já, e ás claras, o defeito em aprêco.
A receita púl:Jlica da União, dos Estados, e dos MunicÍpios. está repartida em proporção muito diferente da vigorante na federacão, que procuramos imitar, dos Estados Unidos da América do Norte.
Veja-se:
Divisão dos impostos

Impostos Federais
_
Impostos Estaduais .. _
Impostos Municipais

,

E. Unidos

Brasil

31,5 %
14,0 %
54,0 %

63 0/0
28 0/0
90/0

100,0 %

100 0/0

.
.
.

Quem raciúcina sôbre êsses algarismos não pode concluir dêles que o Brasil seja uma federação, mas sim que
o Brasil é um país de ferrenho centralismo administrativo.
De fato. as despesas públicas em 1932 foram estas:
Contos de réis
União Federal
Esta~~s . da Federação
1\1U111C11-10S
Soma

. ..
.
.

2.850.000

.

4.470.000

1.260.COO

360.000

Em verdadeiro regime federativo essa situação devera
ser invertida.
Funda-se nessas profundas raízes o deseontentamento
político e econômico que tornou factível a queda da Monarquia, assim coom a queua ua República de 1889.
Prescindirei de estudar o que ocorria ~ob a :'.Ion:ll'quia
em matéria de dislribuil)ão de rendas. Basta que me refira
ú situação republicana.
Sob o sistema tributário que tem vigorado, a União tem
a IJarte do Leão. Todos os grandes impostos, os impostos
verdadeiramente rendosos e futurosos, estão apropriados
pela União. São êles os tributos sôbre a comida, sôbre as
bebidas, sôbre as roupas, sôbre os medicamentos. sôbre os
divertimentos, sôbre o jôgo, sôbre as compras, sôbre as vendas. sôbre os transportes, sôbre os instrumentos de trabalho.
sôbre escolas, sôbre os contratos, sobre toda espécie de rendimentos, cedular e global. Todos êsses tributos, verdadeiras
caudais de receitas. correm para a Capital Federal, á disposição do Govêrno Fede1'al. Para os Estados e Municípios
tem tocadc. os 1mpústos tra:eo~, OS lIDIJOstos meúdos, os pequenos riachos, com uma única exceção de um imposto de
bom rendimento. roas àe· grande malefício econômico. e geralmente condenado a desaparecer - que é o imposto de
exportaçãCl.
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Praticamente, quais têm sido as consequências dessa excessiva centralização de recursos financeiros? Ligeira análise vai mostrar que ela tem sido a desgraça do Brasil, legitimando as revoluções de 1889 e de 1930.
VIII -

MALDITO CENTRALISMO!

Consideremos O regime centralista na ordem econõmioa.
O que vemos?
Vemos que os Estados e Municípios ou definham, ou não
pro:,peram, salvo uma ou octra milagrosa exceção. Concentrados nas mãos do Govêrno Central dois terços dos impostos
que pagam, que lhes pode restar da despesa fixa ordinária
}Jara empreendimentos de progresso? Hada, ou quasi nada.
Dirão os centrdistas que o Govêrno da Uniã u pode tornar a seu cargo êsses empreendimentos nos Estados e Municípios ... A verdade, porém, é que, até hoje, durante 111
anos, o Centro quasi não se tem ocupado dêles. O curioso é
que os Estados do Norte se consideram abandonados pelo
Governo Central; e os Estados do Sul se queixam de que o
dinheiro do Sul vai todo para o Norte ...
A verdade não está nem com uns, nem com outros. É
regra comesinha da vida, para os particulares, que estes preferem gastar em tôrno do lugar em que vivem. Seres humanos, que são os governos, seguem a mesma regra. Aliás,
o sensato é isso mesmo. As grandes obras só se podem realizar a grandes distancias do 6lho do dono, com despesa dobrada e com imperfeição tresdobrada.
A República Velha s6 realizou um grande empreendimento material de projeção nacional: foi a extinção da febre
amarela no Rio de Janeiro, com remodelação da cidade colonial. Confirmada foi a regra aludida: - o empreendimento
se executou no Rio de Janeiro, na séde do Governo CentraL ••
Isso é ele tod"s os tempos da História. Dinheiro acumulado nas mãos do Govêrno Central, ou derrete-se como açúcar nagua. mercu do favoritismo burocrático, ou é empre~ado em obras voluptuárias. para brilho dos governantes.
Desde as priscas éras até hoje a centralização foi sempre
hssim. Exemplos: - Atenas, l\Ienfis, Cártago, Roma, Paris,
Buenos Aires. Rio de Janeiro, etc., etc.
A República de 1889 ttlm se esforçado por outra obra de
grande alcance nacional: - a oefesa contra as secas do Nor:deste. Todos sabemos o que tem sido esse sorvedouro 'do
dinheiro público. Se as quantias, que a Na~ão alí já sepultou. houvessem sido aplicadas pW'a o mesmo {trn, pelos poderes locais interessados, é evidente que se leria conseguido
muito mais, gastando muito men09dinheiro, e menos tempo.
O próprio Sr. Ministro da Viação, a CU.la dedicação tanto
deve essa obra, se me ler, dirá de si para si quanta razão
me eab".
É humano que '-'5 governautes, no ltiu de Janeiru. não
~itam sentir as neCBssidades mais palpitantes do interior
do vasto continente que é o Brasil. Os próprios Presidentes
dos Estados por vezes não as sentem, se o Estado é de vasto
território. São os poderes locais, os m:ds fiscalizados pela
üpinião dos contribuintes, que sentem tais necessidades de
modo mais convincente. As Munic.ipalidades enxergam de
perto as centenas de crianças dos bairos a crescerem analfabelos, qüasi como animais, sem que tenham elas nos seus
orçamentos verbas para escolas. Elas avistam com frequên-
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cia os doentes, que as endemias e as epidemias sacrificam,
sem que disponham de recurso da receita municipal para lhes
acudirem com medicamentos e facultativos. Elas constatam
a falta de estradas por onde os pobres possam carretcar os
gêneros que com o suor do seu rosto obtiveram da terra,
sem terem recursos para construção ou reparos da~ rodovias. Elas olham tristemente como seus camponeses lutam,
ignorantes dos modernos processos culturais, que tran3migram, para os irracionais e para as maquinas, as fadigas do
corpo humano. Elas, sem recursos, resignam-se a refletir
que Ministério da Agricultura, lá no Rio de Janeiro, é um
viveiro de técnicos de agronomia. Morrem os rebanhos varridos pelas epizootias: - os técnicos da veterinária esvoaçam em tõrno do govêrno central. Os Presidentes da República e os Ministros de Estado no Rio de Janeiro, nem chegam por vezes a saber que êsse tristonho e pobre Brasil
existe ...
E a culpa não é nenhumamente dêles. É das instituições. É da centralização administrativa, contra a qual clama
dia por dia o bom-senso vulgar.
A concentração de colossais somas do dinheiro público
em mãos de um govêrno central é sempre, por si s6, uma
infelicidade para. a generalidade das populações disseminadas pelo País. Mas, essa infelicidade se faz sempre acompanhar de outras, em outros sectores das atividades sociais.
Consideramo-la sob o ponto de vista de actividade bancaria, que bom ponto capital e de conveniência de todos os
elementos de progresso. No Brasil, o Govêrno da União é o
arbitro decisivo na actuação econômica do Banco do Brasil,
que é o Banco da Nação. Êsse estabelecimento reune em
suas arcas mais recursos pecuniarios do que os tem o próprio Tesouro Nacional. O movimento do Banco do Brasil
excede, por ano, ao triplo do movimento das contas do Tesouro Nacional. Pois bem. As agências do Banco, no Brasil inteiro, movimentam apenas a quarta ou quinta parte
dos capitais que são postos em operações realizadas no Rio
de Janeiro ... Federativamente falando, essa situação bancaria deveria estar invertida, em se tratando do Banco da Nação. E invertida estaria automaticamente se aos Municípios
brasileiros fosse assegurada, em receitas fiscais, a percentagem que êles desfrutam nos Estados Unidos .. Mas como
o Govêrno Central é o manda-chuva dentro do Banco, o capital dêste está todo dedicado ao fomento... de operações
de bolsa na Capital Federal em vez de servir ao fomento,
econõmico do interior do País.
Essa concentração fazendária atrae, como vimos, a centralização bancária; e estas duas atraem a centralização, na
capital e arredores, dos mais ilustres membros do corpo
técnico de todos os ramos da actividade produtora. O interior do País vive privado de toda orientação técnica. Não
pode progredir sem capitais bancários, e sem técnicos profissionais.
Falemos agora dos males da centralização nos serviços administrativos. O govêrno central, tem a Capital Federal como séde das grandes secretárias ministériais. No
pessoal delas vae a maior parte dos recursos orçamentários
de que dispõem. E êsse pessoal muito naturalmente evita
quanto possível as longas viagens e as longas permanências
nos Estados. Evitam todos o interior do Pais, agarrando-se
ás pessoas influentes para permanecerem no Rio de Ja-
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neiro. Resultado: os serviços da administração pública federal nos Estados estão continuamente expo:;;tos á acefalias
ou a verdadeiras interinidades dos chefes que os dirigem.
Os expediêntes de papeis ou de serviços nas repartições federais nos Estados, desalentam ãs partes mais paciêntes.
A comparação entre repartit,:.ões federais e repartições est.aduais ou municipais, em matéria de eficiência de servicos, é sempre favorável a estas ultimas.
Entretanto, os males mencionados afetando, como tão
fundamente afetam, a ordem econõmica, a ordem bancária,
a ordem administrativa, a ordem technica, são diminutos
comparados com os de ordem política.
Nêste particular, o que temos visto, concretamente, sob
o Império e sob a primeira República?
Temos visto desabusada autocracia polftica do Govêrno Central a tripudiar sôbre o Brasil todo. Os Presidentes
da República têm sido os arbitros da política dos Estados,
os quais com toda razão temem, em sua pobreza, o desamparo ou a hostilidade do Centro endinheirado; e a êste se
submetem. A autonômia política dos Estados, essêncial á
vida federativa, tem sido pura burla. Vivem quasi todos
êles estiolados em seu desenvolvimento cívico e econômico,
porquê dois terços dos impostos que pagam não lhes pertencem!
Dêsse mal. não há voto se0reto que os emancipe...
As razões até aquí aduzidas justificam suficiêntemente o ponto de vista de descentralização ampla.
:Mas deixárrlOS para enumerar por ultimo a mais poderosa dentre todas: - a questão social. Êste problema
tem de ser manejado de acôrdo com as condições geograficas, econômicas e culturais de cada Estado. Basta recordar que o padrão de vida muda essêncialmente de uma
zona para outra, diversificando-se substancialmente as condições sociais do proletariado.
O problema dos salarios, das assistências aos enfermos e aos desvalidos, das medidas de higiene geral, da distribuição do ensino primário, da própria alimentação sadia,
assumem em cada zona geografica, senão em cada Estado,
uma feição local particular, solicit.ando do poder público
medidas diferêntes, de uma região para outra. Só aos Govêrnos dos Eistados e, por vezes, aos dos Municípios é que .
assenta prover a tais contingências pelo modo mais prontó
e mais eficiênte.
Para esa missão necessitam os Estados e Municípios
de augmentar suas receitas. É a descentralização dos recursos orçamentários que fará a descentralizacão fatal das
soluções especiais a cada caso.
Vejo uma marcada tendência, do Anteprojeto e da Assembléia Nacional, par'a seguro e forte augmento da des- .
pesa pública no sector de ordem social. ~sse aumento terá.
de ocorrer fatalmente, e de modo preferente, nos orçamentos dos Estados e Municípios.
Sem a descentralização; como praticar a orientação
nova?
Como é obvio, a União tem uma despesa pública irredutível: - é o serviço anual da dívida federal. Dentro
dêsse serviço está a honra da Nac-ão. Sendo assim, ponha.mos desde log.:> de lado, como sagrados, os recursos para
seu pontual pagamento.
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Para ~ste destino, a União necessita de um milhão de
contos por ano, ao cambio atual. A média anual da receita
federal no ultimo quinquênio, como em outro capítulo mostramos, é de 1. 885 .000 contos. Posto de lado o milhão de
contos para as dívidas, ficam 885 mil contos para tudo o
mais. Esta quantia é que, no orçamento, terá distribuição
para os vários serviços públicos federais. Como tem sido
feita esta distribuição?
Da contabilidade da gp.stão financeira do exercício de
1932, o ultimo já liquido, verifica-se que a distribuição é a
seguinte:
%

Trabalho, Indústria e Comércio • • ............••
Relações Exteriores. • • .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultura. . •.• •......................••.• • • •.
Justiça e Interior . . . •.....................••••
Fazenda • . • ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • .
Ensino e Saúde Pública • . • .............•....•.
Obras Públicas • . . ••...................•...•••
Forças armadas (Marinha, Guerra e Polícia)

0,8
1,8
2,3
2,7
4,2
6,2
32,0
50,0
100,0

(Pode parecer que a despesa de 1932, está acrescida
pela que se fez na Revolução Paulista. Mas não se dá isso.
A Revolução Paulista custou 421.000 contos, que o Ministério da Fazenda saldou com operações de credito, extraorçamentário, como consta do relatório ministerial.
Vê-se, portanto, que o orçamento federal não comporta
a despesa da ordem social, a menos que essa distribuição
não fosse alterada. Como alterá-la?
O federalismo lealmente praticado é uma v:ílvula de
segurança para a integridade do colosso quP. é o Brasil
atual. Temos de conceder ao Poder Central todos os poderes e recursos indispensáveis para que êle cumpra sua finalidade de governar predeterminadas relações sociais comuns.
Mas detenhamo-nos af, dentro dos limites das necessidades dêsse govêrno de exceção para essas relações sociais exclusivamente. Fora dessa restrição irremovfvel, todos os outros poderes e recursos, devem, como regra, ser
reconhecidos aos Estados. É necessário que a éstp.s sejam
garantidos todos os possiveis elementos para seus legítimos
anseios de pr'osperidade. Que cada um prospere no máximo dos má.\:imos. O surto ilimitado dessas prosperidades será a grandeza, será a gl6ria do Brasil.
O centralismo faz os Estados popularmente descontentes. A sabedoria da Constituição do Brasil está em assegurar aos Estados uma situação de autonomia administrativa
e liberdade públicas de tal sorte, que todos sintam não ser
poss1vel lhes proporcionar garantias melhores. As populações, mesmo as ignorantes, são muito mais clarividentes dos
seus direitos e dos seus interesses do que os govêrnos centralistas pensam.
Não! O unitarismo é êrro do passado, é o reLrocesso
imperialista, precursor da desintegração da Pátria. A Assembléia Nacional Constituinte não pode pretender fundar
agora em pleno secuIo XX no colosso territórilll que é o Brasil um novo e mais vasto Império Romano •••
Seria um retrocesso de secuIos.

IX -
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BEMDITO O

REGIO~ALIS:\IO

Nas discussões, dentro da Assembléia Nacional Constituinte. tenho já ouvido oLjurgatorias contra o regionalismo.
Discõrdo delas, tanto no meu consciênte, como no meu
subconsciênte.
Em sua essência, em que consiste o sentimento regionalista ? Perscrutando êsse fenõmeno da alma humana, eu já
uma vez escreví o que agora quéro repetir:
Não ha país nenhum do Mundo, em que deixe de existir o espírito regionalista.
A recordação dos sinos, cujos sons embalaram nossa
meninice, aquí convidando á prece silenciosa, ali convocando a cerimônias ruidosas; ora fiando o sinal de uma morte sentida, ora anunciando festejos radiantes; num dia lamentações de desastres coletivos, noutro dia celebrações de
triumfos patrioticos; - todo êssp. conjunto multiforme de
cenas vae criando em nosso espírito juvenil uma tão acentuada. influência do campanario, que nêsse sentimento vão
psicologos buscar os fundamentos do sagrado amor da Pátria.
É que :dentro daquêle inesquecível cenário estão os primeiros tf\rnos e carinhosos beijos de nossos pais, as primeiras delícias com que êles nos fizeram fruir o suprem~
bem da vida, o primeiro teto que nos abrigou e defendeu,
os primeiros passarinhos que vimos e ouvimos, as primeiras flores e frutas que conhecemos e colhemos. o primeiro
carrinho que fizemos rodar, os primeiros condiscípulos cuja
amizade criamos e cultivamos. Não conheço nenhnm coração bem formado, que escape á deliciosa fatalidade dês~e
complexo tributo afetivo. E, á medida que a meninice se
vai transformando em mocidade e a mocidade em velhice.
aquêle cenário se vai dilatando, aquêlp, entranhado afeto se
vai extendendo ao Município, ao Estado, ,á Pátria ... Então,
na plenitude consciente de nosso peregrinar pela vida. a
Bandeira Nacional, que sirnboli:a todos aquêles afetos con{J1'egados, pas;,u a constituir o pericárdio em'olvente de
nosso coração, a tenda protetora de nossa vida social
no Planeta. Através da alacre eloquencia das suas
cOres, ao som das celestiais notas do Hino Nacional,
essa B a n d e i r a. nos segreda uma linguagem miraculosa, que nos conduz ufanos e alegres. aos mais abnegados heroismos. linguagem essa que todos cultos ou incultos, compreendemos a qualquer momento, mas que mais
nos empolga quando nos encontramos fóra do território
pátrio, c sobretudo quando nos campos de batalha, ouvimos o revoltante troar do canhão inimigo. Então é que
integralmente aprendemos o magico sentido da sublime injunCão: - RigM, 01' 1.vron{J, rny country J
Eis aí como seerige o suntuoso edificio do amor á
nossa Pátria. Não esquecer,
porém, que a monumental
construcão originariamentE' se forma das pedrinhas que lhe
traz o amor do campanário em cada canto e recanto do
Pais.
Não esquecer que êsse amor precisa de ser cultivado,
e deve. ser respeitado. São êsses campanários que, enfeixados hontem em Provincias, e hoje em Estados, compõem os
grandes blocos de segurança, a fortaleza da defesa do Brasil.
O regionalismo é Isso, escrito com I maiusculo•..
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A ConsíiLuição, que vamos votar, falhará por complet.o
a sua finalidade, se não constituir uma grandiosa Catedral
para o culto da religião alicerçada nês~es sentimentos. No
fundo da nave majestosa fique erigido o Altar M6r, consagrado como devoção ao culto da Pátria Comum. Lado a
lado da sôberba nave sejam os muros ornamentados pelos
20 altares menores, sob a invocação de cada Estado. Dentro dêsse amorável santuario, os ciumes, os antagonismos,
as hostilidades de qualquer feitio, de um contra outros altares, hão de ser tidos como sacrilégio, como deméncia! •••
A cada um dos altares, liberdade e recursos para que
seus devotos elevem ao maximo o seu esplendor. O revérbe1'0 dêssesesplendores há de fazer a suntuosidade do
Altar
MóI', adornado e venerado por todos.

x - ALGO PELOS MUNICíPIOS
Um dos mais assinalados êrros da Constituição de 1891
consiste no seu artigo 68, auto de corpo de delito da incompreensão nítida da função municipal. Os Constituintes de
1891 satisfizeram-se com o dizer sôbre a existência dos Municípios que os Estados os organizariam respeitando o peculiar interêsse dêles.
Os Estados, como regra quasi geral, os submeteram ao
regime- do jejum financeiro... Alguns não tiveram pejo de
praticar a mais escandalosa negação do regime federativo: - a criação de um imposto sôbre as rendas municipais!
Está provado que a autonomia do Município precisa
de assentar em disposiçõeR expressas da Constituição federal. Na parte financeira, sugerimos fique assegurada a
discriminação das rendas municipais.
Redigimos o respectivo artigo, garantindo ás Municipalidades vários impostos, que até agora não lhes cabiam.
Em primeiro lagar, lhes outorgamos o imposto de gasolina ou outro equivalente combustivel para automóveis.
:Este dispositivo não é méro expediente financeiro: - obedece a uma preocupação na ordem econômica. A suprema
necessidade para as populações do Brasil é a estrada pública. Por ela é que entram para o 'interior o médico, o professor e o arado. Não é preciso dizer mais. A primeira e
mais imperiosa etapa de uma rêde rodoviária nacional reside nas estradas vicinais: - As estradas municipais são
a vida mesmo dos Municípios. Para auxiliá-los nas suas
construções e reparações, damos-lhes o imposto sõbre o
consumo de gasolina, tributo que vai operar como um grande estimulante econômico: - porquê qual é o meio de conseguirem as Municipalidades o aumento da receita dêsse
imposto? É um unico: - aumentarem e repararem as rodovias municipais para que cresça no seu Município o número de automoveis contribuintes do imposto.
Em coerência com essa mesma preocupação econômica.
damos ás l\funi~ipnlidade~ o impo5to sÔbre melhoria do
valor dos bens imoveis (consequêntes a obras públicas por
elas executadas, e a ta.~a de contribuição para rodo'ias).
Fomos um pouco além: - demos-Ibes tambem o imposto sObre a renda de imoveis, tanto urbanos como agricolas pecuarios.
:tsses dispositivos retiram da União receita mui pouco
considerável. Para compensara União dessa aparente priva-
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ção de renda, damos-lhe um tributo novo: - o imposto
sõbre remessa de fundos para o estrangeiro. Privação aparente, dissemos, porquê o augmento certo do consumo de gasolina no interior fará avultar imenso a renda alfandegada
da importação dêsse artigo.
Determinamos tambem que constituam receita municipal as penas e multas pecuniarias impostas nas leis penais e eleitorais por delitos. contravenções e infrações dessas leis ocorridas no território dos Municípios. Não retiramos aos Municípios fonte alguma de receita a êles até
aquí outorgada.
XI -

MAL INEVITAVEL

o

centralismo, como regra, é um mal evidente. Entenda.mo-nos. porém, sôbre noções essenciais. A l~nião não
constitue a Nação. A Nação é constituida por toda a população, que vive dentro de seus limites territóriais, isto'-é~--àeri:
tI'O do perimetro dos Estados.
Esta população é fatalment.e dirigida por seus chefes.
Em primeiro logar, surge naturalmente o chefe da familia,
que a dirige e defende. Agrupam-se sôbre a mesma arca
muitas familias: - emerg'e a necessidade de um pode:- superior aos chefes das familias. e vem á tona uma autoridade aldeã, ou distrital, para dirigir ou defender os respectivos interêsses recíprocos. As aldeias, ou dist.rítos. aumentam-se em número: aparecem as autoridades municipais. que dirigem e defendem os reciprocos interêsses das
populações das aldeias, ou distritos. Aumenta a população, aumentam-se em número os Municipios: snrgem as
autoridades das Provincias ou Estados, ás quais cabe o encargo de defencIer e dirigir os reciprocas interêsses das populações dos Municípios. l~sses Estados ocnpam intpgl"alment.e o território Jiátrio. subclividido entre êles.
Da população de todos êles é que se constitue a l'iação. A União Federal não é. pois, a Nação. A União Federal
é uma entidade abstrata cIe Direito Público, criada como
delegação das populações de todos os Estados.
Dentro da Nação, mas entre um Estado e os Egtados
vizinhos, existem fatalmente relações, serviços. necessidades comuns, que ll'anscedem para fóra do ambiente territórial. que cada E!.'tado ocupa. Essas relações, êsses !.'erviços, essas necessidades r:omuns poderiam ser dirigidas,
defendidas, centralizadas. J)or nm dos Estados interessados.
:Este chamaria sempre a braza para sua sardinha. E a luta entre êsses Estados seria o epílogo forçado des!.'a organização.
Daí resulta a feliz concepção da Federação, conceito todo
jurídico. todo abstratô,-segundo o qual erig-c-sc um Poder
- a União Federal - que representa e dirige os interêsses
reciprocos de todas as populac.ões de todos os Estados.
Quais são êsses interesses comuns? São muito!.'. Prima,
acima de todos, o da defesa e independência da Nação em
face das nações estrangeiras. No convivia internacional, há
interesses comuns a várias pátrias: - dêles zela a União
Federal. Dentro mesmo das linhas territ6riais da Nação,
há uma série de relações. de serviços, de necessidades comuns ás populações· que compõem os Estados. Eleita po~
essa populações, á União Feoeral cabe o encargo de legislar sôbre essas necessidades, que ultrapassam os limi-'
te~ estnduais. São elas. por exemplo: a organização do
regime da moeda, que há de circular em todo o País; a regularização das relações comérciais entre os Estados e enVOLUME
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tre a Nação Brasileira e as Nações estrangeiras; os serviçns interestaduais de ferrovias, de rodovias, de navegação
fluvial, maritima e aérea; os serviços da Justiça, nas questões juridicas, surgidas entre cidadãos de Estados diferêntes, entre governos de Estados, entre a União e os Estados,
entre a Nação Brasileira e súditos de nax;ões estrangeiras; os serviços nacionais dos correios e telégrafos. E muitos oulros que é desnecessário enumerar.
Todos êsses encargos, pela irremovivel fatalidade das
coisas humanas, não podem ser desempenhados senão por
um poder central de exceçã·o. Não há outro remédio. O
centralismo, como já vimos, é um mal evidente. Mas, nêsses casos, ahsolulamente inevitável.
O que o bom senso aconselha é reduzir-se êsse mal á
minimas proporções possíveis. Os centralistas ou unitaristas
preferem amplia-lo. Os descentralistas, ou federalistas, empenham-se em reduzi-lo aos limites imprescindíveis. Para
que lado deve pender a vitória nessa divergência?
A Assembléia Constituinte cabe decidi-lo.
Decida-o
advertida de que, em todas as épocas da História, e em
todas as pátrias de enormes territórios, a vitória tem cabido
ao federalismo, tão avançado quanto possivel. Na ausência deste, o processo dos descontentamentos das populações,
vai gerando a desintegração nacional, obra fatal, de mais
dia, menos dia. Nosso grande empenho deve consistir em
fundar uma federação, dentro da qual os Estados se sintam
autonômos e contentes.
Ora, é mal inerente á natureza humana, o de sempre o Poder politíco pretender ampliar suas funções de
mando. A sabedoria da Constituição que estamos elaborando está em conter o poder da União rigorosamente dentro de suas funções prefixadas. Para se conseguir êsse resultado de modo pacífico, quu:>i automático, o melhor caminho é o de predeLerminar os recursos financeit'os de qlw
êsse Poder público pode lançar mão, ficando todas as outras fontes de receita para os Estados. Prevejo contra isso
duas objeções.
.
A primeira é a de que, com o correr dos anas futuros,
() pl'ogresso e a riqueza nacionais, podem se desenvolver
imensamente, e tornar-se o poder financeiro dos Estados
muitíssimo maior do que o da União, com desprestígio do
Poder poliLíco desta.
Em priml~iro lagar, es!....'l. hipótese é irrealizável. nos termos que a objeção prevê. Cabendo dêsde já á União os impostos de importação, de consumo, de circulação e de renda,
todo e qualquer desenvolvimento econômico dos Estados se
reflete diréta e imediatamente no pagamento de rendas da
União, antes de refletir-se no augmento de rendas dos Estados.
Em segundo logar, o aumento de rendas estaduais caberá
a 20 Póderes públicos diferêntes e nunca a um só; pois,
dentro do regime da solidariedade econômica consequente á extinção das alfandegas internas entre Estados, a prosperidade econômica se espalhará por todos êles, generalizadamente como tanto convém a uma Pátria unida.
(;) perigo é justamente o inverso; com os impostos que
ficam reservados para a União, esta cada vez se poderá tornar mais absorvente, no caiO de prosperidade geral, porquê
é um Poder únicO, privilegiadamente beneficiado, por uma
distribuição de rendas que o futuro certamente terá de alterar, em razão de hipertrofia do poder de exceção.
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Há, entretanto, uma situação especial, que poderá ocorrer, e que deverá ser acautelada: - é o caso de uma guerra
externa, que reclama sempre recursos fóra de toda previsão. Para esta hipótese, a União deverá ficar habilitada a
requesitar dos Estados, mediante lei federal, a percentagem das rendas destes, que a União entender necessária,
emquanto durar a guerra, percentagem igual para todos os
Estados, podendo ir até a intervenção contra os porventura
recalcitrantes. Além desta medida, propomos fique consignado que, em caso de guerra externa, poderá a União decretar
para si o imposto temporario de capitação, adotada taxa
igual para todos os Estados. Por êsses dois canais, a União
poderá chamar a si todos os recursos dos Brasileiros, para
defender a independência da Nação.
XlI -

DOENÇA NACIONAL

Durante o periodo da mais ativa propaganda contra u
Monarquia, os republicanos repetiam esta frase que entüo
fez época: - O Império é o de{icit!
Em verdade, nos 66 exercícios financeiros do Governo
monarquico, apenas 14 se encerraram com saldos orçamentários; 52 acusaram de{icits, quasi sempre de quantias diminutas. Os mais avultados foram os do periodo da guerra
contra o Paraguai: - 26 mil contos em 1865, 7-i mil contos em 1866, 56 mil contos em 1867, 9!1 mil contos em 1868,
63 mil contos em 1869, 63 mil contos em 1870, e 46 mil con··
tos em 1871. Êsses de{icits, então considerados avultadíssimos, são insignificantes comparados com os da República.
Todos esses de{icits do período monárquico, de 66 anos,
somados, não atingem ao total de 700 mil contos. Os de{icits
do periodo repubiicano de 1890 a 1933, isto é, de 43 anos
apenas, excedem 7 milhões de contos!
Reside nesse desgracado vêzo a causa das causas da suprema depreciação do nosso mil réis papel. O valor da moeda corrente brasileira. de 27 dinheiros-ouro por mil réis que
a Monarquia nos legou. caíu agora para os arredores de 3
dinheiros-ouro nas mãos da República. l'.. csse andar pouco falt.a para que (isse valor seja igual a zéro! ...
Essa é a calamidade pública que a República Velha espalhou sôhre o Pais. e que os poderes di::;cricionúrios, longe
de extinguir, têm agravado contumazmente.
Os últimos saldos orçamentários conheceu-os o Brasil por obra de Campos Sales e Rodrigues Alves, dois estadistas saudosíssimos para o crédito público da Nação.
Desde 1908 os de{icits têm sido o escandalo permanente que se vai constatar abaixo e contra o qual a Nova Constituição tem que forçosamente tomar qualquer providência:
76.968:419$000
1908
65.780: 189$000
1909 . . •......••.....•••..•.••...•..
96.519:538$000
1910 .
103.021:330$000
1911 • . • •..••••.••••••.•...•..••..•.
166.932:046$000
.............................
1912
132.248:998$000
1913 . • ....•.•. '" ••••.•••.••• , •.•• ,
376.479:158$000
1914 •••••..••..••••••••••••••••••.•
320.818:2.&02$000
.............................
1915
233.751:930$000
.............................
1916
334.029:846$000
.............................
1917
247.666:649$000
1918
209.771:928$000
1919 •••••••••••..•••.•.••••••••...

-

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
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296.409:751$000
432.300:318$000
448.951:732$000
224.374:086$000
90.634:471$OOU
14.929 :051$000
175.682:666$000
155.517:5is2$000
145.774:513$000
189.876:537$000
832.590:506$000
293.964:945$000
1.108.878:091$000
Está pOi' liquidar-se

•
.
.
.
.
.
.

o

exercício de 1933 está por

liquidar-se. Mas, o seu

deficit já se desenha superior a 300 mil contosl

Vc-se quanta razão teve Rui Barbosa para dizer que o
enfermidade nacional. É espantoso que a República, em 34 anos, apenas, em plena paz
com U::i Xuções vizinhas, tendo sõbrecarregado o País de tão
repetidos e colossais deficils anuais. Eles revelam o maximo
desrespeito pelo dinheiro do povo. Si a Revolução não corrigir êsse descalabro, melt.or seria que ela não houvesse sido
feita.
Para corrigir os abusos acreditamos indispensável aumentar-se a eficiênc.ia ativa e incessante da fiscalização pelo
Tribunal de Contas, cuja independência an~e o Poder Executivo precisa ser em absoluto assegurada. Além disso, é
necessário dispositivo constitucional instituindo a obrigatoriedade da tomada anual aos Ministros, das contas relatIvas ás despesas do último anterior exercíí~io financeiro, tomada de contas que terá de preceder a apresentação do Projeto de orc;.amanto para o exercício imediatamente seguinte.
Como sanção política, a emenda paulista estatúe que a não
aprovaç:ão das contas de um l\Hnistro importará na automatica perda para êsse Ministro de seu cargo governamental, sem prejuizo de responsabilidade penal que no caso
couber.
A Constituição de 1891 no seu Art. 34, paragráfo 1°,
criou a instituição da tomada de contas. Mas, deixou-a sem
eficaz san()ão. Resultado: - êsse dispositivo tornou-se letra
morta.
.
Pela emenda que apresentamos, o Poder Legislativo não
poderá dar orçamentos ao Govêrno, sem préviamente haverlhe tomado as contas do exercício anterior.
Ninguem pretenda nos redarguir que a causa dos colossais deficits da União seja a insuficiência das rendas a ela
reservadas. Esta alegação seria falha em sua base. Mas,
como hipotese de argumentação, aceitemo-la por momentos. Diante do suposto mal, qual o remédio? Outro não poderia ser senão adjudicarem-se á União novas fontes de receita. Quais? A União já têm o monopolio dos melhores. dos
màis rendosos, dos mltis ftzturosos impostos, que recaem sObre a constituição econômIca do País inteiro. Os sacrifícios
dos Estados e dos Municípios, em matéria de privação de rendas, jã· são enormes. A êstes não há· como sacrificar ainda mais. O único caminho a seguir é o da econômia, nas despesas públicas.
A verdade, porém, é que a União estã dotada dos recurdeficit tinha se tornado uma
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que lhe são necessários para completo desempenho de
suas atribuições.
A prova está feita. Nos memoráveis quatriênios Campos Sales o Rodrigues Alves, a União teve stLperavits tais,
que lhe foi permitida a grande obra da extinção da fébre
amarela no Rio de Janeiro e a bela e luxuosa remodelação
da Capital Federal. E nêsse tempo a receita média anual da
União era de meno!" de 700.000 contos. Hoje essa média é
de 1.885.000 contos! E a diferênça de cambio não justifica
a diferênça de situação: - a média anual da Ql'recadação
otLro no quatriênio Rodrigues Alves foi de 48.738 contos;
a arrecadação ouro em 1933 excede de 100.000 contos.
Para viver com folga financeira, basta á União prudência na despesa, e redução de suas atribUições de Poder federal aos únicos objetivos compatíveis com sua missão.
A lógica, em matéria federativa, seria que a nova Constituição reduzisse a receita da União para beneficiar as receitas dos Poderes locais. Só não propomos essa redul,;ão,
porquê a tão alto algarismo ascendeu a dívida pública federal, que não nos animamos a qualquet· IH'ovidôncia que
possa dificultar seu serviço de amorLizaçáo e .imo;;.
505

XIll -

O AUJIENTO DA DiVIDA PúBLICA SEM FREIOS
CONSTITUCIONAIS

A 28 de Dezembro de 1889 o Tesoúro
Dív. Ext.
(f: 30.419.500) ao cambio
de 27 " • . .•••..••..•..•.•..•.....
Div. Iol. Consolidada . •
.
Dív. Inseri ta. . . . . . .••••....•.......
Dív. Flutuanle . • . ...••••....•...•.••
Emissão de papel moéd~ . '. . ..•.......
Soma . .

Nacional

devi~:

270,395:000$000
5-13.585:000S000
309:000$000
7.8-10:000S000
174.271:000$000
~96.400:000S000

Quarenta e ll'l;;; anos ap(!lU1S. depois desla dala. i"lo (~
a 31 de Dezembro de 1933, a dívida do '1'osouro l\'acional eru
esta:
Dívida Exlerna em:
f:
90.457.02G
.l!'rs .
325 .717 . 000
$
144.618.500 em moéda nacional ao cambio de 7757 por mil
9.384.196:000$000
réis ouro . . ., ..•................
3.016.096:000~000
Dív. Int. Consolidada. • . .
.
1.563.756:000S000
Dív. Flutuante. . . . ..•.....••.....•
3.004.095;000SOOu
Emissão de papel moéda . . . . ...••..

16.968.143:000$000
Soma ••
Ou . seja, em numero redondo, De:essete ?nil:'~ões de
contos]

A República Velha e a República Revolucionaáría têm
aumentado a divida nacional federal (só a federal) numa
média de 400.000 contos por anol Para garantia a nossos
credores, já lhes estão hipotecadas todas as nossas mel.hores
rendas federaIs ... E o abismo aberto ..•
É evidente que isso não póde continuar. Se continuasse
assim, nosso destino certo serIa o de serm:)s convertidos em
colonias estrangeiras, mais dia, menos dia.
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A receita da União arrecadada no último quinquenio é
a segumte.
ArlOS
Receita arrecadada
19t9

1930

1931
1932
1933 (aumento de impostos)

2.158.395:000$000
1. 677.951 :000$000
1.752.6&5:000$000
1.895.555:000$000
2.14.4.800:000.$000

Essa arrecadação corresponde á média anual de .....•

1.8~5.815:UOO~OOO.

Excluída a dívida, emissão de papel-moeda, que não tem
prazo obrigatório de vencimento, nem paga juros, o Tesouro
Nacional deve, número redondo, quatorze milhões de contos
de réis. O serviço de amortiza«;ão e juros dessa dívida não
deve estar longe de um milhão de contos por ano.
Quer ISSO dIzer que o serviço da dívida pública federal
está absorvendo 55 % da receita média da Uniãol
::;omo regra geral, 30 % é a porcentagem comum nos
Países governados, salvo nos períodos de guerra. Para evitar
o creSCImento a mais da dívida pública, propomos o freio
constitucional consistente nêste dispositivo de salvacão_ pública:
..
·'Art... A União, ao Distrito Federal, aos Estados, aos
~Iunicípios é vedado, sob pena de nulidade de pleno direito
dos respectivo::; atos e contratos, contrair dívida nova, ou aumentar dívida antiga, sempre que o servico global anual de
juros e amortizü<;ão venha a consumir quota superior á terça parte da receita média de impostos efetivamente arrecadado nos três últImos exercícios financeil'ús..
§ ••• Esta nulidad~ não se aplica h dívidas contraídas
anteriormente á promulgação desta Constituição, embora já
excedentes do limite previsto, nem as dívidas a contraíremse de futuro para despesas com guerra externa."
É vidente que as entidades políticas que já tenham dívidas acima do limite assim fixado. não poderão contrair
dí"ida nova. senão depois que sua respectiva arrecadação
tenha ascendido ao algarismo que comporte serviço de dívida
mais elevada.
A circunstancia de haver já o Brasil sofrido o vexame
de 3 fundings, com intervalos de poucos anos. justifica amplamente a necessidade de um freio constitucional contra CI
abuso do crédito da Nacão.
A situação das finanças estaduais corre parelhas com a
da União, em sua desorganização. Em númer-cs redond05 :
a dívida externa dos Estados (cambio
a 61S000 por J:) •• ., .•
a dívida flutuante dos Estados
a dívida interna consolidada

5.000.000:000$000
1.150.000:000$000
850.000:000$000

Soma.. " .. .. .. ., ..
7.000.000:000$000
Os juros e amortizações dessa dívida consomem não
menos de 530.000: OOOBOOO por ano. A média das receitas estaduais nos últimos anos é de 1.080.000 por ano. Quer
dizer: - o servico anual das dívidas estaduais absorve
50 % das receitas. Rã alguns Estados com finanças relativamente prosperas constituindo exceções. Estas exceções importam, para os q11P. ficam na regra geral, em elevação acima de
50 % da porcentagem de serviço de juros e amortiza«;ões.
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o passivo das Municipalidades orça por cerca de dois
milhões de contos (dívida externa e interna).
Estas constatações justificam, de modo irretorquível, a
necessidade do freio constitucional á elevação das dívida~
públicas,
1!:sse freio é o mais racional possível: - põe em relaçã<.
o serviço anual da dívida com a furça da receita anual admitindo que desta, a ter.;:a parte, no máximú, seja comprometida em serviços de empréstimos.
Cumpre paralelamente tolher-se aos governos a murcha
para aumento da dívida púhlica pela via das emissões d~
papel-moeda de curso fort;udo e sem lastros, que é a fórma
mais dan0sa dl' empréstimC' público.
Propomos um artigo constitucional assim

concebido:

.. Art.. ., A não ser em caso de guerra externa, ,já oficialmente declarada, é proibida a emissão pura e simples de
papel-moeda de curso forçado.
§ 1.0. Fóra dêsse caso. a emissão de noLas de curso forçado, não poderá ser autorizada por lei ordinária senão em
caso de crise nacional excepcional e, mesmo nêste caso. a
emissão será baseada sôbre lastro que, cm prazo certo, predeterminado, assegure o seu recolhimcnto c pública incineração.
§ 2°. Para êsse lastro não serão <lllmitidos quaisquer
tíl.ulQS de responsabilidade debif.ória da Gnião, dos Estados.
do Distrito Federal ou dos Municípios."
Tl.'mos por certissimo que essa disciplina. a si mesma
imposta pela Nação, e consubstanciada nas medidas que propomos contra o abuso dos de{icits orçamentários e contra
inconsiderado aumento da dívida pública do União, dos Estodos. do Districto Federal e dos Municípios, cssn diSCIplina
- repetimos - vai eonverter o Brasil em seguro refúgio
para todos os capitais que ora giram, cspavoridos, no internacion:llismo bancário do mundo.
Ver-se-â, mais tarde. o surto de progrC'sso, quI' se il'r3tiiará por todos os setores do nosso País.
XIV -

SOCIALIZ.4..ÇÃO D.4.S QUf:D.4.S níGu.4..

Por fortuna {~ o Brasil dotado pela natureza de uma riqueza imensa, que pelo seu próprio destino de utilidal'le pública, não deve como regra ser incorporflih ao domfnio privado. Trata-se da força-motriz hidráulica. ]~ oportuno agora
regular SAU domínio e, nêsse sentido, apresentamos emenda
ao Anteprojeto.
Segundo julgamos rnzoável, a fôrça motriz hidráulica
aproveitada em águas correntes, que serVNn de limites entre
o terriL6rio do Brasil e o de nação estrangeira. deve pertencer metadfl ao domínio brasílp.iro e metade ao da nação limítrofe. A metade brasil':lira eleve ser incorporada, por obvias
razões ao domínio da União.
A êsse mesmo domínio parece-nos dcver pertencer a
fôrça aproveitada em pontos de correntes limites enf.re Estados. É bem certo que roderia a matéria. neste caso particular, S('I' regida pelo princípio rIa comunhão no dominio. da
qual participassem apenos os dois Estados limítrofes. É um
ponto de vista a ser examinado. Adotamos a solucão rio domínio federal, porquê esta nos pareceu mais consentnnea com
o regime federativo.
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Em se tratando de quédas dágua interiores ao territó. rio do Estado, não há razão nenhuma de conveniência pública que legitime a exclusão desse dôminio para o Estado.
Resolver a domínio para Mumcípio, dentro do que a captação seja feita, não nos pareceu conveniente porquê, em geral,
a fôrça captada destina-se a mais de um Município. Entretanto, nova como é a matéria, ela reclama atento exame em
busca da soluQão mais acertada.
Há a encarar-se o caso muito comum de pequenas
quédas dágua naturais ou artificiais, produzindo limitado
número de kilowats a· serem consumidos na exploração
agrícola ou manufatureira, dentro do próprio imóvel do domínio privado. Não há senão inconveni<:ncia pública em retirar-se eSSa fôrça motriz do domínio privado para o domínio
público. Em primeiro lugar, porquê nesse caso o conceito da
utilidade pública sofre restrição, dêsde quando a utilizacão
da fôrça não se extende a consumidores de fora do imóvel
particular. Em segundo lugar, seria desserviço á agricultura
e ás pequenas indústrias em tôrno dela, privar o agricultor
ou o artezáo de instalar seus maquimsmos a seu alvectrio,
para transferir-se êsse direito. ao Estado, que na quasi unanimidade dos casos, dêlé se desinteressaria. Neste caso, a
comunhão econômica mais lucra com a e~"ploracão privada.

°

xv -

RIQUEZAS DO SUB-SOLO

É tradição do nosso direito pertencerem ao proprietário da superfície do sólo as riquezas do sub-sólo. Há a opi- mão de que essas riquezas devem pert.encer á União. Não vemos justiça nessa solução, que traria a consequência de, com
a centralização, dificultar-se a exploração delas, num país
como o nosso ~m que tanto necessitamos de fortalecer nossa
constituição econômica.
A exploração pelos particulares, sem peias quanto ao
domínio, é muito mais fl'uluosa. O que há a fazer-se é e::tntuir que o domínio elo particular, que não explore tais riquezas, não poderá ser impecilho á exploracão por outrem,
desde que o explorador entregue ao proprietário uma quota
parte dos lucros líquidos auferidos, matéria que lei substantiva ordinária deverá regular. Essa soluCão não obstará
a que os poderes público:. s~ lornem proprietários de minas
ou jazidas pelo caminho da desapropriacão por utilidade
pública, sempre que esta ocorra, mediante as regras comuns
àa indenização.
Se, porém, a opinião vitoriosa fÔr a ãa passagem dessas
riquezas para o domínio público, todas as razões militam
para que êste domínio seja o de Estado, já excessivamente
prejudicado na partilha dos impostos.
Esta última consideração levou-nos a redigir emenda reservando. para os Estados, o direito de decretar leis de impostos sõbre as riquezas exploradas do seu sub-s6Io.
DA EXPOSIÇÃO RETRO RESULTAM ESTAS EMENDAS AO ANTEPROJETO:
.

I - Impostos de importaCão sObre mercadorias de procedência estrangeira:
TI - Impostos de consumo, exceto sObregazolina ou outro c·ombustivel para motor a explosão;
m ....:.. Impostos sôbre transferência de fundos para o estrangeiro;
IV - Impostos sÔbre entrada, saída e estada de navios
e aeronaves, sendo livre o comércio de cabotagem ás merca-
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darias de produção nacional e ás de procedência estrangeira
que hajam transitado pelas alfandegas;
V - Imposto de sêlo sôbre operações a termo e sôbre
valor para brindes;
.
VI - Impostos sôbre renda, cedular e global, executada
a de imoveis tanto urbanos, como rurais, e sempre deduzidos
da renda global os impostos diretos pago,:: pelo contribuinte
aos poderes públicos, podendo ser pela renda global compreendidos os rendimentos de titulas de dívidas públicas da·
União, Estatlos, Distrito Federal, Territórios e l\IUllicipios;
VU - Imposto sõbre loterias federais;
VIU - Impostos e taxas de circulação, exceto sôbre viação;
IX - Rendas federais no Distrito Federal e nos Territórios;
X - Rendas arrecadadas nos Consulados;
XI - Renda da Polícia Civil do Distrito Federal;
XII - Rendas patrimoniais e industriais da União;
XIII - Hcndas de multas impostas por fiscais da arrecadação federal;
XIV - Rendas das matriculas e taxas de freq~lf~ncia nos
estabelecimentos federais de ensino secundul'io e superior;
XV - Receita detalhada como extraordinária no orç.amenta 11ara o exercicio de 1934;
XVI - Taxa judiciária federal, e da justic.:a local do Distrito Federal e Territórios; e percentagem Slihre as quantia:;
recebidas pelos porteiros dos seus auditórios:
XVII - Taxas de sêlo federal;
XVIII - Taxas de correios, telégrafos e tell~fones federais
e de Yincão sôbre rodovias construidas pela União:
XIX - Tarifas rerroyiarias de linhas da linião.
Arl. 15, É da competência. exclusiva do Distrito Federal
decretar:
I - Imposto sObre pesagem de veículos;
IT - Imposto predial. inclusive sôbre luvas;
ITI - Imposto sllbre propriedade da terra;
IV - Imposto sôbre a renda de predios agricolas e pecuarios;
V - Imposto sôbre ambulantes;
VI - Imposto sôbre veiculas terrestres;
VII - Imposto do gado:
VIII - Imposto de licença sôbre o exercicio do comércio, indústria e localizações;
IX - Imposto sôbre transmissão de propriedade, e juros
da m6ra em seu pagamento;
X - Imposto sôbre transcrição no registo de imoveis;
XI - . Imposto sôbre teatros e quaisquer diversões públicas:
XII - Imposto sôbre cais;
XIII Imposto sObre rendas patrimoniais de bens do
Distrito. e vendas dos mesmos;
XIV - Taxa sôbre melhoria de valores de bem: imoveis
consequênte a obras públicas de ora avante realizarlas a E'Xpensas da Prefeitura do Distrito Federal;
XV Imposto ou taxas sôbre matadouros e merendos
municipais;
XVI - Rendas de matrículas e taxas de r.. equf!ncia nos
estabelecimentos de ensino secundario e superior mantidos a
expensas do Distrito Federal;
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XVII - Fóros e laudemios atinentes a terrenos sitos no
Distrito Federal;
XVIII - Taxas e emolumentos por serviços prestados
pelas repartições do Distrito Federal, e por locacão em feiras
livres;
XIX - Taxas sanitarias, de assistência e de enterramentos e jazigos nos cemiterios do DistrIto Federal;
xx. - Tax1. de contribuição para calçamentos e sua conservação, e para construção, reconstrução e conservação de
estradas de rodagem;
XXI - Emolumentos sôbre alvarás de licenças. e sôbr~
anuncios fóra da imprensa.
Art. i 6. É da competência exclusiva dos Estados decretar:
I - Impostos sôbre transmissão de propriedade inter
vi'Vos e causa mortis;
II - Imposto sôbre a propriedade da terra;
IH - Imposto sôbre o montante das vendas mercantis.
uniforme para todas as mercadorias e para todos os contribuintes;
IV - Imposto sObre loterias estaduais;
V - Imposto sôbre exploração de riquezas do subsolo;
VI - Taxas de sêlo sôbre atos da economia dos poderes
estaduais;
VII - Taxas de correios. telégrafos e telefones estadual.:.;
VIII - Ta."tlls e imposto de viacão e transportes;
IX - Taxas de melhoria de valores de bens imoveis resultante de obras públicas realizadas a e."tpensas do Estado;
X - QUlllquer imposto ou taxa não especificados nos artigos 14. 15 e 17.
At't. li. l~ da l~xc1usiva c.ompetência do:; Municípios decretar:
I - Imposto:;; sôbre liccnC:ls e permissões. inclusive
qUllnto n veiculos terrestres;
II - Imposlo pt'edial urbano;
lU - Imposto de renda sôbre imovcis agricolas ou pecuarios;
IV - Imposto sôbl'(' diversões públicas;
V - Imposto sôbre o consumo de gazolina ou outro combuslivel para molor' á explosão;
VI - Taxas sôbre melhoria de valores de bens imoveis,
consequênte a obras públicas execut.adas a expensas da Municipalidade;
VII - Taxas de viacão quanto a rodovias construidas a
expensas da Municipalidade ;
VIII - Taxas de assistência municipal e de enterramentos e jazigos em cemiterios municipais;
IX - Taxns de contribuição para construção, reconstruç~o e conservação
de estradas de rodagem doravante
executadas a expensas da Municipalidade;
X - Rendas de matadouros e mercados municipais;
XI - Rendas patrimoniais de bens dos J\Il1nicipios, e 'Vendas destes.
Art. 18. É vedado aos ~'tadúsrD~&dtoEederal e Municipios, trlbutar bens e rendas federais. ou serviços a cargo da
União, e reciprocamente.
§ iO. É proibido a qualquer circunscrição política da Fe-
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deração, Estado, 'Distrito Fede!a.l. l\Iunicipio ou Território,
tributar, direta ou indiretamente, qualquer que seja o onu~
fiscal, mercadorias nacionais procedentes de fóra de seus respectivos territorios, e mercadorias estrangeiras que hajam
transitado pelas alfandegas;
§ 2°. É proibido o imposto de transito, barreira tributaria, ou qualquer outro onus fiscal que, na passagem de uma
para outra circunscrição, embarace a livre circulação das
mercadorias e das pessoas;
.
§ 3°. É proibido tributar veículos pelo fato do transporte
dessas mercadorias e pessoas, de uma para outra circunscriçúo, assim como tributar conhecimentos e titulos de seguro
de viagem a elas referentes;
§ 4°. É proibido o imposto de exportação ou qualquer outro onus fiscal sôbre mercaflorias destinadas a qualquer ponto do Brasil, bem como a qualquer país estrangeiro;
§ 5. o Os impostos federais serão uniformes para todos OS
Estados. e os estaduais uniformes para todos os Municípios
de seus territórios;
§ 6°. É proibido a qualquer circunscrição decretar leis de
qualquer exceção á regra do livre intercurso das mercadorias
nacionais e estrangeiras, quando no comércio das circunscrições entre si, sendo vedado criar-se qualquer isenção ou diferenciação de impostos ou ta."'{as em contemplação da procedência das mercadorias, asim como do destino delas para fóra
do Estado, Distrito Federal, Municipio ou Território.
§ 7. o É livre o comércio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e ás estrangeiras quites com a alfandega.
§ 8.0 Mediante acordos entre a UniiIo e os Estados, poderá a arrecadação de todas ou de qualquer rubrica das respectivas receitas ser feita pela União, e reciprocamente.
§ 9. o As fonles de receita não discriminadas expressamente como pertencentes á União. Distrito Federal ou Municípios, cabem aos Estados nos respectivos territlít·io~.
§ 10. A força molriz hidraulica pertence:
a) ao dominio da Vnião, metade da capt(n,'el em cursa
dagua limite entre o território do Brasil e o de nação estrangeira;
lJ) ao dominio da União, toda a eaptúvel em ponto de curso dagua servindo de limite entre Estados da Federação ou
êntre Estados e Distrito Federal e Territórios;
c) por exceção, pertence também ao dominio da União
a força já captaàa e aduzida para abastecimento çle luz e
energia á cidade do Rio de Janeiro e suburbios: .
d) pertence ao domínio do Estado a captada em ponto
de curso dagua interior aos limites do Estado;
e) pertence ao dorninio privado a eaptavel dentro do proprio imovel privado para consumo dentro do perimetro do
mesmo imove].
f) a propriedade privada de obras e materiais de captação. aduç.ão e distribuição da aludida força motriz, realizadas
por empresas privadas, reverter<Í de pleno direito e sem indenização para o dominio da União ou do Estado, conform03
cada caso. findos 50 anos contados da data da promulgação
desta Consti tuiçilo;
O) a título de compensat;ão por equidade ás empresas
privadas, almlidas na letra f retro, ficam tais empresa;
durante ditos 50 anos isentas de quaisquer impostos diretos
ou.ta."'{us federais, dislritais, estaduais ou municipais, atinentes á respectiva exploração industrial.
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§ 11. O dispositivo da lei federal ou local que infrinja
qualquer das proibições dos artE;. 14, 15. 16, 17 e 18 será
declarado inconstitucional
pelo Poder Judiciário Federal,
mediante provocações judíciaria por qualquer cldadão brasileiro, cessando por efeito de sentença passada em julgado a vigência do texto declarado inconstitucional, com obrigação de restituição em dobro do imposto ou taxa arrecadada para o poder público que criou o imposto ou taxa.
Onde convier:
Art. Á União, ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios é vedado, sob pena de nulidade de pleno direito
dos respectivos atos e contratos, contrair dívida nova, ou aumentar dívida antiga, sempre que o serviço anual de juros e amortizações consuma quóta superior á terça parte da
receita média de impostos efetivamente arrecadada nos três
ultimas exercícios financeiros.
Art.
Em qualquer das votações de um projeto de
tomada a um ministro das contas de sua gestão, a não aprovação dessas contas POI' maioria absoluta dos membros da
Camara dos Depütados importa, ipso facto, na destituição do
ministro, sem preJuizo da responsabilidade penal em que
haja por ventura incorrido.
Art.
A nilo ser em caso de guerra externa, já oficialmente declarada, é proibida a emissão pura e simples de
notas de curso forçado.
~
Fóra dés5e CtlSO, a emissão de notas de curso forçado não poderá ser autorizada por lei ordinária, sinão no
caso de crise nacional excepcional e. mesmo nêste caso, a
emissão será. baseada. sôore lastro que, cm prazo certo c predeterminado, assegure seu recolhimento c pública incineração.
Art.
No caso de havcl'l'm sido concluiflas rendas dos
impostos de exportação em garantia de emprcstirnos estaduais, ficam os respecUv·os credores. de pleno direito e por
força desta ConsLiLuicilo, sem ()epeud~ncia dc nenl1Uma especial formalidade, subrogados nos mesmos direitos de caução sôbre a rend,a dos impostos de vendas mercantis.

Art.

(Na hipotesc de ser mantido o princípio do art.
18 do Ante-projeto, acrescente-se:
Art.,
ou §: O produto dessa receita será dividido
igualmente, no exercício posterior ao da arrecadação. entre
o Tesouro Federal e o do ~stado de onde provierem.)
Sala da Comissão Constitucional, 16 de Fevereiro de 1934
- Cincinatà Braga.

DO PODER LEGISLATIVO
EXPOSIÇ.~O

DE ?l101.TVOS

o AntclJrojeto, no que respeita ao Poder Legislativo,
inovou profundamente o sist.êma constilucional da República. Suprimiu o Senado, instituiu a comissão permanente,
facilit.ou a criação de comissões de inquérito, fixou um máximo á representação dos Estados, c, finalmente, impôs o
comparecimenlo obriga,tório dos Minislros de Estado ás sessões da Assembléia, quando requerido por um quarto de
seus membros. Tais inovações, porém, não chegaram a ser
justificadas de público como deveram e fôra anunciado.
Inutilmente a ~ação aguardou a prometida exposição de
motivos destinada a esclarecê-la sôbre as graves razões que
pesaram no animo da Sub-comissão, conduzindo-a a tão
consideráveis reformas. )iem se diga qUe a motivação era
excusada á vista da regular publicidade dos seus trabalhos,
porque o que consta de suas alas é tão sómenle a expressão
do voto de seus membros, muitas vezes despido de quaisquer declarações.
Essa alitude da Sub-comissão era de esperar-se. Xomeada pelo Chefe do Governo Provisório e contendo em seu
seio figuras exponenciais elas correnles de esquerda. vi\"amenle inleress~das na quebra do padrão constitucional de
1891, faltava-lhe autoridade suficiente para resistir á chamada ideologia revolucionária.
O mesmo não sucede com a Assembléia Nacional Constituinte, cujos poderes promanam dos sufrágios da Xação.
Cumpre-lhe, em consequência, aluar com mais energia equilibrando as demasias extremistas com o pêso. de suas inclinações conservadoras e compondo, dessarle, um sistêma.
de instituições que, sem sacrifício das inovações aceitáveis,
resguardem a continuidade evolutiva da. nossa formação política.
~
Ora, êste foi o critério desde logo firmado pelo Relator
que subscreve a presente "Exposição de :Motivos".
Parecendo-lhe indispensável o restabelecimenJo da. dualida.de de Camaras e do sistêma de deputacão proporcional
á população, sem prefixação de m á...d mos, pelos motivos
que adiante se CXI>,orão, forçoso era que logo cogitasse de
elaborar o subst.itutivo entregue ao exame da Comissão

Constitucional, no qual, do mesmo passo, transige com as
demais inovações propostas, não obstante temeroso dos efeitos de algumas delas.
Rejeitada a unicameralidade, era impossível conservarse a redação do anteprojeto, sendo, pelo contrário, mais natural que se preferisse a da Constituição de 91, a.liás atribuida a um mestre de mestre e já consagrada pela prática.
O substitutivo consubstancia acurados estudos de doutrina e de observação direta, êstes feitos á margem da nossa
atormentada e rica experiência republicana, estudos reconferidos ao lume das emendas de plenário, analisadas, uma
a uma, com o grave interêsse impost.o pelo assunto e pelo
alto aprêço a que têm jú~ seus ilustres signatários, como
representantes que são do povo brasileiro.
.
Para facilitar o metódico desdobramento da matéria, a
motivação seguirá o texto, se não tema por tema, o que
seria fatigante, pelo menos de sorte a dar realce á matéria
de maior importancia.
Junto a cada texto vêr-se-á, ainda, a indicação das
emendas aceitas, ate1ulidas, prejudicadas e rejeitadas, identificadas por seus números, pelos nomes de seus primeiros
signatários e pelos números das páginas em que se encontram no avulso respect.ivo. A escassez de tempo, a extensão da secção a relat.ar e o volume da massa de emendas
que lhe foram oferecidas tornaram impraticável a referência pormenorizada a cada urna delas.
Consideram-se atendidas as que de alguma forma influiram na composição dos novos textos. Seu elevado número testemunha a excepcional yalia da colaboração dos
Srs. Constituintes e o acatamento que lhe foi dispensado
pelo Relator, algumas vezes com sacrifício de suas convicções pessoais. Tal sacrifício, porém, foi conciênte e banhado do 'generoso pen~amento de que sempre é nobre a
transigência quando inspirada pelo bem do Brasil.
ART. 1° -

Assembléia Nacional e Camara Federal.

o substitutivo, em pleno acôrdo com os ditames da experiência humana, cristalizada pela doutrina, levando em
conta a teoria do Estado Federal e para mais sabiamente
atender á necessidade de equiponderação da representação
política 'dos Estados. restaura a tradição brasileira do Poder
Legislativo bicamel'ál, sem razão plausível interrompida pelo
anteprojeto.
-Os fundamentos, de ordem teórica e prática, sôbre que
o Relator se apoia para fazê-lo, e aos quais se reporta,
constam de exhaustivo trabalho de sua autoria, publicado a
31 de Dezembro último, no Jornal do Comércio desta Capital
e da justificação que se lê á págs. 67 e seguintes do avulso
de emendas ref-erente~ a~ Poder Legislativo.
A matéria, sem embargo <Ie sua considerável relevancia,
pouco interêsse despertou no seio da Sub-Comissão.
Dos membros desta, sómente um se manifestou de público, defendendo a unicameralidade: foi o ilustre Sr. Temístocles Cavalcanti, cujos argumentos se inspiram, de preferência, na opinião, aliás abalisada, do professor Harold
Laski, da Universidade de Londres. CÁ Margem. do Anteprojeto Constitucional. Rio. 1933) • Seja-nos permitido
advertir, todavia. que o próprio Pror. Laski, quando nega
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a conveniência da segunda camara, mal disfarçando seus declarados pendores socialisticos e sua translúcida hostilidade
á aristocrácia' inglesa, ao repetir a conhecida argumentação de Benthan, tantas vezes refutada, excetua a hipótese
de Estado Federal, acentuando que "le problême de l'assemblée centrale dans un État fédéral est cependant tout à fait
différent". .. (GJ'amrnaire de la Politique, Paris 1933, pagina 199) ..
Tão frágil quanto o arrimo obtido do ProL Laski é o
de considerar-se que entre nós não há por que se temer a
fatalidade da hipertrofia tio Poder Legislativo unicameral,
á vista de existir o Poder Judiciário com a "função de controle desse poder, tendo competência até para anular os
atos por êle praticados", (TH. C:\VALCA:-;'TI, op. cit., pago 13) .
Com "efeito, esse controle restringe-se ao exame da constitucionalidrule do. lei, sómente decretaycl, quando evidente,
tal qual sempre decidiram os tribunai.s norteamericanos e
brasileiros ...
Relativamente ao asserto de que "a representação dos
Estados em uma camara alta já hoje não constitue elemento essenci:J.I do sistema federativo", pelo fato de ver-se a
moderna organização constitucional da Alemanha e da Austria infringindo esse principio essêncial, asserto que tem
por si., igualmente, a ponderosa autoridade do SI', Ponte.s de
Miranda (Fundam.entos, Rio, 1932, pago 193), mais natural
nos parece contestar o caráter federativo com que essa organização se disfarça. Aliás, é sabido que Hugo Prenss,
principal inspirador da Constituição de ',,"eimar, sempre
perseguiu, com pertinácia, o ideal de unific<H:iio da Alemanha, vibrando golpes certeiros contra a estrutura federativa do Império, mais apoiada sübre os inter~sses dinásticos de suas famílias reinantes do que propriamente '>ôbr8
diferenciações regionais. Negar que a aulonürn-ia constitucional dos Estados membros e a parlicipaçiio rllJ,çtes no
criar;l.io da vontade do Estado federal, cOTlstituam o "si{Jnum
spccificum" que extr('ma o Estado Ictle'l'n.l do B.'11r.ill) unitário descen:Lra.li:ndo porquê algllns países indeYidamentl~ se
rotulam com o nome de federac;ão é, afinal. erigir em teoria o que não pa:">:a de empiri:mlO é pl'l.'parar a confusão
babélica das nomenclaturas, Dirl'mos com DUg'lli t.: "Sans
dou te, toute terminologic, lonte définition a quelquc chose
de convcntionnel. 1\lais c'cst pt'écisement paul' cela qu'il
faut s'entcndre SUl' lc sens que 1'on donne aux mots el
désigner par les mêmes mots, les rnêmes choses et par des
mots différents des choses différents." (So1tverain.eté et
Liberté, Paris, 1922, pago 1ô). Dar-se o nome de fedeJ'al ao
Estado que é apenas descentralizado ou apagar, corno faz
o eminente Sr. Pontes de Miranda, todos os traços que os
distinguem, poderá ser um hábil recurso de dialética. através do qual se insinue uma subconciente ou sorrateira
tendência unitarista, nunca, porém, ato de probidade científica. Depois de lidos e meditados os capítulos I e lI, da
parte UI dos Fundamentos, no qual jámais o l!.utor fu~i
dio nos definiu a característica do Estado federal, para limitar-se a contestar, uma por uma, as por outrem, já demarcadas, mais nos convencemos de que a autonomia constitucional dos Estados e a participação dêstes, na elabOração
da vOntade estatal, bastam para diferenciar o Estad(. federal, do Estado unitário descentralizado, pois ao defrontá-
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los, o Sr. Pontes de Miranda, pelo cc.·mum copioso de argumentos, limitou-se a advertir: "admitido tal critério, a
Áustria e a Alemanha de 1919 não ;eriam federativo.s ... .,
Ora, .abstraindo-nos da ironia da advel:tência, queremos considerá-la como verdade núa. Ou isso, ou então Estado feder'.Ll e Estado unitário descentralizado, são a mesma coisa ... Se são, porquê se recorrer a nom~s diferentes?
Dos nossos constitucionalistas, o ql:e com mais fulgor
defende o bicameralismo, julgando-o essenciai ao regime
federativo, é o eminente Sr. Carlos Maximiliano. (Com. á
Consto Bras., in ed., págs. 262 e seguintes.)
Resta, porém, a objeção da identidade do processo de
eleição .. , (TH. CAVALCANTI, op. cit., pago 70). Já o Sr. VÍTOR.
VIANA assinalara a propósito a opinião concorde do
Prof. Gannaway, que, no seu livro Comparative Free Government, deixára frisado que nos Estados Unidos a 178
emenda anulou a velha teoria de que o Senador americano
representa seu Estado como entidade política distinta (A
Consto dos Est. Unidos, Rio, 1933, pág. 26). Além da réplica de \Voodrow \Vilson, evidenciada pelo culto e brilhante publicista patrício, há a notar-se que a identidade
é mais aparente do que real. pois os Deputados se elegem
pelos dist1'itos p01' que se subdividem os Estados, enquanto
C:1H' O~ Sen::dol'('~ ::fio eleilo:; pr:ios E~tados como distritos
únicos. Sendo impraticável, em relação a eles, o sufrágio
proporcional, visto que a renovação do Senado se faz pelo
têrço, eleito apenas um Senador de cada "i:.,ez, este necessariamente há de representar o Estado considerado em
bloco .
.sôbre o velho tema da aceleração do processo legislativo, nada acrescentaremos ao que deixámos escrito no citado trabalho do J01'W1l do Comércio Não nos parece que
se deva legislar de carreira. A autoridade da lei anda muito
combalida por loda a parle, precisamente porquê se .tem legislado demais e ponco refletidamente. As Camaras não devem ler por finalidade criar lei,.; e sim afeiçoa.1· e elaborar
:lqt1l'1ns qut' 1~:1'r:'I·.iall1 da ;:(\n~tancia d05 sentimenlos e da~
aspirações nacionais. Desconfiemos dos pro.ietos de lei que
dromem nas represas legislativas... Salvas algumas excecões, ollsã(j dI'; conveniência duvidosa ou de aplicação prematura.
Contudo, para alcãnçar-se maior rendimento do processo legislativo, mais simples do que suprimir um instituto
enraizado na traflicão constitucional de nossa pátria: nos
parece a adoção das providências que o substitutivo propõe.
Além de tais providências, deparam-se no substitutivo,
conforme se vê de um lance, outra.]. modificações do sistema
de 91, algumas bem profundas. Serão evidenciadas de seu
turno. Por ora, quer-se apenas assinalar:
1°) Que se suprimiu a designação Cong1'esso lYàcional
conferida ás Camaras legislativas, explicável ao lume da
tradição nacional dos Estados Unidos (CARLOS l\!.-\....nMILIA!o,
Com. á Consto Bras., 1918, pág. 259), não porém entre nós,
perfilhadas, igualmente, as razões formuladas por AUR.ELINO
LEAL (Teor. e Prát. da Consto Fed. Bras., 1925, pág. 224),
e ademais disso por ser desnecessária, ":isto que jámais o
Congresso Nacional exerceu funcões propriament.e legislativas, pai!> as Camaras sómente funcionavam reunidas em
três hipóteses: no princípio e no fim de cada sessão ordi-
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narJa e extraordinária, nas respectivas sessões de abertura
e el1t:erramenlo, nas pl'imeiraspara ouvirem a leitura da
mensagem do Presidente da República (Const. de 91, art.
48); para apurar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 47) e para empossar estas duas
autoridades (art. 44). E tanto assim o entendia a Consto
de 91 que não incluiu os dispositivos citados sob a rubrica
do Porier Legislativo e ~im do Poder Executivo. Ora, isso
verificado, parece de melhor técnica dar-se, desde logo, ao
l)oder Legislativo a organização dual que a realidade
impõe.
2°) Que se modificou a organização da segunda camara
e a órbita de suas atiribuições ex-vi das tendências pulseadas no plenário e denunciadas pelas emendas atendidas.
Também para isso concorreu o observado propósito de repulsa ao modêlo de 91, que tanto distingue as correntes renovadoras nascidas da Revolução.
Para fugir a atritos com a mística que as anima, o
substituto adota outro nome para a nossa tradicional segunda camara. Entre o de Conselho FerJ.fJ'I'al e o de Camara Federal preferiu o último, porquê sôa mal ao ouvido republicano o tratamento imperial de conselheiro de que se investiria o representante dos Estados e porquê, segundo informa Maurice Block, no seu notável Dicionário Geral da
PoUl'iea, conselhos são "reuniões permanentes ou temporárias de pessoas chamadas a deliberar sôbre matérias governamentais e administrativas." Ao desenvolver o assunto. demonstra que são órgãos mais ligados ao Poder Executivo
do que ao Legislativo.
Supprimiu-se, ainda, neste artigo, a referência á sanção
do Presidente da República, para incluir-se no texto do
art. XX, atinente ás atribuições legislativas sôbre as quais
se deve admitir o veto. São dignos de atencão os comentários que a respeito produziu AURELINO LEAL (Op. cit .. págs.
224 e 849). Com efeito, acentuava êle:"a sancão é a
aqttiec':ncia do E:"ecutivo ao projeto volado nas Camaras.
Ora aquiecência e colaúoraçfLo exprimem idéias diferentes.
O primeiro vocábulo significa con.~en~imento. o segundQ
participação mim. trabalho. É colaborador aquele "que ajuda antro nas suas funções" (Aulete). portanto, aquelle que
toma parte an feitura. na organização de alguma coisa.
E é exalamente o que não acontece com o Poder Executivo,
entre nós. no tocante ás leis", E, depois de algumas considerações sôbre o alcance do véto, acrescenla: "De onde se concluI', evidentemente, que o papel do Executivo é de contrasteador da constitucinalioad~ e da utilidade dos projet(l~ das camaras legislativas. É uma funccão inspectiva, a
s11a. O Presidente nada acrescenta ás propostas do Con"resso, não lhes toca na contextura. Examina-as, submete-as ao contraste constitucional e utilitário, para dizer ao,
Legislativo de sua incompatibilidade com a lei magna. ou
com os interesses públicos".
Uma outra excelente prova de que a sanção, entre nós.
não deve ser considerada parte integrante do Poder Legisla7
tivo reside ne fato de que não se emenda mais o projecto
vetado, limitando-se o Poder Legislativo a mantê-lo ou não;
e no fato. mais significativo ainda, de que. no silencio do
Presidente, a lei entra logo em vigôr.
'\"OLU::\IE x
17
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ART. II S'3 a lei não designar outro dia ...
Suprimiu-se êste inciso. É desnecessário. Se houver
conveniência de uma reunião -em data anterior a 3 de maio,
convocar-se-ão as Camaras extraordinariamente. Soe a conveniência consiste na reunião posterior, áquela data, o recurso natural é o do adiamento. Além disso, há a ponderarse o que a respeito escreveu AUi\.ZLíNO LZ.\.L tOp. cit., página 231) .
Pelo primeiro fundamento, pareceu ao relator rejeitável
a emenda 675, da representação paulista. (Avulso - Poder
Legislativo, pág. 35). E' útil permitir o adiamento da sessão. Ora, fixado rigidamente o período de trabalho das Camaras de 1 de Julho a 31 de Dezembro, para evitar que se
alongue por mais de seis mêses, estará virtualmente prejudicada a possibilidade do adiamento, sem sacrifício do P13ríodo regular das sessões .

. . . Convocadas extraordinariamente, etc .••
A convocação extraordinária das Camaras por iniciativa
apenas de um terço dos seus membros, consoante propõe a
-representação paulista, não se jusUfi.e.a, máxime se fôt' mantida a Comissão Permanente. Que órgão, mais próprio do
que êste, poderá julgar da necessidade da convocação? Diante
da res-erva omissiva da Comissão, s6 a maioria dos membroS
das duas Camai'as deverá ter a faculdade da convocação extraordinária.
A emenda 967, da representação baiana (Avulso, 71), sugere uma redação menos conveniente do que a preferida.
O privilégiO de convocacão extraordinária das Camaras
deve ser concedido á Comissão Permanente e ao Conselho
Supremo, na plenitude de sua integridade organica. Ao ato
deve preceder deliberação formal.
A referência, no texto, á maioria dos membros, poderia
dar lugar á suposição de que o acôrdo eventual e descorrelacionado dêl-es, fosse bastante para a convocação, quando o
que se quer é que a Comissão e o Conselho, por assentadas
regimentais, deliberem a respeito.
ART.

lI,

§ 1

° - ... e

sôbre a remoção temporária
suas sedes ...

de

Dispositivo novo, inspirado pelo n. 2, do art. 25, da
Consto da Áustria e pelo justo reparo de BARBALHO, quandO
escreveu: "É natural que na sede do governo funcione o
Congresso. Mas circunstancias podem ocorrer em que sej::t
preciso fazê-lo noutro lugar, e de bom e prudente aviso teria
sido qu-e a Constituição houvesse facultado ao Congresso, em
casos -extraordinários, para garantir a isencão e independencia em seus tm,balhos, ou por outras circunstancias, funcionar, por deliberação própria, em outra parte, até cessar Q
motivo da mudança". (Op. cito pags. 81 e 82).
A CQnstitui~ã() da 'rcheccslcvaquia contêm preceito
identico. (Til. lI, § 6°, 2) .
AAT. II § 3° Caàa kgi~~latura durará quatro a:nos
Manteve-se.
mandato quatrienal do anteprojeto. A
Constituição de !H estabelecia o de três anos.
No tocante a êsse ponto, as consfituitões variam das legislaturas bienais da CoLQmbia (arL iOO), do ?léxico (artigo

o
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51) r- do:, Estados Unidos (Sec. 2, art. 10), ás septenais da.
Irlunda (art. 28). Na Tchecoslováquia, dura seis anos (Tit.
I. M i i). 1\Ia Inglaterra, (Par-liament act, 1911); na Lituania.,
Corto 27). e na Polônia (art. 11), cinco; e três na Estônia,
(nrUgo 39) e na Letônia (art. 10). A de quatro anos é, porém. ll. mais difundida. Adotam-na as Constituições de Weimnr (arL 23), da Áustria (art. 27), da Belgica (art. 51), da
Grécia (art. 38), da Rumania (arL 62), da Yugoslávia (artigo 69), da Turquia (art. 13). da Ar-gentina (art. 42), da
Bolívia (art. 58), do Chile (art. 38).
Tr-ata-se de matéria de indisputável impor-tancia. A duracão do mandato influe notavelmente sôbre a conduta do
representante do povo. Os mandatos bienais colocam-no sob
11 imediata vontade do eleitorado, não lhe dando ensejo á
afirmnr:üo de personalidàde, e produzindo o deputado de encoml:mdu. eleito pelos inter-êsses eventuais da plutocracia;
vinculam-no de tal maneira ás suas bases eleitor-ais que nêle
acnbn. dp-~aparecendo o "representante da Nação" para 50ml'nte ficar o méro executor das instr-uções dos seus comih,"I.('~. Os constitucionalistas americanos insistem
muito
nôslle reparo. Por outro lado, os longos períodos de seis e
llflW anos. imobilizam, excessivamente, a repr-esentação naclonnl. desprendendo-a de suas or-igens populares. Por isso
rnclImo só se observam nos regimes que permitem a pr--ática
dnll dissoluções parlamentares corl'ectivas dêsse inconveni-

l'nt.e.

O mandato trienal oferecia a vantagem, aliás discutível,
do fazer a composição das 'Camaras altenar com o quatriênio
prellldp-ncial. A emenda 88 do Sr. Guaracf Silveira (Avulso,
pnR'. 6) colima idêntico objettvo. A prática br-asileira. nêste
enllO, separa-se da americana. Ns Estados Unidos. a legislatura bienal tem criado maiorias hostis aOS presidentes, o que
dllVe ser considerado um mal. O Presidente deve governar
com a maioria que o elege. Entre nós, o mandato trienal
l'lompre permitiu, senão acor-oçoou, a intromissão indébita do
Presidente na composição da Camara ...Instalada com êle,
ou proximamente á sua posse, a Assembléia sentir--se-á com
OI' moivmentos mais livr-es, por que não poderá êle interferir nas renovações de seus mandatos ...
ART. IJI -

••.

em sessões públicas

O anleprojecto nada dispôs sôbre a publicidade das sesEntretanto, êsse é um dos princípios cardiais do govêrno r~presentativo, especialmente nas democracias. Figura
expressamente em todas as constituições antigas e modernas.
8ÕP.~.

Dispen5a fundamentação.
ART. I1I,

§ 2° -

Organização do plenário e refOrmas re-

gimo.;;ntais •

Dispositivo novo. A última parte é de importancia bem
maior do que aparenta.
Em 1929 realizou-se na Camara, por um processo de incrívetviolência, uma reforma regimental que praticamente
suprimiu a ação parlamentar da minoria. O ato foi de tão
desmarcado impudôr que o Sr. Rêgo Barros, Presidente da Camara. negou-se a assisti-lo com a sua autoridade. Foi quando a Camara iniciou a dizima de violências que a levaria ao
intort.uni.o de um penoso drama deflagrado em seu recinto.

Art'r.

IV-
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d iaÍ'cei.~ pal'a o Poder Legislativo

A redacção proposta resolve muitas dificuldades e
cntr'celas a da distinção êntre posse e exel'cicio, de di;,.
rei tos de cidadania. O cidadão brasileiro que leve o seu desinteresse pelas coisas públicas ao ponto de se não inscrever
como eleitor não merece a dislinç:.ão de um mandato de representação papular. Se está inscríto por tempo superior a
quatro anos, tem a idad~ suTIciênle para exercê-lo.
O anteprojeto exige que o cidadão seja bl'asileiro nato.
Ora, quem, ainda que não nascido no Brasil, adquire o título
de cidadão brasileiro, é admitido a votar e consegue o apôio
de sufrágios bastantes para ingressar nas Camaras legislativas, já satisfez condições que lhe dão direito &0 exercício do
mandato. Além disso, o fato material do nascimento no Brasil é, por si, bem poucá coisa, dian~e das determinantes complexas das lesi da hereditariedade genética. País de imigração, verdadeira retorta de fuzionamento de raças as mais
díspares, ridiculos nos ficam êsses pruridos de exaltação nativista.
Que se imponl1a tal requisito para ocupação de proeminentes postos do govêrno. nos quais se faclilta ao livre arbítrio individual não pequeno campo de exercício, ainda se
pode compreender; fazê-lo, porém, para exercício da função
legislativa, caracterizada pela multiplicidade de seus agêntes
e pela equivalência dos seus votos, parece excusado.
ART. IV, § ÚNICo -

Os Deputa.dos ás du,as Camaras

Poderíamos ter escrito - "os membros do Poder Legislativo". Preferimos a redação do substitutivo para entenderse que se consideram identicamente deputados os membros
das duas Camal'as.
ART. V -

Ajuda de custo e subsídio

A redação do anteprojeto é defeituosa. A ajuda de
custo não pode ser anual. Se fosse, teria caráter de
vencimento. E' uma contribUição para objetivo certo. pagase afim de que o Deputado se aparelhe para cada sessão legislativa, inclusive, quando convocado extraordináriamenLe.
A redacção do anteprojeto é obscura quanto ao subsídio.
Refere-se a um subsídio mensal sem esclarecer se pago
apenas durante os seis meses de sessão ou, ano corrido, durante a legislatura. O substitutivo mantém o regime de pagamento apenas durante os meses de trabalho. Eí o que decorre do inciso ".para cada sessão legislativa". Restabelecida a outra Camara, tornou-se indispensável declarar que é
igual .
. . . aquela e êste pagos pelo Tesouro Nacio1W.l
Jâ houve, entl-e nós, a tentativa de deferir-se o pagamento aos Estados, senão no todo, pelo menos em parte. Muito ilustrativos são os artigos que a êsse propósito Rui Barbosa estampou no órgão A Imprensa, de 14 e 17 de Junho de
1899, compendiados pelo Sr. Homero Pires, em comentãXio
do artigo 22, da Const. de 91 (Com. á Consto Fed. Bras.,
1933, pags. 61 e seguintes).
·Na Suiça, o subsídio dos deputados ao Conselho dos Estados é 'P.agO pelos cantões (art. 83).
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ART. v. PAR.\GRAFO Ú~ICO - ."Ues1rw qua.ndo verificadas
na Cornmis8ão Pennanente.
A referência á Comissão Permanente é feita para deixaI.' implícito que os seus membros receberão subsídio e
expresso que, por isso, ficam sujeitos á mesma dedução constitucional. A suspensão do subsídio nos adiantamentos e prorrogações das legislaturas legitima-se pelos
próprios motivos ·que recomendam o seu pagament6 durante
as sessões. 'São dignos de leilur-a os comentários de BARBALHO
(Op. cit., pág.i01). CARLOS :\IAXI,:\lILIAl"O (Op. cit.. , 303).
AURELI~O LEAL (Op. cit. 311), atinent.es á matéria.
O têxto condensa-os.
.
Advirta-se, todavia, ,que a experiência do Império parece
desaconselhar a medida. Para cumprimento do preceito, as
sessões ou não eram adiadas, ,quando o adiamento se impunha, ou eram encerradas sem prorrogação, para se I.'eabrirem,
dentro de poucos dias, em caráter extraordinário ...
iART. VI -

Os Deputados são inviolávets.

Dos comentadores da Const. de 1891, o que com
mais justeza, e clarividência discorre sôbre a inviolabilidade parlamentar, é o ISr. Carlos Maximiliano, Barbalho, (Op.
cit., pago 93), e Aurelino Leal. (IOp. cit. pago 2·85), mostram demasiado rufêrro á teoria do regime, quando a impugnam por antiquada. A razão está com o 131'. Maximiliano: "a
imunidade é o bI.'oquel do Legislativo contra as investidas
do Executivo descontente"; "se Os velllOs países. de regimen
amadurecido, não ousam derrogar a prerrogativa parlamentar, seria insania tenta-lo em nova Re,pública, oscilante ainda
entre a ditadura ec a a·nar;quia, teatro de constantes desinteligências entre o Executivo e o Judiciário, entre ambos e o
Legislativo", pelo que "na América do 'Sul a garantia deve
ser mais s6lida do que na Europa". (üp. cit. pág3. 290 e
291).

. .. no exercício das funções do mandato.
L<\ redação do anteprojeto é pouco feliz. Percebe-se que
o seu autor, pI.'ovavelmente por:quêconsidera insustentavel a
teoria dn delegação da vontade popu.lar por via de mandato
procurou evitar a referência a êstes. Apoiados na doutrina
mais autorizada e no direito constitucional positivo mais recente, também negamos assentimento á tal teoria. O Deputado é órgão de elaboração' da 'Vontade legislad.a do Estado e
não simples mandatário de uma vontade popular preexistente. Representa a Nação, pOl'Quê é escolhido para elaborar
por ela. a vontade estatal e não porquê esteja munido de um
instrumento politico de procuração. Mas haverá mal em consel.'Var-se a expressão já incorporada ã termtno]ogJ2t d" nosso
Direito Público, embora esvaziada de seu conteúdo classico?
Cremos ,que' não, pois, ademais. Caldas Aulete inclue entre as
suas acepções a de "confiança que Os eleitores depositam nos
Deputados que elegem". Ora, essa confiança continúa a ser
a condição básica da escolha ão deputado-órgão. Por isso,
manteve-se a expressão mandato para designar a atividade
dos. membros do Poder Legislativo, de acõrdo com as· emendas"do ilustre Deputado Daniel de Carvalho.
Atendendo aos intuitos manifestados pelos §§" 10 e 2°,
do art. 26, do Anteprojeto, conservou-se o texto de 91, com
o acréscimo do inciso. restrito explicativo - "das funções....
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o exercício do mandato tem lugar com a abertura das Ca..
maras. Dizer que os Deputados são invioláveis durante o
exercício do mandato seria passar além dos propó~itos do
anteprojeto. Explicar, pela redação complicada de dois parágrafos, ,que a inviol31bilidade se restringe aos atos especificas do mandato, afigura-se prolixo e deselegante. A intercessão do incíso completa e esclarece o período: "Os Deputados são inviol'á:veis púr suas opiniões, palavras e votos no
exercício das funções do mandato". Ao lume da teoria do
deputado-órgão, o mandato é uma função. As constituições
da Austria (arts. 55, 57 e '58) e da Grécia (art. 61) empregam o vocábulo ".função" com a exata acepção adotada pelo
subsLitut.ivo.
ART. v'11 -

Imunidade.

~edação
aperfeiçoada. A locução "não poderão ser
presos nem processados criminalmente", 'que se lê no
Ant.eprojeto, repelida de igual texto da Constituição de !ti,
presta-se ás vacilações do intérprete, levado a supor que o
advérbio criminalmente rege não só a palavra "processados"
mas também a palavra "presos", restringindo a imunidade ás
prisões por fato delit.uoso. A redação preferida atalha êsse
risco e ordena a matéria com mais apuro .lógico, pois a prisão, pelo commum, vem depois do processo, salvo exatamente o caso de flagrancia.

ÂIl.T. VII.

§ 10 -

Prisão em flagrante •

inteiramente nova. O anteprojeto, re[Pe..
Lindo a ,Constituição de 91., estatue, como regra, que o
Deputado não pode ser p.rocessado criminalmente, nem preso, sem pl'évia licença de sua Camara. Excetüa-se, porém, o
caso de flagrancia, em crime inafiançável, possibilitando,
ipso facto. a prisão e o processo, sem licença prévia, sendo
êle levado até o encerramento da formação da culpa. Porquê? Naturalmente po:r:quê, no caso previsto, o abalo público
justifica a suspensão da irrJUnidade. Mas, o assunto não
deve ser encarado por esse prisma. Pode suceder qué não
haja flagrante em crimes de repercussão excepcional. ficando o processo e a prisão do Deputado que os cometa sob
o império da imunidade; e o haja em delitos que o Deputado pratique no desagravo de sua honra ou em defesa
própria, delito talvez favorecidos com a simpatia pública,
sem que o seu autor se abrigue pelo privilégio da proteção
constitucional.
Por out.ro lado, não se perca de vista que a imunidade
tem por objetivo r·eguardar o Deputado contra o perigoso
arbítrio d&: Poder Executivo e das autoridades a este B'Ubordinadas, não por injunções de ordem pessoal e sim por superior exigência do interesse público.
Rui, como de costume, exhaure o tema ao escrever sôbre a prisão do almirante Wandenkolk. então Senador da República, a vi'brante e substanciosa página_ que o 61'. Homéro
Pires reestampa no voI. 2°, em comentário do text.oem
exame. Nela me inspirei para operar a inovação proposta.
com efeito, verificad.a a hipótese da prisão em flagrante,
torna-se essencfal que ás Camaras logo Se faculte o ,estudo
de suas peças, para o fim de apurar se houve, ou não, regular qualilficação do delito ou perfeita caracterização da
flagrancia... Um grande leader da oposição, cuja palavra em
certas emergências entrave importantes manobras de política
.aedaçã~,
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presidencial, poderá ser submetido a uma prlsao de flagrante duvidoso, senão mesmo simulado, em crime de inafianç.abilidade aparente, senão mesmo suspeita, maximé se
considerarmos que há no Código Penal uma figura de delito particularmente propícia aêsses desvios de interpretação,
a saber - a da tentativa.
"Objetam-nos, porém - ponderava Rui - que essa faculdade (a do exame da flagrancia) não é imprescindível,
porquê, antes da pronúncia, os autos subirão á Camara ou
ao Senado, e a irregularidade inicial da prisão receberá, nessa
fase do processo, o seu corretivo. Mas êsse remédio, além de
reduzir-se a uma burla, não corresponde ao pensamento constitucional, porquê, segundo êste, os autos são remetidos á
Camara competente "para resolver sôbre a procedência da
acusação", e esta pode verificar-se, sem que, entretanto, o
crime, a ·que se refere, seja dos ,que legitimam a detenção do
representante sem prévia aquiescência parlamentar. Logo,
não será uma garantia, mas· um simulacro dela; já porquê a
oportunidade, que á Camara se dep:l,ra, não é para conhecer
do processo, mas da imputação; já por,quê Soe a prisão tiver
sido ilegítima, não há, no têrmo de sumário, meio de retroagir ao seu princípio, e anulá-lo no tempo decorrido".
(H. PIRES, Comentários, voI. 2°, págs. 46 e 47).
Lt\. redação do substitutivo atende, de maneira satisfatória, aos ensinamentos subministrado's pela nossa experiência e pela da Bélgica, que Rui tão belamente estudou, e
epuipara-se aos similares das Constituições da Letônia (artigo 29), da Lituania (arl. 40), da Yugoslávia (art. 88),
da Tchecoslo'V,áquia (§ 25, til. II), da Turquia (n. i 7, capítulo II), da Grécia (art. 56) e da Áustria (art. 57, número 3).
ART.

27, §§ i O e 3°, do .4nteprojeto. Supressão.

A imunidade só é admissível porque é essencial ao exercício da representação. Não é um privilegio pessoal. Assim
considerada, deveria ser proscrita da Constituição, democrática nos seus princípios e nas suas aspirações.
O Deputado só poderá dispensá-la renunciando ao mandato.
A redação - "não poderão ser processados cr-iminalmente, nem presos"', adstringindo o advérbio á regência. do
vocábulo "processados'" - obedece ao deliberado propósito.
de deixar entendido que a imunidade protegerá o deputadó
contra quaisquff1' prisõe.ç e não somente' contra as por fato
criminoso. Tornou-se desnecessário. em consequência, repetir que a imunidade o protegerâ "contra qualquer prisão
civil ou militar", tal qual faz o § 3°, do art. 27, do Anteprojeto.
Se o Depu~do, recebido o diploma. não pode ser processado nem ser preso, sem licença prévia de sua Camara,
salvo o caso de flagrancia, em cri'me inafiançável, evidentemente ficarão inoperantes, diante do imperativo da proibição constitucional, Os processos já iniciados, e dependentes
de licença os que tiverem de ser movidos em razão de faltas
anteriores. A Constituição deve fixar regras absolutas e só
as -desenvolver para executar e não para interpretar.
à última exceção, consoailte foi notado, é ilegítima, antipática e desnecessá:ria. O Deputado deve prestar sempre
todos os depoimentos e informações, sôbre o exercício do
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mandato. O mandato é função pública, por sua própria natureza.. Poder-se-ia admitir que aConstituicão lhe impuzesse o dever oposto. isto sim. E, se o fizesse, andaria bem,
porquê a sancão que a lei institúe -para obrigar o cidadão
a depor, a saber - a da conducão debaixo de vara. ou melhor, sob prisão e a do processo por desacato, somente será
de aplicar-se ao deputado, depois que sua -Gamara o consentir. Vê-se, poi!', quanto êle está á vontade para acudi~,
ou não, á intimação para depôr ou prestar informações.
O Anteprojeto, - é visível - limitou neste tópico, o
que vem disposto nas constituições da Alemanha (art. 38),
Baviera (§ 37, sec. VI, Letônia (art. 31). Mas não o fez
com acêrto, pOI"que a isenção por elas assegurada não é
plenária, sendo ao oposto disso, restrita áqueles assuntos e
pessoas sôbT'e .os quais () deputado ideva '>(juardar ,sigilo em
razão do mandato. O texto bávaro é de expressiva clareza:
"Se um Deputado, nesta qualidade, recebe de alguem a confidência de fato ou Cl'nfiou tal fato a aloguem, tem o direito
de se recusar a depôr a respeito de tal pessoa o fato".
Ora, o Anteprojeto vai muito mais longe: exonera o
deputado de depôr "sôbre assunto de qualoquer modo concernente ao exercício do mandato".
ART. VII
diploma ...

-

Nenhum Deputado desde' o "ecebimento do

O Ailteprojeto institue a incompatibilidade mas não lhe
fixa o ponto de início. A Constituicão de 91 dizia - "desde
que tenha sido eleito", desse feitio incidindo na crítica procedente de AURELINO LEAL (op. cit., págs. 321 e. 322). O
cidadão elei'to só se torna d'eputado depoi~ que recebe dIploma .

. . .poderá celebrar. contrato ...
lA incompatibilidade. técnicamente considerada, entendese 'Com as drcunstancias posteriores ti eleição. As anteriores

são antes objeto da inelegibilidad"J. Por isso mantivemos o
"podel'á celebrar" da Constituição de 91.
ART. VlII, § 10 f:utivo da União •..

A

aceitação de comissão do Poder Exe-

A nova redação satisfaz aos intuitos do anteprojeto e da ConstituÍl.:ào de, 91. facultando com prudentes reservas, outras modalidades de cooperação entre os
deputados e o govêrno. No momento em que Se quebra a rigidez de sepa.ratismo dos Poderes, não mais se justifica o
excessivo rigor dos textos modificai1os. A licença da Camara
tornam públicos os intuitos do GovêI"DG ao comissionar o
Deputado, assim impedindo as manobras de envolvimento do
Legislativo pelo Ee~ecutivo e o favoritismo condenável.
ART.

VIII,

§ 20

-

•••

àe qualquer outra {ltnçáo pública.

Golpeia-se de vez a velha pendência·: Só é incompatível
com o e~el'Cício do mandato de deputado o simultaneo de
outra qualquer função pública.
Os argumentos produzidos por AURELINO LE.'\L, no longo
comentário do arL23, da Constituição de 91, são de palpá-
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vel inconsistência. Os deputados são numerosos e largo é o
tempo de seus trabalhos, em comparação com os de outras
assembléias públicas ou privadas. O próprio desdobramento
de tais trabalhos possibilita a intervenção sucessiva e oportuna de todos, segundo suas aptidões e sentimentos polítiços. Não se viu jamais, em parte alguma,~todos OS deputados tratando com igual interesse de todos os assuntos. É.
pois, de pura fantasia entender-se que sofre o interêsse público com a permissão, para o deputado, de exercer outras
funções. Compreende-se a sua recusa em se tratando de
tribuais e consel.hos administrativos. de escasso número de
membros, nos quais o trabalho se distribue individualmente.
Nas Camaras legislativas, sempre numerosas, seria extravagante.
Além disso, como se há de impedir a profissionalização
do político se lhe trancarmos a prática ordinária de suas
atividades lucrativas? Muito pelo contrário, deveríamos
assegurar aos deputados todos os meios de exercício do
mandato sem interrupção de sua vida profissional, ainda
que lhe reduzindo o subsídio.
É como procede o geral das nações européias, nas quais
se lhes garante livre e gratuita circulacão em todas as vias
férreas, para que frequentem as Camaras sem se afastarem de seus campos de trabalho. No Brasil. por fôrça
da vastidão territorial e da carência de transportes rápidos,
somos obrigados a exigir o deslocamento dos representantes
da Nação e de suas fam lias e a suspensão de sua atividade
profissional. Muitos, por via de consequência, experimentam prejuizos consideráveis, não sendo poucos, por igual, os
que perdem, para seus concorrentes. as clientelas pacientemente conquistadas... Esses, dai por diante, hão de ser passivos instrumentos dos dominadores das máquinas eleitorais,
porque. a torturada ansia da reeleição não lhes permitirá o
gozO da independência.
Convém, pois, que previnamos, o mais possível, tão doloroso e nocivo estado de coisas, facilitando o exercício simultaneo do mandato e de outras funções, desde que não
públicas .
. • . funcionário civil ou militar,...

A segunda parie do parágrafo trata com tal severidade o funcionário eleito deputado que praticamente o
exclue da representação nacional.
A discussão do tema, no seio da Subcomissão. foi demorada (Ata da sa Sessão, Jonlál do Comf3rcio, 15/XII/932).
O debate denuncia a persistência de sentimentos nem
sempre relacionados com o interêsse público. No momento em que, por toda a parte, se cogita do meio de dar-se
á representação nacional uma feicão organica e capacitária.
com assinalada intervenção _dos técnicos da administração
pública, é desapontador que, no Brasil, se tente privá-la do
concurso destes.
.
Na Alemanha (Const. de Weimar. art. 39; Consto da
Baviera, § 35, seco VI; Consto da Prússia, art. 11). não somente. aos· funcionários civis e militares Se garante pleno
direito á investidura do mandato político. como ainda se
lhes concede a licença necessária para propaganda eleitoraZ.
Na Austria, igualmente, podem acumular' o exercício dos
postos que ocupam com o do mandato e s6 entram em li-
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cença para preparo de suas eleições. Na Tchecoslováquia
(§ 20, tit. II), são licenciados para exercer o mandato. eom
reserva de vencimentos,.. salva a parte pro-labore e o direito
de acesso por antiguidª,de. Só nos países balcanicos vimos
textos idênticos aos do anteprojeto. No Yugoslavia, a Constituição proíbe a eleicão~e militares, mesmo em disponibilidade (art. 70). Na Gr~cia, os funcionários civis e os mi"
litares somente podem ser eleitos denois de se exoner-ªrem,
sendo que os primeiros só poderão ser renomeados depois
e transcorridos seis anos do têrmo do exercicio do mandato. Os militares perdem definitivamente os post.osl
Os motivos determinantes do texto do anteprojeto não
satisfazem. Não bã mal que o militar. eleito deputado. arrisque a desaprender a sua técnica, nem é só com ela que
se pode servír ao Exército. Encaminhado o assunLo por
aí chegaríamos, talvez, ã. certeza de que em muitas comissões da própria ativa militar o oficial desaprende mais a sua
arte do que nas Camaras, quando não se deixe abater por
um desanimo que nêle arruina a -própria sensibilil1ade cívica. Ademais, o argumento seria diKIlo de consIderação se
bouvesse perigo de ingressar nas Camaras grande massa de
militares. :Esse perigo, porém, não existe. Ainda que a totalidade dellas se compusesse de militares seriam estes menos
da décima parte dos quadros do Exército e da Armada. O
seu número, todavia, jamais elevou-se acima de cincoenta.
Ora, cincoenta ôficiais, retidos por seis meses em função
extranha aos· seus postos, não podem, com isso, comprQmeter a defêsa nacional. Por ~outro lado, convém que DI) Poder Legislativo haja elementos das classes armadas, não s6
para que o orie..ntem a respeito dos assuntos técnicos relacionados com a defêsa nacional, como ainda para que participem da intimidade do ambiente no Qual se elabora a política e possam retificar os juizes menos .iustos que, sÔbre êle,
formem os seus camaradas arregimentados. Isso evitará
muitos equivocos e sobretudo essa antipática separação de
p;lisanos e militares, que o sistema atual de recrutamento
torna injustificável, uma vez que é a mocidade nacional que
povÔa os quarteis.
Considerando, porém, o dano que sofre o moral do funcionário em atividade ao se ver preterido pelo que já ocupa
uma posi~ão de realce, como é a do deputado, e para impedir as carreiras inteirantente feitas dentro das Camaras e
sob a influência da polítIca, concordamos em corLar o acesso
mesmo por antiguidade•
.ART. VIII, § 3° ... que será decretado pelo SuperiO'r
Tr.ibunal Eleitoral ...
O Substitutivo, nesta. parte, l'estabelece o que foi votado
pela Snb-iComis:"ão (-Ata da ·Sa. Se:"i'ào, Jornal do Couu:rcio,
15/XII/32) •

-

O eminente Sr. Afránio de 1\1elo Franco sugeriu que a
declaracão da perda'po mandato coubesse ao Tribunal Eleitoral, sendo secundado pelo Sr. João Mangabeira e pelo
Sr. Carlos Maximiliano, manifestando-se em desacõrdo apenas o Sr. Osvaldo Aranba, que acabou aceitando a emenda,
aliás, também aprovada pelos demais membros. Nem se poderia compreender, dentro do sistema do anteprojeto, largamente apoiado sôbre a Justica...Eleitoral. aue se subtraísse.
á competência desta, matéria tão caracterizadamente de sua
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órbita. Concedendo a qualquer cidadão o direito de provocar o Decreto, tornamo-lo de segura aplicação .
.ART. IX mandato •••

••. Sef'á considerado como renunciante ao

Não nos parece aceitável a objeção do Deputado Belmiro
de Medeiros. A perda do mandato n.ão é pena: resulta da incompatibilidade. O deputado que, depois de diplomado, contrata com o poder público, incompatibiliza-se com o exercício do mandato e, ~or isso, o perde. A idéia de pena implica
a de culpa, elemenfo cuja presença não é acusada pela. análise do fato determinante da incompatibilidade.
Se o Deputado deixa de comparecer ás sessões, sem causa
justificada, o que se deve entender é aue tacitamente renunciou ao mandato. Asstm o obriga o Substitutivo.
O outro reparo feito pelo mesmo .loven e ilustre colega
foi atendido, á vista de sua justeza .
.ARo? x -

ComÜJ~ão Pt!T17U1.nente.

Sem embargo das emendas supressivas. julgamos aoo1'maliter a Comissão Permanente. instituída pelo anteprojeto. Uma vez que o tempo de duração das sessões legislativas foi fixado em seis meses e que as suas prorrogações
não serão subsidiadas, convém que haja um órgão do Poder
Legislativo em funcionamento durante a ausência das Camaras, exercendo sôbre o Pod.er Executivo uma assistência
compativel com as atribuições essenciais do Poder Legislativo. Não se trata de idéia nova, que tivesse surgido na Europa depois da guerra. Demonstra Aurelino Leal que desde f860 o assunto tem merecido a atencão dos homens públicos da Amériea do SUl (op. dt .• TJaJ;. 242). O Cbile li
adotou (Const., arts. 48 e 49). O México. na sua Constituição de f9f7, criou uma Comissão Permanente composta de
Si membros: i5 deputados e f4 senadores e os presidentes
das duas Camaras (arts. 78 e 79).
Na Alemanha há comissões permanentes em todos os
parlamentos. (Weimar, art. 35; Prússia. art. 26; Baviera,
L. f o de nov. de i92S.)
Restaurada a dualidade de Camaras e tomadas em apreço as emendas que mandam compor a Comissão com um
membro de cada EstadQ, notadamente a de n. 975, da ban.
cada baiana. pareceu-nos de bom alvitre constituir a Camara Federal com dois representantes por Estado, um dos
quais eleito na Assemblia, pela representacão de cada Estado e compor a Comissão Permanente com êsses membros,
que são, ao mesmo tempo,representantes dos Estados e da'
Assembléia. dessarte investidos da confianca das duas Camaras constiLutivas do Poder Legislativo.
t~do

ART. X, § 1e -

CM1i~ettJ

d Co'71lU8â6. Permtmmte:

O Anteprojeto nada dispõe sôbre as alribuiçõps da Comissão, permitindo que sejam determinadas no Regimento
Interno da Assembléia e em lei ordinária. Erro considerável,
para logo entrevisto pela representação "'Paulista. (Em 663,
avulso, pág. 38). Não convém fiar muito da leJtislaeão ordinária, em se tratando de funcionamento dos poderes constitucionais. Se fi..car para lei comum o traçar da órbita da
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Comissão Permanente, bem poderá suceder que a política
acabe suprimindo virtualmente as Camaras. depois de prevenir 3. composição de uma Comissão Permanente dócil aos
seus caprichos. Êste. o grande perigo que entrevemos na
criação dêsse novo órgão do Poder Leltislativo.
Se isso acontecer, estará virado o feitiço contra o feiticeiro
e ao invés do Poder Executivo sofrer um refôrco de contrôle
do Poder Legislativo, êste é que estará praticamente emasculado.

ART.

mento ...

x, letra ~ -

estudar e preparar projetos em anda-

Pelo disposto na alínea c, a Comissão deverá estudar e
preparar projetos em andamento e organizar outros que se
lhe afilf"üL'em convenientes, ou que lhe forem encomendados
pelas Camaras, afim de que sejam submetidos á deliberação
destas ,ao reabrir-se a sessão legislativa. Muito proveitoso
será êsse trabalho da Comissão. A Constituicão do México.
entre as airibuições da Comissã.o Permanente de suas eamaras, inclue a de dar parecer sôbre todos os assuntos QUe fiquem sem solução paT,a que no período i~diato das sessões
siga m.seus tramites. Segundo WOODROW WILSON. mesmo
nos Estados Unidos cogitou-se de uma Comissão Executiva
da Camara, á qual-competiria "examinar e classificar todos
os projetos que tivessem recebido parecer favorável da parta
das outras eomissões permanentes e apresntá-Ios conforme
a ordem de sua importancia", ou mais sinteticamente, dirigir
os negócios pendentes e guiar a Camara na distribuição do
seu trabalho ~Gov~rno Cangressional, pág. 174).
ART. X. LETRA D f1VJ.1'a$ • ••

convocar ezt7"aordináriamente aS' Ca-

Esta competência de convocação extraordinária das Camaras, quando o exigir o intere8se nacional. é de enorme
relevancia e, se a Comissão não se deixar envolver pelo Presidente da República, atuará automaticamente como freio
oposto ás suas demasias.
A Constituição de 1891 admitia a convocacão extraordinária do Congresso, mas a fazer-se pelo Presidente da
República, a quem deteria. com exclusividade. o direito t1e
apreciar a conveniôncia e a oportunidade da medida. Ora,
os Presidentes preferiam governar sozinhos, e não raro
guardavam suas medidas políticas de maior repercussão
para ,o periodo de silêncio das Camaras.
Instituida a Comissão Permanente e armada do direito
de as convocar extraordinariamente. tudo mud::trá de figura ••. Premida pela opinião, nos momentos críticos, ela usará dêsse privilégio, abrindo, com as Camaras, sôbre a ação
do Govêrno, a plena luz dos debates.
Trata-se, come se vê, de importante limitação dô ~r
bitrio presidencial.
ART.

Xl.

-=- '"

e comissõescde #ndicancit18•..

Algumas constituições· de após guerra, . imitando o
exemplo inglês, instituíram comissões parlamentares de sindiçancia ou inquérito.
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Na Alemanha podem ser criadas desde que o requeira
um quinto dos membros do parlamento (art. 34). O mesmo
se observa na Grécia (art. 55). Na Letônia. o requerimento
deve ser de um terço. Na Austria (art. 55), Polônia (artigo 34) Tchecoslováquia, (§ 52, tiL TI), na Turquia (artigo 22), na Iugoslávia (ar'l. 81) e na Rumania (art. 50) exige-se prévia deliberação da Camara.
O Dl'. Ottmar Buhler, em seus breves comentários sôbre a 'Constituição de \Veimar, encarece a utilidade desses
novos órgãos parlamentares, maxime como processo de luta
do Reichstag contra o Govêrno. ou da minoria paI'lamentar
contra a maioria. (La Consto .4.ll;'!numa, Barcelona, 1931, página 64). '
Andou bem a Subcomissão perfilhando a novidade.
Uma oposição de setenta Deputados poderá, por intermédio
dela, exercer uma fiscalização contínua e benéfica sôbre a
atuação do Govérno, investigando todas as suas iniciativas e
fazendo pairar sôbre as repartições públicas a ameaça de
vistorias salutares. A simples possibilidade da sindicancia
produzirá excelente efeito cataIítico.
ART. VII -

Comparcc~mento

de Ministros de Estado.

Segundo se lê em WILSON (Congressional Govermnent,
1913, pág. 257), os primeiros Congressos da União americana pareciam considerar os membros do Ministério como
algo mais do que simples auxiliares do Presidente, assegurando-lhes não pequena autonomia de ação e o direito de
comparecerem pessoalmente perante o Congresso, afim de
prestar esclarecimentos ou sugerir providências.
Não admira que assim fosse, pois ao lançar, como fundamento do sistema de govêrno que instituiam, o pTíncípío
da separação de podel'es, bem longe estavam os convencionais de Filadelfia de emprestar a êsse princípio salutaríssimo o absolutismo que, graciosamente, lhe é atribuido por
quantos o julgam sem mais detido exame. Pelo contrário, o
que se induz do capUtulo XLVII, do Federalista, é que uma
das relevantes censuras feitas á Constituição por êles elaborada, foi a de que desprezara inteiramente tal princípio.
Nêsse capítulo, e nos dois seguintes, l\1,adison estuda o tema
com a maestria costumada, fixando o exato sentido do "famoso texto de Montesquieu e demonstrando o acerto cOm
que a convenção o aplicara.
A teõria americana aã separação de poderes, em plena
concordancia com os verdadeiros intuitos da teoria análoga
de Montesquieu, em realidade não os isola, não os contém
em compartimentos estanques; antes os articula e harmoniza, tão sómente impondo como essencial que se não
confundam nos mesmos órgãos e livremente se' executem
por agentes de vontade própria, quanto possível escolhidos
sem qua~quer dependência recíproca. Di-lo com indisputável clareza o captítulo LI, do Federalista, cuja autoria não
se sabe se é de Madison ou de Hamilton: "Para offerecer a
necessária base ao e.'\:ercício separado e distinto dos poderes
de govêrno, que em certo grau se admite como éssencial á
proteção da liberdade, é evidente que cada um dêles deverá
ter uma vontade própria; e, consequentemente, deverá ainda,. ser constituído de maneira tal que os membros de cada
um tenham a menor ingerência possível na designação dos
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membros dos dois outros. "Eis. no t~xto original, êsse principio essencialissimo do sistema presidencialista:
In order to la.]1 a due foltlldation for that separate and
distinct exerci~ of the different powers of government,
which to a certain extent is admitted on all hands to be essental lo the preservation of liberty, it is '3vident that each
department should have a will of its own; and cons-equently should be so constituted that members of each should
have as little agencv as possible in the appointment of the
members of the others." (The Fed. - Every man's LibraTV, 1917, pág. ,263.)
.
Dess'arte se evidencia que, para os fundadores do presidencialismo, assegurada se achava a separação dos poderes desde que cada um tivesse autonomia de vontade, objetivo êste sórÍlente atingível quando cada qual fôsse organIzado independentemente, por investidura popular, através de
condutos diretos não comunicantes. "from the same fountain of autority, the people, through channels having no
communication whatever whith one another"" - The Federalist, 263-264) .
Nisso consiste, realmente, a apregoada separação tios
podeT>:;s, característica do presidencialismo, com a ressalva
feita, por Madison, no tocante ao Pooer Judiciário, em primeiro lugar porquê se reclamam para seus membros atributos especiais, não suceptíveis de apreciação popular; em
segundo porquê a vilaliciedade com que são nomeados logo
afasta o perigo da dependênci,a condenada. (§, página 264.)
Isto posto, torna-se patente que nenhum princípio essencial do sistema presidencialista colide com o propósito
de possibilitar-se a chamada de Ministros de Estado ao recinto das Camaras para lhes prestar esclarecimentos. Colisão haveria e fulminante, se a'estas se facultasse o direito
de impor, direta ou indiretamente, a demissão dos membros
do Govêrno, visto que êsse direito, sim, destruiria uma das
bases do sistema, - a da independência dos poderes, imprimindo-lhe a feição mais distintiva do parlamentarismo.
E aí está porquê os próprios autores da Constituição de
Filadelfia não hesitaram em autorizar a prática do c0I!!Parecimento pessoal dos Ministros ã Camara dos Representantes, prática a que aludiu Wilson. Por isso, em 1864, o Senador Pendlelon, do Ohio, secundado por James A. Garfield
e James G. Blaine, querendo restabelecer aquêle . costume,
não pensou em reforma da ConsUluição, limitando-se a tentá-lo num simples projeto de lei. ~sse projeto, que permaneceu esquecido até 1881.. teve por êsse tempo, graças, aos
esforços do mesmo Senador Pendleton, amparado por inúmeros colegas da maior ilustração e autoridade política,
uma grande voga, sendo objeto de acurados e brilhantes estudos por derradeiro condensados no parecern. 837, apresentado ao 460 Congresso, 3& Sessão, a 4 de Fevereiro daquele ano,. cujos tópicos principais são reproduzidos por
VfTOR VIANA, na sua oportuna e bela obra Constituição do3
Estados Unidos (págs. 183-184).
Em 1924. a i7 de Outubro, proferindo notável discuno
em Albani .charles Hughes, eminente estadista americano,
depois de condenàr com veemência o parlamentarismo e de
exaltar a estabilidade do sistema de govêrno de sua pátrIa,
concluiu encarecendo a conveniência de se permitir um
contato mais frequente e direto entr~ o Executivo e o Le-
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gislativo, .pondo de novo em ordem do dia o pálpitante
tema.
Proclamava Hughes que si os membros do Gabinete tomassem parte nas discussões travadas em qualquer das Camaras sôbre assuntos de suas pastas, por certo que se evitariam muitos malentendidos e que se faria apreciável economia de tempo, pois, uma breve declaração dêles bastaria,
muitas vezes, para clarear as questões mais controvertidas,
assinalando que para conseguir-se tal nenhuma reforma
constitucional seria necessária, sendo suficiente uma simples mudança de praxe (ViTOR VIANA, op. cit., pág. 183).
No ano passado. coube ao Dr. Nicholas Murray Buttler,
presidente da Universidade de Columbia, ao discursar sõbre a
Nau do Estado Norte Americano, no Museu d~ Arte Parrish,
em Southampton, reportar-se ao parecer Pendeton e preconisar a presença dos membros do Gabinete nos plenádos
do Congresso, advertindo: "chegar a isso sem de nenhum
modo nos desviarmos dos princípios fundamentais do nosso
govêrno e sem uma só emenda á Constituição, seria coisa
tão simples que admira que há muito não esteja feita".
Carece de fundamento, pois, a crítica mais de contínuo
feita, ao regime presidencial pelos publicistas europeus de
Direito Público, consstente na já enfadonha, por muitos repetida, asserção de que nos Estados Unidos a Constituição impede um franco e imediato entendimento entre o Executivo
e o Legislativo, o que força o primeiro a recorrer a combinações furtivas e prenhes de corrupção, ou por outra aquêle
parw-mentarismo de corred~:;s a que tão saboreadamente
alude o Sr. Mirkine-lGuetzévitch, reincidindo no mais superficial dos lugares-comuns da literatura européa relativa
á matéria. Nos Estados Unidos, não se quis ainda restaurar
a praxe primitiva do comparecimento de Ministros aos plenários legislativos, provavelmente porquê a ação dos partidos, desenvolvida á margem da Constituição escrita, supre
aquela falta.
Se nos Estados Unidos, o comparecimento de Ministros
ás Camaras, depois da prática inicial, referida por Wilson,
passou a ser aspiração de inovadores na República Argentina há muito que se acha incorporado ao sistema nacional
de Govêrno. Aliás consoante afiança Matienzo, nêsse particular a Constituição da República Argentina, afastando-se
sensivelmente do modelo americano, confere ao Pr~sidente
da República poderes ainda mais extensos do que os do Presidente dos Estados Unidos, pelo que, para evitar sua demasiada concentração nas mãos de um só homem, torna os
seus Ministros pessoalmente responsáveis, de accôrdo com a
tradicão nacional anterior á tirania de Rosas (El Gob. Repr.
F-ed. en la Rep. Arge., Madrid, 1917, pág. 123). Ao que
parece, todavia, a opinião de l\latienzo não é pacífica, pois
êle próprio informa ser "corriente en la Republica Argentina profesar como principio de Derecho constitucional el de
que los ministros no forman parte deI Poder ejecutivo y
.san solamente secretarios suyos" (op. cito 162), para em
seguida defender, extensa e vigorosamente, sua doutrina
haurida da tradicüo nacional. Posta de margem a .contro.vérsia, o certo é gue pelo art. 81 da Constituição Argentina
,a assinatura do Ministro é formalidade essencial i\ eficácia
Aos aiós <iegovêrno; pelo art. 88, cada 1\(inistro responde
individualmente pelos atos a que tenha dado sua aprovaçllo e
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pelas medidas df:'liberadas em comum; e pelo
ar!.. 92. pode assü:tir ás sessõt;s do Congresso e participardos debates.
~o Brasil. a mística republicana foi, como sempre, radieal: levou o sen requinte de reação contra o parlamentarismo do Império ao ponto de substituir" no art. 48 do projeto de c0!15tituição oferecido pelo Govêrno, artigo atinente
aos Ministros de Estado, já de si claríssimo pelo propósito
de os fazer méros auxiliares do Presidente da República e
agenles de sua exclusiva confiança, o inciso - "que lhe referendam os alos" pelo adotado - "que lhe subscrevem os
atos"; e isso porquê "ã palavra referenda anda associada,
na tecnologia do direito constitucional, a idéia de responsabilidade", enquanto que subscrever, embora em certa acepção valha o mesmo que aceitar, consentir, assinar para
aprovar, tem ainda, derivada da técnica forense, a significação de assinar para autenticar o que é feito, escrito ou
mandado escrever por outrem", sendo que nêste úIlimo sentido foi que a Comissão do Congresso Constituinte a preferiu para "arredar toda a idéia de poder ministerial e responsabilidade dos ministros" (Jo.~o BARBALHO, op. cit., página 273) •
É que se queria destruir tudo quanto particularmente
recordasse o regime destroçado e SÓ a Monarquia poderia,
neste particular, concorrer com o govêrno de Gabinete qU::l
lhe emprestava feição constitucional... Lêr o cO'TllténtáriQ
com que Barbalho abre o seu Capitulo IV, é sentir a já.
agora para alguns amortecida e para outros incompreensível, intensidade da colera com que os brasileiros de então
condenavam (; parl&ment.ari8mo ...
Se assim procediam os claboradores da Constituição, no
afã de refundir o regime, ao praticá-lo, como chefes de
Poder Executivo, os seus guias mais autorizados timbraram
em erradicar qualquer costume que, mesmo de longe, lembrasse o regime abatido. Foi o que sucedeu ao tempo de
Campo~ Sales, que interrompeu a praxe da escolha "de Ministros dentro dos círculos políticos, por entender que não passaWtm de membros "da família oficial do Presidente", cujo
pensamento tinham que executar, bem como á praxe das reuniões ministeriaes coletivas, energicamente condenadas na
obra - Da Propaganda á Presidência, do eminente republicano (pág. 217 e seguintes).
Deante do texto expresso do art. 48, da Consto de 1891,
ilustrado pelo elemento hist6rico que ressai de Sua elabOI'ação e pelos padrões da prática republicana do alvorece!"
do J'egime, impossível seria autorizar, por via legislativa ordinária, a inovação em apreço, introduzida pelo anteprojeto.

solidariamcnt~

Que beneficios esperar de sua aplicação?
Que perigos oferecerá á bõa marcha dos' negócios públicos?
~ão ser-.i fácil dizê-lo, nem muito se cogitou de avaliá-Io.
.
A Subcommissão debateu o assunto muito á ligeira, especialmente conduzida pelo Sr. Ant.unes Maciel, Ministro' da
Justiça, que, depois de fazer profissão de fé parlamentarista, proclamou ser indispensável a presença dos Ministros
na Assembléia Nacional "para prestarem informações, seja
espontaneamente, seja por 'provocação daquella, mediante
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votação efetuada dentro do quorum regimental"', querendo
ainda que se demitissem quando desaprovados os seus atos,
por maioria absoluta dos votos da Assembléia. A Subcomissão aceitou desde logo, sem debate, a proposta relativa aocomparecimento dos Ministros, discutindo tão sómente a segunda parte, relativa á possibilidade de sua demissão por
voto parlamentar.
O elemento histórico é, pois, omisso quanto ao alcance
previsto para a' inovação. Atendendo, porém, á confissão
parlamentaristas do eminente Sr. Antunes Maciel, muito digno Ministro da Justiça, torna-se razoável supor, que a Subcomissão perfilhou a proposta com o fito de satisfazer ás
críticas mais seguidamente fei~as á rigidez do nosso presidencialismo, por um lado, muito propícia a facilitar a. hipertrofia do Executivo e por outro, ª- deprimir o nível intelectual dos memoros do Govêrno.
Com efeito, uma das censuras mais frequentemente vibradas contra o nosso regime presidencial é a que resulta do
paralelo dos nossos homens públicos com os do Império,
magistralmente engrandecidos pela pena sem par de Joaquim ~abuco. O parlamentarismo, dizem, formava homens
de Estado, políticos de têmpera e de cultura esmerada, figuras excepcionais que ainda hoje nos maravilham pela sobranceria de sua' elegancia moral e pelo fulgor de suas
orações; enquanto que a Repúbilca, pela feição personalista
do seu govêrno, cerra horizontes a todos os nossos grande.
homens e acanha os que, por ventura, irrompem dos acasos
das composições políticas. Há um tanto de exagêro no paralelo. A República tem produzido, de seu turno, grandes
homens de Estado. O que acontece, todavia, é que êstes mais
se projetam no terreno das realizações governamentais, do
que nos embates do parlamento. O Império produziu tribunos priviTegiados e reformadores de grande vulto, porquê eram do gosto do tempo, e próprias da índole do govêrno, as ostentações verbais, assim no plenário da Assembléia como nos traBalhos do Gabinete, visto que as intrigas
políticas impediam os longos períodos de proveitosa ação
administrativa. A sensação contínua de interinidade, inibitória dos impulsos da chamada política construtora, estimulava a intensificação da ação verbal. Eira preciso fazer
algo e como não havia tempo para se construir, forçoso era
que se lavrassem discursos, planos de reforma, leis e regulamentos, de fábrica. aprimorada.
A República, com os seus períodos fixos de govêr.no,
abriu aos .nossos homens públicos perspectivas novas e profundas no campo das realizações materiais, curando-os do
víCio da oratória. Estã li diferença.
Toda;via, fôrça é convir em como temos pecado pelo
excesso oposto ..•
É inegável que, nos últimos tempos, a exacerba,ção do
sentido personalista do nosso presidencialismo hipertrofiado por vezes privou o Govêrno da colaboração dos homens
mais indicados para compô-lo, com prejuízo para a Nação,
nem sempre servida em tais postos por figuras de primeira.
plana. Ora, estabelecido que o Ministro acuda ao chàmado
das Camaras para defesa dos planos que esteja executando,
certos serão nossos futuros Presidentes obrigados a preferir
ho~eDS de autoridade e capacidade para fazê-lo com êxito.
VOLUME x
18
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Além disso, assegur;1do ás Camaras o privilégio de exigir a presença do Ministro, ficarão estas efetivamente fortalecidas perante o Poder Executivo, visto que uma pequena
oposição de setenta Deputados arregimentadps :podern, a
todo moment.o, exercer sõbre o Govêrno uma inspeção sevéra
e por vezes inquietante.
l\"Qo 'haja menor dúvida: armad.as as Camaras com a
Delegação Permanente, autorizada a convocá-las em sessões
extraordiaárias; com as comissões de inquérito; e com a
possibilidade de interpelar o Govêrno, obrigando seus membros a explicações públicas, dificilmente assistiremos a novo
processo de hipertrofia do Executivo, maximé depois de
atalhada a política dos (Jove17wdo1'es com a supressão-cYâdical dos 1·eCO'l1,{LeciTll.entos de poderes arbitrários ou fraudulentos.
Ora bem: se êstes süo os benefícios mais prováveis que
nos reserva a profunda ::JJ teração que vamos introduzir no
sistema rio nosso govêrno, convém não esquecer que trazem
de envolta consigo não pequenos riscos ...
A Assembléia Constituinte. não obstante 1l0mogeneamente constituída e para uma finalidade predeterminada, já
experimentou em parte o:; efeitos .da' prática que se quer
estabelecer. Não parece temerário prever que o espí1'ito de
oposição síste'llUitica., decorrente das nossas tendl}ncias raciais profundas, sempre oscilant.es entre o despotismo e o
faciosi"m/). tran~víando a benéfica :l])!ic:H.:ào do texto em
exame, utiHze-o por forma a perturbar seguidamente o normal desdobramento da ação do govêrno entibiando iniciativas oportunas ou ériando um sistema de favores pelos
quais o Ministro, com prejuízo dos serviços a seu cargo,
conquiste as simpathias dos oposicionistas mais tenazes e
mais hábeis nos assaltos parlamentares.
Outro temível risco, que se deixa antever no abusivo
exercício do privilégio criado pelo referido texto, risco. contra o qual devemos tomar as mais eficazes precauções, será
o da sorrateira implalltar:ão do parlamentarismo, mas de um
parlament.arismo bastardo, sem as retificações características do sistema, a exemplo do que sucedeu no Chile. No
Chile, a Constituição de 18.33, nascente do fragor da batalha
de Lircay. vencida pelas fôrças conservadoras, instuituira
um regime de a1ttoridade, no qual os Ministros eram de exclusiva nome3ção e confiança do Presidente da República.
Em diferentes ocasiões, tentaram os elementos liberais, por
meio de - moções parl3mentares, submeter o Ministério ao
contrôl,. das Camuras. até que triunfantes em 1891, sem reforma da Constituiç50, sem adol;ão do sistema parlamentar
completo, estabeleceram a prática de SÓ se manter o Ministério quando apoiado pela confianca parlamentar. Vale
. a pena ler-se o que a respeito dêsse parlamentarismo espúrio escreve o Presidente Artu1'O Alessandri. no >'cu opuseulo PUl'La'lll.entn"ú1T\.e et Régi'lne l'~·esid.e'l'lti(ll. (R. Sirt~y.
:1.930), pois não se trata de uma exposição teórica, senão de
um eloqueute e impressionante depoimento de quem, após
trinta anos de ação pública, ricn~ da experiência entesom'uda no exercício de lllandatos legislativos e de cargos de Govêrno, julgou dever· de patriotismo desvendar os males que
lhe eram inerente:;. 1'\0 Chile. o parlamentarj~mo insinuouse pela maneira mais nociva. ilo~uê não resultou de uma reforma constitucional, através da qual fosse adotado na pleni-
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tude do seu sistema. Nasceu de uma prática anticonstitucional e abusiva, segundo demonstra Arturo Alessandri.
Ora, se não temos o propósito de refundir o ~istema de
govêrno instaurado pela República, mas apenas o de retocá-lo. com o fito de prevenir m:;tles já apontados, mistér
se faz que impeçamos a todo transe que, também entre nós,
venham os IMinistros a ceder perante explosões ou manobras
parlamentares, dess'arte comprometendo as resistências que
mais caracterizam o nosso sistema constitucional. Se não
nos julgamos com fôrças para fazê-lo, melhor será que adotemos, desde já, o parlamentarismo integral, que, como sistema. embora seja inadaptável ao Brasil, oferece seguras
condições de equilibrio; ou então que rejeitemos a novidade.
Esta última seria a atitude preferida pelo Relator se
lhe fosse lícito decidir Dor si só ...
ART.

12.

§

1.° -

A falta de comparecimento do Ministro...

Conforme ficou acentuado, a Subcomissão, atuando esclarecidamente, rejeitou a proposta do Sr. Ministro da Justiça, no tocante á demissão do Ministro cujos atos não fossem
aprovados pela Assembléia. Em nenhuma outra oportunidade foi tão claro e enérgico o seu propósito de manter o regime presidencialista, instaurado pela República.
Facultar á Assembléia o direito de impor a demissão
do Ministro seria, consoante atrás deixámos demonstrado.
subverter as bases do regime e abrir vastas perspectivas á
implantação de franco parlamentarismo, pois, ao fim de algumas experiências bem sucedidas, a própria necessidad~
de governar com o apôio da Camara levaria o chefe do Poder Executivo a encarregar-lhe da composição do Ministério, praticamente transformando-se em .mera figura de d(·coracão constitucional.
Leiam-se os singelos textos da lei constitucional francesa de 25 de Fevereiro de 1875. da Constitllil;ão chilena d(~
1833 e da própria -Constituicão do Império do Brasil, anteriormente ao Decreto n. 523, de 20 de Julho de 1847, quI:
criou a presidência do Conselho de Ministros. Acaso nêles
se divisam os tracos do parlamentraismo que viciosamente
se l'hes ;tju.stou? Ninguém em sã conciência dirá que sim.
aliás ('In pleno act,rc1o com o que a propósito se l{\ em Paul
de Ca~;oagnac IPrlites 1l1U~ Con.~f_ ou. !11i1c.~ Ol/. rltl.'!. 11a. f'd .•
pág. 1--18 e 167). em Arturo Al('~"andri Copo cil.. pág". -6- a
21) em Rocha Pombo, "H. do Brasil", \"01. VIU, págs. 411.
e seguintes).
E ~ue terá dado lugar á intromissão de uma praxe tão
contrária ao espirito de tais leis constitucionais? O ato referendário do Ministro, por um lado, e por outro a sua presença no plenário das Camara;;, impondo-lhe o dever moral
de defender-se e aos seus companheiros de Govêrno e o de
se demitir em face da hostilidade da maioria parlamentar.
Ademais. a experiência humana aí está para provar quanto
se superexcitam os órgãos de representação nacional em fa::e
das resistências que se lhes oponham.
..
Bem andou, em ccnsequência, a Subcomissão, -âdslrinrindo-se a prever tão sómente a hipótese da recusa de compal'eeimento do Ministro, para considerá-la crime de responsabilidade, dessa maneira golpeando o risco de uma 10terpref~~ão que aproveitasse aos intuitos parlamentaristas
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do Sr. Ministro da Justiça. Uma vez, porém, que se· éria
para o Ministro obrigação de acudir ao chamado das Camaras, forçoso se torna declarar desde logo a pena em que
incorrerá se deixar de cumprí-la sem justificação aceitável.
Deferir essa faculdade á lei ordinária de responsabilidade,
tal qual faz o anteprojeto, equivale a possibilitar a burla.
do preceito em exame. Estabelecê-la como puro reflexo da
falta, nos têrmos das emendas n. 665, da bancada paulista, e
1.229, do Deputado J. Ferreira de Sousa, seria iníquo e
quiçá perigoso, pois bem pode suceder que o Ministro tenha
justa causa pessoal para esquivar-se ou que o interêsse nacional lhe aconselhe a evitar os azares e os tumultos de um
encontro com as Camaras em certos momentos de exaltação partidária.
O § 1° do art. 12, do Substitutivo aperfeiçôa o text.o similar do Anteprojeto e aceita, em parte, a sugestão contida
nas emendas mencionadas.
ART. 12, § 2.° -

Atendidos três convites ..•

O dispositivo impõe-se. Sem êle, uma pequena minoria.
deliberada a embaraçar .a ação do govêrno, poderá causar
grandes males ao país, forçando os chefes 4e seus depar~
mentos administrativos a constantes comparecimentos perante as Camaras, distraindo-os ipso facto do tanto mais util
quanto mais absorvente zêlo pelos interêsses que lhes estejam confiados.
Estabelecido que depois do terceiro comparecimento
atendido, o Ministro sómente seja obrigado a cOlJ1parecer
quando a maioria parlamentar também o reclame, á oposição
só restará o recurso de empregar, com economia e conciência, o privil~gio que a Const~tuicão lhe concede.
ART. 13... -

ereto...

Sufrágio universal direto. igual e se-

o Poder Legislativo, com a sua dupla função de elaborar a lei e de debater os int.erêsses gerais, é por excelência 'o órgão d~ representação da vontade nacional. Nos sÍstemas ditos representativos assume, por isso mesmo, marcada relevancia. Ora,como órgão tipicamente representativo da Nação, têm êle que estar, pelo menos por uma de
suas camaras, no mais amplo, direto e constante contato
possível com todos os setores populares que a formam, quer
os traçados sôbre (} plano horizontal das divisões territóriais, quer no espaço das multiplas diferênciações verticais, decorrêntes da aifnidade de crenças, sentimentos e intêresses. Ou há de ser assim ou não será o poder proeminente do Estado, o órgão de clarificação, homogenização e
amplificação das vontades esparsas por todo o complexo volitivo nacional, de que depende, em ultima análise, a COllservação da ordem estatal.
O Antepro,ieto está, nesta parte plenamente acórde com
o direito constitucional positivo mais moderno. Consultemse as constituições do Reich ~art. 22), da Baviera (5 26,
f. Seco VI), da Prussia (o. 2, arts. 3 e 9), da Áustria (art.
36), da Esthonia (art. 36). da Grécia (art. 36), q~ Lethouia (art. 27), da Lithuania - (ar1. 25). da Rumania (art.
64), da Yugoslávia (art. 69), da Tchecoslováquia (§ 8, tit.
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II), do Chile (arL 25), e a lei de () de Fevereiro de 1915,
quecreformou o processo eleitoral da Inglaterra.
13 - '" mediante sistema proporcional •••
:Não é pacífica, em doutrina, a conveniência do vóto
proporcional. ESMEIN condena-o em cerradas paginas de
vivaz argumentação. A FRANÇA não o Quiz ad6tar ainda,
sem embargo das muitas tentativas acusadas no seu Parlamento. A ltalia, depois da experiência de 1919, voltou ao
sistema majoritário, porquê, "con la imprudente introduzione dela rapresentanza proporzionale nel sistema elotorale nessun partito ebbe piú la magioranza", fazendo-se
irremediável, segundo ROCCO, a crise Que deveria ser atalhada pela ditadura fascista. ~sse o maior Deri~o do vóto
proporcional: a impossibilidade de organização de maiorias
estaveis. Pois bem, ainda assim ERRERA e BARTHÉLEMY, que de perto têm seguido a experiência belga, conc6rdam em recomendá-lo como o melhor de todos os sistemas
eleitorais.
.
Mas, eis o ponto capital: no Brasil presidêncialista:,
onde o govêrno se manJem separado do movimento das
marés parlamentares, a vis fracionante do vóto proporcional será muito compensada pelas tendências comunárias da nossa gente ~ pelas praxes inveteradas da nOSSa vida
política. Aqui, ao contrário do que se verifica nos países
parlamentaristas da Europas, o mal está na estabilidade marasmática das unanimidades. A obcessão da unanimidade,
da unanimidade quand même, por Qualquer prêco, ainda a
poder de dissimulados golpes de Estado Que vieram suprimindo o regimen, fez. com que a Nação se sublevasse.
Que teria feito transbordar as medidas? O fundo Kolpe vibrado na represntação do povo mineiro I A brutalidade do esmagament() de toda a representação eleita da Paraíba! Em suma: a absurda obcessã() brasileira da unanimidade, perante a qual se veste das monstruosidades de um
crime abominável o fáto naturalissimo de se possuir uma
opinião diversa da maioria acastelada no poder e de se lhe
querer dar uma expr~ssão eleitoral!
Daí o fracasso dos processos até aquí engendrados entre n6s para que se façam representar as minorias. A lei
ordenava-o; mas a p!1!tica política burlava-o de contínuo. E quando, a despeito disso, ainda algum deputado trazia ás comissões verificadoras o seu diploma impecável;'
por simples inversão aritmética, era êle amarganhado e atirado á cesta dos papeis inúteisl
Ora, cada uma dessas depurações arbitrárias e criminosas, em substancia era um golpe de Estado, que ferindo
o representante realmente eleito, atingia em cheio o mesmo'
princípio de toda a representação nacionaL Esvaido êsse
princípio, que está para a democracia como (} sangue para.
os organismos nobres, que restava? Um congresso representativo do povo? Não...;... o cadáver da representação popular, mumificado pela habilidade eKípcia dos Que o mantinham de pé, artificialmente colorido com o automatismo
dos fantoches.· Ninguém mais se considerava representante do povo porquê ninguém mais se iludia quanto á fOl'ç&
real de que dependera e dependeria sua conservação poUtica~ O sufrágio, em poder dos chefes dOj1;ovêrno dos Estados; o reconhecimento de poderes, em mãos dos presidentes
da República! E a· Nação? A Nação, desiludida, a esperar
ART.
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pelos homens providenciais que a dignificassem, quer do
poder, quer do mistério das considerações ....
Pre~isamos facilitar a formação de partidos, para que
mutuamente nos eduquemos na escola da tolerancia e do
respeito á opinião. Tem-se falado em organizacão da opinião. .. Só há um meio de a conseguirmos : pela formação
de partidos e pelo exercício contínuo do voto livre e respeitado. Até Outubro de 1930 não nos fôra dado sentir de maneira mais imperiosa essa necessidade de definição partidária porquê viviamos sob um regimen oligárquico de feição absolutista. Parodiando Mussolini. poderia o último
presidente da República dizer: "Tudo pelo Govêrno. nada
fora do Govêrno, nada contra o Govêrno." Instaure a Revolução uma democracia de verdade e para logo nos convenceremos de que só aos partidos é dado definir, grupar,
coordenar e dirigir ·as opiniões e as vozes que se dispersam no ambiente a vida pública, assim evitando aquela
"cacofonia ininteligênte de gritos contraditórios", a que alude Gilberto "Amado. (Eleição e Representação, pag. 153).
Ora, o primeiro efeito do voto proporcional é êsse de provocar a formação de partidos. Devemos, por isso torná-lo,
pela Constituição, de aplicação obrigatória. Si o deixassemos para a legislação ordinária, os resultados das primeiras eleições fariam com que a maioria volvesse aos sistemas
empiricos já provados, mais próprios a lhe proporcionarem
o pleno e quieto dominio dos postos de govêrno e de representação.
Si queremos, - como devemos querer -, instituir, com
os partidos, um regimen de democracia verdadeira, um im- .
prescindível curso de tolerancia e de bôas 'Tnaneiras políticas, só nos resta apelar para a violência fracionante do voto
proporcional.
Quanto ao sistema a preferir, melhor será que fique para a legislação comum, ao contrário o que sucedeu no Uruguai que adotou em sua Constituição o do voto duplo simultaneo. Convém que fiquemos com a liberdade de experimentação, afim de que, por tentativa. cheA"uemos ao que
mais se coadune com o nosso meio. com as nossas tradições e com a índole- da nossa gen"Le.
13 '.. - e de 1'epresentantes das profissües ..•
O leninismo e o fascismo, por fôrça de suas audazes
realizações estatais - as do primeiro. erguidas sôbre as
camadas trabalhistas; as do segundo, sôbre as camadas produtoras - vieram imprimir, nas democI'"dcias modernas,
palpitante atualidade ao problema da representação profissional.
Enquanto êste Se enunciava no puro campo doutrinário, não preocupava senão o circulo seleto dos estudiosos,
sem lograr qualquer repercussão prática no terreno do direito constitucional positivo, mau A"rado o vivo realce que
lhe emprestava Duguit, premido pelo empenho de preencher com o princípio da solidariedade o vasio que abrira
com a destruição do da soberania, que energicamente combatera.
Passado que foi para o campo das construções legislativas, entrou a exercer irresistível fascinacão sôbre as massas proletárias e esquerdas radicalistas de todos os .pafses,
impondo-se dêsse feitio á atenção as correntes de comando
social e político.
ART.
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E aos poucos se vai difundindo e sedimentando a convicção de que algo deve seI.' feito no sentido da cooI.'denação e da interpenetração dos sistemas econômicos e políticos sóbre que se embasa a vida das Nacões.
Mas, para que eSSa coordenacão e essa interpenetrac;.ão se efetuem, será imprecindível a representacãoprofissional direta e deliberativa? Será esta conciliável com os
princípios básicos da representacão democrática? Como organizá-la, em face do conflito dos interêsses profissionais
contraditórios? De que maneira deveI.'á ser praticada?
Em comum com a I.'epresentação política? Em separado,
mas dentro do mesmo órgão legislativo ou na plenitude de
uma colaboração técnica obrigatória? Eis em rápida ~súmu
la as melindrosas questões suscitadas em derredor do incandescente tema em apI.'êço.
Não nos parece que s6 por via da representacão parlamentaI.' diréta seja possível daI.' ao Estado uma função
marcadamente econômica. Ainda- paI.'a avancaI.' rapidamente no rumo dos ideais socialistas não se faz mistéI.' que êle se
tI.'ansforme de Estado total em Estado de 'Partido, sindicálista, fascista ou bolchevista. Para que continue a seI.' o Estado - fÔI.'ca suprema de comando social supremo, no
supremo exercício de uma autoridade que para não ser
odiosa há de ser obedecida por efeito de consentimento espontaneo, deve pairar acima de todos os partidos, organizados ou amorfos, porque se multiparta a opinião nacional.
Exige o momento histórico que por êle se regule mais
pormenorizadamente a vida individual. para que se atin,ia
uma média de felicidade humana mais baixa para alguns,
porém mais alta para o maioI.' numero? Menos intensa para
oS primeiros, porém, mais difusa e larga? Trabalhem as
elites. Ponham o pensamento ao servico da emocão que
êsse ideal suscita e pela imprensa. pelo livro. pela tribuna,
pela aI.'te inérte e pela arte viva, do palco ou da sombra, agitem as conciências, para que o Estado. acudindo a êsses
novos reclamos da Nação, alue no sentido indicado. compelindo a minoria recalcitI.'ante. Entre$l;ar-se o Estado a
uma minoria, possuida dêsses ideais, para que os I.'ealize
pela violência da lei ou das armas seria absurdo. aberrante
do que a civilização tem de mais dil/;llidade e beleza.
O Estado existe para o indivíduo e não o indivíduo
para o Estado. Mas, o individuo para~o qual o Estado exíste
não é apenas aquêle que herdou dentro de um lar. ou dentro de uma classe, condições potênciais de felicidade, por
isso mesmo arrebatados ao patrimônio comum; mas igualmente todos os que vivem sob o seu au~usto patrocínio.
Muito custou ao indivíduo desprender-se dos grupos sociais organicos. -paI.'a afirmar-se como elemento unitário da
vida política. Hoje, depois de definitivamente integrada essa
conquista no blóco aos seus demais triunfos humanísticos, quer ir mais longe: afirma-se como elemento unitário da vida social, investido dentro dela das di~nidades que
vêm da Ígualdade dos pontos de 'Partida para as caI.'reiras
da vida, da igualdade de possibilidades para a acquisiCão do
conforto e da cultura, e com esta das deleitosas inquiétações da arte e do pensamento.
Si ninguem póde fugir ao Estado. porquê a sua aut.oridade nos acompanha por toda a parte como o ôlho simbólico da Pr{jl)idência, sendo êle realmente uma espécie de Providência politica, a êle incumbe, ainda no desenvolvimento
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do priacípio clássico da distribuição da equidade e da justiça, exigir sacrifícios a alguns para acudir aos de maior
número.
Mas para isso, para que sua autoridade seja consentidamente acatada, não há de ser instrumento de clásse alguma, de partido algum: há de ser o Estado soberano, socialista, sim, mas que s6 recorra á autoridade emanada do
consentimento das conciências esclarecidas e não da resultante do peso esmagador de massas embrutecidas ou da
vontade das minorias que as explorem.
Colocados no ponto de vista méramente econômico, temos como der-isiva a demonstração de CHARLES ALBERT.
(L, E'tat !Ioderne, capo m e IV, pago 43 e segs.). Ao
invés das formações profissionais grupos, sociedades,
sindicatos - infiltrarem-se na vida política do Estado, para
resguardo de seus interêsses legítimos ou para se investirem de uma parcela de autoridade dêste, melhor será que
reclamem franquias assecuratórias de tais interêsses e de
tal autoridade. Que adiantará aos modernos estamentos
profissionáis o direito de representação diréta no parlamento, si êle "s610 es escenario y reflejo de um Estado
pluralista de partidos en coalición lábil? (Carl- Sckmitt
- La De!. de la Const., trad. esp. 1931, pago 115). Muito
mais lhes importará o serem reconhecidos como organizações autônomas, maximé se armadas de poderes estataes
conciente e concienciosamente conferidos.
Rigorosamente examinados, os fatos e as circunstancias
conduzem-nos á convicção de que abrir vasas políticas aos
agrupamentos que estruturam a vida econômica do Estado
moderno, não equivale· a dar a êste o ritmo acelerado e eficiente das organizações industriais; mas, pelo contrário, a
insinuar naqueles o temido veneno da corrupção política.
Por i~so é que. se~undo informa Carl Schmitt, "'frente a la
distribución pluralista deI Estado es preciso que ciertos
complejos e instituciones, necesitados de una llrotección
especial dentro de la economia pública, sean sustraidos aI
influxo partidista e neutralizados en el aspecto político",
pertencendo a essa categoria na Alemanha o Reichsbank e
as estradas de férro do Reich.
Os nossos institutos chamados de defesa do café e os de
defesa do açúcar, a Contadoria Central ferroviaria, a fiscalização bancária e o contrôle do cambio exercidos pelo
Banco do Brasil, na plenitude do exercício autônomo de uma
autoridade que o Govêrno lhes delega, deixam entrever bem
as rasgadas perspectivas abertas a essa orientação de "economiquização" do Estado, sem "politiquização" das entidades básicas de sua existência econômica.
Todavia êsse alvitre, a que o Estado talvez não tarde a
recorrer, como eficaz processo- de cura dos males sempre
ligados á sua hipertrofia, tem merecido escasso aprêço, preferindo-se, pelo confrãrio, o intenso estImulo da ação oficial, de maneira a ampliar-se a todos os setores da atividade hl~mana, o que, por via de consequência, faz necessário
o apêlo ao concurso de autorizados e competentes representantes dêstes. Sendo. o Poder Legislativo, por exelência, o
- órgão normativo do Estado, era natural que se cogitasse de
sua reorganização para o fim de possibilitar-se a convocação de tais representantes.
Com efeito, admitido que o. Estado exerça o seu alto
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contrôle sobre os mais variados setores da economia nacional, imperioso se torna que faculte aos representantes de
todos êl'es frequente ensejo de defesa dos seus interesses
especi,ficos, de maneira a que se harmonizem com os int.eresses gerais e superiores da Nação.
Na vigência da democracia libeml, caracterizada por
uma atitude sempre expectante do Estado em face do livre
jogo das iniciat.ivas particulares, desnecessária era essa intervenção de origem profissional. .substituida aquela democracia pela atual, de feição mais ou menos social, destinada a impôr novos padl'ões de conduta a todas as atividades nacionais, tal inteI"Venção não sómente se deve considerar legitima e sim igualmente indispensável. Como poderão
os homens de govêrno desempenhar suas já agora dificeis
funções, sem o concurso direto e vigilante dos que mais
imediatamente sofram as repercussões da estreita erigida
trama da ação oficial'?
Além disso, cumpre não esquecer que os vastos e profundos distúrbios econômicos resultantes da guerra, cessada
nas trincheiras mas recrudecida nos embates da concurl'ência comercial, trouxeram ao primeiro plano da atenção
dos govêrnos, o angust.iante problema da "racionalização da
produção", tornando ainda mais recomendável a colaboração
interessada e eficaz das forças produtoras e dos seus técnicos.
Coincidindo esse fenômeno de expansão do Estado com
a chamada crise de democracia, que antes se deveria denominar - crise da democracia parlamentarista, porquê nesta
é que o governo, plul'ipartidârio e instável, se mostra impotente pal'a pl'oduzir a administl'ação complexa e intensa
que a atualidade reclama, redobrou de vigor o esfol'ço de
destruição de suas bases políticas, já de muito batidas pela
crítica corrosiva dos adversários da teoria da soberania. nacional. A Nação - passou-se a proclamar - não é um simples agregado de individuos justapostos; é. ao invez disso,
um organismo composto, constituido de coletividades naturais, possui,ndo cada qual sua índole e seus inieresses próprios. Sendo assim, mais recional será que cada indiy'duo,
ao exercer sua função cívica, o faça do seu grupo e pelo seu
grupo, tanto mais quanto dentro dele é que o pleno conhecimento dos homens e dos objetivos. lhe dá uma consciên.
cia mais nítida dos seus deveres e clar.eza maior de idéias
para cumpri-los. O suf1"ágio -de "amorfo" se transforma em
"organizado". E afinal é Sainl.-Simon, o vetusto 8aint-;.Simon, que, a prop6sito, diz a palavra de estridente atualidade, depois de esquematizar a "idéia técnico-política", estraída da identidade da competência profissional e da competência política: "A. política é a ciência da produção".
ISõbre êsse J;1Ovo princípio, ou melhor, sôbre êsse ~ovo
mito politico, para usar de uma expressão de SoreI, posta
em uso por Delaisi, erigem-se o Estado comunista e o Estado corporativo-facista.
.
A Rússia adotou-o" desde logo, menos por motivos de
or.dem te6l'ica e mais para dar, á realidade da ditadura proletária, um fundamento ideológico diverso do oferecido
pelo Estado ocidental.
.
O êle aderiu o facismo por instinto .de conservação,
para apropriar-se da vasta organização sindical ~e que sa!ra.
a "'poussée" socialista que lhe provocara o naSClmento. ValendO-se dêle. pôde Mussolini, a um tempo, destruir a má-
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quina eleitoral dos antigos partidos e burocratizar a perigosa rêde dp. núcleos sindicais livres que cingia toda a !talia. em c(':-Ia maneira ameaçando a segurança da ditadura.
Oficializado,: os ;;:indicatos, pressou-i'e o facismo em montar, com êlp;;:, a máquina política que deveria substituir a
antiga. .. 136 se destroe o que substitue ....
Primo de Rivera, de seu turno, tentou fazer outrotanto
na Hespanha. Não o conseguiu. Faltou-lhe a estrutura sindical preexistente. Os sindicatos, e em geral as demais formas de associacão. não vingam bem no clima social da Península e das nações de origem peninsular... NOVe anos de
forçada hibernação não foram bastantes para aniqUIlar o
vi{'o dos núcleos políticos municipais, que acabaram pondo
abaixo a monarquia.
O que é inegáveL todavia, é que as experiências da Rúscia e da Itália vieram dar um novo e prático interesse ao
velho tema da representação proporcional, abastecendo de
argumentos e de expressões de sugestiva modernidade t0dos
Os que, por essa ou aquella circunstancia, deliberada on ín'.:onscientemente ambicionam arreDatar o domínio do Estado
ás forças polHicas que o detem por indicação democrática.
Foi o que sucedeu entre nós com as esquerdas revolucionárias, desejosas de modificar quanto possível o f.ra1idonal sistema de sustentação política do govêrno.
É indissimulável: os que entre nós se batem energi~a
mente pela representação profissional, nada mais fazem do
que reproduzir a tática facista acima referida. E certo
já teriam conseguido idênticos resultados, se no Brasil,
como na Itália, existisse a estrutura de uma sólida 0rganização sindic·al. Mas no Brasil tal organização jamais exist.iu, não existindo sequer um rudimentar espírito associativo. Daí as di:1'iculdades da tentativa. ·que houve de comq;ar
pela criação artificial dos órgãos sõbre os quais deveria am))élrar-se ...
::'\ão há duvidar. Aí estão para comprová-lo eloql1êntes
documenlos. trazidos a público pelas figut'ns mais em evidêneia do outubrismo. cuja sullslancia, aliás, se concentra
na longa e veemente justHiear;iio da ('menda n. 1.168, da
lawa do ilu~trc deputado Abelul'r\o )lal'inho.
Os inluitos deLerminontes de aludida emenda transluzem claramente da seguinte ~int.(!sl·: "1~ preciso dr.svi:l';' da
rotina secular, dos hábit.os invelcrado~. a massa votante. :e
preciso oispor. sob feic:ão acentuadamente nova. a3 unidades constitutivas 00 eleitorado. f: preciso criar. para os cidadãos. condi(:ões que lhes per'roitaro conhecer seus ve['dadeiros· intel'esses; pleitear. diretament.e. a justa satisfação
dos mesmos; e ter conciência do seu próprio valor e 5a sna
própria força."" Para qne? Como fazê-Io pelo sistema de
sindicatos artificialmente criados, e o que é mais, representados indiretamente, por via de voto graduado e sucessivo'!
Responde o periodo final: -Isso feito, dariamos uma
demonstração prática e convincente de quanto são precindiv_ej~... o ··ca·bo eleitoral", o "coronel" e o "indust.rial da polítIca· _. . .
Tudo muitb claro: quer-se a representação profissional, não pelos benefícios que seUs fervorosos apologistas
preconizam, intimamente relacionados com o rendimento
prático do Estado; qner-se a re'Presentação profissinal para
coro ela, se não erradicar desde já. r:elo menos preparar a
erradicação da representu,;ão política. A carga contra esta é
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direta e franca. Tem a nobreza de .não iludir a ninguem, embora sendo injusta ao confundir na mesma repulsa o político digno deste nome, que por destino ou vocação se especializa no zêlo de causa pública e aquele que a explora.
O nosso passado - convenhamos - justifica. em certa
maneira. a energia da atitude, na qual se deve reconhecer
",inceridade e patriotismo. Contudo, ela resulta jf: um
equívoco, a seher. do de supor que o "cabo eleitoral". o "coronel". o "político'" são sempre nocivos, pelo que não 'basta o
Código Eleitoral da Revolução para lhes atalhar os malefícios, sendo ainda indispensável, abrindo caminho á representação profissional, preparar a sua total substituição. A
i;sse equivoco adiciona-se um outro ainda maior: o da enganosa esperança de que as massas sindicais se possam mover sem o auxílio de elementos que facam as vezes dos cabos,
dos c07'oneis e dos técnicos da política ...
A divisão do tr3balho e a especilllização de fUTH;ões são
aspectos fatais da vida social. Em qualquer sociedade. ainda que rudimentar. para logo se distinguem os elementos
de direção e de execução, segundo suas tendências pessoais.
o processo seletivo se desdobra com irresistível espontaneidade. Uma inteligência mais ái'íl. uma palavra mais
pronta, um maior desembaraço, um certo talento de expediente e de persuasão. eis os atributos que logo separam os
homens de orientação e os graduam de cabos a chefes. O
mCD1() :,uced~ na política municipal, n sucederá na sindical.
O mal não reside na existência :desses espontaneos agent.,~s da elaboracão política e sim na :;ua substituição por
agentps de idêntico proceder, mas irnpostos pelos comandos
políticos apossados do poder' público e deliberados a ampliar
e a ronsolidar. pela violência e pelo suborno, o seu império
subl'e as massas eleitornis. Ora. o ....oto secreto e proporcional,
confiaclo :i ~uarda da justiça. wiu alterar sensiv[~lmente as
nossa:. condições políl.icas, po;:sibilitando. além disso. uma
repl'esentucão que. com mais fidelidade. refletirá os sentimentos e OS inleressei' da Nac:ão. da qual. sem dificuldalie. poderão
par'fjc'ipar o:. cir'culos p'·ofissionais. notadamente os .. trabalista,:". pelo peso numél'ico cios seus \'otos.
Pa":l ês~e fim, não se faz mister a representação profissional.
Admita-se. porém, qne tal não aconteça e que tudo
prossiga como dantes, Será razoável esperar que o mesmo
eleitor, tão acusado de incapacidade cívica, com a !'>iglples
passagem do .mfrágio universal para o corporativo. se ilumine. por ilapso, de virtudes aue dispensam os "cabos", os
"capitães" e os "chefe&" ?
Não é de crêr-se.
Leia-se o que escreve Robert Michels. sobre a vida d~s
partidos proletários. na sua inexcedível obra - Les Partts
Politiqttes. .. Os "cabos" e "capitães" dos sindica~os e de
suas confederações, depois de haverem sido.escolhIdos por
ordem alfabética ou sorteio, consoante se prnLIcava nas trade
11nions inglesas. passaram a sair da "ParJeischule" de Berlim. das "escolas práticas de legislação social" de Turim e
de Milão e do "Ruskin Co!lege". da Universidade de Oxford.
E Michels acentua: "lI egt cependant indéniable qu i tous ces
in!t.ituts d'éducation destinés á fournir des fonctionnaires
au parti et aux organisations ouvrieres contribuent avant
tout a créer. artifi.eiellemcnt une élite ouvriere, une veritable
caste de cadets, (l'a.~pirants 071 C07/~-mandemen.t des troupeg
proletariennes. Sans 1e vouloir, on élal'git ainsi de plus en
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plus le fossé qui sépare les dirigeanls des masses'". (Op. cit.,
1914. pago 15.).
Sobre o voto graduado e successivo, escreve o eminente
professor, cujas convicções socialistas são conhecidas;
"Chaque parti laisse s'insinuep áans son sein le systeme electorale indirect qu'i! combat avec la pIus grand véhémence
dans la vie publique. Et, pourtant, ce systeme doit exercer
une influence plus nefaste dans le cercle étroit de la vie
d'un parti que dans la sphere infinement plus étendue de
l'État. Jusque dans les congrés', qui représentent cependant
la quintessence du parti, passée a travers sept cribles, nous
voyons de plus en plus s'établir l'usage de renvoyer les
questions irnportants aux eomrnissions qui délibérent a- huis
elos I". (pag. 1Q).
O asserto não causa espanto algum aos que teem a prática das nossas convenções partidárias, constituidas pelo
voto indiréto, graduado e sucessivo dos diretorios' distritais,
das convenções municipais e das convenções estaduais e que
acaba, afinal, no voto único de alguns chefes.
.
Era o que se daria entre nós se entre n6s houvesse uma
organização sindical <l igna deste nome. É o que se verifica
na Itália e na Rússia. Documenta-o, quanto a esta o pitoresco
depoimento de Henri Béraud, á pagina 181, do "Ce que j'ai
vu a Moscou". (Paris, 1926), sobre a maneira pela qual os
"soviets" elegem oS sem; delegados: - "Camarades, le ~arti
a designé, pour seccéder a Ivan Vladmirovitch, le camarada
Iouli Arozeff... Le camarade Arozeff est un communiste
éprouvé, qui a toute la confiance du Parti. S'U se trouve, parmi vous, des camarades qui s'opposent a l'election d'Arozeff, qu'ils lévent la main ! Endisant cela.
l'envoyé de l'Executit mit les siennes dans les poches' de son
pantalon et pron'lena SUl' 1'assistance un regard assez semblable a celui du colonel que demande aux recrues si la
soupe este a leur gout'". E por fim. " ... Arozeff fut élu a l'unanimité. Tous les representants du prolélariat russe sont
élus a l'unanimité .....
Mas entre nós não há organização sindical e por isso
nem mesmo essa hierarquía àe comando sindical chegará a
graduar "cabos", "capitães" e "chefes'". TeremoS' quando
muito "um pequeno grupo de aproveitadores". conso~nte
demonslra o Sr. Oliveira Viana, ilustre membro da Subcomissão, de consid.erável autoridade, inteiramente insuspeita aos propugnadores da representação profissional. São
suas as seguintes palavras: "Instituindo a representação polftica das profissões antes que elas estejam previamente organizadas, de uma maneira sólida e definitiva, na vida privada, o que iremos preparar é o espetáculo enganador e especioso de uma súbita floração de pseudo-sindicatos. de
pseudo-federações, de pseudo-confederações, desde os litorais aos mais profundos dos sertões; sindicatos, federações
e confederações que não serão outra cousa senão meras artificialidades, representando, não as classes e os seus interesses, mas, apenas, oS' interesses e as ambições de um pequeno grupo <le aproveitadores'".
Á vista do exposto, só resta ao relator considerar que
não merecem apoio as emendas inspiradas pelo pensamento
de fazer da representação profissional um expediente de renovação politica da República, maximé levando-se eIO- conta que tal renovação já se acha essencialmente garantida
pelo Código Eleitoral. São elas: a de n. 938,. do Sr. Acir
Medeiros. que fixa em 300 o número de membros da As-
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sembléia e dispõe qp.e metade dele se comporá de repres~nta~tes do~ emJ?rega~os, d.os. empregadores, das pror'i§sões
hberalS~. dos fUDClonárlOs pub!J.cos, do Exército, da Armada,
da magIstratura, conforme distribuição que indica; e as que
asseguram -um terço da composição da Assembléia á represenLação profissional, a saber: a de n. 187, do Sr. João Miguel Vitaca (' seus companheiros de bancada, que o reservam para os sindicatos de empregados.: a de n. 573, do Senhor Antônio Rodrigues de Souza, variante da primeira, firmada pelos mesmos nomes, estendendo-o a tOdos os sindicatos legalmente reconhecidos; a de n. 843, do Sr. Euvaldo Lodi
e companheiros de bancada patronal concedendo-o ás assodações profissionaes, eleitos os deputados de preferência na
forma da lei atual; a de n. 858, do Sr. César Tinoco, determinando que se componha mediante a proporção de um
deputado por cem mil sindicalizados; a de n. 878, do Senhor
Armando Laydner, estabelecendo que se forme dos deput.ados eleitos mediante sufrágio direto, igual e secreto dos
individuos sindicalizados na fórma da lei, e, finalmente,
as de ns. 1. 186 e 1.187, do Sr. Abelardo Marinho. e outros,
distribuindo-o pelas associações profissionais, legalmente
1'econhp.cidas, r:lomplexamente organizadas em círculos afins
e grupos, eleitos os deputados por sufrágio indireto, em
gráus sucessivos, a partir dos círculos locais.
Tal qual se observa, essas emendas, particularmente as
últimas, não propugnam a rep7'esentação profissional propria'fl!-ente dita, mas apenas um regime eleitoral de exceção
para qnantos esperam participar do domínio sõbre a perigosa organização sindicalista que artificial e irrefletidamente se está criando no país. A exceção consiste em fazer com
que o eleitorado comum, territorial mente repartido em seções
distritais-municipais, de difícil e dispendioso cultivo político se subdivida em numerosos colégios sindicai.~, que só
o Govêrno Federal poderd 7'econhece7', quasi todo.ç de manejo facilimo, por sua pequena composição númcrica, para
o fim da eleger delegados de primeiro grau, que dentre si
elegerão os do segundo, os quais elegerão os do terceiro, e
êstes, na Capital Federal, os deputados ditos profissionais.
E note-se: tudo isso sem mandato imperativo. pelo contrário, armando-se a máquina de geito a restringir cada vez
mais o número dos que terão de decidir afinal. sob a influência dos órgãos de direção central de todo o sistemasindicalista nacional! Ora urna de duas: ou a confederação dos
sindicatos deixa de organizar-se em partido e nesse caso os
partidos existentes absorverão seus núcleos locais. dessarte
tornando inúm a complicadíssima mecanica eleitoral sindicalista; ou, - o que será inevitável - ~ confederação se
organiza em partido e nesse caso absurdo e que se lhe proporcione, por via const!tucional, um regime eleit0r.al de favOr destinado a garantn'-lhe permanentemente, veja-se bem
"d.a As
- p• e r m a n e n tem e n te! - ".UI!! t erço.
. sembléia assim se lhe concedendo o formHiavel prIVIlégIO de
dese~pate de todas as questões em que colidam os deIl}a~s
partidos representados, ou mais curtamente - o dommlO
virtual do Estado brasileiro!
.
Poderá concordar com isso a Assembléa NaCIOnal Constituinte?
O~
Ail.T. 14. O número de representantes ...
No Brasil a doutrina constitucional mostra-se infensa
ás assembléias numerosas. No dizer de Lacerda de Almeida
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- "o intuito da cláusula limitativa (do art. 28, § 10 da
Consto de 1891) posta ao arbítrio da lei, é evitar as assembléias muito numerosas. A experiência tem demonstrado que
estas facilmente se tumuIt.uam entregam-se a querelas por
motivos' muitas vezes insignificantes e até fúteis e devido
a discussões demasiadamente prolongadas, por deverem-se
ouvir os Deputados que reclamam a palavra e não ser justo
nem razoável marcar tempo curto demais para o uso desta,
o t.rabalho torna-se estafante e resulta menos perfeito"
(Dts. Consto Bras., voI. 2°, n. 401 pág. 185) A Subcomissão
do Itamaratí, ao· discutir o tema, adotou igual opinião emitida pelo preclaro Sr. Prudente de Morais Filho (Ata da 5a
Rf!un. - "J. do Com"., 10-XII-32.)
No Direito Constitucional francês o a5sunto é controvertido. Esmein alista-se entre os que condenam as' assembléias numerosas. Critic:mdo um dos derradeiros aumentos
do número de Deputados, escreveu: "OI', les assemblées trop
nombreuses 80nt fréquentement plus turbulentes et deviennent s0uvent des réunions, publics dans lesqueIles on s'agite
duns lcs desordre. Suns doute la France a connu des assemdans plus nombreuses, et qui ont realisé díimportants réformes. Mais c'étaient des assemblées uniques, qui avaient
besoin (/'une force politique considerable en face de l'anarchie inté~'ieure ou vis-á-vis d'un Exécutif tout puissant. Aujourd'hui les circonstances politiques sont renversées. Nos
meilleures lois, nos Codes ont été préparés et votés par des
assemblées peu nombreuses". A doutrina do eminente e sempre acatado mestre, no que t.ange á composição numérica
das camaras populares, define-se no sentido de que não devem ser muito numerosas. salvo:
a) se são assembléias ún.icas; b) se há anarquia interi01' ou fôrça constitucional demasiada no Executivo.

Barthélemy-Duez capitaneiam o grupo oposto favorável

ás grandes assembléias. Segundo pensam, os que combatem

tais assembléias são quasi sempre adversários do parlamentarismo. Analis:lm, um por um, os argumentos por êstes
produzido~: 1°, o da 71wlhor composição resultante do menor' número, mais rigorosamente escolhido. Duvidam, Reduzir o número é "risqueI' de décapitel' la chambre en sacrifianl. l'élite. Cilam Spinosa que no seu Politicus entendia que tal número deveria elevar-se a três mil "afin qu'i!
Y Im eut trais cents nu moins que fusset capanles d'assumel' leUT' 1.áche"; 2°, o d.a. conciência. da re,~ponsabilid.ade,
mais acentUl'lda nas assembléias menores. Aceitam-no, mas
<lesde que fosse possível reduzir o número de Deputados
apenas a algumas dezenas de indivíduos, no que ninguém
ousa pensar. Ora "Ie sem; du devoir personnel est le même
dans une assemblée de 600 que de 300 membr~s"; 3.° o ria.
melhor ordem e dignidade das deliberaçções. "Illusion : le
changement de I.on des assemblécs est une conséquencse de
l'événement du n suffrage universel et d1L principe de l'élegil>ilité u.niversel ; 40, o da rapidez e clareza dos debates parlamentares. como barreira opost.a ao fluxo legislativo. "Illusion encore: "Vactivité législative est inévitablement solicitée par la. multiplication des functions de d'État et la complexité grandissante de la vil! publique. Par outre, i1 n'est
pas douteu.."'C que la grande assemblée intimide les bavards et
les médiocres ct qu'á ·se point de vue eUe apparait comme
plus favorable au bon et rapide travail parlamentaire".
lDr. Const., ia ed., pago 431.)
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dilatou-se ou retrahiu-se con-forme a índole democratica ou
reacionária dos regimes de que foi órgão. Na França a Assembléia legislativa de 1791 contava 745 membro$. O Parlamento do Ano rII, 750. A Assembléia de 1848. 700. Todas
de regimes democráticos. As de reação assinalam-se pela
redução numérica do órgão legislativo. O do ano VIII contava 300 membros: O da Constituição de 1852 - 261. O da
Monarquia de Julho, 459. Idêntico fenômeno observou-se na
Inglaterra.

Isso nos países de regime parlamentarista. Nos de regime presidencialista, subtraída á Camara popular a função de comando indireto mas imediato do govêrno. ad;;tri~
ge-se de preferência a sua funçii.o méramenle leaisln!iva.
pelo que diminue de muito a necessidade do grande número.
:Êste, todavia, há de condicionar-se á regra· de Esmein. Há
de ser tão grande que dificulte o domínio do Executivo sôbre
seus membros. Um certo paradoxo enunciado no seio da
Subcomissão do Itamaratí, em virtude do qual a assembléia"quanto 1r.,aior tanto menor resiste ao poder executivo"
não tem por si nenhum fundamento. Foi uma asserção que
caindo do ar e no ar ficou ...
Mas a questão pode ter novos desenvolvimentos. Via de
regra, os que a estudam, mesmo os que se dizem libertos
das (lOnCepçoE>s estatais atomístico-individualistas, por
vinco irJ'esi~tível do subconciente figuram o parlamento
moderno atuando cla,,~ir.amente, cada membro na livr? e
plena disposi'ção de sua vontade pesoaL Ora, o Parlamento
moderno, ultra dE'lJ)hl'I iatico que emerge do voto propureional, é o Parlamento partidário, no qual 0$ sentimentos e as
convicções se l!l)m"lo:l'illZam em duas, tr85', quatro, quando
muito dez atitudes gnlpais. cada uma com os seus órgãos
coletivos e individuai:; tiPo ação, escrita ou oral, perfH~la
mente conslituídos. O Parlamento pluriparte-se ~m cllrcorrentes, por onde fluem, para as combinações comuns. elab)radas por via diaiéLica, os :sentimentos e aspir;'II,:i3e,:; nacionais. Da associação dos 1'e(Jimento.~ internos dos 'Partidos
com os 1'l:gi1llr:lltos intc1'nos d:ls Camal'as, logo result.am a
6rdem, a disciplina e a plena eficienciu do trabalho legislativo. Absorvido pelo grupo a que se fi lia, o Deputadoegoista, que sómente se preocupa consigo próprio, com os
. seus sucessos, com seus "bonitos" de tribuna, depf?ndentcs da
liberdade plena de palavra deixou de existir. J~ o Que se
verifica na Inglaterra, na Alemanha. e mesmo na Frnnta..
não obstante ainda retarda pelo seu incrível processo de
eleição por distrito uninominal. Nos Estados Unidos, êsses
discursos "pour épater" nem chegam a ser pronunciados;
são apenas publicados... Onde, pois, o tumulto, li desordem, o tempo perdido em futilidade?
Ademais os partidários das assembléias pouco llumerosas, preocupados com a aparente simplificação do trabalho
camerário, esquecem-se de que elas existem, não s6 p3.ra
o trabalho de técbnica legislativa mas para o debate geral
dos complexos inter8sses que palpitam na vida nacional
como órgão de elaboração de uma vontade Que nems~ 3~Ua.
diretamente por via legislativa. mas por vezes por VIa mdireta, pela simples formação esporádica de fortes corrCll-
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tes de opinião. Há ainda a levar em conta a importancia
de sua funçcio. de esclarecimento da opinião nac,ional que
seguindo seus debates e atitudes, de maneira natural'e ~s~
pontanea se orient?- e define. O voto proporcional, para representação das mmorias, nãO' da minoria, (Jo_~o BARB,\LHO,
Const. Fed;. Bras., 2a ed pág. 113), l~va por fôrça de lógica
ás assemblelas numerosas. Sem que mmgue o quociente eleitoral, que é função do número de representantes a eleger
êle não dará de si nos países sul-americanos, de escasso elei~
torado, os benefícios prometidos.
Ne~te momento, o~ órgãos legislativos populares, segundo mforma o Annuatre Interparlementaire de 1931, assim
se numeram: França, 626 membros (40.200.000 hs.); Inglaterra, 615 (16.900.000 hs.); Alemanha, 577 (64.900.000
hs); Polônia 444 (30.400.000 hs); Estados Unidos 435
(122.000.000 hs.); Itália. 400 (41.000.<l00 hs.); Rumania
361 (18.000.000 hs.); Tchecoslováquia, 300 (13.500.000
hs.); Canadá, 245 (8.800.000 hs); Suécia, 230 (6.100 .• 00
bl'.); Suiça, 198 (4.000.000 bs.); Venezuela, 198 (3.000.000
bs); Bélgica, 187 (8.000.000 bs.); México, 164 (16.400.000
bs.); Áustria, 165 (6.600.000 hs); Argentina, 153
(10.500.000 bs.); Irlanda 153 (3.000.000 hs.); Dinamarca,
152 (3.500.00 hs.); Noruega, 150 (2.800.000 hs.); Chile,
132 (4.200.000 hs. ); Colombia, 133 (7.900.000 hs.) e ou1r{)s de menor importancia.
Os 40.000. <l00 de habitantes possuidos pelo Brasil justificam plenamente a elevação do número de seus representantes.
ART. 14 -

'"

proporcional á população ..•

O substitutivo mantém a representação proporcional á
população, não obstante as emendas que mandam calculá-Ia
tomando-se por base o eleitorado.
Se o órgão legislativo deve representar a Nação não só
na elaboração material e formal da lei. mas ainda no debate e homogenização de suas aspirações, sentimentos e
interêsses e si a Nação não é apenas o eleitorado, ou por
outra - o cidadão ativo, mas a soma de todos os seus
membros, certo que todos têm igual direito a essa representação, sendo por isso injurídico e iníquo baseá-la sObre
o eleitorado, órgão, também êle, meramente representativo,
de livre e voluntária composição, por um lado, por outro
sujeita aos azares da aplicação dos princípios que regulam o sistema e a prática da qualificação eleitoral e a
todas as imperfeições decorrentes da natureza humana. Ora,
isso posto, sómente sObre a população, fenômeno de ordem
natural e compreensivo de toda a Nação, deve calcular-se
em rigorosa proporcionalidade, o número dos representantes
desta.
Gourd, citado por Aurelino Leal, defende o cálculo sobre a população. "A divisão é proporcional á população
porquê ~ lei estende seu império s6bre toda esta. Onde a
população fOr maior, mais considerável também· será o
efeito da lei. E justo que aqueles que mais experimentam
os seus efeitos, tenham, por um número mais considerável
de represen:tantes, uma influência, uma autoridade, uma
colaboração maior na o.bra legislativa" (Th. e Prat. da
Consto Bras., pãq. 408).
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na Alemanha, se preferiu o cálculo sôhre o eleitorado. Mas
na Alemanha e em quasi todos os pa{.ses da Europa o sufrágio é efetivamente universal, submetido apenas á condição da idade. A não ser na França, onde ainda não se ad-mite o voto feminino, em todos os demais paises de vanguarda votam todos os cidadãos, homens e mulheres, de
mais de 20 anos, inclusive OS analfabetos. Eis porquê é aÍi
indiferente que o cálculo se faça sôbre a população ou sôbre (} eleitorado Entre nós, não: sómente podem votar os
que sabem lêr e escrever, e o número desses é por demais
escasso para que sôbre êle, possamos baseár a representação nacional. Na At~manha, nas derradeiras eleições, fo-ram ás urllas cêrca de 20.000.000 de eleitores. No Brasil,.
em poucas ocasiões irão 2.000.000.

Alega-se que adotado o cálculo sôbre o eleitorado, osEstados intensificariam a instrução primária. Mas, atendendo-se a que a instrução consome avultadas verbas, nem
sempre bem compensadas, maximé nas regiões de populaCão rarefeita, só os Estados ricos e de população adensada teriam a luc-rar com a providência. Seria uma condição'
a mais de desiquilíbrio político, -somente remediável pela
fixação de má3:imos e mínimos de representação... Estabelecida, porém, tão arbitrária medida logo desapareceria.
a virtude atribuida ao cálculo sôbre o eleitorado.
ART. _~4 ••. e dêste para cim.a. de um por du::entos
e cincoenta mil habitantes . ..

.S uprimido o Senado, teve a Subcomissão que adotar"
uma providência a·rbitrária e injurídica para resolver 0delicado problema da equiponderação da representação dos
grandes e dos pequenos Estados: fixou um mínimo de
quatro para êstes e o máximo de vinte para aqueles. Diversas são as emendas modificando esses limites, mas conservando-os.
Infringirá o princípio qUe estabelece o critério da. população, como base de cálculo para o número de representantes, a fixação nos Estados federativos, de um máximo pa,ra êste número? Se a fixação objetiva o país todo ena distribuição das cadeiras de representação se observa rigorosa proporcionalidade, de certo que não.
Nos Estados Unidos, onde foi sempre doutrina pacífica'
que o limite constitucional da secção 2, do art. 1°, nãodeveria ser entendido como critério constante, mas apenas·
como o m..ínimo de representação possível, fixado para a
Casa dos Representantes o máximo de 435 cadeiras, operou-se a redistribuição delas pelos Estados, na proporçãoo de uma para 280.000 habitantes, visto ser atualmente de
122.000.000 de. habitantes a população da União, tendohavido várias transferências de cadeiras de um para outro.
Estado.
VOLUl\fE X
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A fixação de má:cimos e mínimos para a representação
dos Estados é que se não explicaria jámais dentro de qualquer teoria democrática de representação política. COompre.
ender-se-ia, quando muito, a fixação de um mínimo ou de
um má.1:imo.
"O que se não pode admiti'!' - repita-se - é a fixação
simultanea de um mázim.r> e de um mínimo o que equivale
á soma virtual de duas injustiças, a saber, a de aumentar
arbitrariamente a representação d'Os pequenos Estados e a
de reduzir arbitrária e concomitantemente a dos grandes.
se o interesse nacional recomenda a primeiTa providência,
desaconseJ.ha a segunda. porquõ de duas uma: ou os grandes
Estados, diminuidos na sua legítima autoridade política,
decorrente de sua população e de sua riqueza, se desinteressarão das atividades da União ou se coalizarão para a
imediata reforma do texto constitucional restritivo. quer por
via normal, quer revolucionária, quando não para_.se constituírem em Nações independentes. A fixação simultanea de
máximos e mínimos para a representação dos Estados não
se poderá explicar jamais á luz de qualquer teoria democrática de representação política. Terá que ser puramente
arbitrária, injurtdica e anterepublicana.
Um dos princípios básicos da democracia é o da igualdaDJ.e de todos perante a lei, sobretudo perante a lei política. Ora, fixar má:l:imO's e mínimos á representação popular dos Estados seria negar êsse post.ulado fundamental do
direito público moderno 'e excluir, por puro capricho, da
possibílidade de gozo de um direito, não pequena parcela
de população dos grandes Estados, instituindo Ilara Q povo
destes um traLamento desigual e injusto. Mas, nem só em
relação ao povo a quebra daquele princípio se verificaria,
porquê também os Estados, enquanto unidades elementares
da associação política federal, passariam .a ser tratados desigualmente perante a Constituição Federal, lei das leis, e
que também de sua vez seria antejurídico e anterepublicano. Fóra de dúvida, porquê na teoria jurídica do Estado
federal, o estado-membro a·rticula-se á União, com a categoria elementar de unida.de, idêntica á do próprio cidadão,
e por isso como investido do mesmo direito fundamental á
igualdade. Duplamente inju-rídica e iníqua será, pois, a adoção de quaisquer critérios arbitrários e empíricos, tendentes á supressão dessa igualdade, que já sofre, com a fixaoão
de um mi-n.imO' para os pequenos Estados, não pequena
restrição.
Se o que se pretende é assegurar aos Estados uma conveniente equiponderação de voto na elabofação legislativa
federal,
que se tem a fazer é manter-se o Senado, porquê
neste os Estados não se representam em função de suas populações, e sim em função de sua categoria de membros da
corporação política federal, com essa categoria adquirindo
o direito á igualdade de representação. (fi'und. da emenda n. 947, da bancada mineira, avo pág. 70).

°

O Substitutivo perfilha a emenda 237, do Sr. Veiga Cabral e outros, que .inteligentemente pirocura conciliar as
necessidades dIZ. uma prudente limitaciio de bancadas, sem
sacrifício dos princípios democráticos que dão base á República.
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constituídas as rep.resentacões dos Estados:

.l\.lagoas . . ........•.............
Amazonas . .
.
Baía . . . .
.
.
Ceará . . .. ,
Distrito Federal . . . .
.
Espírito Santo . . . .
.
.
Goiaz . . . .,
Maranhão . . . .,
.
Mato Grosso . . . . •............
Minas Gerais . . . .
.
Pará . . . .
.
P&raíba . .
.
Paraná . . . .
.
Pernambuco . . . .
.
.Piauí . . . .
.
Rio de Janeiro . .
.
Rio Grande do Norte . .
.
.
Rio Grande do Sul
.
Santa Catarina . .
.
São Paulo . .
Sergipe . . . .
.

ART. 15. -

Número

População

de
Deputados

1.214.292
442.114

8
5

4.232.450
1.662.863
1.506.506
688.086
737.85Q
1.173.595
363.215
7.631.374
1.491.281
1.368.030
1.011.635
2.959.284
83'1.573
2.050.520
764.571
3.057.775
984.572
6.630'.783
556.161

25

41.477.824

260

11
10
5
5
8
5

38

10
9
7

20
6

17
5

20
7
3-1

5

Pm'a a representação das profissúes c fliretn
defesa dos seus interesses ...

Se, como processo de palingenesia política, o das emendas acima enumeradas deve ser repelido, como sistema 110
representação profissional propriamente dita não é monor o seu desacôrdo com as indicações doutrinária~ e a SUIS
ineficácia.
Inçada de insuperável dificuldades apresenta-se a
prática da representação profi::;sional, que mesmo teoricamente, sem embargo do seu aspecto sedutor, tem sucitado
críticas relevantes . S6mente será possível mediante profunda reorganização do Estado, porquê vale por um rl'gresso ao sistema de representação política anterior á Revolo':
Cão de 1789.
Realmente, a grande metamorfose por esta operada no
terreno político foi a da destruit;ão dos estamentos profissionais que formavam o Terceiro Estado, com a conscqucnLI'
definição do citoyen, a saber do homem pol'ítico, atomo democrático, igual e uniforme, abstratamente composto das
qualidades comuns a todo!:> os indíviduos, e s6 por isso abel"to á compreensão dos interesses gerais e capaz de dar consistência á vontade geral. "Les avantages par lesquels les
cito'llens différent sont aU déla du caractére du citoyen. Les
íntérêts par lesquels ils se resemblent sont donc les seuls
par lesquels ils puisse11.t réclamer. de~ droits politiques,
c'est-á-dire, une part active á la formation de la ldi sociale, les seuis par conséquent qui impriment au citoyen laquolité représentable" - proclamava Siéyés, o
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admirável pensador polftico da Revolução. E foi assim que
ruiu a pe·sada e opressiva armadura das .corporações e ofícios que disciplinavam a sociedade desde a Idade Média, surgindo triunfante o indivíduo livre. Tão vivas e cruéis eram
as recordações da ordem política estamental que a Constituição de 1791 decretava solenemente desde o seu preambulo: "lI n'y a plus jurandes, ni corporations de profissions,
arts e métiers", repetindo a lei Chapelier: - "lI n'y a plus
corporations dans l'état; i1 n'y a pIus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. I1 n'est permis a personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermediaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de
corporations", conforme· rememora o culto representante
paulista - Sr. Horácio Lafer.
Ora, para que se restaure a representação dos interesses sôbre firmes bases sindicais, forçoso será que invertamos aquêle clarividente princípio de Siéyés : Não são as
qualidades comuns a todos os homens que lhes conferem o
direito de autoridade política; são, pelo contrário, as qualidades que os diferenciam!
E o indivíduo desaparece, de novo, no anonimato dos
quadros profissionais que, repetindo as corporações' mediavais, lhes impõem idéas, atitudes, normas de trabalhos,
graduações hiérarquicas, padrões de arte, credos políticos,
tudo.
Até aquí os pregoeiros dessa arcáica novídade se beneficiam com o desmoronamento do mito da soberania popular. No meio da poeira que êsse desmoronamento produz,
ninguem distingue bem o contorno das pseudo-realidades
que são o oferecidas para substitu'-lo.
Por ventura será preci.so manter de pé êsse mito para
que não desapareça a democracia do sufrágio universal?
De maneira alguma, responde Harolà Laski, na sua Gramatica da Política, dando â democracía um sentido novo e
objetivo, extraído da economia e do realismo jurídico de Deguit. Dentro do cosmos social, há necessidades que se estendem indistintamente a todos os homens, tornando por isso essencial a existencia de um centro último de direção que as
satisfaça direta ou indiretamente, influindo sôbre os demais
órgãos sociais. O centro supremo de direção é o Estado.
Sob êsse aspecto, pois, o Estado é evidentemente uma vasta
corporação de serviços públicos, a que o cidadão - como
consumidor - se acha obrigatoriamente vinculado. Dentro
dessa categoria de consumidor dos serviços do Estado - serviço <le segurança. de justiça, de garantia de abastecimento e
de produção, de educação, de orientação, e assistência social,
etc. - todos os homens se equivalem.
Cada uma das funções do Estado, por via de con$.equência, deve ser organizada no interêsse do cidadão-consumidor,
afim de que este desfrute a plenitude da vida cívica. "Telle
est dans la societé la fonction de l'Etat. C'est l'association
propre a protéger les intérêts des hommes en tant que citoyens, non pas dans le détail de leurs éfforts productifs,
mais dans le cadre général ou s'e:xercent ces éfforts productifs". (Op. cit., 1933, pago 43).
Mas o Estado exercita suas funções por intermédio de
um govêrno constituído de homens falíveis como todos os homens. que atuam impelidos por uma experiência pessoal limitada e por multimodas injunções d etempo e ::.,meio. Não
deve, por isso, exercer um poder absoluto e constante. "TI
est dangereux de laisser· á l'Etat une position souveraine

-
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parmi d'autr·es associations. parca qu'il doit toujours agir
par l'intermédiaire de délégués, et que ces délégués se 1'ccrutent dans uns corps dont l'experience ne coincide pas nccessairement avec l'interêt géné1'al de la communauté. IIs tendent, même généralement á identifier leur expe1'ience personelIe du bien avec les besoins communs de l'humanité; car...
le pouvoir corromp habituelIement même les plus nobles
de cem: qui l'exercent: et iI s'ensuit que laisser á rEtat la
direction uHime de toutes les autres volontés de la communauté, c'est en fait laisser á un petit nombre d'hommes une
autorité dont il est difficile de ne pas abuser", (pag. 44) .
Isso põsto, devem tais homens estar de contínuo exposto ao
contrôle e ao julgamento dos cidadãos consumidores dos serviços oficiais que distribuem. As necessidades comuns dos
homens subordinados ao Estado é que lhes conferem o direito
de orientar e julgar, pelo voto e pelo exercício das liberdades
cívicas, o exercicio das funções do Estado. São elas as necessidades comnns, que lhes dito "la qualité représentable".
E dessarte sem qualquer alusão ás entidades metafísica~
que tanto horror despertam nos espíritos ultra modérnos.
voltamos a Siéyes, ao individualismo, á democracia.
Ora, é o expontaneo reconhecimento das intrêsses ou
das necessidades comuns que habilita o cidadão a apossar-se
do conceito abstrato do interesse geral, que, conforme sempre
se tem feito observar, não é a simples soma dos interesses
particulares coincidentes. Dizee, pelo contrário. que a plena
e imediata compreensão dos interêsses particulares. basta
para conferir-lhe a do interêsse geral é, em suma, volentar
os dados da experiência.
Emile Faguet, no seu pequeno ensaio - De la Pl'ofession.
demonstra que a profissão deforma a nossa mentalidade. desdobrando em nós o homem e o profissional. Não há quem (l
não sinta em si próprio. Como homens somos todos consumidores e é através dêsse prisma do consumo do se1'viço püblico
e da produção profissional privada, em geral, que divisamos
nitidamente um interêsse diverso daquele que caracteriza
como profissionais.
Como produtores de certo trabalho somos inconcientemente levados a atitudes que contrairam nossos próprios rnterêsses de consumidores de toda a vasta e variada produção
alheia. Pnt' isso á rep1'e,~enlaçao p1'ofisis O llfll. logicamente não S'~
pode confiar a delibe,'ação destinada a resguardar fi íntel'ê,çse geral. Póde ser deliberativa, sim, mas dent.ro de cada
ordem profissional representada, para a determinação do
seu interêsse específico. Há de ser, pois. uma representação
polêmica., de expressa defesa dos interesses coletivos afins
perante o órgão estatal destinado a ditar soberanamente o
que seja o bem comum.
"Sem embargo disso, na Itália o parlamento corporativo
legisla francamente" - redarguirão talvez os partidários da
representação profissional delib~rativa.
Tudo aparéncia.
No regime facista, semelhantemente ao que sucedia 50b
os principados e monarquias absolutistas da edade média t'!
posteriores, os interêsses rep.·esentam-se, mas não delibe"am soberanamente...
. Ao tempo dos Estados Ge"ais, 05 representantes do~ estamentos profissionais. que pela primeira 'l.'ez se denommam
Deputados. não exerciam poder legislativo; limitavam-se a
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expr,~ssar e debater perante ó Rei os interêsses de quem exam
advogados - med-iante mandato imperativo. O poder soberano, pela primeira vez assim denominado - exercia-o 'a .•
Rei, que nessa qualidade sentenciava os conflitos e tracavt.:
as normas gerais harmônicas e uniformes. Assim estava
bem; os conflitos inerentes á índole da representação profisisonal homogenizavam-se através da vontade soberana do
Rei. Na Itália absolutista de hoje, o fenômeno obedece aos
mesmos princípios de mecanica social. Os interêsses podem
ser representados e discutidos nos plenários da Camara;
todavia quem os arbitra soberanamente é Mus50Iini... Os
ingênuos, que no Brasil vivem sonhando com o fascismo.
supõem que os interêsses corporativos têm livre transito
para a lei, através da Camara facista dos deputados. Puro
engano! O Regimento interno daquela Camara, datado de 1°
de Maio de 1929, com as modificações aprovadas em 19 de
Dezembro de 1929 e 12 de Dezembro de 1930, eloquente ep'tome do sistema governamental facista, contém dispositivos
que reduzem os atuais írgãos legislativo da Itália a méras
revivecências dos Estados gerais medievais... Basta dizer
que pelo seu art. 22, combinado com o art. 6°, da lei de 24
de Dezembro de 1925, "nenhum projeto póde ser posto em
ordem do dia de qualquer das C:J.maras sem o consentimento do Chefe do Govêrno"...
(Annuaire Interparleme11taire, 1931, pag. 132).
Aliás, a mais recente teoria da representação, a de l,a
Bigne,erige-se precisamente sôbre essa concepção medieval.
Para êle - a representação é "a afirmação pública por
meio de mandatarios qualificados junto ao Govêrno, dos interêsses e dos direitos livremente expressos pelos membros
de todos os agrupamentos naturais ou artificiais que componham a comunidade estatal". Não é deliberativa, é expositiva, ou - passe o neologismo pleiteativa. Ao Govêrno, oficio
público permanente, destinado a satisfazer as necessidades
gerais, que a comunidade reserva ao Estado, cabe como ao
monarca antigo, o direito e o dever da decisão. "Por sua
própria natureza" - esclarece - "a representação política
não se póde aplicar senão aos interêsses particulares. E, pois,
somente nêsse domínio que ela há de ser juridicamente admissível. Quanto ao interêsse geral, só ao gocerno toca dicerní-Io e assegurar-lhe a "necessária predominancía". Pois
"vemos bem qu.e a representação dos inre1'êsses partictllares e a representação ou melhor a expressão do interêsse
geral não são suscetíveis de fusão e não poderiam ser jamais
confiados a urn mesmo órgãO". Não porquê se tema a falta
de boa vontade dos interêsses particulares para compreender
os gerais, mas por se acharem seus representantes em posição mental desfavorável para distingui-los normalmente
e sentimentalmente frios para os fazer vingar. "Misturai, se
quiserdes - prossegue La Bigne - as duas funções, mas ou
uma ou outra será mal executada, ou o que é mais provável, as duas simultaneamente". E i,sso porquê - "o represente dos interêsses particulares terá fatalmente de interpretar o interêsse geral em função do que êle conhece me-_
lhor,. pelo que de boa fé, convencer-se-á de que a vitóriadas reivindicações da agricultura, da indústria, do comércio, da edificação ou da sericultura é a condição primordiale "sone qua non" da prosperidade geral do país. E tanto mais
competente seja em sua função própria e tanto mai.s corre-
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rá o risco de se enganar na matéria. que não conheça. (Traité
Gén. l'État, 1931, 2° vol., pago 151 á 154).
E está, dess'arte, magistralmente feita a crítica da representação prOfissional deliberativa. Dentro da organização
democrática do Estado moderno ela é absurda. Somente será
possível no Estado fascista ou nos Estados monárquicos como o Egito, de cuja Universidade lança La Bigne sua ~ova
teoria. . .
'

Si passamos do campo da teoria para o da aplicação, as
dificuldades se fazem insuperáveis.
Admitido que a representação profissional participe da
elaboração da nOrma geral obrigatória imposta á obediência
de todos, surge logo o grave problema da caracterização dos
grupos profissionais a serem representados. Na quadra anterior á Revolução francesa fácil era resolvê-lo, mercê da
simplicidade do seu sistema de trabalho, tradicionalmente
enquadrado na organização dos ofícias e de suas corporações. Mas, por que critério científico, de imediata e pacifica aceitação, será êle resolvido presentemente, dada a eXtrema complexidade de seus inúmeros e interdepententes
fatores de produção?
Remova-se a dificuldade pela fixação de um critério
méramente empírico, com o risco de sérios descontentamentos, e logo se nos depara uma outra ainda mais inquietante: a da doslLf1em do peso deliberativo de cada grupo
profissional.
Si a nOrma geral obrigatória resulta de maiorias numéricas, torna-se de decisiva importancia o processo de
distribuição da força deliberativa de cada ordem profissional. Quantos votos conceder á agricultura? Quantos á indústria? Quanto ao comércio? Quantos a cada um dos demais
grupos profissionais? Quantos, dentro de cada um dêles, aos
sub-grupos que tanto se diferenciam? Como calcular a influência que se deve assegurar aos produtores do café, aos
do algodão, aos do açucar, aos do cacau, aos da borracha,
aos do arroz, e aos das demais colheitas agrícolas, afim de
que cada um desses sub-grupos pese na obra legislativa com
a justa importancia que lhe seja devida? Isso, no singelo
domínio da agricultura. Se nos transportarmos para o das
indústrias e do comércio, crescem os embaraços com a multiplicação dos interesses diferenciados e interdependentes,
impossibilitando, por completo, a solução prática e justa
desse problema essencial. E eis aí o empecilho intransponível oposto ao ideal da representação das profissões.
.
Ponhamô-Io de lado, decretando uma dosagem puramente empírica e logo nos acode a indagaç.ão: porquê modo
imprimir unidade e harmonia aos interes!?es em conflito'?
Inutil prosseguir. Leia-se em Barthelemll,Dlle:, a síntese magistral das dificuldades opostas á representação profissional. E' decisiva. (Dir. Const. 1933, 329 a 335.)
:Mas, as emendas condenadas limitam-se a estabelecer
a represeniacãó profissional com voto apenas na base de um
terço da composição total da Assembléia.
Ora, para que venham os seus votos a influir no trabalho legislativo geral faz-se mister que o "terço" vote solidário, o que exclue virtualmente a vantagem típica do sistema. O~eu voto será meramente poZ-ítico...
Nas questões profissionais propriamente ditas, os re-
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~resentantes dos grupos diferenciados
ficam entregues á
discrição dos "dois terços" políticos e reduzidos a simples
função de debate dos interesses que lhes cumpre defender.
-Quando muito em certos momentos críticos de dissidência
parlamentar, poderão negociar seus votos, eventualmente de
grande peso, a trôco de algumas reivindicações solidentes
com o interesse nacional, não alcançáveis em quadra ordInária, o que, em suma, não deixa de ser desmoralizador e
perigoso ...
Bem se vê, pois, que mesmo consideradas pelo prisma
particular da representação profissional, propriamente dita,
as emendas indicadas não merecem a approvação da Assembléia Nacional Constituinte.

Atendendo ás imponentes transformações do Estado,
hoje mais intervencionista do que nunca e por isso mais necessitado de proporcionar defesa eficaz aos multiplos seW:'c
_res do trabalho nacional, a que estende os efeitos do seu poder de coação, e dando, do mesmo passo, mostras de espírito conciliat.ório em face da ideologia outubrista, o substitutivo dispõe sôbre representação profissional, instituindo-a
em bases novas, com um càráter mais do que consultivo
porquê armada da faculdade da defesa direta e eficaz dos
interesses representados. Foram, aliás, êsse5 propósitos conciliatórios que levaram o relator a institUÍ-la dentro mesmo
da Camal'a popular, com intervenção intima, obrigatória e
contínua em todos os trabalhos desta, desse modo afastando-se das emendas n. 63, do Sr. Agamenon de Magalhães e
.José de Sá e 656 e 779, da bancada "por S. Paulo Unido",
aquela e estas brilh.antemente justificadas e muito atra~n
tes por sua simplicidade e alcance prático.
A emenda 63 cria a Camara das Corporações, como
órgão exlranho ao Poder Legislativo, mas autorizado a le_gislar privativamente sobre contratos colet.ivos de trabalho, se(Juros sociais, comissões, paritárias, magistratura do trabal/to e coli:açüo ou contribuição sindical; Camara a constituir-"e "de repre:5enlantcs das confederações de empregados
e empregadores. em número igual para cada uma delas, eleitos pelo processo que a lei prescrever". É uma solução engenhosa, sem dúvida, mas que só resolve uma parte do problema: a da legislação denominada social.
Ora, o que se quer é que toda a legislação do Estado sofra a influencia reI ificaclora dos interesses sôbre os quais
hoje se estende.
As emendas ns. 656 e 779, da bancada pauli,;;ta, neste
particular, satisfazem mais do que a emenda n. 63. A primeira determina que o Poder Legislativo se exerca com a
assisWncia clo.~ conselhos técnicos nacionais e a segunda
dispõe sõbre a organização destes. que serão quatro: Con.501110 Nacional de Economia, Conselho Nacional de Educação e Saúde, Conselho Nacional de Defêsa e Conselho Nacional do Trabalho, compoi"to cad1 um de 314 de membros
eleitos, por seis anos, na fórma que a lei detc:m~nar e ~e:n~.. váveis pelo terço bienalmente e 1\4 de tecm~os OflCI~US
ou não, de reconhecido saber. nomeados pelo Governo. A llltervenção rIos Conselhos na l('gislação consiste em: "a)
apresentar parecer aos projetos que digam respeito aos as-suntos de sua competência definida em lei e que, aprovados
em primeira discussão na Camara iniciadora, tenbam sido
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submetidos a seu exame e revisão; b) propor projetos d.~
lei ... ~
Tal qual se observa, as emendas paulistas instituem
a representação profissional técnico-consultiva em órgãos
desligados das Camaras legislativas, transferindo para a legislação ordinária todas as dificuldades atinentes á maneira
pela qual se deverão compor.
A falta de um intimo e diário contato entre os membros dos conselhos e os do Poder Legislativo; a presumida
autoridade moral com que tais órgãos devem funcionar; os
preconceitos sempre vinculados ao soberano exercício da represental.:ão nacional, eis, em rápida súmula, as condições desfavoráveis á eficácia do sistema, que resultará mais
ou menos inútil pela inevitável hostilidade, declarada ou
-surda, que se interporá entre a representação política e a
profissional. .:\ experiência da Alemanha, da França e da
Polônia legitimam a previsão.
O Reichs\virtsschaftsrat, ou Conselho
?\acional Econt.mico Alemão. foi insl ituído por decrelo dI' 4 de :\Iaio de
1920, em obediência ao disposto no art. 165, da Consto de
Weimar.
.
.Inaugurado, com enorme pompa, a 30 de .Junho imediato. constituia-se das figuras culminantes da economia
alemã de então: Stinnes, von Siemens, Ralhenau. reis da
indústria: l\:IendelsllOl\ eminência do mundo ,bancário; Cuno.
o grande armador; Brauns, Augusto Muller. \Visse!. antigos
Ministros do Trabalho, e os chefes de maior prestigio dos
CirCl.l10s sindicais - Legiel1, Adolph Cohen. Hirsch. Duncker, Kautsky, Rilferding e outras notabilidades. R.esultado:
choque interno de interesses antagônicos,
agravado pela
adoção do princípio paritário; hostilidade surda do Rcichstag; enorme esfôrço técnico sem cOl'respondi:mcia do plano sentimental da Nação, ntraída pelo bailado dramático riOf'
Gabinetes, flutuantes
sõbre a inst.abilidade parlamcnlal';
alguns volumes n mais de IH'nosa (' amorlal1wria sabedoria
s6mente lidos pelos maniacos das buscas e das pesquisas
arqueológicll,s.,.. Composto inicialmente de 32.{) cade.iras.
das quais 256 ocupáveis 1101' eleição. reorganizou-se l)ara
reduzir-se a 126 cadeiras. das quais 41 ocupáveis por eIeiCão dos diferentes circulas de ('mJwcgadore,; e li 1. dn" de
empregados e as restantes por designar.:50 do Goyt..rno e do
Reicltsrat, inclusive uma secr.:ão de fécnico::;, propriamente
ditos. Burocratizado quasi inteil'anwnl,· "lI' nouvenu Con;;eil
n'est plus guere qu'un "réservoir d,~ c0n11Jlissio1l5" sous 1:(.troite dépendance du gouvcI'ncmcnC·. conforme salipnfa 'Lavergne, para concluir. com melancolia: "Triste déclin d'une
carriére que le dcstin semblait pl'omcttre illuslrc" (L<:.~
GoU'l.'. (les Dém. 1'tfod., 1933. 20 voI., ptlg. 485.)
O Conselho Nacional Econômico
fruncl~s
não trouxe
consigo tanto desapontamento porque teve uma origem menos ambiciosa. Ainda assim, seu:; traballlos não tem merecido a aprovação das Camaras,
supondo Lavergne que
"par esprit de jalousie ... "
,
Por outro lado, sendo insolúvel o problema rIa diferenciação dos int€resses capazes de representação di-s tinta, dentro do heterogêneo e complexo cósmos das atividades profissionais contemporaneus e o' cta do.~(({Jem da influência a
atribuir-se a cada um.a de suas ordens. Dl'oh\emas que tornam praticamente irrealizável o ideal da. representação profissionaldelibcranva. os consell105 profissionais da Alema-

-

298--

nha e da França se despem de autoridade e suscitam críticas
apaixonadas por haverem tentado resolveê-los arbitrariamente, descontentando inúmeros setores de trabalho.
Já se Yê, dai, que as emendas ns. 106, 107 e 108, da
autoria do Sr._ Luiz Sucupira, propondo que o Poder Legislativo se componha de uma Camara Política e uma Gamara Corporativa, esta constituida de representantes dos
sindicatos, -eleitos na forma da lei, em número de 60 a razão de 10 para os de empregadores, 10 para os de empregados, 10 para os das profissões liberais, 10 para os dos servidores intelectuais da imprensa, 10 para os dos funcionários públicos. federais e estaduai·s e fI} para o da magistratura (!), igualmente não mereceram aprovação, não obstante
a eamara Cornorativa tenha uma competência limitada.
Tratando-se de um órgão deliberativo, separado da Camara
Política, de constituição inteiram€nte artificial e arbitrária,
apresenta desdo logo todos os inconvenientes acima apontados. Criando a segunda Camara corporativa, impossibilita o
restabelecimento da segunda Camara política, destinada a
manter uma legítima equiponderaçào entre os grandes e os
pequenos Estados da União brasileira, entidades políticas de
caráter mais organico do que os nossos sindicatos profissionais, de geração forçada.
As emendas ns. 1. .208 e 1.209, dos Srs. Nogueira Pc.nido e Morais Paiva, desdobram o Poder Legislativo em Assembléia Nacional e Conselho Federal, assegurando á representação profissional o "têrço" do número total daquela -e
vinte das 63 cadeiras dêste. Quanto ao "terço" da Assembliéa,
nada a acr-escentar ao que já foi dito no curso desta "Exxposição de motivos". Relativamente aos 20 lugares criados
na Segunda Camara para a representação profissional, é
evidente que êles neutralizam todas as vantag·ens da igualdade de representação dos- Estados. Quando se recorda que,
para segurança dessa igualdade, a própria presidência do
Senado americano cabe ao Vice-Presidente da República,
para que se não desfalque o voto da representação de cada
Estado, espantoso se torna que dentro do sistema dessa
equiponderação salutar se lancem vint.e votos profissionais
que o subvertem completamente.
O plano de um Senado capaciLário não é novo. Tev~
demorada aplicacão na Espanha e na Itália. Asperamente
criticado por alguns, elogiado com fervor por outros, seduz muito por sua aproximação do ideal de um govêrno de
éliteL Por isso mesmo, desperta a invencível animadversão
das massas que formam o gro&so das nações, agitadas de
cont.inuo por sentimentos de niyelacão social. Impraticável
será. porém, sua con.iuga~üo com o sistema federal de represenln~ão igualitária dos Estados.. Nos _casos em que a
Nncão só teria a lucrar com as dehberaçoes da representação cultural-profissional, poderá acontecer qu.e a ~eprese~
tação poltiea as anule movida por circunstanclas eventuaIS.
Nos casos em que os pequenos Estados possam tirar do privilégio da igualdade todos os proveitos que o sistema lhes
assegura, o voto dos representantes não políticos,.inspirado
em razões de ordem particular, poderá dar a VItórIa aos
grandes Estados -em minoria ...
A emenda o. 185, do Sr. Edwaldo Possolo, e seus. co~
panb-eiros de bancada, reproduz o plano de rel?!'gamzaçao
total do Estado pela si71a:rquia,plano de vasta e ousada en-
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vergadura da lavra do Dl'. Socrates Diniz. Segundo êste
plano, o Poder Legislativo se exercita por uma Canwra
Técnica, composta de 14 comissões representativas dos 14
órgãos sociais que devem enquadrar todas as atividades sociais e pelas Assembléias estaduais. Sugestiva no lance de
suas linhas gerais, a emenda nos parece impraticável no Brasil, pela vastidão do seu território, pela energia dos seus sentimentos regionais, pela ignoraneia da massa do seu povo.
Não é fácil mudar o curso tradicional dos hábitos e das idéias
de uma nação. Se esta, porém, se adensa num pequeno território e oferece um certo n'vel de cultura geral, um govêrno
forte e resoluto poderá ser bem sucedido na emprêsa de lhe
dar uma organização política de ousada novidade. Napoleoã
deu á Franca a rigida organisação centralista que ela ainda
hoje apresenta. Bismarck fundou o Império e deu á Alemanha a conciência da sua unidade, preparando o Estado de
Hitler. Mussolini, como vimos, oficializou o sistema de sindicatos já existentes na Itália, sôbre êle modelando o Estado
fascista atual. No Brasil, vasto, ermo, de população rarefeita
e inculta, impossível seria levar a bom têrmo uma tal tentativa.

o Substitutivo resolve o problema da representação profissional por maneira satisfatória. Tirando-lhe o caráter
deliberativo, foge ás insuperáveis dificuldades que, até aqui,
tem impossibilitado a realização prática do sistema.
As comissões que estabelece são eleitas. Seus membros
participam do Poder Legislativo. São deputados. Convivem
com os representantes da Nação, dessarte preparando uma
ambiência favorável a entendimentos e prevenindo os males
da hostilidade fatalmente insinuada entre órgãos separados
e concorrentes, de origens diversas. Nenhum projeto pode ter
andamento na Assembléia sem que seja submetido, para cada
discussão, ao parecer e emendas da Comissão ou das comissões respectivas, que sôbre êles deliberaram. Os membros das
comissões podem comparecer ao plenário para a defesa oral
de seus pareceres e votos.
Tem se dito que se trata de uma representacão consultiva.. Nada mais in~xato. O Projeto não vai á Comissão a
título de consulta. Vai para ser examinado. Vai p~ra que
os representantes das profissões estudem os seus efeItos sÔbre os interêsses que lhes toque resguardar e defender e os
possam emendar.
O Substitutivo baseia o seu sistema sôbre a experiêncl~.
Reproduz a teória da representaçii.o .anl~rior á Re\'oluçao
farncesa. As diferentes ordens proflsslOnals, qlle c~mp!!nham
o Terceiro Estado, compareciam aoS Estados Ger:als ~ao para
di;;por legislativamente sObre os intcrêsses naCIOnaIS. Pelo
co"ittrário, cada deputado apresenlav~-se ("om o seu. ".cadp.rno" no qual imperativamente se dIspnn];a :l materIa que
dev~ria pleitear nas assembléias plenárias. E.l'a re~lm~ntc
um mandatário com pode:'es expressos. A Vl.~ lp.gl~labya.
porém, competia ao Monarca, por de~inil}rro e por destmo mcumbido de conciliar os interêsscs dIvergenles a luz do beln
comum e decretar a re(Jra geral Obri(Jatório.. C0!1sulte-se .a
propósito a luminosa Sintesis del Processo ~tStortCo - Polttico Europêo, de Alberú (pags. iH e segumtes):
.
Ora, hoje em dia, o plenário. d9 Poder LegIslatIvo da
democracia é que se investe do dIreIto de decretar a regra

-soo geral obrigatória e da atribuição privativa de realizar
aquel~ conciliação, inspirada no superior interêsse da comunidade.
E ai está porquê o substitutivo lhe reserva o exclusivo
direito de decisão.
P.,lo l;ü,f.p.Ina do Substitutivo, á representação profissional tocará apreciar a matéria submetida á deliberacão do
Poder Legislativo sob o ponto de vista analítico dos interêsses r-.epresentados; e ao plenário polítici, decidi-la depois de
conSIderá-la sob o ponto de vista sintético de interêsse nacional.
Ninguém, ilm melhores condições do que o interessado.
poderá de um lance prever as repercussões de um projeto
de lei apresentado á Assembléia. Porquê lhe dae a fazenda,
de um golpe assenhorea-se de detalhes que passariam despercebidos ao legislador ordinário. O estudo da matéria se
faz então com mais segurança e eficácia.
Muitas vezes pode o Projeto repercutir fundamente sôbril interêsse cujo sacrifício, contudo, não foi entrevisto nem.
desejado. Eis a primeira hipótese em que a oportuna intervenção do representante profissional logo atalha desnecassá...;
rias danos, com apreciável vantagem para os interêsses erpresentados.
Suponha-se, porém. que o Projeto atinge deliberadamente uma certa ordem de interêsses. Sustenta-se que o
interesse público reclama a medida. A comissão respectiva
incumbirá verificar até que ponto vai o acusado conflito
entre o interesse privado e o público e propor soluções que
satisfaçam a êste com o mínimo possível de dano para
~quele. Depois de duas ou três di·scussões, nas quais se haja
Latado remover o conflito. certo se terá conseguido a fórmula de maior conveniência.
Insista-se: não se trata de uma função consultiva. Trata-se da defesa dir-efa, oportuna e eficaz dos interêsses representados. Repare-se que nenhum projeto poderá fel' andamento na A·ssembléia sem que. para cada dücussão, seja
submetido ao parecer e emendas da Comissão respectiva.
Cada Comissão examina previamilnte aqueles assuntos sôbrE':
os qU:l is é lícito supor que tenha opiniões esclarecidas.
Os ·seus membros atuam com oportunidade e. por isso.
com empenho. Sentem-se impregnados pelo ambiente parlamentar e agem dentro dêle como os procuradores na,g
côrtes de justiça. Porquê têm por missão definida a de defesa, perante o plenário político, dos interêsses que representam, não devem participar das votações. tal qual sucede
com os próprios representantes dos interêsses do Pod~r PÚblico nos trihunais de que participem.
O seu volo seria inútil ou seria perigo,:o).
Dado normalmente seria inútil.
Uma de duas: ou a matl~I'ia teria de 51:'1' decidida num
regime de entendimento cordilÍl entre a l'e)wesentação política e a representação profi.5sional e. nesse c.aso. esta pode- .
ria confiar na deliberação daquela: ou o seria num regime
de conflito entre as duas representações e. nesse caso, a
-profissional seria ilsmagada pela maioria política.
Dado em circunstancias anormais, na emergência de
uma luta de frentes parlamentares, como fôrça de decisão~
seria perigoso porquê perturbaria o processo legislativo no
momento mesmo. em que deveria funcionnr maÍ!; delicada-
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mente e porquê possibilitaria combinações nociv.asao verdadeiro interesse nacional.
Exemplo: os "empregados" pleHeam uma nova redução de horas de trabalho. O plenário resiste. Estala a cri;;e
política. As correntes se separam e se equilibram. Trinta
votos bastam para dar a vitória a uma delas. Os representantes dos "empregados" fecham a questão: votarão com
os que assumam o compromisso de apoiar imediatamente o
seu projeto de redução de horas de trabalho ... A paixão
partidária topa a parada e, contra o interesse público, se
vota a nova lei!
IOutra,s hipóteses poderiam ser formuladas. A aventada,
todavia, é sUlficiente para ilustrar o nosso pensamento.
'Ü Brasil daria um considerevel passo no sentido de novo
Estado se a Assembléia Nacional Constituinte aprovasse o
lIubstitutivo também nessa parte.
ART. 18, § 10

-

Composição da Camara Federal.

A comr.osir;ão da<ia pelo substitutivo á Camara Federal
é inteiramente diversa da que ela possuia sob a Constitui-

cão de l8!H. Reduziu-se a dois o número dos representantes
de cada Estado. Determinou-se que um dêles seja eleito
pelas A,ss~mMéias Legislativas dos Estados e o outro pela
representa1;ão de cada Estado, com assento na Assembléia.
Na América do Norte, o ISe·uado era, primitivamente,
eleito -pelas Legislaturas dos Estados, afim de que fOsse realmente uma Caroara conservadora, constituida de homens
experimentados e de alto desta,que político, evidenciados por
longa atuação naquelas Legislaturas ou em outros campos
de atividade legislativa. A eleicão popular poderia levar aO
seu recinto políticos cortejadores da turba e. isso modificaria a indole prevista para um órgão a que" se indicava a
dupla função de resistir ao Chefe do Poder Executivo, aramado <ie consideráveis faculdades e, por out.ro, á ditadura
-das maiorias apaixonadas da ,Casa dos Representantes, como
centro de equilíbrio de uma democracia moderada e esclarecida. Ero :1913, pela Emenda 17, foi esse processo substituido
pelo da eleição direta. A campanha em favor da reforma
foi longa. C{)meçou logo após a Guerra Civil, acusando-se o
sistema vigente de facilit.ar o "invisible gouvernement", ou
'por outra o govêrno dos "chefes", qne eram a.final os ocul~
tos manejadores das Legislaturas. Mais tarde. proclamou-se
que assegurava a indevida influência das gra,ndes companhias de Estrada de -Ferro, cujos candidatos eram sempre
eleitos. Assim sucedeu com os 'Senadores Channcey M. Depew e Thomas C. Platt., aquêle candidato da New York Central Railroad e este da American ExpressCompany. (l'-IUNno, The Gov. of United States, 1~3l, pá(J 263).
A eleição direta, porém, tem desiludido as esperanças
qUe nela se ·depositavam. O nível intelectual e moral do Senado caiu de modo sensível, sem que fossem evitados os
males atribuidos ao antigo sistema. É o que informam os
modernos constitucionalistas americanos, a' começar do próprio Munro. (IOp. cito pág. 2-(6).
A eleição direta, realizada no .Estado, como distrito eleitoral único, há de garantir sempre a vitória do partido de
maioria, salvo o caso excepcionalíssimo da uma súbita p.
profunda modificação do sentimento popular, não provável
em se tratando da eleição je um deputado á Caroara do!
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Estados. Ora, sendo assim, mais simples sel"á. permitir-se,
mara logo, a eleição dos representantes dos Estados na Camara Federal por órgãos que contenham em· si a expressão
dessa maioria, tais como as respectivas Assembléia5 Legislativa-g e as respectivas representações com assento na Assembléia Nacional.
A eleição -de um dos dois representantes dos Estados,
por sua bancada, com assento na Assembléia, visa ainda. estabelecer, entre oS dois ramos do Poder- Legislativo, uma ínterdepend~ncia mais propicia á eficiente conjugação de suas
atividades. Fará com que a metade da. Camara R.ev~sora seja
da confiança da Camara popular, o que, por certo, articulará mais harmoniosa.mente os dois órgãos, aume.ntando-Ihc3
o rendimento, com a supressão de atritos e rivalidades evitáveis. Conforme acentua Bryce, "chaque méthode (dec·õmposição da Segunda Camara) a montl'é qu' eUe n' etait pas
sans defuuts et, dans aucun pays, les resultats obtenus n'ont
donné satisfation compMte". Mas, pondera ainda "pareille
condusion ne condamne nullement le principe du systeme
bicameral, cal"· s'i1 n'existe pas de seconde chambre parfaite
on ne trouve ,pas non plus de premiére Chambre ayant réalisé cette per.fection. Pour, chaque peuple a question n'est
pas de savoir s'íl a obtenu la per:fection qu'il désire, mais
s'il ne se troverait pas dans de:; conditions moins bonnes
enCOre sans l'ail(ie de ce frein que fournit á se Chambre populaire une seconde Chambre." Les Dém. M.odernes. Paris,
:1924, 2.0 voL, pág's. 4471448). Por tudo isso, propoz o pró-

prio Bryce que a re.novação da Camara dos Lords ·se processasse por eleição da Camara dos Comuns, o que parece engenhoso. () Substitutivo, sem fugir ao princípio essencial
de que a Gamara dos Estados deve ser constituida de representante's, em número rigorosamente igual, aproveita-se
do plano de Bryce.
ART. 19, LETR.A c .. , contingentes müitar.es e estacionam.ema de fôrças federais nos Estados...
.
(E' natural que caiba privativamente á Camara Federal,
na qual os Estados se acham igualmente representados, a
funcão rel·evantíssima de decidir sôbre todas as matérias que
a êles inlercssem diretamente em sua qualidade de membros da União. Ora, é de seu máximo interêsse a fixação dos
contingentes militares que tenham de fornecer em proporção
de sua população. Até a.qui essa importante prerrogativa
tem ficado entregue ao critério exclusivo das próprias autoridades mil i-tares, disso resultando que alguns Estados são
particula.rmente onerados com o secri>fÍ'cio que lhes é imposto em nome da defesa nacional, emquanto que outros são
dêles mais ou menos dispensados.
iRelativamente a.() estacionamento de fôrças federais nos
Estados, nossa experiência política é. particularmente ilustrativa. Valendo-se do seu privifégio de comando supremo
das fôrças 'de terra e mar, nossos Presidentes da Republica
têm realizado verdadeiras int.ervenções nos Estados, mediante simples ordem de estacionamento das f?rcas da. União.
A historia das intervenções b1'ancas no BraSIl, está amda por
fazer. Quando for feita, certo figurará entre os capítulos
mais. sombrios da nossa vida política e revelará uma das
causas mais pre<iisponcnt.e·s d::t nossa nunca assaz condenada hipertrofia do Executivo. Nem se diga -que o texto póde __
melindrar nossas fõr~as armadas. Não é contra elas que se
tomam precauções e sim contra as paixões· de políticos que·
co;
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em certas ocaslOes adquirem o direito de comanda-las. Se
fosse possível facultar-se ao militar o exame da ordem .que
recebe, para cumpri-la ou não, ainda se poderia dizer que
é o ~rcito que se visa com a providência em apreço. Essa
faculdade, porém, ninguem Se lembraria de defender, pela
ação dissolvente que prOduziria sObre a disciplina, elemento
vieeral da vida militar.
Ademais, o texto não transfere da União para os Estados tão relevante atribuição. A. Camara Federal é um órgão
da União, quiCá o seu óllgão mais típico, pela igualdade de
representação dos Estados. Ficaria, em consequência, a fôrça federal, nos casos indicados. sob o contrôle do órgão
federal por excelência, investido de uma majest.ade bem
mais respeitável do que a do PI esidente da República, órgão
unipessoal, por isso mais suceptível de iniciativas apaixonadas.
ÂRT.

.20. Atribttições do Pode'/' Legislativo.

Neste artilgo pouco houve que emendar. Limita-se o
substitutivo- a condensar e redistribuir a matéria dos textos
("quivalentes ·do Anteprojeto e da Constituição de 18S·1. mediante um eritério que mais técnicamente Os 11Íerarquisa., por
sua natureza e importancia. A simples leitura do artigo
logo denuncia o pensamento dominante em sua redação.
iQ D. ô contém novidade. Confere-se á União o direito
de "estabelecer os princípios fundamentais da Educação P. da
Saúde Pública a serem a.tendidos pela- legislação dos Estados.... Pela Constituição de 91, á União somente era facultado
legislar sôbre ensino superior e sôbre o secundário da Capital Federal, embora podesse criar, por todo o país, instituições de ensino desta última ~ategoria. O texto constitucional
teve aplicação invertida: entrou ~, União a legislar francamente sObre ensino secundário, sem jlámais criar qualquer
casa de ensino... O novo texto atende ás tendências renovanoras do nosso sistema federal, eS'bocadas no sentido de fortalecer o contr01e da União sõbre todos assuntos de interesse
mais nacional do que estadual. Idêntico pensamento inspirou
a redação da le l,ra a, do n. 9, que atri'bue á J·;nião a faculdade de tra\:.ar as normas fundamentai§_~'}"""que devem obedecer a organização judiciária, o direIto penitenciário c o
prooessual dos Estad-os.
~1
iDe acôrdo com a decisiva indicação da Assembléia
(emenda 1.f08) a letra d, desse mesmo n. 9, determina que
navegação de -cabotagem s6 possa ser feita por navios nacionais.
L'lliT: 23, parágrafo único. Será d1:retmnellte submetida
á sanção • •• Permite que sejam imediatamente i'ubmet.ido á
sanção o projeto que a Assembléia aprovar por dois ter.ços; dos membros presentes, quando relativo a assuntos que
não interessam diretamente aos Estados, considerados como
membros da União. Êsse dispositivo. satisfaz, sem maior inconvenicncia. ás exigências da.queles que desejam apressar
o processo legislativo. Se o projeto em causa. pOr quulquer
circunstaneia, prejudicar ao povo dos pequenos Estados, as
representantes clêstcs pode-m. facilmente. fazer com que
passe pela revisão da Camara, em que não há grandes nem
pequenos Estados.
Reu-nindo o projeto dois tercos dos votos presentes, Já
conseguiu aliás, antecipadamente. a votação que se exige
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para predominancia da vontade da A.ssembléia sÔbre a da Camara Federal, com apreciável economia de esforços e da
tempo .
•-\.RT. 24, § 2° ... dentro de trinta dias... O novo dispositivo marca para a discussão das razões do veto, pondo cobro a um dos muitos abusos da República Velha. Nesta. os
vetos só eram apreciados pelas Camaras no quatriênio imediato, depois de afastados do govêrno os seus autores. Tão
longe se levava a reverência pelo Chefe do Poder Executivol
AaAT. 24, § 3° ... hi'[lótese prevista pelo parágrafo úniCo do a.rt. 23 ... O dispositivo é natural. Votado o projeto
já apurado por 2/3 de v-otos da Assembléia, .não se faz mais
necessário que volte áquela Garoara. Vai então á Camara
Federal, .parte do Poder Legislativo. ainda não ouvida sôbre
êle.
ART. 24, § 4.° Na ausência das Camaras ... Contêm matéria relevante. O veto parcial do orçamento veio armar o
Presidente de República de poderes ditatoriais, visto que
jámais poderia ser apreciado pelas .camaras antes de ser a
lei vetada posta em execução. O texto em exame, combinado
com o art. 27, que determina que o orçamento esteja votado
at.é o dia 3 de Setembro, golpeia aquêle privilégio do Presidente. Submetidos á Comissão permanente os vetos do' orçamento, a ela cumpre julgar dos seus -efeitos. Se entender
que a vontade das Caroaras s-ofreu com o veto, alteração profunda, convocá-las-á extraordinariamente. afim de Que mantenham ou não a lei vetada, e isso antes de que entre ~'ll
vigor.
.
A:R.T. 26, § 4.° Projetos de unta Camara não devolvidos
pela outra. providência necessária. Coibe o abuso de pl'evalecer a vontade de uma Camara sôbl'e a da outra, por abusive
omissão do dever constitucional de sôbre ela manifestar-se.
L.<Ul.T. 27. PrOTTogação do orçamento. A simples prorl"Ogacão do orçamento anterior não:é suficiente. Convém que
se publique de novo, para investir-se de nova fÔl'ça legislativa ·e l'eavivar-se no conhecimento da Nação.
,Concluida a tarefa a que se propôs o Relator abaixo assinado, resta-lhe agradecer ao Presidente da Comissão Constitucional a honrosa incumbência com que o distinguiu, -esperando que S. Excia., como luminal' que é do Direito Constitucional pátrio, apel'cebendo-se das dificuldades que teve
de supel'a·r, lhe releve as muitas fartas que, de certo, ninguam o valor do trabalho apresentado.·
!Sala da Comissão Constitucional, 18 de Janeiro de 1934.
Odilon Braga.
Substitutivo do Sr. Odilon Braga:

SECÇÃO I
DO PODER LEGISLATIVO

CAPiTULQ I
Disposições gerais
ÁI·t. i.o O Poder "Legislativo é exercido pela Assembléia
Nacional e pela Cam·ara Federal.
Proj.
Consto

art.

20.
91, art. 15.

-

305

Emendas atendidas:
155
405
503
656

-

Arruda Falcão, 10.
Lino Machado, étc .• 19.
Fábio Sodré, 23 .
B. Paulista, 35.
847 "- B. Mineira, 62.
Emendas prejudicadas.

106 1.168 1.209 -

Luiz Sucupira, 7.
Abelardo Marinho, 86
Nogueira Penido, 113.

Parágrafo único. Ninguém POdE; ser,
membro das· duas Camaras.

simultaneamen~,

Proj• . . .
Consto 91, art. 16. parágrafo 3. 0

Art. 2.° A Assembléia Nacional e a Camara Federal reunem-se na Capital da República, sem dependência de convocação, a 3 de Maio de cada ano, e funcionam, ao mesmo
tempo, durante seis meses, podendo ser convocadas extraordinaria:mente pela Comissão Permanente, pelo Presidente da
República, pelo Conselho Supremo ou desde que G requeiram as maiorias dos seus membros.
Proj. art. 21Const. de 91, parágrafo 10. art. 17.
Emendas prejudicadas:
B. Paulista, 35.
967 - B. Ba1ana, 71.

657 -

§ i.O Só ás Camaras incumbe deliberar s6bre a prorrogação e adiamento de suas reuniões e sôbre a remoção temporária de suas sédes, -quando reclamada pelo interesse nacional.
Froj. art. 32, b.
Consto d~ 91, ~ 1°, art. 17.
Emenda rejeitada.
805 -

Idálio Sardenberg, v. 1°, pago 125.

§ 2.0 Cada legislatura durará quatro anos.
Proj. arts. 22 e 25.
- Consto de 91, parágrafo 20, art,; 17.!J
Emendas atendidas:
J. M. Vitaca, 11.
Euvaldo Lodi. etc., 5I.
1.187 Abelardo Marinho. 85.
Emendas prejudicadas:
106 - Luiz Sucupira (5 anos). 7.
147 - Celso Machado (3 anos). 10.:.
573 - Aut. Rod. de Sousa (6 anos). 31157 -

843 -

Art. 3.0 A Assembléia Nacional e a Camara Federal trabalharão separadamente, desde que presente um qua.rto
pelo menos de seus membros, e, quando não Se resolver o
contrário por maioria de votos, em Sessões públicas. As deliberações, salvos os casos especificados nesta Constituição,
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma.
Proj .• art. 30.
Consto de 91, art. 18.
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306 Bmendas atendidas:
Llno Leme e A. Covel1o. U.
lioa - Fá-bio Sodrê. 24.
654 B. Paulista, 39.
976 B. Bafana, 76.
1.11 S B Paraense.. 84.
460 -

§ 1.0 Cada uma das -Camara! elege &. sua Mesa, organIza
o seu Regimento Interno, regula o serviÇO de sua polícia e
de sua Secretaril!!. e decide sObr~ o seu funcionalismo, respeitados os princípios do 801'1. •••
Pro:! .• art. U. &lo d. ••
Consto de n. art. 18. parâgrafo llnlco.

§ 2.° O Regimento Interno da Assembléia garantirá a
participação das correntes organizadas de opinião, nos trabalhos de plenário e na composição de suas comissões, adotando providências impeditivas de perturbações. sistemáticas. Nenhuma alteração regimental terá lugar sem prévia proposta escrita, impressa, distribuída em avulsos
e
discutida em dois dIas, pelo menos, de Sessão e aprovada
por_maioria absoluta.

~=-..,.~----:::-

Proj . . . .
Consto de 91. ••
Dlsposttlvo novo
Emenda atendida.
975 B. Bafana, pago 75.
Aproveitando o & 3° do art.. %9 do Projeto.
Emenda prejudIcada:
113 Alde Sampaio. !.

Art. 4.° São elegíveis para o Poder Legislativo os cidadão;, brasileiros inscritos como eleitores por tempo superior a quatro anos.
Proj .• parágrafo 4°, do art. 22.
Consto de 91, art. 25.
Emendas atendidas:
289 Daniel Carvalho, 16.
55! B. Paulista. 3&
1.154 Zoroastro Gouveia. 34.
Emenda prejudicada:
148 Celso Machado. 10.

Parágrafo único. Os Deputados das duas Camaras contrairam, ao serem empossados, em Sessão pública, compromisso formll.l de bem cumprir os seus deveres.
Proj ..••
Consto de 91, art. 21.

Art. 5.0 Os Deputados receberão ajuda de custo - para
c&.da sessão legislativa e vencerão, por mês, um subsídio pe.cuniário, igual, aquela e êste pagos pelo Tesouro F·ed8'1'al,
e fixados c pelas Camaras ao fim de cada legislatu~ para a
seguinte.
Proj .•... art. 24.
Consto de 91. art. %!

Parágrafo único. O subsídio fica ~ujeHo ao desconto
correspondente ás faltas não justificadas de cada Deputado,
se excedentes de cinco, mesmo quando vel'ificadas na Comissão Pe~anente e não será pago nos adiamentos .e prorrogações.
.
ProJ. .... art. 24.
Conat. de 91. •••
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Emendas ..tendidas:
Celso Machado. lll.
Cêllar Tinoco, 5l.
B. Ba1ana, 76.

149 857 874 -

Art. 6.(; Or. Deputadol!> são inviolá.veis por suas opiniões!
palavras e votos, no exercício das funções do mandato.
Proj., art. 26, parâgrafos 1" e 2".
Conllt. de 91, art. 19.
Emendas atendidas:
660 -

B. PaúUsta, 37.

971 -

B. Baiana. 78.

%9% -

Daniel dp Carvalho, 17.

1.116 -

B. do Pará.. Si.

Al't. 7.0 Os Deputados, desde () reecbimentEl de diplom&
até nova eleição, não poderãiJ'=Sãr='" processados criminalmente nem presos, sem licença da respectiva Gamara, salvo
caso de flagrancia, em crime inafiançável.
Proj., art. 27.
Consto de 91, art. 20.
E·menda atendida:
351 Alde' Sampaio, IS.
Emendas prejudicadas:
284 Daniel de Carvalho. lG •.
972 B. Baiana. 74.

§ :1.0 Neste caso, a prisão deverá ser imediatamente comunicada ao Presidente da Camara respectiva, com a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para a Camara
~solver sôbre sua legitimidade e procedência, autorizando
ou não Q prosseguimento da formação da - culpa. podendo
negá-lo se o .exigir o interêsse público.
Proj. . . .
Consto de 91. . ..

§ 2. 0 No interregno das reuniões das Camaras, compete,
aComissâo Permanente a cujo Presidente será feita a comunicação, a atribuição do parágrafo anterior.
Proj., art. 27. parágrafo 2.°
Const. de 91. .••
Emenda prejudicada:
S05 I. Sardenberg, T. 1°, 125.

§ 3.0 Em tempo de guerra, os Deputados pertencente~
ás forças armadas, e os civis, a elas incorporados por licença de suas Camaras, firamo sujeitos ás leis e obrigações
militares.
Proj., art. 27. parágrafo 4°.
Consto de 91. ..•

Art. 8.0 Nenhum Deputado, desde o recebimento d(l
diploma, poderá celebrar contrato com a administração pública quer federal. quer estadual, quer municipal, ou dela
ac.eitar comissão ou emprêgo remunerados; nem poderá ser
diretor ou advogado de sociedade ou empresa que goze de
~uaisquer favores dela dependentes, nem contra ela advogar
Proj., art. 23.
Consto de 91-23.
Emend:tS atendidas:
427 - Valdomlro Magalhll.es. 21.
459 - Lino Leme e A. Covello, !1 ~
519 - A.Rod. de Sousa. 33.
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Executivo da União ficará, para o Deputado, na dependeência
de permissão da- respectiva Camara, que somente a êoncederá quando seja de evidente interesse nacional.
Proj., art. 23, 1°, tu ~lne. e n. 3.
Consto de 91, art. 23, ns. 1 e 2.

§ 2.0 O exercício do mandato de Deputado é incompatível com o de qualquer outra função pública. Durante a:s
reuniões das Camaras, ou da Comissão Permanente, se desta
fizer parte, o Deputado, funcionário civil ou militar, s6 receberá dos eofres públicos o subsídio e não contarão tempo,
salvo'-para aposentadoria ou reforma, nem terá acesso, promoção, ou outro qualquer proveito do posto ou cargo que
ocupe.
Froj., arts. 23, parágrafo 3°, e 24. parágrafo ll.nico.
Consto de 91, art. 25.
Emendas atendidas em parte:
70 Pontes Vieira, etc., 4.
233 Nogueira Penido, etc., 54.
386 Leão Sampaio, 19.
531 Nero de Macedo, 20.
1.111 B. Baiana, 83.
805 Idál10 Sardenberg, Parte Geral, 124.
Em.enda prejudicada:
275 Veiga Cabral, etc., 16.

§ 3.° A inobservancia de qualquer dos preceitos dêste
artigo importa perda do mandato, decretada pelo Superior
Tribunal Eleitoral, mediante requerimento do Presidente da
Camara respectiva, de Deputado, ou de eleitor, garantida
plena defesa ao interéssado.
Proi., art. 23, parágrafo tlnico.
Consto de 91, art. 24. parágrafo tlnico.
Emenda atendida em parte:
969 B. Baiana, 72.

Art. 9.° O Deputado que, sem licença, faltar ás Sessões
de sua Camara por mais de quatro meses consecutivos será
considerado como renunciante ao mandato, e substituido
pela forma indicaqa nos arts. 16 e i8 § 3.0
Prof., art. 25, parágrafo tlnico.
Consto de 91. •••
Emendas .atendidas em parte:
659 B. Paulista, 36.
839 Belmiro de Medeiros, 49.
970 B. Baiana, 73.
1.114 B. do Pará. 83.
SOS Idá.llo Sardemberg, Parte Geral, 125.

Art. 10. Encerrados os trabalbos legislativos, ordinários ou extraordinários, ficarão reunidos em Comissã~ Permanente, sob a presidência do Presidente da Assembléia Nacional, os Deputados á Camara Federal eleitos pela representação dos Estados.
Proj., art. 29.
Consto de 91. . .•
Emendas atendidas:
170 Arruda Falcão, lI.
663 B. Paulista., 3S.
994 - B. Balana, 75.
1.128 - Ant. Rod. de Sousa, 117,
Emendas prejudicadas:
839-J Belmlro Medeiros> 50.
859 César Tinoco. 53.
805 - I. Sardenberg, vol. 1·, .125.

.,

-309§ f. o Compete ã Comissão Permanente :
a) vel~ pela observancia da Constituicão "no atinente

ás prerrogativas do Poder Legislativo.
Proj. '"

Emendas atendidas:
663 B. Paulista, 38.
501 - Assiz Brasil, Parte Geral, 89.

b) exez:cer, ad referendum das Camaras, as atribuições
que ~ elas Incumbem em matéria de estado de sítio, intervençao nos Estados, processo e prisão de Deputados nomeação de Ministros e funcionários e as que elas e:xp~essa
mente lhe autorizarem;
. c) estudar e preparar projetos em andamento e confeClOnar outros que lbe pareçam convenientes ou que lhe forem recomendad~ pelas ·Camaras, afim de que sejam submetidos á delili"eração destas;
d) convocar extraordinariamente as Camaras quando o
exigir o interêsse nacional.
§ 2. o A Comissão Permanente organizará a sua Mesa,
reger-se-á pelos dispositivos que para ela se incluírem no
Regimento Interno da Assembléia ~ deliberará por maioria
absoluta dos seus membros.
§ 3. o Instaladas as Camaras, a Comissão Permanente
logo lhes apresenta·rá minucioso relatório dos trabalhos realizados, requerendo aprovacão para seus atos, o que será
imediatamente discutido e votado.
Art. H. A Assembléia Nacional e a Camara Federal
poderão criar comissões especiais e comissões de sindicancia, as últimas sempre que o requerer um quarto pelo menos dos seus membros, com apresentação de artigos de inquérito.
Consto de 91.

.. ,

Emenda atendIda:
113 -

Alde Sampaio. 8.

Parágrafo único. Serão aplicadas a essas sindieancias
as normas do processo penal.
As autoridades judiciárias e administrativas procederão ás diligencias que as comissões solicitarem e lhes fornecerão os documentos oficiais reclamados. As empresas e
sociedades de qualquer man3ira envolvidas pela sind.ic~ncia
não poderão invocar privilégio de sigilo. para se eXImIrem
a prestar informacões ou a perícias e VIstorias.
Pro:!., paragrapho 20 do art. 29.

Consto de 91 ••••

Dispositivo novo.

Art. 12. Qualquer das Camaras, a requerimento de um
quarto, pelo menos, de seus membros ou de uma d~ suas comissões, convidará a comparecer perante ~la, em dIa ~, b~ra
designados afim de lhe prestar, !ie .públIco, as exp~lcaçoes
solicitadas, o Ministro de Estad6 IndICado no requerimento.
Proj.,- art. 31.
Consto de 91. _ .••
Emendas atendidas:
911 1.115 -

B. Bafana, 16.
B. do Pará, 81.

-3iG§ f,O A falta de comparecimento do Ministro. sem justificacão aceitável, sujeita-Io-á a processo de responsabHidade no qual poderá ser condenado á perda do cargo.
Proj •• art. . ..
Consto de 91. ...
Emendas atendidas:
665 B.· Paulista, 39.
Emenda prejudicada:
1.229 -

J. F. de Sousa, 117.

§ 2,0 Atendidos três convites, &ó poderá ser feito novo.

na mesma reunião legislativa, se o requerimento fôr aprovado pela Camara respectiva.
Dispositivo novo.

§ 3. o As Camaras ou aS suas comlssoes designarão dia

e bora aos Ministros de Estado· que lhes queiram solicitar
1>rovidêneias legislativas, ou lhes prestar esclarecimentos.
Proj., art. 31, paragrapho 2°.
Const. de 91. .' ••.

CAPiTULO II
Da Assembléia Nacional

Art. 13. A Assembléia Nacional eompõe-s~ de repre..
sentantes do povo brasileiro, eleitos mediante SIstema proporcional e sufrágio direto, igual e secreto, ~ de representantse das profissões, eleitos na. forma da leI.
Proj •• art. 22.
Consto de 91, art. 28.
Emendas atendidas em parte:
187 - João Vitaca, etc., 11.
573 - Ant. Rod. de Sousa, etc•• :U.
658 - B. Paulista, 35.
843 - Euvaldo Lodi, etc., 51.
858 - César TInoco, 52.
878 - Armando Laydner, 60.
1080 - Martins e Silva, 81.
1187 - Nogueira Penido, etc., 112.
Emendas prejudIcadas:
791 - Kerginaldo Cavalcanti, 47.
795 -"Aug'.lsto Leite (voto. familiar). 48.
839 - Belmiro de MedeIros, 48,
1.187 - Abelardo Marinho (voto indireto), 8&.

Art. 14. O número de representantes do povo será proporcional á populacão de cada unidade federativa. a razão
de um por cento e cincoenta mil habitantes até o máximo
de 20 e dêste para. cima, de um por durentos e cinc~nta mil
habitantes, .com o mínimo de cinco por Estado.
Proj., parâgrafo 10 do arte 22.
Consto de 91. pará.grafo 1° do art. 28.
Emenda aceita:
" " 2 3 7 - Veiga Cabral e outros, 12.
Emendas rejeitadas:
a> Prop. do eleitorado:
15 - Nogueira Penido, 1.
415 - Leandro Maciel. 20.
1.137 - Abelardo :Marinho, etc., 85.
1.212 - Luiz ·Sucupira, U6.
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b) Flxlily8.0 de máximos:
81
106
573
858
938
1.118

Hugo Napolello, 5.
Luiz Sucupira, 7.

-

A. Rod. de Sousa, 35.
César Tincoo, 52.

Acir Medeiros e Ferreira Neto, 61.
Abelardo Marinho, 85.
Emendas prejudicadas:
656 B. Paulista, 36.
839 F. Belmiro Medeiros 49
896 - Soares Filho, 59.
'
.
968 B. Baiana, 71.

§ 1.· As Camaras poderão alterar, dooenalmente, o número de representantes_de cada unidade federativa, á vista
dáo aumento ~a 'Populacao, obedecendo ás prescricõse do par grafo anterIor.
'
Proj., parágrafo 2", art. 22.
Consto de 91, parâgrafo 2° do art. 28.

§ ~. o O Terri~rio do Acre elegerá dois .representantes.
Será fIXado por leI, quando oprotuno o número de representantes dos outros territórios.
'
Proj., parâgrafo 3° do art. 22.
Consto de 91. •••

.
Art. 15. P~ra representa~ão das profissões e direta
defesa de seus mteresses, haverá na Assembléia Nacional
coD!issiJes .técnico-profissionais de agricultura, de comércio,
de mdustrIa, de empregados, de funcionalismo e ensino e de
profissões liberais, composta cada uma de sete membros.
Proj •...•
Const. de 91 • . •.
Emendas prejudicadas:
106 187 573 678 843 858 878 938 1.080 1.087 1.168 1.208 1.208 -

Luiz Sucupira. 7.
Jollo Vitaca, etc., 11.
Ant. Rod. de Soüsa, 35.
B. Paulista, 45.
Euvaldo Lodl, etc., 51.
César Tinoco, 52.
Armando Laydner. 60.
Acir Medeiros, etc.. 61.
Ma.rtlns e Silva, 81.
Abelardo Marinho, 85.
Abelardo Marinho, 86.
Nogueira Penido e Morais Palva, 112.
Idem, 113.

§ f." Nenhum assunto, direta ou indiretamente relativo.
aos interêsses profissionais representados, terá andamento
na Assembléia sem que seja previamente submetido, para
cada discussão, a<l parecer _e emendas da Comissão respectiva,
salvos OS atinentes á defesa nacional, á ordem e á saúde públicas, nos casos de urgência, votada por dois têrços.
§ 2. Trabalharão conjuntamente -.as .comissões que tiverem de o'Pinar sôbre assuntos de interesse comum.
§ 3. o {)s memibros das Comissões técnico-profissionais
poderão ter assento no plenário da Assembléia para defesa
oral dos seus pareceres e votos vencidos,. nele reservando-se
lugares especiais para os de todas as comissões que queiram
assistir aos debates e votações.
..
§ 4. o Os Deputados das profissões gosarão de tod~ as
'iriiUniêIades'e- vantagens dos representantes do povo e fIcarão sujeitos aOS mesmos deveres regimentais.
0
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§ 5. ° Além de suas funções legislativas. as comissões
poderão prestar assistência técnica aos Ministros de Estado
e deliberar. separadas, ou conjuntamente. sôbre matéria de
govêrno. quando determinado em "lei ou lhe for solicitadó.
Art. 16. Em caso de vaga por perda de mandato, renúncia ou morte do Deputado, será convocado o suplente na
forma da lei eleitoral e, na falta dêste, quem fOr eleito para
preenchê-la, salvo se a vaga se der depois do terceiro mês da
última sessão da legislatura.

Proj .• art. 25.
Consto de 91. parag. 30 do art. 17.
Emendas atendidas:
659 B. Paulista. 36.839-G - Be1miro Medeiros,
970 B. Ba.tana. 73.

49.

Emenda prejudicada.
383 - Leão Sampaio. 18.

Art._ 17. C()~pete á Assembléia Nacional a prioridade
, de .votaçao do adIamento e da prorrogação da sessão legislatIva, do subsidio dos Deputados e ào Presidente da República e de todos os projetos de _iniciativa dêste, bem como
a fix,ação das fôrças de terra e mar e a declaração da procedênCIa da acusação contra o Presidente da República e Ministros de .Estados nos crimes de responsabilidade nos têrmos do art....
P1'oj.

'"

Consto de 91, art. 29.

Emenda prejudicada:
5'03 -

Fabio So<lré. 24.

CAPiTULO III

Da Ca71W.1'a Federal
Art. 18. A Camara Federal compõe-se de oidadãos elegíveis nos têrmos· do art. 4°, maiores de 35 anos, pertencentes. ou não, ao número de seus eleitores.
Proj . . . .
Const. de 91. art. 30.
Emendas atendidas:
S03 676 Di7 -

Fábio Sodrê. 23.
B. PauUata, 43.
B. Mineira.. 6'2.

§ f. o Cada uma das unidades federativas será representada por dois Deputados, um dos quais eleito pelas respectivas camaras legislativas estaduais,' o fitl.dar o mandato
anterior e o outro pelos Deputados de cada uma. com. assento na Assembléia Naéional, ·no dia imediato á instalação
desta, procedendo-se á eleição em ambos os casos por escrutinia secreto.. _
"Dispositivo novo.
Emendas atendidas:
11'16 501 -

P. Paulista, 43.

A.881s Brasll. Parte Geral. 89.

-
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§ 2. o O mandato dos Deputados eleitos pelas Camaras
estaduais é de oito anos e o dos eleitos na Assembléia Nacional, de quatro.
Dispositi\'"O novo.

§ 3. O Deputado á Camara Federal eleito em sucessão
de outro exercerá o mandato pelo tempo restante.
0

Proj. '.,
Consto de 91, parágrafo tinico, art. 31.

Art. 19. É da atribuição exclusiva da Camara Federal :
.
a) aprovar, ou não, as nomeações de Ministros deEstado, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
Eleitoral e do Tribunal de Contas e dos representantes diplomáticos com residência no estrangeiro;
Proj. k. art. 22.
Consto de 91. ••.

Emenda atendida:
B. Paulista. 43.

676 -

b) dar, oU negar, ássentimento aos empréstimos externos dos Estados e Municípios, mediante parecer do Conselho Supremo.
Proj. _. art. 32.
Consto de 91. ..•

Emenda J>rejudicada:
Belmiro de Medeiros. 50.

839-K -

c) resolver sôbre a fixação dos contingentes, militares
a serem fornecidos pelas unidades federativas proprocionalmente ás populaoões. sôbre a distribuição e estacionamento
de fOrças federais nos Estados, salvo os de fronteir.a; sõbre
a organização das milícias estaduais e sua incorporação ás
fOrças federais em caso de guerra 011 de comoção intestina;
e sObre territórios de fronteira necessários á defesa nacional;
Proj. 15. art. 33.
Consto de 91. • •.

Emenda. atendida.:
B. paullsta, etc., 41.

611 -

d) determinaI' as providências necessárias para facilitar. entre os Estados, a prevenção ea repressão da criminalidade;
Proj. 16. art. 33.
Consto de 91. art. 34. n. 16.

Emenda. atendida.:
Llno l.eme e. A. CoveUo. 22 •

461 -

. f) decretar exceções á uniformidade do regime' tributário federal. mediante proposta do Conselho Supremo, para
atender ás condioÕ8s peculiares a certos Estados quando o
:reclamem -os interesses gerais de suas populações;
=o •..

Proj. 20. art•.33.
.c.oConst. de 91..:. ::.

Emenda. atendida.:
675,,;- B. Pa.ulista. 43.

o)

3f4-

conceder subsídio aos Estados nos têrmos do art.•••
Proj. art. 33. n. 20. in fine.
Consto de 91.

CAPiTULO IV

Das atribuições do Poder Legislativo
Art. 20. Compete privativamente á Assembléia Nacional e á ,Camara Federal, com a sanção do Presidente da
República:
Proj., art. 33.
Consto de 91, 34.

1) iDecretar leis organicas para completa execução da
Constituição, inclusive o Código Eleitoral, e as leis e resoluções necessárias ao -exercício dos poderes e atribuições da
União.
Proj .• .::art. 33. n. 14.
Const de 91. art. U, ns. 33 e 3-1.

2) Prover sôbre a defesa nacional e sôbre a segurança
interna do país e de suas instituições, dando ás fôrças de
terra e mar organização permanent-e e fixando anualmente
os seus efetivos.
Proj .• art. 33, n. 15.
Consto de 91. art. 34. ns. 17 e 18.

3) ~laborar anualmente a lei de orçamento de receita e
de fixação de despesa.
Proj .• a.rt. 33 n. 1.
Consto de 91. art. 34 n. L
Emenda rejeitada:
805 -

I. Sardemberg, voI. 1°, 125.

4) Organizar a justiça e a administração públicas subordinadas á União, decretando o -estatuto do funcionalismo
federal, estabelecendo normas e funções, criando, modificando e suprimindo cargos e fixando vencimentos, ainda
quando estes sejam relativos ás secretarias do Conselho Supremo, dos Tribunais judiciários civis, militares e eleitorais e do Tribunal d~. Contas.
ProJ.. art. 33. na. 9 e 12.
Consto de 91. art. 34 na. 24 e 25.
Emendas atendidas:
462 673 1.230 _

Lino Leme e AntOnio Covello, 22.
B. Paulista, 42.
J. Ferreira de Sousa, 118 •

. 5) Dispôr sôbre a dívida pública da União ~ sôbre. os
meios de pagã-la; regulara arrecadação e à distribuição de
suas rendas; autorizar emissões de papel moeda de curso
forçado e abertura e ope:rações de créditos.
Proj., art. 33, ns. 2, 3 e 4.
Consto de 91, art. 34, na. 2, 3 e 4.

6) Estabelecer os princípios fundamentais da Educação e da Saúde Publica a serem atendidas pela legislação

-
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dos Estados; criar serviços sanitários e institutos de ensino
secundário, profissional e superior; regular a equiparação,
com ou sem subvenção, de institutos de ensino estaduais e
particulares e () processo de sua. fiscalização.
Emendas atendidas:
462 672 -

Llno Leme e AntOnio Covello. 22.
B. Paulista, 42.

7) Decretar a elevação de territórios a Estados.
Dispositivo novo.

8) Resolver sôbre a execução de obras e manutenção de
serviços de interêsse nacional e interestadual, tais como:
a) os de comunicações por via postal, telegráfica, radiotelegráfica, telefônica e rádio-telefônica.
b) os de portos e alfandegas;
c) os de defesa contra as sêcas;
Dispositivo

novo.

9) Legislar :
a) sObre o direito civil, comercial e criminal, SÔbre os
prinefpios nacionais de organização judiciária, de direito
penitenciário e processual e sObre o processual do Distrito
Federal e dos Territórios.
Proj. n. 9. art. 33.
Consto de 91. 22, art. 34.
Emenda ateDdlcla:
462 - Lino Leme e A. Covello, 22.
Emendas prejudicadas:
980 - B. Baiana, 77.
668 - B. Paulista, 40.

b) sObre o trabalho, o capital e a produçlio, podendo estabelecer ou autorizar as restrições que o bem social exigir;
Proj. n. 11,- art. 33.
Conlt. de 91, 28, art.. 34.,
Emenda atendida:
980 - B. Baiana. '1'1.
Emendas preJudicadas:
669 - B. Paullsta. 41.
1.069 - B. Paraibana, SO.

e) sObre comércio, exterior e interior, com a faculdade
de criar as limitações impostas pelo bem público;
Proj .• art. 33 n. 5.
Consto de 91, art. 34 n. 5.

d) sObre navegação marítima, fluvial e aérea, reservada a de cabotagem a naviós nacionais, e sôbre a viação
férrea e eirculação interestadual de automóveis;
ProJ., art. 38 n. 6. .
_
Consto de 91. art. 13. parágrafo dnlco, e art. 3-1 n. 6.
Emendas a.tendldas:
568 - A. Pennafort. etc., 30.
667_....,. B. Pa.ullsta, 40.
904 -'- B. Paulilta, 55.
844 - W. J. Gosllng, Parte Geral, 135.
1.10S - EdgardT. Leite. etc., 82.

-3f6e) sôbre sistema monetário· padrão de pesos e medidas
e regime geral de bancos e de bolsas, assegurada aos Estados no que toca a êste, a liberdade de organização;
Proj. 7. art. 33.
Consto de 91. 7 e 9. art. 34.
Emenda atendida:
980 -

B. Baiana., 77.

Emenda prejudicada
901 -

B. Paulista. 36.

f) sôbre naturalização, expulsão de estrangeiros, extradição de delinquentes e passaportes;
Proj. 10. art. 33.
Consto de 91, 23.

g) sôbre caça e pesca nos domínios da União, conservação, exploração ~ restaura{.(ão de florestas;
Proj. 19. art. 33.
Consto de 91. .•.
Emendas atendidas:
673 -

980 860 -

B. Paulista, 42.
B Baiana. 77.

César Tinoco, vol 1°, 113.

h) sÔbre a organização administrativa do Distrito Fe•.
deral e dos Territórios e sÔbre os serviços neles reservados
á União.
Proj.

21,

art. 33.

Emenda atendida:
636 -

Sampaio Costa, 74.

Art. 2i.

lativo:

:t da competência exclusiva do Poder Legis-

Proj .• art. 32.
Const. de 91. . .•

a) decretar a intervenção federal nos Estados, nos casos
das letras e do art... ;
Proj., art.

32, lt.

b) tomar contas da receita e despesa de cada exercício
financeiro; .
Idem. g.

c) resolver, definitivamente. sôbre tratados e convenções com as nações estrangeiras,c inclusive ôs relativos .á

paz;

Idem. . .

d) autorizar o Prp.sfdente dll Repóbtiea. " ordenar a mobilização e a desmooilização militar, a declàrar a guerra, se

-
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não mais fôr possível ou se malograr-se o recurso de arbitramento, e a negociar a paz;
Idem, f.

declarar em estado de sítio um ou mais trechos do
território nacional e aprovar ou suspende·r o decretado no
interregno de suas reuniões;
e)

n

Idem.

I.

conceder anistia, comutar e perdoar penas impostas
por crime de responsabilidade;
Idem, J.

g) aprovar, 'Ou ,rejeitar, as deliberações das Camaras
legislativas estaduais, concernentes á incorporação, ou desmembramento, de Estados e Territórios.
Proj., art. 32 letra o.
Emenda. atendida.:
978 B. Baiana, 77.

CAPiTULO V

Das leis e resolução

Arl. 22. .salvas as exceções dos artigos... todos os projetos de lei podem ter origem, indistintamente, na Assembléia
Nacional ou na Camara Federal, sob a iniciativa:
a) de qualquer dos seus membros e comissões;
b) do Presidente da República;
c) do IConselho Supremo;
d) das Assembléias Legislativas estaduais;
e) das associações culturais e das profissionais devidamente reconhecidas.
Proj., art. 34.
Consto 91, 36.
Emendas prejudicadas:
463 Lino Leme e A. Covello, 22.

Art. 23. O projeto de lei adotado numa das camaras
será submetido á outra; e esta, se o aprovar, envia-lo-á ao
Presidente da República. que, aquiescendo, o sancionarâ e
promulgará.
Proj.,
Consto
Emenda
981 B

art. 35.
de 91, 37.
prejudicada:
Baiana.

Parágrafo único. :Será diretamente submetido á sanção
o projeto que a Assembléia adotar em última yotação por
dois têrC!Os pelo menos dos membros presentes, quando seia
relativo ás matérias dos ns. 4, 5, 6, 8 e 9 e letras b. u.
k do art. 2(}.

Proj ••••
Consto de 91. art. 40.
_ _ __ D1JlIIOII~t1vo novo.

da

Art. 24. Quando O Presidente
República julgar um
pr_ojeto de let, no todo ou. em parte, inconllUluclonal, ou con-

-
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trário. ao! interesses nacionais, o velará, total, ou pa;rcialmente, dentro de dez dias úteis, a contar daquelE'J em que o
receber, devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do
Teto. á Camara de origem, ou á Comissão Permanen.te.
Proj. parA/iTato 1° do art. 35.
Consto de 91, pará.grafo 1- art. 37.
§ 1.0 Findo o deeendio, sem oposição de veto,
do Presidente da República importa sanção.

t)

silêncio

Proj. :parAgrato 1° do art. 35.
CODl~t. de n, parágrafo i õ art. 37.

§2.0 Devolvido o projeto á Camara de origem, aí, dentro de 30 dias de seu recebimento, ou da abertura dos trabalhos, será submetido a discussão única e votação nominal,
considerando-se aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos seus membros. Neste caso, o projeto será remetido
aprovar, pelos mesmos tramites e
á outra Camara, que, se
pela mesma maioria, o enviará, como lei, ao Presidente da
República para a formalidade da promulgação.

°

Proj., parágrafo 2°. art. 35.
Consto de 91. parágrafo 3°, art. S7.
Emenda prejudicada.:
982 B. Baiana. 78.

§ 3.° Verificada a hipótese prevista pelo parágrafo único
do art. 23, o projefo .será remetido á Camara Federal, que
o aprovarã., ou rejeitará, pela forma indicada no parágrafo
anterior.
Proj . . . .
Consto de 91.,. ...
§ 4.° Na ausência das 'Camaras, a Comissão Permanente
receberá o projeto e apreciará os motivos do veto, convocando aquelas extraordinariamente para conhecimento dêle,
se julgar que assim o reclama o interesse nacional, limitando-se a publicá-los, no caso contrário.
Proj. . . .
Consto de 91.

•••

§ 5.° A sanção e a promulg3~o. efetuam-se por est!l.!
fórmulas:
1.0 "O Poder Legislativo decref.a. e eu sanciono a seguinte lei (ou resolução) ....
2.° "O Poder Legislativo decreta e eu promulgo a seguint(l lei (ou resoluçã'o) ....
Proj •• pârágrafo 4°, art. 35.
Consto de 91. parágrafo 4°. art. 37.

Art. 25.' Não sendo a lei promulgada dentro de 48 boras
pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 1.0, 2° e 3° do
art. 24, o Presidente da, 'Camara que decidir afinal a promulgarã, usando da seguinte fórmula: "'0 Presidente (da AsSembléia Nacional ou da Camara Federal) faco saber aos.
que a presente virem que o P:oderLegislativo decreta e promulga a seguinte lei (ou resolução)".
5~O

Proj •• parãgrato .5°. art. 36.
Consto de 91. =t. 38.
Llno Leme e AntOnio COTeUo. 14.

-
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Art. 26~ O projeto de uma Camara, emendado na outra,
volverá ã primeira, que, se aceitar as emendas, enviá-Io-ã,
modificado em conformidade delas, ao Presidente da. República.
Pro::!. . . ,
Consto de '1, art. 39.

§ LO No ea.so contrário, volverá ã Gamara revisora e se
aí as alterações obtiverem dois têrços dos membros deli:..
berantes considerar-se-ão aprovadas, sendo então remetidas,
com o projeto, á Camara iniciadora, que s6 poderá reprová-las pela mesma maioria.
Pro::! . • . .
Consto do '91, parágra.fo 1°, art. 19.

§ 2.° Rejeitadas, deste modo, as alteracÕes, {) projeto
será submetido, sem elas, á sanção.
Proi . . . .
Consto de 91, parágrafo %". art. 39.

§ 3." Os projetos de iniciativa privativa da Assembléia
Nacional não poderão ser alterados na Camara Federal, a
esta facultando-se, apenas, impugná-los, com a proposição
de emendas que julgar convenientes, sôbre as quais a Assembléia resolverá por dois têrços dos membros deliberantes.
Proj . . . .
Consto de 91.

...

§ 4.° Os projetos de uma Camara enviados á outra serão pela primeira submetidos diretamente :i sa.ncão do Presidente da República se não forem devolvidos ou remetidos
a êste dentro do prazo de seis meses de trabalhos. somente
prorrogável mediante deliberação da Camara iniciadora.
Proj . . ....:.
Consto de 91.

... "

Art. 27. Se até 3 de Novembro as leis anuais de orçamento e fixação de fôrças não tiverem sido enviadas á sanção, o Presidente da República pr-omulgará, como novas, as
do ano a terminar.
Proj. . ..
Consto àe 91.

Art. 28. Os projetos rejeitados, ou vetados, não pode-

rão ser

renovado~ na

mesma sessão legislativa.

Proj.. art 36. parágrafo 6Consto de 91, art. 40.
Emenda atendida:
306 -

:M. de Andrade Ramos, 17.

Emenda. prejudicada:
474 -

Lino Leme e A. Covel10. 2::.

, Sala da Comissão Constitucional. 18 de Janeiro de 1934.
_

Odilon Braga. -

Abel Chermont, com rest.rições.

-
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Substitutivo do Sr. Abel Chermont:
SECÇ_~O

I

DO PODER LEGISLATIVO

CAPiTULO I
Disposições gerais

Art. f.· O Poder Legislativo é exercido pel6 Congresso
Nacional com a sanção do Presidente da República.
<947. B. Mineira. 62).

§ L° O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos:

a Camara dos Deputados e o Senado.
§ 2.° A eleição para o Congresso far-se-á, simultaneamente, em todo o pais.
§ 3.° Ninguem pode ser ao mesmo tempo Deputado e
Senador.
Art. 2.° O Congresso reunir-se-â, na Capital Federal, independentemente de convocação, a 3 de Maio de cada ano,
e funcionará seis meses consecutivos, da data da abertura,
podendo ser convocado, extraordinariamente, ·pelo Presidente
da República, pela Comissão Legislativa e pela maioria dos
seus membros.
§ 1.° Em caso de flagrantb violação da Coll5t.it.uiç!O, durante a suspensão dos trabalhos legislativos, cumpre, também, ao Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de vótos
dos seus membro!.', convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional.
§ 2.° Compete ao Congresso deliberar sObre a prorrogação e adiamento de suas Sessões.
§ 3.° Cada legislatura durará quatro anos.
Art. 3.° A Camara dos Deputados e o Senado trabalharão, separadamente e quando não se resolver o contrário
por maioria de voto~, em Sessões públicas. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos, achando-se presente
em cada uma das Camaras a maiOl'ia absoluta de seus
membros.
Parâgrafo único. A cada uma das Camaras compete:
a) organizar o seu regimento interno;
b) eleger a sua mesa;
c) regular o servico de sua polícia interna;
à) nomear os empregados de sua 8ecretáTia, respeitados O! princípIos desta Constituio!o.
(Const. 91 -

497 B. Mineira).

Art. -i.. Os membros das duas Camaras ao tomar assento
contrairão compromisso formal, em Sessão pública, de bem
cumprir os seus deveres.
Art. 5.0 Os Deputados e oS senadores perceberão uma
ajuda de custo anual e um subsídio mensal igual, fixados
na legi$latura anterior, descontadas as faltas que excederem
de cinco.
tAntepl'oj.
Parecer Odilon Braga).

Parágrafo úniCO. O funcionário éivil ou militar inves.
tido de mandato de Senador ou. Deputado não perceberá <los
eoIres públicos, durante as Sessões, outra remuneração além
do subsidio, nem terá acesso ou promoção senão por antiguidade.
(B. :Mineira 215. Pl'oj.
'outros, pago 26).

-

Em.

Velca cabral •

I

-
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Art. 6.° Os Deputados e os Senadores slio invioláveis por
suas opiniões, palavras e votos durante o .mandato.
(Const.

de lS9l:.

Art. 7.0 Os Deputados e os Senadores desde que tiverem
recebido diploma até a nova. eleição não poderão per presos nem processados, criminalmente, sem prévia licença da
sua Gamara, salvo caso de flagrancia em crime inafianQável.
Nêste caso, levado o processado até a pronúncia, exclusive,
a autoridade processante remeterá os autos á Camara respectiva, para resolver sôbre a procedência da acusaçãG, si
o acusado não optar pelo julgamento imediato.
Parágrafo único. No interregno das Sessões compete á
Comissão Legislativa as atribuições do art. 70.
(Const. de 91).

Art. 8.° Em tempo de guerra os Congressistas pertencentes ás forças armadas e os civis a elas incorporados ficarão sujeitos ás leis e obrigações militares.
(Parecer

Odilon

Braga}.,

"Art. 9.0 Nenhum ornembro do Congresso poderá:
1°, celebrar contratos com Os poderes públicos federa1,.
estadual, municipal, territorial ou do Distrito Federal, ou
deles receber comissão, emprêgo ou mandato remunerados,
salvo missão ou encargo de caráter transitório não remunerado, mediante licença da respectiva Camara;
2°, ser diretor, ou ad~ogado, de sociedade, bancD Ou
emprêsa, que gozem de favores, ou tenham transações, àa.
União, dos Estados, dos Municípios, Território do Acre ou
do Distrito Federal.
Pará:gra:fo único. A infração das proibições enumeradas no art. 9° e alíneas importa na perda do mandato,
decretada pela respectiva Camara, mediante representação
do seu Presidente, ou de qual,quer cidadão, garantida. plena
defêsa ao interessado.
Art. 10. O exercício do mandato legislativq é in,~om
palível com o de outra qualquer funeão pública, durante
os tmbalhos do Congresso.
Art. 1i. A ausência do Deputado ou S~nador ás '3essões
mais de seis mezes consecutivos. sem licença da sua. Camara, imporl'a em perda do mandato.
Pal'ágrafo único. As vagas que se verificarem até c
sexto mês do último ano da legislatura ser-do preenchidas,
imediatamente, na forma que a lei prescrever, não se procedendo nova eleição para preenchimento das vagas, ~'epois
do sexto mês.
Art. :12. São conàições de elegibilidade para o Conil'esso Nacional:
1) Estar na posse dos dir.eaos de cidadão brasileira e
ser alistável como eleitor;
2) para a -Gamara dos Depulad{)s ter mais de quatro
anos· de cidadão brasileiro e ornais de 21 de idade e vara o
Senado mais de seioS anos de cidadanió e mais de 35 anos
de idade.
--:ArL 13. O Congresso determinal'lá, em lei especial, os.
casos de incompatibilidade eleitoral.
VOLUME x
21
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Art. 11.. O Congres::io elegerá, anualment.e, antes de encerrarem Os seus trabalhos, uma Comissão Legislativa de 56
me+mbros qne funcional~:í àurante a suspensão dos trabalhos
legislativos e terá as seguintes distribuições:
1°, velar na guarda da Constituição no atinente ás prerrogativas do P.:>der Legisla,tivo am matéria de estado de sítio
e intervenção nos Estados;
2°, as que lhe são conferidas no pará:grafo únieo do
art. 7°;
3°, convocar, extraordinariame·nte, o Congresso quando
o exigir o interêsse nacional;
4°, decidir, ad referendum do Congresso, sÔbr.e nomeações de Ministros e funcionários que dependam da aprovação do Congresso ou de uma das Camaras.
Parágrafo único. Compete á Comissão Legislativa:
a) votar o seu regiment.o interno e organizar a sua
secretaria;
b) eleger, na sua primeira reunião, a sua mesa, exceto
:::
o Presidente que .será o do Senado.
Art. H. A. Comissão Legisl3!tiva será formada de um
Senador e um Deputado por cada Estado, eleitos pelas
respectivas bancadas, e mais de um quinto do número dos
Deputados profissionais, escolhidos por maioria de votos
dêstes.
Art. 1,5. As Camar:as, desde que o requeira um quarto
de seus membros convidarão qualquer Ministro de Estado
a comparecer perante elas, em dia e hora indicadas, afim
de lhes dar informações ou explicações pertinentes a sua
pasta.~

(1.119. B. do Pará., pág. 83).
B. Balam\" pag. 76).

(~17.

§ 1.0 A falta de comparecimento do Ministro convidado,
sem justificação aceita pela Camara, sujeitá-lo-áa processo por crime de responsabilidade, na forma da lei.
§ 2.° Qualquer Ministro poderá comparecer
Camaras,
afim de solicitar ou sugerir providências legislativas necessárias ao seu Ministério ou dar e~larecimentos sôbre assuntos a me referentes.

ás

(~47.

B. Mineira. 64).

CAPiTULO l1
Da Camara das Deputadors

Art. 15. A Camara dos Deputados compõe-se de representantes do Povo Brasileiro, eleitos pelos Estados, pelo Distrit.o Fed~ral e pelo Território do Acre por quatro .anos,
mediante sistema proporcional, sufrágio direto, igual e secreto dos eleitores, e de representantes das profissões eleitos por igual prazo pelas associações profissionais.
Mt. 17. O número dos Deputados eleitos pelo Povo
será proporcional á populacão de cada unidade federativa,
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>:lão podendo nenhum eleger menos de cinco nem ter menor
representação que a atual. A proporção será de 150.000
habitantes para um Deputado a.té pérfazer o .número de 20.
Dêsse número para cima, a proporção será de 250 habitantes para cada representante. O número dos Deputados das
profissões será eq\livalente a uma quarta partes dos Deputados eleitos pelo Povo.
§ 1.0 Para o fim da representação pol'tica das profissões
as associações serão classi-ficadas em círculos profissionais,
de acõrdo com as repectivas afinidades comerciais, eCO'nõmicas e culturais, conexões técnicas, ou simples final ida,des prfissionais.
§ 2.° Excetuadas as profissões em ·que tal distinção não
seja possível, em cada círculo profissional haverá dois grupos distintos: um das associações patronais, outro das assodações de empregados que elegerão os seus representantes.
(Em parte 1.168. Abelardo Marinho, p. 86).

Art. 18. O processo da eleição dos DelJutados profissio.nais será regulado por lei ordinária, observados os princí.pios desta Constituição .
...u t. 19. O Território do Acre elegerá dois deputados .
•ut. 20. A Camara poderá, decenalmente, alterar () nú'mero de representantes de cada unidade federativa e das
profissões, tendoern vista o <aumento da população, respeitundas as prescrições do art. 17.
(Em parte (Em parte (Em parte -

Anteprojeto parágrafo 2° art. 22).
B. Mineira, 947, pago 62).
Parecer Odilon Braga).

Art. 21. Compete iá Camara a iniciativa do adiamento
e prorrogação da Sessão legislativa, de todas as leis tributárias, orçamentárias, de fixação das forças de terra e mar,
da discussão dos projetos oferecidos pelo Poder Executivo
e a declaração .da procedência ou improcedência da acusação contra o Presidente da Repúbl ica, contra os Ministros
de Estado e funcionários designados pela Constituição, nos
.crimes de responsabilidade, nos têrmos do art ...
(947. B. Mineira. pago

62).

(Em parte parecer Odilon Braga).

CAPiTULO III
Do Senado Federal

Art. 22. -O Senado compõe-se de cidadãos eleitos nos
têrmos do art. 12 e alíneas, em número de dois por Estado
e dois .pelo Distrito Federal, por sufI'lágio direto, igual e secreto dos eleitores, e de 21 reprsntãntes, membros das Con',gregações das Faculdades, Escolas, Academias de ensino superior, civil e militar, oficiais, oficializadas ou equiparadas,
do, pa!s, eletos pelos delegados-membros dessas congregai5ões, em 'Pleito que se realizará na Capital da União, pre-
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sidido pelo Presidente do .Supremo Tribunal Federal, trinta-dias anLes do início de cada. legislatura.
(B. Paulista -- 676, pago 43 -

na sua. essência).

~t\rt. 23.0 mandato do Senador durará oito anos, reno-vando-se o Senado de quatro em quatro anos.
§ 1.0 Para efeito <la renovaCão, no primeiro ano da primeira legislatura, logo nos trabalhos preparatórios, discri-'
minará o Senado, pela órdem da votação obtida pelos eleitos
por sufrágio do Povo qual o terço de seus membros cujo
mandato há de cessar no têrmo do primeiro quatriênio,.
renovando-se o mandato dos eleitos pelos delegados das Congregações também ao fi-m dessa legislatura.
§ 2.° Ao tênno da segunda legislatura e consecutiva-mente, nas seguintes, o Senado será renovado, alternativamenLe, em um terço e dois terços de seus membros.
§ 3.° O Senador eleito em substituicão de outro exercerá o mandato pelo tempo que restava ao substituido.
L>\.rt. 24. Compete, privativamente, ao Senado:
a) julgar, uma vez declarada a procedência da acusaçãopela Camara dos Deputados, o Presidente da República, os
Ministros de Estado e os demais funcionários federais designados pela Constituição nos têrmos e pela forma que ela.
prescreve.

(Const. 91 -- Art. 33).
(B. Mineira .,- 947, pago

62).

b) aprovar, ou não, as nomeações dos Ministros de Estado, as do Supremo Tribunal Federal, as do Superior Tri-bunal Eleitoral, as do Tribunal de Contas e as dos Chefes
de representações diplomáticas, e decidir sôbre os vetos
opostos pelo Prefeito ás leis e resoluções do Conselho Municipal do Distrito Federal.
(Const. 91).
(676 -- B. paulista).
(Parecer Odilon raga em parte).

§ 1.° O Senado quando deliberar como Tribunal de Justiça será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
.
(Const. 91, art. 32, parágrafo 1°).
(947 -- B. Mineira, pag. 62).

§ 2.° Não proferirá sentença condenatória senão, pordois terços de votos, presente a maioria absoluta de seus·
mebros.
§ 3.° Não poderá impôr outras penas mais. qUe a perda
do cargo e a incapacidade de ex-ercer qualquer outro, sem '.
prejuizo da ação da justica, contra o condenado.
(Const. 91.)
(947 -- B. llinelra, pago 62).
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CAPíTULO IV

Das atribuições do Congresso
Art. 25. É da competência exclusiva do Congresso Na'cional :
a) decretar a intervenção nos Estados, nos casos das letras c e f, do art. 13; (anteprojeto);
b) tomar as contas de receita e despesa de cada exer-cicio financeiro;
.
c) resolver definitivamente sObre Os tratados e conven·cões com as nações estrangeiras;
d) autorizar o Presidente da República a decretar a
mobilização e a desmobilizacão; a permitir a passagem de
fOrças estrangeiras pelo território nacional; a declarar a
guerra, se não couber ou se malograr o arbitramento, e a
fazer a paz, ad refereml:um do Congresso;
e) comutar e perdoar as penas impostas por crime de
responsabilidade;
f) aprovar ou rejeitar as nomeações que dependam do
:seu voto;
g) declarar em estado de sitio um ou mais pontos do
território nacional e aprovar ou suspender o sítio decretado,
em sua ausência, pelo Presidente da República;
h) dar ou negar assentimento aos empréstimos externos
dos Estados ou Municípios;
i) conceder anistia;
j) aprovar ou rejeitar as deliberações das Assembléias
Legislativas, concernentes a incorporação, subdivisão, ou desmebramento de Estados.
:Art. 26. Observada as pr~SC'rições do art., compete
privativamente ao Congresso legislar sõbre:
1°, a receita e a despesa, anualmente, orçando a primeirae fixando a segunda, prorrogando o orçamento vigente quando, até 31 de Dezembro, o vindouro não estiver
sancionado;
2°, operações de crédito a serem feitas pelo Poder Executivo;
3°, a dívida pública e os meios de seu pagamento;
4°, arrecadação e a distribuição das rendas federais~
5°, o comércio exterior e interior. podendo estabelecer
..()u autorizar as limitações exigidas pelo bem público; o
alfandegamento de portos; criação ou supressão de entrepostos;
6·, navegação de cabotagem. fluvial, dos lagos e lagõas
do país, reservada a de cabotagem a emprêsas nacionais;
portos; viação férrea, rodoviária, aérea e respectivas organizações de terra; florestas, minas, quedas dágua; comunicações postais, telefônicas. telegráficas, rádiotelegráficas
ou rádiotelefOnicas ou outras quaisquer; circulação de automóveis;
~,,~=.c 7°,
sistema monetário e o regime de bancos, bolsas,
~esos e medidas;

o
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8°, o sistema eleitoral;
9°, direito civil, comercial, criminal, social, penitenciá-rio, administrativo, industrial, organização judiciária, direito·
processual federal;
10, naturalização, imigração, passaportes e expulsão deestrangeiros;
11, o trabalho, o capital e a produção, podendo estabelecer ou autorizar as restricões que o bem público exigir:
12, licenças, aposentadorias e reformas. não as podendo'
conceder nem alterar por leis especi.ais;
13, as medidas necessárias a facilitar entre os Estados
a repressão do crime;
14, as medidas necessárias ao exercício dos poderes da
União e a execução completa desta Constituicão;
15, todos Os assuntos concernentes fi defesa nacional e fi
segurança interna da Nação e de suas instituições, fixando
periodicamente, em leis especiais, as organizacões e os efetivos do tempo de paz e os contingentes a serem fornecidos
pelas Unidades da Federação; indústria comércio de material de guerra de qualquer natureza ~ sua. aplícacão; requisições militares;
16, o regime especial a que devam ser submetidos os
trechos do território brasileiro neeessárit·s á. defesa nacional, inclusive a ocupação OU utilização transitória ou permanente dos mesmos;
17. o plano e as normas essenCIaIS ao regime sanitário
e ao da educação, uniforme em todos os Estados. bem como
os meios de fiscalização de tais serviços, cabendo aos Estados a legislação complementar; a criação de institutos federais de educação, de qualquer natureza, em todo o país;
18, emprêgos públicos federais, a criacão, _supressão e
vencimentos dos cargos das Secretarias das Camaras Legis- Iativas, dos Tribunais Judiciários e dos Eleitorais, bem como
do Tribunal de Contas e do Tri1lunal Militar;
- 19, caça, pesca nas águas nacionais;
20. autorizar o Go....êrno a declarar guer-ra, si não tiver
lugar ou malograr-se o recurso do arbitramento, e a fazera paz;
(Const. 91. Art. 34 -

11).

21. fixa a ajuda de custo e o subsídio de seus membros, bem como o subsIdio do Presidente da República.
(Anteproj _ 32 -

2°).

22, conceder sUbsídios aos Estados na hipótese do ar-tigo.
(12 do ]>roj.

Raul Ferna.ndes).

23, fixar, anualmente, as fôrças de terra e mar; autorizar o Presidente da República a decretar a mobilização ea desmobilização; a permitir a passagem de fôrças estran-geiras pelo território nacional; resolver, definitivamente.sôbre os tratados e convenções com as nações estrangeiras;
e aprovar, ou rejeitar, as nomeações que dependam do seu
voto;
.
(Anteprojeto -

Art. 32)_

-
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24, tomar as contas de receita e despesa de cada exercício financeiro.
CAPiTULO V

Das leis e resoluções

Art. 27. Salvas as exceções do art. .... t.odos Os "projetos de lei podem ter origem, indistint.amente. na Camara ou .
no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros.
Art. 28. O projeto de lei adotado numa das Cumaras
será submetido á outra; e esta, se o aprovar, enviá-Io-á ao
Poder Executivo que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.
§ 1. Quando o Presidente da República julgar um projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário aos interesses nacionais, o vet.ará, total ou parcialmente,
dentro de dez dias a contar daquele em que o recebeu. devolvendo, nesse prazo e com os motivos do véto, o projeto
ou a parte vetada á Camara, onde êle se houver iniciado.
§ 2. O silêncio do President.e da República no deccndio
importa a sançã.o; e, no caso de ser esta negada, quando .iá
estiver encerrado o Congresso, o Presidente dará publicid:t-:ie
ás suas razões.
§ 3. o Devolvido o projeto á. Camara iniciadora, aí se
sujeitarG. a um1l. disc:u~sã() e a votação nominal, considerando-se aprovado, se obtiver dois terços dos sufrágios presentes. Nêste caso, o projeto será remetido á outraCamara,
que se o aprovar pelos mesmos tramites e pela mesma
maioria, o enviará. como lei, ao Poder Executivo, para a
formalidade da promulgação.
§ 4. o A sanção e a promulgação efetuam-se por: estas
f6rmulas :
1. a "O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei (ou resolução)".
Art. 29. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos
2 e 3 do art. 28, o Presidente do Senado ou o Vice-Presidente, se o primeiro não o fizer em igual prazo, a promulgará, usando da seguinte f6rmula: "F., Presidente (ou Vice-Presidente) do Senado, faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte
lei (ou resolução)".
Art. 30. O projeto de uma Camara emendado na outr:l,
volverá á primeira que, se aceitar as emendas, enviá-lo-á.
modificado em conformidade delas, ao Poder Executivo.
§ LO No caso contrário, volvreá .á Camara revisora, e se
as alterações obtiverem dois terço! <105 Totos dos membp')s
presentes, cOnSiderar-se-ão aprovadas, sendo então remetidas com o projeto á Camara iniciadora, que s6 poderáreprová-las pela. mesma maioria.
§ 2. o Rejeitadas deste modo as alterações, o pr()jeto será
s1.l;I:lII!~~id.o, sem .elas, á sanção.
:
Art. 31. Os projetos rejeitados, ou não sancionados. não
poderão ser renovados na mesma Sessão legislativa.
0

0

0

0

(Const. de 91).
(Em. Bancada Mineira).

Sala da Comissão.

Chermf:mt••

de Fevereiro de -1934.- A.bel

DO PODER EXECUTIVO
ATRffiUIQõES

E

RESJiÔ:-;SABILIDADE

.Justificação do substitutivo referente aos capitulos I, II e lU
da secção lI, do Anteprojeto de Constituição, apresentado
á Comissão Constitucional pelos respectivos -relatores,
deputados Waldemar FalCão e Generoso Ponce~

DO PODER EXECUTIVO
C.4.PITULO I

Do Presidente da República
Art. 36 - O Anteprojeto elabora.do pel:1 Snb-Comis·são oriunda da Comissão nomeada pelo Sr. Chefe do Govêrno Provisório prescreve, em seu art. 36, que "o Poder
Executivo será exercido pelo Presidente da República".
Visa assim manter como sistema de govêrno. no Brasil. a fórma republicana feder-ativa sob o regimen presi·dencial.
Em contrário a essa tendencia, algumas emendas f 0Tam apresentadas por vários 8rs. Constituintes, destacando-se, dentre essas. a de n. 39, subscrita pelos n6bres
deputados 8rs. Agamenon de Magalhães. José de Sá. Aloysio Filho, Arnaldo Bastos, MáriQ Domingues e Humberto
Ramos. O objetivo déssa emenda era instituir em nosso
País. "'como forma de govêrno a República Federativa, sob
o regimen parlamentar". determinando assim que o Poder
Executivo fosse exercído pelo "Presidente da República com
a colaboração dQ.. Conselho de Ministros.'"
Em que pése ao brilho dos argumentos apresentados
por aquêles ilustres deputados e por outros 81's. CO:lsti-·
tuintes. que hão defendido tais idéias no plenário da Assembléa Nacional Constituinte, julgamos que deve perdurar o regimen presidencial no Brasil.
É que o problêma político brasileiro déve ser enqua·drado principalmente dentro do panorama americano.
Fugindo de querer imitar os exemplos europeus. que
tiveram um ambiente histórico e antecedentes sociais em
muitos pontos dessemelhantes dos que influíram na inde~pendência e evolução poIíticas,dos povos da América. é para
os aspéctos e episódios político-sociais dêste continente que
deveremos olhar. ao põrmos em equação os dados que. nos
hão de ministrar a mais acertada formula para. a restauração democrática do Brasil.
Dentro dêsse critério, se_ remontarmos ao passado da
.America Latina. veremos que -há um perfeito'cGntraste en-
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ire os antecedentes históricos dos póvos latino-americanos
e os das nações européas que se fizeram modêlos do sistêma de govêrno parlamentarista.
A Inglaterra, por exemplo, com o seu longo e secularaprendizado de liberdade política, de tenázes e porfiadas·
lutas pela obtenção do self-{Jovernrnent; os póvos germaniCO". preocupados sempre em erguer barreiras inamolgaveis
ante o poder omnimodo dos seus imperadores, mercê da resistencia inflexiv~l do seu aparelhamento feudal, no curioso meneio das suas monarquias eletivas e até' nos ásperos
periodos pontilhados pelo Faustrecht - material grosseiro e informe com que constituiriam o embasamento da sua
Selbstverwaltu'1/{/; a França, através das históricas lutas entre a Realeza e a Feudalidade, culminadas pela consagração do Absolutismo real durante a Idade Moderna, até que
a Revolução de 1789 viésse subverter e modificar profundaID::>nte todo o velho regimen fundado sôbre a desigualdade
e sôbre c privilégio - constituem (para só citar êsses exemplos) lipos de póvos cuja formacão político-social por muitos motivos não p6de ser assemelhada á dos p6vos americanos.
O sistêma de colonização luso-espanhola, agindo sôbre
o substr.acturn étnico dêsses póvos, tão ricos em caractéres
diferenciais os mais bizarros, traçou para essas gentes uma
fisionomia política peculiar, assinalada pelo contraste chocante entre dois extrêmos, que, a bem dizer, não conheciam
meios termos: - a hipertrofía do poder pessoal, no exaga1'0 das ditadUras, ou a dissolução cha6tica da autoridade
governamental, no maroiço da anarquia demag6gica.
Talvez por isso mesmo é que Bolivar, com a sabedoria
do seu génio político, propugnava como fórma racional de
govêrno para as nações americanas, o sistêma monarquicoconstitucional, que êIe julgava o unico porventura capaz de
propiciar um regimén de equilibrio ponderavel, em meio
á exageração da autoridade dos Chefes de Estado, exageração essa que éra e é, por sem dúvida, uma contingencia histórica indisfarçavel do pr6prio temperamento americano.
Certamente, no seio déssa monarquia constitucional
sería praticável um regimen parlamentar mitigado, sob a
égide de um Poder Moderador exercido por um monarca
de excepcionais qualidades, como foi Pedro II, no Brasil.
E, por tal, uni co país quiçá' a adotar por tão longo tempo
a sugestão de Bolivar, teve a nOssa Patria, um apreciavel período de 6rdem e de estabilidade políticas,. ca:paz de
nos colocar em situação vantajosa, deante da visão mais
ou menos dramatica que nos oferece a America espanhola,
em vários e tormentosos ciclos do século passado.
Tanto que infletiram para o regimen republicano, não·
puderam os p6vos americanos escapar á contingencia hist6rica do seu temperamento, e lógo a sua organização política .se carateriza pela intensificação da autoridade governamental na pessôa de um titular unico o Presidente.
.
O Presidencialismo surgíu para a America, na prática
republicana, como uma f6rmula infugivel a que as qualidades psicologicas dos seus p6vos, as determinantes sociais das suas instituições e até as opulentas carateristicas:
do seu meio fisico não poderiam deixar de· arrastá-la írre-
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sistivelmente. Dentro dêsse determinismo histórico, era:
natural que melhormente se afirmassem os póvos cuja
formação étnica, cuja tessitura política, cuja educação de-o
mocratica tinham raizes mais sadias, de mólde a lhes assegurarem um ambiente de moderação e de sabedoria governamentais, a cuja serena diretriz não lograriam fundamente prejudicar nem mesmo os mais sérios dissídios internos.
Tal foi o caso dos Estados Unidos da .'\.merica do N6rte.
:Mas, a quasi totalidade dos demais póvos, levada a enquadrar-se nos limites inevitáveis do Presidencialismo republicano teve que experimentar a natural reação do meio·
político-social mal talhado ainda para as objetivações democráticas, e essa. reação atingiu naturalmente os homens
que encarnavam êsse sistema presidencial. Estes, por sua
vez, responderam a tal reação com OS contragolpes do seu
arbítrio, não raro desmandado e atrabiliário.
E. veJ"!! daí e seriação de lutas e de agitações que marcam
de eplsódlOS agudos e, por vezes, de insurreições cruentas opassado republicano da América latina.
O México, a Venezuela, a República Argentina, o Chile,
o Uruguai, o Haiti, o Paraguai, a Bolivia, o Perú e vários
outros países americanos que nos dispensamos de enumerar
- são demonstrações interessantes dessa tormentada evo·
lução política, plena dos sacrificios e dos esforços heróicos
com que todas essas nações foram iterativamente submetendo o seu espírito republicano a uma tremenda provação
\5ecular.
Entretanto, ao invés de terem sido estéreis, essas lutas
hão acrisolado a mentalidade republicana desses povos nocadinho de uma experiÔncia muitas vezes dolorosa, mas
nem por isso menos fecunda em resultados asseguradores do
seu aperfeiçoamento democrát.ico.
Nêsse quadro continental, apraz-nos dizer que o Brasil
não fica em situacão desoladora, por isso que as nossas lutas
e a;:; nossas crises políticas, por mais lamentáveis que hajam
sido, não guardam talvez aspectos tão agudos e sanguinolent.os como as que se desenrolaram em vários desses países
alraz cilados.
Da serena apreciacão desses revezes por que há passado a nossa organização republicana, o que nos cumprefazer é extrair as lições que essa a-cidentada experiência. nos
está a ministrar, não para voltarmos ao passado e reerguermos as velhas -traves mestras de um Parlamentarismo deefeitos quiçá contraproducentes, nesta fase avançada da
nossa história, mas sim para corrigirmos e aperfeiçoarmos
o nosso regime presidencial, expurgando-o das suas falhalt'
lastimáveis, mercê de uma maior eficiência:, dilctilidade e rapidez dos freios e contrapesos que o aparelhamento constitucional de 1891 não poude crear de uma maneira perfetiva
ê cabal, ou não soube fazer funcionar de' modo prático e··
salutar.
A simples observação do que ocorreu com algumas rp-públicas americanas, que tentaram a experiência parlamen-~ tarista por forma total ou parcial, serve para nos convencer'
de que, no Brasil, a adoção de um tal regime, em plenarepública, iria sujeitar a nacionalidade a uma aventura cujos
efeitos se refletiriam desastrosamente numa instabilidade'
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~overnamental por todos os, títulos prejudicial a um país
-novo, que tem necessidade de resolver com presteza e de
-encaminhar com acerto, livre do bisantinismo das discussões
intermináveis e da tempestade minaz das interpelações e
..derrubadas ministeriais - o conjunto de problemas econômicos e sociais de cuja solução depende em grande parte
o surto do seu progresso.
Basta recordar que o Chile, quando, após o domínio
pessoal do presidente Balmaceda, instituiu o regime. parlamentar, passou a atravessar uma fase vacilante de govêrno
-caracterizada pela fragilidade das coligações partidárias á.
sombra das quais medraram, de 1896 e 1901, nada menos
,de 25 gabinetes ministeriais, numa errátit;a e tacteante instabilidade de diretrizes governamentais que tiveram cada
uma a duração média de três meses .••
O caso do Uruguai, com a sua Constituição de i8 de
maio de 1830. e o do Haiti. com l) estabelecimento do Executivo parlamentar e do Presidente eleito pelas Camaras llão são menos eloquentes, pelos fragorosos insucessos de que
foram coroados.
Em face desses e de outros exemplos, que valem como
documentações i~iludiveis para OS povos do continente americano, a conclusão que devemos tirar é que o Parlamentarismo na República Brasileira, como nas demais repúblicas
-da América, seria uma planta exótica, senão uma fantasia
política, a que faltariam por muito tempo ambiente propicio e condições de exito, indispensaveis aos regimes de
-governo que, como ais, não podem nem devem limitar-se
ao teorismo das formulas inexequiveis, mas devem visar
sobretudo a viabilidade das suas realizações e a adaptação
das suas concepções ás caracteristicas sociologicas dos povos que pretendem regêr.
Pelas mesmas razões acima expostas, não nos foi possi'vel aceitar as emendas ns. 24 e 115, subscritas respectivamente pelos nobre Deputados 81'S. Fernando de Abreu e
Alde Sampaio, na parte em que as mesmas se referem ao
art. 36 do Anleprojecto da Subcomissão. Seria fugir á técnica constitucional, desde que se trata de instituir um re-gime presidencial. incluir a personalidade dos ministros da
Estado no ponto mesmo em que 'se .consagra a preeminencia
do papel do Presidente da Republica, que é a principal figura
chamada a exercer o Poder Executivo, em tal regime. A
função constitucional dos ministros de Estado e as suas justas responsabilidades ficaram expressas no 0apitulo que
lhes diz respeito (capitulo IV do Anteprojeto) e é.para essa
parte que deverão ser transplantadas e devidamente apreciada!" :1" referidas emendas dos flautas Deputados.
Embora sobremodo interessante,' no seu conjunto, a
-emenda n. 502 subscrita pelo ilustre Deputado Sr. Fabil)
-Sodré e por varios seus dignos companheiros de bancada,
.não póde ser aceita na parte aditiva ao art. 36, por isso
que ela se enquadra nitidamente na matéria do capitulo IV
d:l Secção II do Anteprojeto (Dos m.inistros de Estado).
Constituiria uma evidente superfetação
que a "expressão" ... secundado pelos ministros de Estado" fosse
acre;:centada ao arte 36 do Anteprojeto, de vez que ela, con;soante a emenda aludida, se destina a figurar também ;no
artigo inicial do Capitulo IV. acima mencionado. dentro da
'Parte exata que lhe diz respeito, sem nenhum prejuizo do
.objetivo colimado pelos seus nobres subscritores.
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A.rt. 37. - O Anteprojeto mantém nessa parte o perio-do presidencial com a duração de quatro anos, e proibe a re€leição do Presidente durant.e um ciclo de tempo nunca inferior a seis anos, após o termino do respectivo quadrienio·
de govêrno.
As emendas apresenIada~ visaram, umas ampliar o período governamental para cinco, ou para seis anos (emendas ns. 552, 572, 862, 407 e 1.098), ao mesmo passo que aI-gumas delas estabelecem a proibição de reeleição dentro
de prazo identico, ou mesmo um pouco maior, contado do·
termino do respectivo periodo governamental. Outras limitarrJ v ciclo governamental á duração de um quadrienio,
.prescrevendo a proibição de reeleição do mesmo Presidenle para o periodo presidencial seguinte (emenda n. 679), ou'
ainda para um periodo de seis anos (emenda 948), ou de
sele anos (emenda n. 894), após a expiração do respectivo
quadrienio.
Emquanto isso, a emenda n .. 89 propõe a diminuicão do
prazo de proíbicão da reeleição para tres anos depois de ter-o
minado o periodo govern~mental.
Divergindo nesta materia os relatores-signatarios desta
justific:1Cão, o primeiro dos quais julga mais acertadts e
acorde com a prática brasileira a manutenção do periodo'
presidencial com a duração de 4 anos, ao passo que o segundo se manifesta pela sua ampliação para seis anos, por
julgar exiguo o quadrienio para o desenvolvimento de um·
plano eficaz de ação construtiva no govêrno, pensam ambos que a proibição da reeleição deva estender-se por um
prazo igual a.o da duração do mandato presidencial.
Art. 37 § 1° - Dispõe o Anteprojeto que a eleição·
presidencial se fará por escrutínio secreto € maioria de vo.tos da Assembléia Nacional, presente a maioria absoluta de
seus membros, 30 dias antes de terminado o quadriênio, ou
30 dias depois de aberta a vaga.
As emendas propostas a êsse dispositivo. podem ser
assim agrupadas:
a) emendas visando sugerir o sufragio direto, secreto,
apurando-se, a maioria absoluta de votos da Nação (emen.das n. 154 Arruda Falcão; 302 - Cunha Vasconcellos;
572 - Anlônio Rodrigues de Sousa e outros);
b) idem .wfraaio llniver.çal direto, escrtttínio secreto e
maioria de votos, ficando o seu processo e apuração '3. cargo'
do Poder Judiciário Eleitoral (eemnda n. 679 - Th. Monteiro de Barros Filho e outros);
c) idem sufragio direto do povo, admitindo-se a ele.içãopela Assembléia Nacional apenas si o periodo presidencial.
,fôr interrompido por morte ou renuncia, casos em que o voto de cada deputado equivalerá a tantos sufragios quantos
lhes houverem sido apurados pelo Tribunal Regional Eleina sua respectiva eleieão (-emenda n. 21 - Miguel Couto);.
d) idem sufragio diroete> e secreto da: NaçÜ() e maioria
40.,; $ett.svotos, somente podendo ~oncorrer á eleição os bra-sileiros que, além dos _quisitos ordinariamente exigidos
figurem numa lista oficial de 5 candidatos organizados pelo'
Congresso Nacional (emenda n. 984 - Odilon Braga e outros) ;
e) itlem porescrutinio ~creto e maioria de votos de um·
corpo eleitoral especial estabelecido
pr6pria Constitui--

na
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·ção (emendas n. 80 - João Pinheiro Filho; n. 407 - Idálio
Sardenberg; n. 551 - Dianiel de Carvalho; n. 862 - César
'Tinoco), determinando algumas dessas emendas, como as de
ns. 407 551, que o processo eleitoral seja regulado por lei
·ordinaria e fique sob a égide da Justiça Eleitoral;
f) idem por escrutinio secreto e maioria de votos de um
eleitorado especial t;;stabelecido em lei ordinaria (emenda
n. 839 L - Belmiro de Medeiros Silva);
g) ,idem por escrutinio secreto e maioria de votos da
_4..ssembléia Nacional, sob a direção, sem votos, do Presidente
do Superior Tribunal Eleitoral (emenda n. 985 - Medeiros
.Neto e outros).
É inegável que seria muito mais consentaneo com a
índole do regime presidencial fõsse a eleição do Presidente da
República feita por sufrágio popular direto, de vez que, na
técnica estatal preferida pelo Anteprojeto, deverá o PreSIdente guardar uma posição de equipolência deante do Poder
.Legislátivo, eleito pelo povo.
Máu grado a simpatia que nos desperta a escolha do
Presidente por sufragio popular direto, e não propriamente
pelas assembléias políticas, a experiência dêsse sistema no
'Brasil republicano não foi de molde a recomendá-lo, por
isso que o veredictum popular, nêsses casos, apenas serviu
'para homologar escolhas indefetivelmente já feitas pelos
elementos políticos que estavam de posse do poder.
Procurámos por isso mesmo uma fórmula intermédiá,
entre a que se acha preconizada no Anteprojeto e as que se
acham focalizadas nas emendas sobreditas.
Preferimos então a de um colégio eleitoral especial
-que, sem obedecer rigidamente ao modelo norte-americano
no tocante ao critério para a sua composição, respeitasse
todavia o pricfpio de. sufrâgic. universal dIreto, pelo mem~.;
com relação a cerca de dois terços dos seus elementos com·ponentes.
E como deve caber aos cidadãos em pleno gozo dos seus
.direitos eleitorais a prerrogativa de escolher quem os represente na eleição do supremo magistrado da Nação - adolámos o critério de estabelecer a proporcionali<lade entre o
corpo eleitoral ativo, ou seja entre os eleitores alistados, e o
'número <le membros constitutivos do colégio eleitoral espe-cial que deverá eleger o Presidente da República.
Por outro lado, tendo em consideração que, num ato importantissimo, para uma sociedade democrática, como deve
:ser a eleição do Chefe da Nação, deveria estar representado
-fielmenl-e o País, não sÓ como um agregado de indivíduos
:isolados, mas também como uma resultante dos grupos que
.se interpõem entre a Nação e o Indivíduo, quisemos possibI:litar a representação no referido colégio eleitoral especial <Ias
.·associações profissionais e culturais, numa proporção ra.zoavelmente menor que a que se atribue aos cidadãos elei:lores, alistados em cada uma das cireunscripcões políticas do
.País.
Para assegurar a independênc!: e a incorruptibilidade
.. dêsse ~leitorado especial, achámos conveniente que prevalecessem para êle as mesmas condições de elegibilidade e os
mesmos casos de incompatibilidade eleitoral prescritos 'para
. os membros da .4..ssembléia Nacional.

e
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Art. 37, § 2.° Mantivemos o que se achava no Antepro- .
.je1.o, feita uma pequena alteração de redação, inspirada na
'Constituição Federal de 1891.
É que não julgámosnecessário alterar, nesse ponto, as
.condições de elegibilidade do Presidente da República, compendiadas no mesmo anteprojeto, em harmonia com o dispoto na citada Constituição de 1891.
Tivemos, por tal, que recusar aceitação ás ~mendas números 151 e 290, subscritas respectivamente pelos nobres
Deputados Celso Machado e Daniel de Carvalho, ao mesmo
:passo que perfilhavamos, nessa matéria, o pensamento contido nas emendas ns. 679 - Th'. Monteiro de Barros Filho
e outros, e 948 - Odilon Braga e outros.
Art. 37, § 3.° O anteprojeto consignava, nesse dispositivo, uma regra proitibitiva sobremodo simplista, no seu
'radicalismo extremado.
Proibindo a eleição para Presidente da República do
,c'idadão que r,;xercesse a sua atividade política, ou qual.quer outra, no mesmo Estado em que a exercia o Pl'esiden'te que estivesS'z no poder, ou dêsse Estado fosse filho, ou ali
residisse ou tivesse domicílio legal - estabelecia assim uma
,exquisita capitis de'rn.inutio que atingiria até os que militassem nas fileiras da oposição ao próprio Chefe do Estado, de
vez que a sua atividade politica se exercesse no Estado em
:quea exercia aquele Presidente. A fatalidade do nascimento nesse mesmo pedaço do território nacional, a contin·gência do domicílio legal ou da simples residência em tal
.circunscrição territorial, seriam obstáculos irremovíveis
para se poder aspirar á magistratura suprema da Nação.
Atento o caráter antidemocrático desse dispositivo, e
tendo em vista os lúcidos fundamentos -da emenda n. 83,
de autoria do Deputado Godofredo Viana,achámos preferível substituir totalmente a referida proibição, mediante a
:adoção de regras outras, mais prudentes e racionais, consignadas nas emendas ns. 550 - Daniel Carvalho, 679 - Th.
Monteiro de Barros Filho e outros, e 94.8 - Odilon Braga e
-outros, feitas algumas modificações respeito ao conteúdo
d~ssas emendas, no ponto referente a êsse assunto.
Dest'arte, o § 3°, do art. 37, do nosso substitulivo é inteirament.e novo, em relação ao Anteprojeto.
=
Art. 37, § 4.° Ampliámos a redação dêsse dispositivo
do Anteprojeto, para nêle ficarem enquadrados os detalhes
:principais do ato da eleição do Presidente da República.
sem prejuízo da regra inscrita nessa parte do mesmo Ante'projeto, a qual passou a figurar no final do dito parágraf€)o
Art. 37. § 5°. Mantivemos a redação do Anteprojeto,
'feita, porém, a supressão da parte final dêsse parágrafo.
Não vemos razão para que se elimine a possibilidade
:·de ser renovadà a eleição para Presidente da República '-da·quele mesmo' cidadão que, embora eleito, não tenha podido,
por qualqu~r motivo, assumir a Presidência dentro do
-prazo constitucional.
Desaparecido o obstáculo que houver impedido a sua
posse, bem poderá o colégio eleitoral especial renovar-lhe
;.() mandato, valendo tal gesto como uma demonstração de
confiança, uma objetivação da vontade nacional, que não
·devem ser coarctadas.
~~. 37, § 6.0. Mantivemos o pensamento expresso nes:sa parte do Anteprojeto, feita uma pequena alteração na sua
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redação, visando principalmente a substituição da palavra-.
legislatura por período, atinente ao mandato presidencial,..
~omo o sugeriu a emenda n. 679, acima citada.
Destarte, não pudemos aceitar a emenda n. 023, subscrita pelos Deputados Teixeira Leite e outros, que visava
fazer com que o presidente eleito, em caso de vaga, exercesseo mandato por quatro anos, a contar da data da posse.
Tal importaria em estabelecer, na hipótese prefigura-·
da, um novo têrrno inicial para os períodos presidênciais,
cuja data final passaria consequentemente a variar, em função do seu início, em contrário á fixidez que a nossa tradiI:,ão republicana achou de estatuir com relação ás datas características do começo e do fim dos cíclos governamentais...
ArL. 37, § 7.° Nada achámos a inovar no dispositivo do
antevrojeto acima cilada, que diz respeito á substituição
eventual do Presidente da República.
Art. 37, § 8.° Achamos desnecessária a manutenção
dêsse parágrafo, por isso jue a regra proibitiva ali contida,.
rcf6rente á eleição para a Presidência da República dos
substitutos eventuais do Chefe da Nação, já se acha atendida
na parte fiual do arL. 37 do substitutivo que propômos.
Manter integralmente o que !:le acha disposto nessa
parte do Anteprojeto, seria criar uma restricão de direitos
sobremodo injusta, respeito aos substitutos ocasionais do
Presidente, os quais, investidos de um alt() munus políti.::o,
ou judiciário, corno a presidência da Assembléia Nacional ou
a presidência do Supremo Tribunal, não podem, em sã justiça, ser riscados do quadro dos possíveis candidatos á magIstratura suprema do País, salvo, porém, se já a houverem
ocupado, durante qualquer tempo, no período presidencial
a expirar.
Ad. 38. Ficou de pé a redação do anteproJeto, suprimido apenas o adjetivo "perfeita n, que qualificava a palavra
"lealaade" .
Atendemos, para tal, á sugestão esposaaa pela emenda
n. 680, subscrita pelos Deputados Th. MonteIro de Barros
:Filho e outro~.
Não encontrámos vantdgem da.ta vema nas supressões e
substituições alvitradas pelas emendas ns. 617 - Teixeira
Leite, e 986 - Clemente Mariani e outros, no tocante a essa
parte do Anteprojeto, que achou, mui~ionalmente. de fazer subsistir uma regrà já consagrada, sem nenhum incon-·
veniente, pela nossa tradição republicana.
Arts. 39 -e 40. Mantivemos a redação do Anteprojeto.
Tão sómente acrcscentámos ao art. 40, depois das pa-·
lavras " não poderá sair do território nacional", as expressões"
para o estrangeiro", tendentes a detalhar ainda mais a proibição que aH se estatue. Achámos assim de·
atender á emenda n. 615, de autoria do Deputado Teixeira
Leite, <:ujos fundamentos são procedentes.:
Ficou prejudicada, nessa parte, a emenda n. 407, subs-·
crita pelo Deputado Idálio Sardenberg.
CAPITULO II

DlUl atribuições do Presidente da República

Art. H"DS. 1 e 2:
Mantivemo. a redação adotada pelo Anteprojeto, acres--
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centando apenas em o n. 1, após a palavra "leis", a expressão "e resoluções'~, atendida nesse ponto a emenda n. 681 Th. Monteiro de Barros Filho e outros.
Art. 41, n. 3:
Com referencia a êsse dispositivo, não quizemos manter a restrição criada ás atribuições presidenciais pelo Anteprojeto, relativamente á faculdade de nomeação dos ministros de Estado e do Prefeito do Distrito Federal. Subordinar essa faculdade de nomeação á prévia aprovação de um
outro poder, seria na verdade sacrificar uma prerrogativa
imanente á própria função do Chefe da Nação, num regime
presidêncial, tal qual o concebemos.
'Como tornar o Presidente rigidamente responsável, num
tal regime, e coarctar-Ihe o direito de livre nomeação dos seus.
auxiliares mais diretos?
Seria inegavelmente contraditório êsse critério e, por
essa razão, alterámos nessa parte a redação do Anteprojeto
aceitando assim a sugestão inscrita nas emendas n. 465, subscrita pelos deputados Lino Leme e Antônio Covelo, e 988,
assinada pelos deputados Magalhães Neto e outros.
Ficaram por isso prejudicadas, nêsse tocante, as emendas ns. 681 - Th. Monteiro de Barros Filho e outros, 30f
- Cunha Vasconcelos, e 176 - Luiz Sucupira, essas duas
últimas tendo em vista o que já se acha regulado em o n.
14 dêsse mesmo art. 4f.
Art. 41, n. 4:
Modificámos, nessa parte, a redação do Anteprojeto, para o -efeito de condicionar a faculdade presidêncial de pe~
doar e comutar as pénas a uma proposta da autoridade competente, afim de não emprestar a tais atos um caráter algo
arbitrário e majestatico muito explicavel, em regimes monarquico-absolutistas, mas de um certo modo colidente, sem
aquéla condição, com os govêrnos democraticos, em que o
aparelhamento penal dispõe de órgãos técnicos competentes
para orientar o poder público em tudo quanto diz respeito
á esféra penitenciária.
Aceitámos, por tai, o pensamento inspirador da emenda n. 681, acima referida, e o da de n. 839 M, da autoria do
deputado Belmiro de Medeiros Silva.
Ao invés' de generalizarmos o direito de perdão e comutação a todos e quaisquer crimes (como estava no Anteprojeto), preferimos limitá-lo aos crimes de jurisdição federal, de acôrdo aliás com a emenda n. 681, para não prejudicar igual direito dos presidentes de Estados, na esféra
da competência estadual.
Art. 4f, ns. 5, 6 e 7:
Conservámos a redação do Anteprojeto integralmente,
porquanto não vimos razão para ser a mesma alterada.
-Art. 41, ns. 8 e 9:
Preferimos fundir êsses dois dispositivos em um. só.
Pareceu-nos que as atribuições de "declarar a guerra" e
de decretar a mobilização e a desmobilização", tudo isso
"depois de· autorizado pela Assembléia Nacional", poderiam
ser conpendiadas num só dos i?-cisos do art. 41VOLUME

x
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Acrescentãmos assim, nêsse úniéo inciso, após a expressão "declarar a guerra", as palavras" ... e ordenar as providencias militares r~spectivas", porquanto· parece ~vidente
que entre essas providências deve estar incluida precipuamente a. mobilização das forças armadas, e, consequentemente, a sua desmobilização oppo-rtuno tempOTe.
Nessa ordem de idéias, inspirámo-nos no que se acha
disposto na Constituição de 1891 (art. 48 ns. 7 e 8) e nas
emendas ns. 920 - Irineo Joffily € outros, e u81 - Th.
Monteiro de Barros Filho e outros, ficando assim prejudicada a emenda n. 408 - Idálio Sardenberg.
Art. 41, ns. 10 e 11:
Mantivemos a redação do Anteprojeto, com relação a êsses dispositivos.
Art. 41, ns. 12, 13 e 14:
Fizemos subsistir quasi integralmente a redação adotada, nessa parte, pelo Anteprojeto.
Apenas modificámos ligeiramente a parte final do n. 12,
par-a atender á emenda n. 681 - Th. Monteiro de Barros
. Filho e outros, substituindo a expressão "nos termos do
§ 2°, do art. 13", pela "nos termos previstos nesta Constituição", por nos parecer esta última frase mais lata- e compreensiva de outro qualquer caso de intervenção porventura previsto em outro ponto da futura Constituição.
Ficaram, por tal, prejudicadas a emenda n. 408 - Idãlio Sardenberg (atinente aos ns. 13 e 14) e a de n. 681 Th. Monteiro de Barros Filho ~ outros (na parte referen~
ao n. 14), por nos parecer que o texto do Anteprojeto, nessa
matéria, consagrava princípios perfeitamente racionais, que
não careciam de modificação capaz de· alterar o seu pensamento inspirador.
Deixamos de atender no presente -capítulo a um aditivo ao art. 41 proposto pela emenda n. 502, subscrita
pelos Deputados Fábio Sodrée outros, porquanto a matéria
alí ventilada já se encontra bem regulada nos arts. 34, 45
e 46 do anteprojeto.
Com efeito, ali se estabelece a faculdade de iniciativa
legislativa por parte do Presidente da República, a obrigação de referendarem os ministros de Estado os atos presidenciais e, afinal, a responsabilidade funcional dos mesmos ministros, objetivo visado pela parte da aludida em-enda
a que ora nos reportamos.
Outrossim, não nos foi possível atender á emenàa numero 1.084, apresentada pelo Deputado Souto Filho, Dor isso
que o objetivo colimado pela referida em-enda, inspirada na
patriótica intenção de estabelecer normas rígidas de contrôle da.s finanças públicas, jã se acha claramente sati<;feito
pelos arts. 34, parágrafo único e 70 usque 73 do Anteprojeto.
CAPITULO III

Da responsabilidade do Presidente
Arts. 42 e 43:
A matéria do presente capítulo encerra um dos pontos
nodulares do regime presidencial, qual seja o da responsabilidade dos -Chefes de Estado.
~

-339 A Constituição de 1891 fôra falha a êsse respeito, pois,
consagrando nos seus arts. 53 e 54 dita responsabilidade,
deixou a deliberação sôbre a procedência da respectiva
acusação entregue ao ~xclusivo critério de uma assembléia
política, como a Camara dos Deputados.
Só após essa deliberação, é que poderia o Presidente da
República ser afastado do. poder -e submetido a julgamento
pelo Supremo Tribunal ou pelo Senado.
Ora, como se deduz das observações de Ezekiel Gordon
"La responsabilité du Chef de l'État, Paris - 1931 - paginas 25 e seguintes) o problema da responsabilidade do
Poder E.....:ecutivo haveria de arrastar duas soluções paralelas: uma, a da irresponsabilidade dos Chefes de Estado,
seria partilhada pelo regime parlamentar; outra, a da plena
responsabilidade dêsses depositál'ios do poder, seria apanágio do r~gime presidencial.
Daí se deduz 'que, nos países regidos por um govêrno
presid~ncial, tal responsabilidade deveria tornar-se um fato
concreLo e positivo, toda vez que os acontecimentos políticos
e o próprio .interesse do país assim o exigissem.
Todavia, mesmo nos Estados Unidos, surgiu desde os
primórdios da sua Constituição uma grande dificuldade
prática, no tocante á organização dessa responsabilidade.
Não faltou quem julgasse puramente ilusória a instituição do i1npeachment.
E. não fossem certas precauções frenatórias tomadas
pela Constituição norte-americana, respeito á possibilidade
de abuso das funções presidenciais, teria a organização política dos Estados Unidos que se carpir das lastimáveis consequências decorrentes de um desabusado e ilmitado arbítrio da parte dos seus presidentes.
As dificuldades práticas da organização dessa responsabilidade foram sentidas por muitos outros países.
E ainda durante a fase que se seguiu á Grande Guerra
pôde 8er ela observada, através das várias Constituições elaboradas recentemente na Europa .
.:\ prõpl'ia Alcmu:lha defrontou a hispidez àêsse problema, ao ser fe·ita a Constituição de \Veimar. E, buscando
embora enquadrar o chefe supremo do Reich no circulo de
uma responsabilidade que se refletiria:-assim na ordem jurídica, como na ordem política, não pôde fugir á incoerência
de emprestar uma feição jurisdicional á organização dessa
mesma responsabildade que é, na realiâadé, evidentemente
po1ít.ica, segundo a aguda observação de Gordon (op. cito
pág.170).
.
Não seria demais que o reg·ime presidencial brasileiro,
tanto na fase regida pela Constituição de 1891, como sob
o influxo dos princípios -esposados no _<\nteprojeto, experimentasse a precária e falaz definição dessa responsabilidade
dos 'Chefes de Estado, sem lograr acrescentar.;;,lhes regras
eficienLes e pr-.iticas, que pudessem torná-la efetiva.
Permitimo-nos por isso ampliar os dispositivos do presente capítulo para o efeito de instituir uma Junta Especial de Investigação, composta de três altos magistrados, á
qual incumbiria apurar liminarmente a denúncia articulada
contra o Presidente da República, depois do que, e s6 então,
com os elementos colhidos por essa Junta, seria presente tal
denúncia á ÀSsembléia Nacional, que a aceitaria ou não.
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Claro é que a Assembléia, de posse de uma denúncia
corroborada pela apuração judiciosa da verdade, mercê -da
investigação criteriosa e serena procedida por uma circunspecta Junta, seryida pela .clarividência de eminentes magistl'ados - sentir-se-ia. melhormente orientada para deliberar
sobre essa denúncia.
O seu veredictu.m teria necessariamente uma base mais
racional e justa e, com muito mais probabilidade, deixaria
de representar um puro gesto de partidarismo ou de parcialidade política.
No caso da rejeição dessa denúncia pela Assembléia,
estatuimos um recurso ex-officio dessa deliberação para o
Tribunal Especial previsto no Anteprojeto, podendo êsse
Tribunal, pelo voto de dois terços dos seus membros, reformar a resolução da Assembléia.
Ainda para melhor garantia de uma boa composição
do Tribunal Especial, que deverá estar imune de qualquer
influência estranha, na seleção dos seus juízes, alvitrámos
fossem os seus componentes escolhidos por sorteio, após a
verificação da necessidade da sua convocação, ao invés de
serl::.m eleitos pelas corporações respectivas, antes do início
de cada quadriênio presidencial, como pretendiam o anteprojeto e as emendas ns. 682 - Th. Monteiro de Barros
Filho e outros, e 989 - Clemente Mariani e outros.
Dest'arte, sem sacrificar a essência dos projetos constantes dos arts. 42 e 43 do Anteprojeto, buscámos trazer-lhes
o modesto contingente da nossa colaboração, no sentido de
desenvolver- e objetivar, de modo possivelmente mais prático e mais democrático, as normas básicas da responsabilIdade presidencial, alí muito bem compendiadas.
A@itã:mos em parte as sugestões da emenda n. 682 Th. Monteiro de Barros Filho e outros, principalmente no
tocante á transposição 4a matéria do art. 43 para o art. 42
e vice-versa.
Não nos foi possível, porém, acolher- o alvítre da emenda
n. 409 - Idálio Sardénberg, por julgá-la sobremodo draconiana em relação ao Presidente, nem tampouco adotar o
acréscimo ao art. 43, sugerido pela emenda n. 739 P Belmiro de Medeiros Silva, por nos parecer que a matéria
ali focalizada já se acha implicitamente compreendida nas
alínas b e c do aludido dispositivo do Anteprojeto.
Outros::l'im, ficou prejudicada a emenda n. 989 - Clemente Marianie outros, por h'avermos alvitrado, tal qual já
expusemos, o critéro do sorteio como o mais conveniente
para a composição do Tribunal Especial, a que se refere
dita emenda.
Tais são as razões que nos cabe aduzir, em abono do
substitutivo que adiante se segue.
Sala das sessões da Comissão .constitucional, em 29 de
Janeiro de 1934. - Waldemar Falcão . .,-- Generoso Ponce
Filho.

.

SECÇÃO II
DO PODER EXECUTIVO

"

CAPiTULO I

Do Presidente da. República
Art. 36. O Poder Executivo será exercido pelo Presi-

dente da República, como chefe elétivo da Nação.
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(Mantida a redação do Anteprojeto, com um acréscimo
inspirado na Constituição Federal d'e 1891.
Emendas prejudicadas: ns. 24, Fernando Abreu· 115
Alde Sampaio; 502, Fabio Sodré e outros; 39, Agamen.'on d~
Magalhães e outros.)
Art. 37. O Presidente governará por um quadriênio e
não poderá ser reeleito senão quatro anos depois de cessada
a sua função presidencial, qualquer que tenha sido a duração desta.
(Mantida com alg:umas alterações a redação do Anteprojeto. Modificado tambem o prazo referente á impossibilidade de reeleição, consoante sugeriu a emenda n. 679,
subscrita_pelos Deputados Th. Monteiro de Barros Filho e
outros . ...;
Emendas prejudicadas: ns. 89, Guarací Silve;'ra; 407,
Idálio Sardenberg; 552, Daniel de Carvalho; 572, Antônio
Rodrigues de Sousa e outros; 862, César Tinoco, e 1.098,
Rui Santiago.)
Art. 37, § 1.0 A eleição presidencial far-se-á trinta dias
antes de terminado o quadriênio, ou sessenta dias depois de
aberta a vaga, por escrutínio secreto e maioria de votos de
um colegio eleitoral especial, composto de rem:esentantes dos
Estados, do Distrito Federal e do Território do A!:re, eleitos,
cento e vinte dias antes do término de cada período presidencial, mediante sistema proporcional e sufrágio direto,
igual e secreto dos eleitores, á::razão de um representante
por quatro mil eleitores alistados, em::;cada uma dessas circunscrições políticas; e composto tambem de representantes
das a,ssociações profissionais e culturais do país, eleitos por
sufrágio secreto dos respectivos associados, na proporção de
um representante por 12 mil associados, tudo na f6rmll. regulada p·or lei ordinária. Prevalecerão para todos os sobreditos representantes as mesmas condições de elegibilidade e
os mesmos casos de incompatibilidade eleitoral estatuídos
para os membros da Assembléia Nacional.
(Alterados a redação e o pensamento do Anteprojeto,
nessa parte.
As emendas ns. 80, João Pinheiro Filho; 407, Idálio Sar- .
denberg; 551, Daniel de Carvalho e 839 L, Belmiro de Medeiros e Silva, foram, em parte, inspiradoras dêsse dispositivo.
Emendas prejudicadas, nessa parte: ns. 21, ,Miguel Couto; 154, Arruda Falcão; 302, Cunha Vasconcelos; 572, An·
tõnio Rodrigues de Sousa: 679, Til. Mont.eiro de Barros Filho e outros; 862, César Tinoco; 948, Odilon Bragl}, e outros;
985, l\ledeiros Neto e outros.)
Art. 37, § 2.° São condições essenciais para ser eleito
Presidente da República: ser brasileiro nato: estar no exercício dos direitos políticos; ter mais de 35 anos de idade.
(l\1antiàa a reda~ão do Anteprojeto, com~"uma pequena
alteração, inspirada na Constituição de 1891.
Emendas prejudicadas: ns. 151, Celso -Machado; e 290,
Daniel de Carvalho.)
;
,'- A.....k 37, § 3°. São inelegíveis para o cargo de Presidente da República:
.
a) os parentes consanguíneos ou afins, em primeiro e
segundo graus, do Presidente que estiver· em exercício· na
época da eleição ou que. nãô houver deixado o exercício da
~residência pelo menos um ano antes da eleição;
"
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b) os Ministros e Presidentes de Estado, os Chefes dos
Estados Maiores do Exército e da Armada e os Comandantes
de Regiões Militares, que tenham exercido suas funções nos
dois últimos anos do quadriênio a terminar ou no qual haja
ocorrido a vaga, ainda que tal exercício se tenha verificado
por tempo inferior a seis meses.
(Substituído o dispositivo formulado no Anteprojeto,
tendo sido atendidas em parte as emendas ns. 83 - Godofredo Viana, 550 - Daniel de Carvalho, 679 - Th. Montei·1'0 de Barros Filho e outros, 863 César Tinoco e 948 Odilon Braga e outros.
Emendas prejudicadas: ns. 60s - -Cristóvão Barcelos
e outros e 983 - Pacheco de Oliveira e outros).
Art. 37, § 4°. A eleição do Presidente da ReIlúblies.
será realizada com a presença de, pelo menos, dois .terços
do colégio eleitoral especial prescrito no § 1°, e será. presidid~. sem direítG a voto, pelo Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, a quem incumbirá proclamar o nome do
Presidente eleito, devendo, em caso de empate, ser declarado eleito o mais velho.
(Modificada e ampliada a redação do Anteprojeto,
tendo sido aproveitadas parcialmente as idéias contidas nas
emendas ns. 679 - Th. Monteiro de Barros Filho e outros,
e 948 - Odilon Braga e outros).
Art. 37, § 5°. Del,orridos sessenta dias após a elei.c ão•
si o Presidente não puder, por qua'lquer motivo, assumIr {)
cargo, proceder-se-á á nova eleição.
(Mantida com algumas alterações a redação do Ant~
projeto) .
Art. 37, § 6°. Em caso de vaga, l> sucessor serã eleito
para complefar o quadriênio presidencial, salvo si ela ocorrer no último ano dêsse período, caso em que o cargo de
Presidente será preenchido até o fim .do quadriênio, na conformidade do parágrafo seguinte.
(Modificada a redação adotada no Anteprojeto, sem
prejuizo da idéia que aí se contém, e atendida nessa parte
a emenda n. 679, ficando, por isso, prejudicada a emenda
n. 623, subscrita pelos Deputados Teixeira Leite e outros).
Art. 37, § 7°. No impedimento ou na falta do Presidente, serão chamados sucessivamente a exercer a Presidência o Presidente da Assembléia Nacional e o dG Supremo Tribunal.
(Mantido o disposto no Anteprojeto.)
Art. 37, § 8°. (Suprimido, por desnecessário, _dado Q
disposto na parte final do art. 37). .
.
ArL 38. Ao empossar-se no cargo, o Presidente pronunciará, em sessão da Assembléia Nacional, ou, se ela não
estiver reunida, ante o Supremo Tribunal, esta afirmação:
"Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição .Federal, promover o bem geral da Repúbliea, observar
as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência"•
(Mantida a redaçãÇ) do Anteprojeto, feita a supressão
sugerida pela emenda n. 68(}, subscrita pelos Deputados
Th. Monteiro -de Barros Filho e outros.
Emendas prejudicadas: ns. 617 - Teixeira Leite, e 986
- Clemente Mariani e outros).
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Art. 39. O Presidente perceberá o subsidio fixado pela
Assembléia, no periodo presidencial precedente.
(Conservada integralmente a redação do Anteprojeto.)
Art. 40. O Presidente, sob pena de perda do cargo, não
poderá sair do território nacional para o estrangeiro sem
permissão da Assembl,éia ou da Comissão Permanente, si
aquela não estiver funcionando.
(:Mantida a redação do Anteprojeto, com a modificação
alvitrada pela €menda n. 615, subscrita pelo Deputado Teixeira Leite. Emendas prejudicadas, nessa parte: ns. 407 ldálio SardeIiberg, e 740 - Belmiro de Medeiros Silva.)
CAPITULO 11

Das atribuições do Presidente da República
Art. 41 Comp€te privativamente ao Presidente da
República:
_ 1) - 'Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções da Assembléia. Nacional;
2) Expedir decretos, instruções e regulamentos para
fiel execução das leis, ouvido préviamente o Conselho Sllpremo.
:: '
,
(Mantido, com um pequeno acrescimo, o disposto no
Anteprojeto, ficando prejudicada, quanto a essa parte, a
emenda n. 681, subscrita pelos Deputados Th. Monteiro de
Barros 'Filho e outros:)
•
3) Nomear e demitir os Ministros de Estado e o Prefeito do Distrito Federal.
(;Modificada a redação do Anteprojeto, com a aceitação
das emendas ns. 988 - Magalhães Neto e outros e 455 Lino Leme e Antônio Covelo, ficando prejudicadas as emendas ns. 176 - Luís Sucupira e 301 - Cunha Vasconcelos.)
4) Perdoa;r e comutar, mediante proposta da autoridade competente, as penas impostas em razão de quaisquer
crimes sujeitos ã jurisdição federal, salvo os de responsabilidade.
.
(!Modificada a redação do Anteprojeto, feitos os acréscimos decorrentes das sugestões comp~endidas, nas emendas
TIS. 681 T.h. Montei,ro de Barros Filho e outros, e 839, M.
;Belmiro de Medeiros Silva.)
5) - Dar conta anualmente da situação do país ã A~
sembléia Nacional, indicandQ-Ihe, no dia da sua aoertura, as
providências e reformas que lhe parecerem necessarias.
(!Mantida integralmente a redação do' Anteprojeto, ficando prejudicada, nessa parte, a €menda n. 681 - Th.
Monteiro de Barros Filho e outros.)'
6 ) - Manter as relações com os. Estados estrangeiros.
(Mantida a redação do Anteprojeto.)
7) Celebrar convenções· e tratados internacionais,
sempre ad referendum da Assembléia Nacional, e aprova,r' os
que os Estados celebrarem, na conformidade desta Consti.tuição.
(Mantida a redaçã·o do Anteprojeto.)
• 8) Declarar a guerra e ot:Qenar as providencias militares respectivas depois de autorizado pela. Assembléia Nacional, e, si esta não estiver funcionando, decretar imediatamente o estado de guerra; em. caso de invasão ou agressão
emangeira.
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(Modificada a redação do Anteprojeto, tend-o em vista ()
art. 41, n. 9 do mesmo, art. 48, ns. 7 e 8 da. Constituição
de .1891 e as emendas n. 920 - Irenêu Joffily e outros, e
681 - Th. Monteiro de Barros Filho e outros.
Emenda prejudicada: n. 408 - Idália Sardenberg.)
9) . Fazer a paz, -ad referendum da Assembléia Nacional.
~Mantida a. redação do Anteprojeto, modificada apenas a
númeração para n. 9 ao invés de n. 1.0.)
10) Permitir, mediante autQrização da Assembléia Nacional, a passagem de forças estrangeiras pelo território nacional.
(Mantida a redação do Anteprajet,o modificada. apenas
a numeração para n. 10 ao invés de n. 11.)
11) Intervir nos Estados e nêles executar a intervenção, nos termos previstos nesta Constituição.
(Alterada a redação do Anteprojeto na forma proposta pela emenda n. 681 - Th. Monteiro de Barros Filho e
outros.
Modificada a n"ílmeração do dispositivo, de n. 12 para
n. 1i.
Emenda prejudicada: n. 71 - Pontes Vieira.)
12) Decretar o estado de sítio, na ausencia da Assembléia Nacional, de acôrdo com o § 1° do art. 13t.
(Mantida com l!p.quena alteração a redação do Anteprojeto, nos termos ãa emenda n. 681 - Th. Monteiro de
Barros Filho e outros.
Modificada a numeração de n. 13 para ll. iZ.
Emenda prejudicada: n. 408 - Idálio Sardenberg.)
13) Prover os cargos feàerais, salvo as restrições expressas nesta Constituição, dependendo, todavia, da aprovação da Assembléia Nacional as nomeações dos ministros
do Supremo Tribunal e dos Tribunais de Reclamações e
de Contas, bem como as dos chefes das Mlssões Diplomaticas.
(Mantida a, redaçllo do Anteprojeto.
Emendas prejudicadas, nessa parte: ns. 408 - Idál10
Sardenbel'g e 681 - Th. Monteiro de Barros Filho e outros.
Modificada a numeração do dispositivo para n. 13, ao
invés de n. 1.2.)
Tendo em atenção o que se acha disposto em outros
pontos do Anteprojeto. notadamente 110S arts. 24, 45 e 46,
deixa de ser incorporada a ês~e capítulo a emenda n. 502,
subscrita pelos deputados Fabio Sodré e outros. O mesmO
acontece com relação á emenda n. 1.084, da· autoria do
deputado 'Souto Filho, tendo em consideração também os
dispositívos do~ arts. 70 e 73 do mesmo Antep.ro-jeto.
CAPITULO III

Do. respomabilidade do Presidente
Art. 42 - .S~o crimes de responsabilidade os ãtos do
Presidente da República, que atentarem contra: a) a existência da União; b) a Constituição ou a f6rma de Govêrno
Federal; c) o livre exercício dos podêres políticos; d} o
gôzo ou o exercício legal dos direíto~ políticos, sociais OU
individuais; e) a segurança interna do pais; f) a probidade da administração; g) a guarda ou o emprego dos dinbei·1'05 })úblieos;h,) ~ leis_ orçamentárias.. do país.. quanto aos
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átos que tiverem a sua assinatura e aos praticados por ordem escrita sua aos ministros de Estado; i) a liberdade de
imprensa devidamente regulada em lei.
(Mantida, com pequena alteração,. a redação do Anteprojeto, ficando atendida a transposição sugeridà pela emenda n. 682 - Th. MonteIro de Barros Filho e outros.
Emenda prejudicada: n. 739 P - Belmiro de Medeiros e Silva.)
Art. 43. O Presidente da República será processado e
julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal e, nos
de responsabilidade, pelo Tribunal Especial.
§ 1°. O Tribunal Especial será compôsto de nQ.ve juizes, sendo três ministros do Supremo. Tribunal, três membros do Conselho Supremo e três deputados á Assembléia
Nacional, funcionando sob a presidência do Presidente do
Supremo Tribunal, sem direito a vóto.
§ 2°. A escolha dos juizes do Tribunal Especial, a que
se refére o paragrafo anterior, se fará por sorteio nas re3petivas instituições, devendo êsse sorteio realizar-se cinco
dias após haver sido recebida a denúncia nos termos do
paragrafo seguinte, ou ap6s a verificação das hipóteses previstas na segunda parte do paragrafo 5° e no paragrafo 6°.
§ 3°. Apresentada a denúncia contra o Presidente da
República, será a mesma apurada preliminarmente por uma
Junta Especial de Investigação, composta do Presidente do
Superior Tribunal Eleitora,}, do Presidente do Tribunal de
Reclamações e do Presidente do Tribunal de Contas, depois do que, com os elementos colhidos pela referida Junta,
será tal denúncia presente á Assembléia Nacional que declarará si a recebe ou não.
§ 4°. Recebida a denúncia pela Assembléia, o Presidente da República ficará desde logo afastado de suas funções, remetendo-se os papeis ao Tribunal Especial, para formação e julgamento do processo.
§ 5°. O pronunciamento da Assembléia Nacional sObre
a denúncia ~e dará impreterivelmente dentro de dez dias
contados da entréga dos respetivos papeis pela Junta Especial de Investigação, sob pena de ser renovada a manifestação dessa Junta perante o Tribunal Especial, a quem
então caberá pronunciar-se sôbre o afastamento inicial do
Presidente da República do exercíci{) de suas funções.
§ 6°. Sia Assembléia Nacional denegar ·recebimento a
denúncia, deverá recorrer "ex-officio" dêsse ,geu ato para
o Tribunal Especial que, pelo vóto de dois ter.cos dos seus
membros, poderá reformar a resolução denegatória, procedendo então á formação e julgamento do processo.
§ 7°. O Tribunal Especial só poderá aplicar as penas de
perda do cargo e' da inhabilitação, até o máximo de cinco
anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo das ações civis e criminais contra o ~ulpado.
(Modificada a redação do anteprojeto e adotadas em parte as sugestões e a redação contidas 'na emenda n. 682 T. Monteiro de:Bal'ros Filho e <lutros.
,., . ". Emendas prejudicadas: ns.409 - Idálio Sardenberg,
n~' 989 ..;.,:.. Clemente Mariani e outros.)
Salada Comissão, em 29 de Janeiro de 1934. - WaZdema1' Falcão. - Generoso Ponce Filho, (com restrição
quanto ao período. presidencial, que preferiria fosse ampliadopara seis -anos) - Generoso Ponce Filho.

PODER JUDICIÁRIO
RELATóRIO
OBSERVAÇõES PRELIMINARES

Na Constituinte de 91, foi a dualidade da magistratura
o assunto mais largamente debatido. Não recordaremos aqui,
pela ~oncisão imposta a estas observações, os argumentos
então expendidos; e a evolução do movimento pela unidade;
o apoio que lhe deram congressos jurídicos, e o proprio
R.ui Barbosa. Não queremos, no entanto, calar o prestigio
que a solução unitarista foi, assim, conquistando.
Devemos, também, assinalar que, em grande parte, versou o debate em tôrno de uma questão doutrinária, já agora
menosprezada - a da soberanía dos Estados. Campos
Sales cometeu o êrro de fundar nêsse princípio, tão discutível, a dualidade -da magistratura - menos, aliás, a. dualidade da magistratura que a de todo o Direito.
A questão se apresenta, agora, bastante simplificada.
Reconhecido geralmente - e no seio desta própria Assembléia já~ o tem sido por vozes autorisadas - que o sistema de dualidade dã justiça corresponde ao regime federativo, nota-se, porém, que o anteprojeto instituiu, verdadeiramente, a quasi completa unidade da magistratura, isto ~,
a unidade de hierarquia das jurisdições: o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal federal de reclamações, os possíveü
tribuais federais de circuito, superpondo-se, direta, imediatamente,aos tribunais e juizes estaduais de primeira instancia. Isso :pareceu pouco a l1ustres deputados. Várias
emendas consagram - com lógica irrecusável - a unidade
completa da magistratura, toda da feãeral. De outra parte,
o ilustre publicista, Sr. Araujo Castro, em seu projeto dé
Constituição, estendera a federalização aos tribunais locaes de
segunda instancia; com os Estados ficaria apenas a justiç~
de primeira instancia.
A solução da unidade federal da magistratura parece.
aliás, reconhecidamente, irrealizável.
Tanto acresceria ela a fôrça e o prestígio do poder federal; tanto aumentaria os =encargos financeiros da. :União,
exigindo, portanto, novas e maiores restrições da capacidade.;
tributária dos Estados - que supomos reconhecida, geralmente,a=inconveniência de adotá-la.
Dai teria resultado- a fórmula, consagrada no antepr~
jeto e a que se acha ligado o nome do provecto e venrando
magistrado,. Exmo. 81'. Ministro Artur Ribeiro, dignissimo
Ministro do Supremo Tribunal Federal e· representante dessa
alta COrte na Comissão Governamental. Várias emendas.
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prestigiadas por numerosas assinaturas, visaram mesmo restabelecer, em todos os seus dispositivos, o projeto do inte-·
gérrimo juiz. Supomos n~o errar, considerando que a maioria da Assemb1éia por êlese inclina.
Aquí mesmo, porém, o Sr. Cunha Vasconcelos (emenda
626) propôs o restabelcimento dos dispositivos da Constituição de 91, aduzindo ponderações valiosas.
Êsses mesmos dispositivo·s prevalecem, ainda, em alguns
dos mais apreciáveis projetos de Constituição, apresentado3
ultimamente ( do ex-deputado Sr. Joaquim Luiz Osório, artigos 68 a 78; do professor do Ceará, -81'. L. Morais Corrêa;
arts. 44 a 58).
Não quisemos, também, manter os dispositivos do ante"'projeto, nem restabeleeI' os do projeto do Sr. Ministro Artur
Ribeiro, no que um e outro s@rimem a magistratura fe~
ãeral de primeira instancia.
Pareceu-nos uma retrograda~ão êsse alvitre. Truncaria
a organização da justiça federal. Submeteria a União ás justiças dos Estados, acarretando, assim, consequências incalculáveis e imprevisiveis. Figurando. como autora - e, peoI'
ainda, como ré - nas comarcas numerosíssimas e distantes,
de todo o território nacional, onde o Ministério Público Federal não existe, a União Federal seria profundamente sacri-'
ficada na defes~ de seus interêsses.
A esse inconveniente procurou atender o projeto, organizado pela doutíssima Comissão especial presidida pelo
Exmo. Sr. Ministro Bento de Faria, de que foi relator o
nosso egrégio presidente, Sr. Carlos Maximiliano, determi~
nando, em seu artigo 276, que a União seria demandada na
capital dos Estados onde o fáto ocorresse, ou devesse ser
executado, ou tivesse séde a autoridade de quem emanara
o ato questionado.
Esse alvitre obvia o inconveniente apontado. Mas, o
anteprojeto não o adotou. E com ele, desapareceria uma das
razões com que o eminente ministro SI' . Artur Ribeiro
procurou justificar a supressão dos juízes seccionais. Apontou S. Ex. a "inteira deficiencia do aparelho judiciário federal", "a sua verdadeira indigencia na primeira instancia,
fóra da séde das secções"; "s6 na léde da lecclio a justiça
federal tem órgãos idoneos". O mesmo inconveniente apontado se verificaría - agravado por outros - si todas as gemandas da União, e contra a União, se tivessem de processar na capital do Estado, não perante o juiz fedral, ma:!
perante as justiças estadoais.
As duas soluções propstas são, portanto, ainda que por
motivos diversos, inaceitaveis - e mais.. o é a que o ante~
projeto terá adotado. A circunstancia, apontada pelo senhor
ministro Artur Ribeiro, que acabamos de referir, não nos
parece, aliás, justif~cãr a supressão dos juizes seccionais.
A organização da justiça fedral redúz-se, àg6ra; ás capitais
dos Estados, pOl'quê não tem sído necessário mais que isso.
Alguns portos, como Santos. já deveriam, entretanto, ter
juiz federa~. Suprimam-se, pois: os famosos suplentes leigos, até mesmo os juizessubstituos; confie-se ás justicas
estadoais, mediante precatórias - como prevía, 16go ao assentar as primeiras bases da: organização <la justiça federal,
o dp.creto n. 848, de 1890 - a realização de diligências no
interior dos Estados, e' atos meramente ordinatórios do pro-
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cesso; mantenham-se, porêm, os JUIzes seccionais, e gradativamente complete-se a aparelhagem da justiça federal
·conforme o desenvolvimento dos vários Estados e de todo
{) País.
O yenel'ando ?lrinistl'o Sr. ArLur Ribeiro admiu
:aliás, duas outras ·ponderações, que nos permittimos considerar sucintamente.
Ponderou S. Ex. que a justiça dual é "origem de constantes conflitos, com gráve prejuizo para o regular andamenLo dos processos"; e é, tambem, "causa frequente de incerteza no ajuizamento das ~causas e de constante insegurança da órdem juridica, determinando, não raro, a anulação de feitos de marcha lenta e de custo dispendiosi~simo".
Quanto aos conflitos resultantes da dualidade de" justiça, não são, em verdade, muito numerosos. As estatisticas do Supremo Tribunal Federal mostram que eles são das .
especies menos frequentes julgadas naquela Côrte. Ainda
mais: dentre os conflitos decididos, avultam os suscitados
entre tribunais locais, Poucãs, relativamente, bem poucos
são os provocados entre juizes fedel'll;is e estadoais .
Demais, é certo que algum abuso nessa materia foi salutarmente coibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal
estabelecendo, em seu regimento interno, que o relato:, possa recusar a suspensão do andamento dos feitos.
Por outro lado, as incertezas no ajuizamento dos feitos
loram dissipadas pela jurisprudencia. E os inconvenientes
maiores se dissipam desde que se conságre com certa modi.ficação - e convém que .o seja, como fizemos, na própria
Constituição - outra régra sábia do decreto 848, que a jurisprudência viéra a subverter: a da prol'l'ogabílidade da
Jurisdição para os átos ordinatórios e-probatóriOs, quando a
parte interessada não argúa a incompetência do juizo.
- Amaro Cavalcanti, em seu notavel livro "Regime federativo", pleiteou a unidade completa da justiça. que desejava regida "exclusivamente por lei federal e sem dependencill alguma dos poderes estadoais". Entretanto, a subsistir a dualidade de justiça, recomendava a ampliação dos
.recursos para o Supremo Tribunal Federal, a transferencia
de causas para a justiça federal, e "a adoção de uma lei fe,deral organizada, segundo a qual fosse uniformemente organizada a justiça. estadoal em todos os Estados federados"
(oP. cito pago 262-4).
Este ultimo alvitre foi, com maior vantagem, atendido
pelo Exmo. SI', ministro Artur Ribeiro, inserindo, na pró.~ pria Constituição Federal, as régras de nomeação e as garantias da magistratura estadoal.
Assim se obvia o inconveniente da situação em que se
encontrava essa magistratura. Garante-se-Ihe a independência~ a idoneidade; a eficiência de ação. No substitutivo que
oferecemos, mantivemos. desenvolve~os, aprimorámos, cssas regras, e as garantias estipuladas•
.Assim, a magistratura dos Estados, emanando direta""mente de cada localidade, a ela ligada. poderá desempenhar
bem a sua alta missão.
Não se lhe dê, porém, a competência de julgar causas da
União. causas eminenLemellLe ..federais..... cuja caracLerizac;ão,
no regime federativo, é impossivel desconhecer.
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A par àela, a magistratura fede:ral, cÇlmpleta, paralela,
autonoma, conhecerá dêsses casos. Formará juizes de outra
mentalidade. Será a expressão do Poder Judiciário nacional, da União Federal, em todo o País. O Supremo Tribunal
Federal terá nos juizes federais - cada vez mais numer.osos - oS 6rgãos, a êle s6, e diretamente, subordinados, da
sua ação pronta e eficáz em todo o País.
A supressão dos juizes federais de primeira instancia,
deixaria no ar a cupola de todo o sistema judiciário. E precisamente no momento em que a organização da justiça eleitoral pode encontrar nesses mesmos juízes uma garantia da
sua eficiência, f6ra dos interesses, das posições, até mesmo
da simples mentalidade regionalista.
O quadro da magistratura federal há de se ir desenvolvendo e completando; não, restringindo. Ela é, e deve ser,
a representação da União Federal, do dominio judiciário.
~uprimidos os juizes de primeira instancia, muitos ~ida
dãos nunca teriam, siquer, impressão, ou noticia, dessa valiosa express5.o do poder federal.
Na organização política do País, há que contar com o
elemento psicológico. A subordinação da União e das causas federais ás justiças estaduais, com a suppressão os juizes federais de primeira instancia - parece suscetiyel de
ter, nêsse ponto de vista, efeitos gravíssimos.
Não nos animámos a recomendá-la.
Caso, porém, se considere preferível o sistema do anteprojeto governamental, bastará substituir. os artigos 21 e 23
do substitutivo pelo artigo 54 do anteprojeto. Convirá, nêsse
caso, atender a certas alterações da redação de alíneas do artigo ~4, que adotei no substitutivo, c suprimir algumas refE:rências á dualidade de justiça.
-

O Ant.eprojefo
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(artigo 55), um "tribunal de reclamações", que julgará, em
segunda instancia, as causas de interesse da União. Muitas
foram es emendas tendentes a suprimi-lo, e. a elas atendi
porllUê a lei poderá crear, nos mesmos termos, ou em outros, o tribunal de que se trata.
Eliminamos fõdos os casos de recurso ex-oficio. Parece que o mstiLuto repugna á indole do nosso sistema .judiciário. E não merece ficar consagrado pela Constituição.

Da Justiça dos Estados
O sistema do anteprojeto levou a consignar conjuntamente todos os dispositivos referentes ao Poder Judíciário.
O que prefrimos, conduz á separação da matéria. Separamos, assim, os dispositivos que devem :passar para o capí'
tulo - Dos Estados.
Preferimos. conforme a opinião abalizada do Sr. Ministro Artur Ribeiro, inserir na propria Constituição; as normas garantidoras das magistraturas estaduais, dispensando
a lei orgânica da justiça, que o anteprojeto prevê; (arhgo 49).
~
Art. 1.0 Modificámos alguns dispositiv.os para acentuar
e fortalecer as garantias·.·· :<\.ssim, estabelooemos que o concurso de provas seja organizado pelo Tribunal da Relação:
que a investidura rios gráus superiores seja mediante acésso,
. excluidas as nomeações de pessoas . estranhas, ressalvado o
disposto no parágrafo 60; ~e a~remocão por interesse pú-
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blico seja determinada por dois terços dos juizes efetivos do
Tribunal da Relação.
Reduzimos a quatro anos a inalterabilidade das leis de
divisão e organização judiciárias, salvo por proposta do Tribuna'l da Relação. Firmámos a inalterabilidade do número
de juizes do Tribunal da Relação, a não ser por proposta
dêste, a pari do disposto para o Supremo Tribunal Federal.
Fixámos os vencimentos dos juízes estaduais em proporção
aos dos mais altos funcionários do mesmo Estado. Mencionámos a obrigatoriedade a residência efetiva dos magistrados e membros do Ministério Público no território de
sua jurisdição. Adaptámos á justiça local as normas sôbre
composição de lista para nomeação e juízes federais.

Declãração de f!,ireitos
Transferimos para êsse título certos dispositivos que,
supomos, terão aí melhor celocação que no do - Poder
Judiciário.
Alguns não exigem explanação.
Art. 2°. O anteprojeto estabelece a revalidação da le1
ou ato inconstitucional depois de passados cinco anos. Pareceu-nos preferivel reduzIr o prazo, restringindo, porém, o
dispositivo apenas ás pessoas que se hajam conformado
com a- aplicação, da lei, ou do ato, durante êsse tempo.
Convém notar que Kelsen se manifestou favorávei a
limitações dêsse gênero, e a própria doutrina americana as
consagra.
Art. 4.0 O dispositivo do anteprojeto, assegurando "aos
pobres", "a gratuidade da justiça", pareceu menos preciso
que a fórmula adotada.
.
Art. 5.° A emenda do ilustre Deputado Sr. Nilo de Alvarenga encerrava a ampliação do conceito, por vezes demasiadamente restringido, da "qualidade" para pleitea.. o
pronunciamento da inconstitucionalidade.
Consideramos muito vantajosa a garantia que assim
proporciona.
.
Art. 6.0 Coibe-se o possível cerceamento da apreciação
judicial mediante o deslocamento, para tribunais meramenlp
administrativos, destituídos das garantias que a Const.ituição estabelece, de questões' que envolvem direitos jndividuais, por vezes preciosos.

Tribunal de Garantias Constitucionais
O nobre Deputado Sr. Nilo Alvarenga, ofereceu a emenda, que tomou o n. 1.107, justificada brilhantemente da tribuna, para -creação de uma "Côrte de justiça constitucional" .
- Não aderimos á sugestão, supondo que as nossas condições não a recomendam. Acreditamos, com o Sr. Pontes
de Miranda, que a creação de tribunais dessa espécie, adstritos unicamente a questões constitucionaiS, -não é mesmo
recomendável.
_. . p-'erg.ais, o nosso Supremo Tr~bunal Federal tem preenchido,- vantajosamente, a missão _que se atribuiria ao tribunalproposto - sem prejuizodas- demais funções que
exerce em relação a todo' o Direito Privado.
. A Côrte -proposta, anulando, -com a maior rapidez, as
leis -e atos inconstitucionais, revogando-os para todos' os
--.,
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efeitos, e constituida por nove juizes nomeados por três
anos absorveria parte relevantissima das funções do Supre~o Tribunal Federal, diminuindo-o, e se tornaria provavelmente um órgão político. As suas decisões não se at~
riam á apreciação jurídica, e legal, que é, aliás, a próprIa
justificativa do pronunciamento judicial da inconstitucionalidade das leis. Retirámos, no entanto, da emenda do ilustre
Deputado fluminense, o dispositivo contido no artigo do
substitutivo, que, como dissemos, encerra uma nova e preciosa garantia da intervenção judiciária nessa maté~ía de
tanto interêsse social.
ConcZuindo

Abstivemo-nos de explanações doutrinárias, que a índole dêste trabalho mal comportaria. Esperamos fazê-las,
em outra oportunidade.
AD.e:xJámos a êste relatório a correspondência. trocada
com o Exmo. Sr. Ministro Artur RibeIro, que é bem elucidativa da matéria.
Acentuaremos que o nosso eminente colega, co-1'ela1or
desta parte do pr.ojeto, Sr• Alberto Roselli, tendo proposto
poucos emendas, quasi exclusivamente de redação, já incorporadas no substitutivo que vai a seguir, manteve-se todavia em divergência quanto a a~s pontos, que êle mesmo destacará.
'
Sala da Commissão de Constituição, 2 de Fevereiro de
1934. - Leví Cameiro.
SUBSTITUTIVO

SECÇÃO

m

DO PODER JUDICLÁlUO

Disposiçõel geraú

Art. i.o O Poder Judiciário da União será exercido:

pelo Supremo Tribunal Federal;
pelos juízes e tribunais eleitorais;
pelos juízes e tribuais militares;
d) pelos demais tribuais e juízes que a Assembléia
Nacional determinar.
Correspondência: A. P. 47-8, llroj. A. R. art. 10;
emendas: 212, Mário Ramos; 684, bancada de São Paulo; 924,
bancada da Paraíba; 494, bancada de Minas; 991 e 992, bancada da Baía.
Art. 2.0 Os juízes federais serão nomeados dentre os
brasileiros natos, de notavel saber jurídico e reputação ilihada, maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos. Os nomeados para os cargos de Ministros do Supremo Tribunal terão menos de 60 anos, e para os demaIS cargos de. juizes federais, mais de 30 e menos de 50 anos, nã9
se aplicando, porém, cestes limites de idade quando a nomeação recaia em quem já faz parte da magistratura.
Fontes: A. P. 53, emenda 999, bancada da Baía.
.
Corr~ondêllCia - Proj. A. R.. art. 20, § i.o ; emenda
f .211, Nogueira P&~dó.
a)
b)
c)

-353§ f.o Os Ministros do Supremo Tribunal serão nomeados, pelo Presidente da República, dentre cinco cidadãos.
com os requisitos acima exigidos, indicados, na forma da
lei, sucessivamente, em escrutinios secretos, um pelas congregações dos professores catedraticos das Faculdades de
Direito oficiais ou reconhecidas oficialmente, um pelo Conselho Federal da Ordem des Advogados, um pelos juize'3 federais de 2 a instancia, ou, se os não houver, pelos juizes federais de 1 a instancia, e dois :pelo próprio Supremo Tribunal
Federal.
§ 2.0 Quando se tratar de Juiz Federal, de fa instanci~
ou dos tribunais inferiores, ressalvado o disposto nos artigos ..... (Justiça Militar e Eleitoral), as indicacõe~, na
fórma determinada pelo § f O , serão feitas pelas Congregações das Faculdades de Direito, pelo Conselho :la Secção da
Ordem dos Advogados, pelo tribunal local, do te;:-rit.6rio sob
a jurisdição do juiz a ser nomeado, e pelo Supremo Tribunal Federal.
, § 3.0 OS. T. F. ou o tribunal federal inferior, apurará os votos remetidos no prazo e sob as condições fixadas
em lei, e, verificada a legitimidade das indicações, organizará a lista respectiva, completando-a quando alguma das
indicações não tenha sido !eita, ou o tenha sido irregularmente.
Correspondência: emendas: 21 A. Miguel Couto; 816.
Lacerda Pinto.
Art. 3.0 As decisões e ordens do S. T. F. serão executaàas pela autoridade judiciária que êle designar, ou, assim como as dos demais órgãos da justiça federal, por oficiais judiciarios privativos. Em todos os casos, a força publica, federal ou estadoal, prestar-Ihes-á auxilio, quando invocado na forma da lei.
Fontes: Proj. A. R. 60; C. R. 59-60 § (0.
Art. 4.° As justiças dos Estados não podem intervir em
questões submetidas aos tribunais ou juizes federais, nem
anular, alterar, ou SusPender-lhes as decisões, ou ordena.
assim como a justiça federal não intervirá em questões submetidas aos tribunais ou juizes dos Estados, nem lhes anulará, alterará, ou suspenderá as decisões, ou ordena. salvo
nos .casos expressos nesta Constituicicr.
Fontes: C. R. art. 62.
Parágrafo único. Os juizes e tribuais federais poderão" todavia, sem delegar .iurisdição, desprecar ás justiças
estadoais competentes, quaisquer diUgências, especialmente
em local afastado da séde do juizo deprecante.
Fontes: Dec. n. 848, de i890, art. 362.
Art. 5.° SeDÍpr.e que a:plicár leis dos Estados a justiça federal consultará a jurisprudência dos tribunais respectivos. As justiças dos Estados atenderão á jurisprudência
dos tribuais federais, quando interpretarem leis e atos da
União.
>- Fontes: C. R., 59 § 20 •
Art. 6.° A magistratura fede~l gozará das garantias
seguintes:
",=cccoa)~vita1iciedade, não perdendo o cargo senloem virtude de sentença,. exoneração a pedido, apos6nfadoria voluntári~ ou compuls6ria nos casos do art. U parágrafo
único. e ·aos711 anospãra os Ministros do S. T. F. e dO'
S.T. Militar e dos outros tribunais federais, e, aos 70 ano~
para os juizes singulares;
"
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b) inamovibilidade, salvo remoção a peãido, por promoção aceita, ou por decisão de l!ois terços do~ juizes efetivos do S. T. F., atendendo ao mteresse púbhco;
_
. ·c) irredutibilidade'.$le vencimentos, sujeitos, tOdaVia
aos imp6stos gerais.
'
.
.
.
Fontes: A. P. 50; emenda 84, G. VIana.
Correspondência: Proj. A. Ribeiro, 3 e § 1.0; emendas: 19, N. Penido-M. Paiva; 813 e 814, Lacerda Pinto;
924, banc. Paraíba; 1.122, Aloysio Filho; :1:1.9, Costa Fernandes.
§ 1.° Poderão ser criados cargos de juizes inferiores,
nomeados por certo tempo, para julgamento de causas de
pequeno valor, e 'Preparo das de maior valor, de competencia dos juizes vitalícios, sendo, porém, sempre providos mediante concurso de provas, perante o tribunal ou juiz federal. na fórma do art. .•.
Fonte: Proj. A. R. art. 9.
§ 2.° Os juizes aposentados compulsoriamente, por motivo de idade, terão direito aos vencimentos integrais de
seus cargos.
Fonte: eme~da 20, Nog. Penido e M. Paiva.
Art. 7.0 ,Os cargos judiciários, exceto os da justiea.
eleitoral, ainda que o titular se ache em disponibilidade,
são incompatíveis com outra qualquer função de caráter
público, salvo o magistério superior. A violação d~ste pre~
ceiLo importa na 'Perda do carg() judiciário e de todas as vantagens correspondentes.
~'ontbS: A. P. 51; emendas: 610, P. Keily; 234, D.
Maia; 609, Ch. Barcellos; 997, bane. Baia; 1.136, Daniel de
Carvalho; 1.234, d. Ferreira de Souza; 319, d. Vil1asMas.
Art. 8.0 - Os magistrados não terão parte na organização, direção, ou orientação de qualquer sociedade ou partido político. _
.
"
}:'onte: emenda L 233, J. Ferrell'a de Sousa.·
Art. 9.° - Compéte aos tribunais federais:
a) .organizar seus regimentos internos e dos juízos
singulares inferiores,· secretaria.s, eartórios e mais serviços,
propondo á Assembléia Nacional a eriação ou supressão de
emprf<gos e os ven'Cimentos respectivos;
b) licenciar seus juizes, assim como os magistrados a
êles subordinados, e os respectivos serventuários e mais auxiliares da justiça, com as vantagens fixadas nas leis federais;
c) prover á substituição interina dos juizes e serventuários de Justiça, licenciados ou impedidos.
Fonte: A. P. 52.
Correspondência: Proj. A. R. 4; emendas:· 924, bane.
Paraíba, 998, bane. Parafua.
Paragrafo único. Os regiment.os dos Tribunais regularão:
_
a) a nomeação, substituição, lieew;a e demissão· dos
funcionários de suas secretarias ou cartórios, serventUários
e auxiliares da justrQa, 9bservados os prinCípios estabelecidos nesta Constituição;
. õ) ~ eond}cões e OS~p1'a~Ds das' eleições ·dospresidentes e Vlce-'Presldentes· respectivos;
c) a órdem âe julgamento das causas, de s6rte que se
observe, em cada. espécie, tanto quanto possível, a precedencia crono1óS!ca;
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d) normas especiais para o andamento das causas re·tardadas nas hipóteses do art. 14 e § 2°.
,Correspondência: Â. P. art. 52 §§ 1° e 2°; emenda
1l24, banco Paraíba ..
Art. 10. - Todos os ofícios de justiça, inclusive cartórios de nótas eregistos públicos e os cargos de serventua'rios e auxiliares de justiça, serão providos mediante aces:50, ou concurso de -próvas, pela fórma estabelcida nas leis
de organização judiciária e nos regimentos dos tribunais.
vedada, em todo o caso, a nomeação. de parente, até 3° grau;
.de qualquer magistrado.
§ 1.0 - O concurso de prova.§,. ou a classificação para
promoção por merecimento, se fafá sempre perante Comis~são Especial, composta de juizes e advogados, sem interfe·.rencia do Poder Executivo.
§ 2.0 - A criação, fusão, ou o desdobramento dos car'gos, a que se refére o presnte artigo, dependerá de propos-:
ta do tribunal superior respectivo. .. .
Art. fi. - É vedado ao Poder Judiciário tomar conhe,cimento de questões ex.clusivamente políticas.
Fonte: emenda 437, L. Cedro.
Correspondencia: Proj. A. R. art. 4°; A. P. 59;
.emendas; 793, Kerginaldo Cavalcanti; 816, Lacerda Pinto;
:1. 006, bane. Baía.
Art. 12. - O pronunciamento da inconstitucionalidade de lei, ou áto do govêrno, terá lugar sómenlte pelo
··vóto expresso da maioria absoluta dos juizes do tribunal.
Correspondência: A. P • art. 57, .parágrafo 1.0; emen·das: 467, Covello-L. Leme; 804, K. Cavalcanti; 924, bano•
.Paraíba; 1.044, bane •. Baía.
Art. 13. - Sob pena de responsabilidade criminal, e
·de nu1ddade absoluta do ãto, nenhum juiz poderá funcionar
em processo em que tenha interessediréto, ou se, diréta ou
indiretamente, estiver na dependência de alguma das
(partes.
Fonte: emenda 817, Lacerda Pinto.
Correspondência: emendas: 325, João VilasbOas; 1.007,
.bancada Baía; A. P., art. 61Parágrafo único. O S. T. F. regulará a aplicação deste dispositivo em refer-ência a todos os juizes federais e esta.duais.
Art. 14. Tornar-se-á, desde logo, incompetente de pleno direito, o magistrado que exceder o dobro do prazo fixado em lei para julgamento, ou despacho, de autos, contado
·da data em que lhe tenham sido regularmente conclusos,
.mesmo que os recuse receber•
. § f.O Será aposentado eompulsoriamente o juiz que incorrer na sanção do presnte artigo em relação a mais de
.um terço dos pr;,ocessos que lhe forem conclusos na vigên-cia desta Constituição.
.
Correspondência: . emenda 996, bancada Baia.
.
§ 2.° O disposto no presnte artigo não se aplica aos
-.ilrocessos que o' juiz tenha recebido, acumuladamente, ao
~-SUceder ou substituir outro magistrado.
Mt.'-i5 • .As proposições de lei, formuladas pelo S. T.
F., 'referentes a processo ou a organização judiciária, inclu,sive a que admite o art. 19. § 1°, remetidas ao Presidente da
.Assembléia Nacional, considerar-se-ão aprovadas em primei.>!"a discussão, e serão log_o publicadas na folha oficial para
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2a discussllo. Independentemente de parecer, e quaisquer outras formalidades, seguindo os demais tramites regimentais.
Art. ta. Nenhuma percentagem será concedida a magistrado pe:o. cobrança de qualquer dívida fiscal.
Corrol'pond6ncia: emenda 1.012, bancada Baía.
Art.. 11. O juízo arbitral terá lugar nos casos e pela.
forma que as leis ordinárias autorizarem.
Correspondência: Consto Imper. 160.
Art.. t8. Para dirimir questões entre patrões e empregados, reclamações de natureza administrativa, poderá a I~f
federal instituir juntas de. conciliação e arbitragem, e tribunais especiais, sem feição judiciária, atribuindo' á sua decisão plena eficiência, ressalvaIldo, sempre, o disposto no<
art. ...
Correspondência: Emenda 1.188', Abelardo Marinho coutros.
CAPITULO I
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. tI). OS. T. F., com séde na Capital da RepúbUca e Jurll1dlQl1o em todo o território nacíonal, compor-se-á
de onze Minlltrol.
Fonto: A. P. 53.
Corrolpondência: Proj. A.R. art. 2° pr.; emendas:21-A, MlJruol Coulo; 924, C. bancada Paraíba; 999, bancad'l
.
Baía; L 2U. l';orueira Penido.
§ 1.° O mimero de M;inistros será irredutível, podendo, todavia, 801' augmentado por lei ordinária, até 15,
sObre propollla do S. T.
.
Fonte: Proj. A. R. 53, § :1.0.
§ 2.0 Para produzirem os efeitos legais as nomeações
dependem da aprovação do Conselho dos Estados, era sessãq'
secréta.
FonLes: ProJ. A. R., art. 20 § 2°; emend~ 1.211,
Nogueira Penido.
Correspondência: Emer1a 21-A, Miguel Couto.
Art. 20. Nos crimes ó responsabilidade, os Ministros,
do S. T. F. serllo processa0.::: e julgados por um tribunal
especial, presidido pelo Presidente do S. T. F.. ou seu
substituto legal, e composto de cinco Deputado:; e Minis-tros, na· forma do artigo ...
Fontes: ProJ. A. R. 3, § 2°; A. P. 53, § SO.
Correspondência: Emenda 924, bancada Paraíba.
Art. 21. Ao S. T. F. compete:
:i 0 , processar e Julgar originariamente:
a) o Presidente da República, nos crimes comum e m;:.
Minístros de Estado, nos crimes comuns e nos dE. responsabilidade;
Fontes: Proj. A. R. art. 5, 1, a; A. P. 54, 1°, a.
b)' OS 'Ministros do S. T. F., nos crimes comuns. e Q't
Procurador Geral da República e os membros dos tribunais
federais e dos da Relação dos Estados e db Tribunal de,
Contas, nos crimes eomuns e nos de responsabilidade;
Fontes: Proj. A. R. art. 5, 1°, b) ; A.P. 54, 10 õ)_
.c) os Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crímes comuns e nos de responsabilidade;
Fontes: Proj. R. R. art. 5, :i0 c); A. P. 54, iO, ~).
o
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.entre estes;
Fontes; Proj. A. R. art. 5, 1°, d); A. P. 54, 10, c) •
Correspondência: emenda 800,Sarde~rg; 1.000, ban,cada Baía.
e) as causas e r-eclamações entre nações estrangeiras -e
a União ou os Estados;
Fontes: Proj. A. R., art. 5,1, e); A. P. 54,1, d).
f) os conflitos de jurisdição entre juizes ou tribunais
federais, entre êles I e os dos Estados, entre juízes ou tribu~
nais de Estados diferentes;
Correspondência: Proj. A. R., art. 5°, {O, f); A. P.

;>4. 1. e).
g)

a extradição de criminosos, pedida por outras

.e a homologação de sentenças estrangeiras;

naçõe~,

Fontes: Proj. A. R. art. 5, 1. g); A. P. 54, 1, h).
h) as ações rescisórias dos seus acórdãos;
Fontes: Pro:j. A. R., art. 5. 1, h); A. P. 54, 1 g).
i) o habeas-corPus. quando tenha sido denegado pelo
S. T. Militar; se o paciente fOr. ou o contrangimento alegado proceder, de funcionário, ou autoridade, cujos atos estejam sujeitos imediatamente á jurisdição do Tribunal, inclusive os tribunais superiores dos Estados e o Tribunal
Superior Eleitoral; se se tratar de crime sujeito a essa
- mesma jurisdição, em primeira ou em única instancia; se
houver perigo de se consumar a violência antes que outr3
juiz. ou tribunal. conheça do pedido;
Fontes: Proj. A. R., art. 5°, 1, i; A. P., 54, 1°, f.
i) o mandado de segurança, contra atos do President.e
da República, dos tribuais superiores do Estado e das :1Utoridades sujeitas á jurisdição do Tribunal;
Fonte: ·A. P. 54, {o. ,.
l) as reclamações contra a inobservanciados dispositiVQ,J da Constituição, em qualquer tribunal, ou por parte de
qualquer tribunal, federal ou local, 11M ·eJft_· juizo inferior
depois de desatendida pelo tribunal respectivo. sempre que
a materia não possa vir a ser apreciada em recurso, ou pela
extrema urgência de decisão; nesses casos, será ouvido apenas o presidente do mesmo Tribunal, no prazo que o relator
fixar, cabendo ao S. T. F. determinar todas e quaisquer
providências necessárias.
.
2) rever, a favor dos condenados, nos casos e pela fórma 'gue a lei determinar, os prOcessos findos em matéria
criminal, inclusive os militares, a requerimento do sentenciado. ou de qualquer pessoa, e do Procurador Geral da
República;
Fontes: Proj. A..R. 5; A. P. 54. parágrafo único, a;
3) julgar:
I - em recurso ordinário:
a) as causas. excedentes da alçada legal. resolvida por
jUízes e tribuais federais;
Fonte: Consto Rep. 59-60, ll;
b) as decisões de última instancia, da justiça local ou
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, sObre mandado
de segurança ou habeas-corpus, se não ocorrer alguns dos.
easosdêste artigo, n. 1, i, j;
-.
Fonte: A. P. 54. parágrafo único.
II - em recurso, extraordinário, as causas decididas
pelas justiças locais, em única ou em últirila intancia;
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a) a requerimento da Fazenda Nacional, quando esta.
fÔr, de qualquer modo, interessada;
b) quando se questionar sôbre a 31plicação de lei federal r
e o tribunal local a recusar indevidamente;
.
Correspondência: Proj. A. R., 3, b; emenda 32(), JoãoVilasboas.
.
c) quando se questionar sôbre a vigênda, ou a validade:
de leis federais em face desta Constituição, e a decisão do
tribunal local lhes negar aplicação;
Fontes: Proj. A. R., 3 c; A. P. 54,2°,9.
d) quando se contestar a validade de leis, ou atos, degovernos locais, em face desta Constituição, ou de leis federais, e a decisão dos tribuais locais julgar válidos os atos,.
ou leis impugnadas;
Fontes: A. P. 54, 2; Proj. A. R. 5, 3, d.
e) quando houver diversidade de interpretação definitiva da mesma lei fedral entre dois ou mais tribunais da
Relação de Estados diferentes, o.u entre um desses tribunaise o próprio S. T. F., ou outro tribunal federal ou entre
decisões do mesmo tribunal;
Correspondência: C. R. 59, § 1°, c; Proj. A. R., 5, 3, 4;
emenda 1.235, Ferreira de Sousa.
§ L° Nos casos de n. 3, II, e, o recurso poderá também
ser interposto pelo presidente de qualquer dos tribunais de
que se trate, ou pelo procurador da República.
Fontes: C. Rep., arts. 59-60.
Correspondência: emendas: 320, J. Vilasboas; 466, Covello-L. Leme; 739, Q. R. Belmiro Medeiros; 1.001, e 1.004
bane. Baia.
Art. 22. Cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal conceder exequatur a cartas rogatórias de justiças estrangeiras.
.
CAPíTULO n
DOS TRIBUNAIS E

JUízES INFERIORES

Art. 23. Aos juízes secionais compete processar e julgar, em primeira instancia:
a) as causas propostas pelo Govêrno da União, ou Fazenda Nacional;
b) as causas em que alguma das partes fundar a ação,
oua defsa, direta e exclusivamente, em dispositivo desta
Constituição;
c) as causas propostas contra o Govêrno da União, ou
a Fazenda Municipal, em que esta tenha interêsse imediato
e direto, ou que se fundarem em concessão ou contrato da
União;
d) os litígios entre um Estado, e habitantes de outro,
ou estrangeiros, ou entre habitantes de Estados diferentes.
sempre facultativamente, a requerilll;.e:q.to do autor;
.
e) as causas .entre Estadó estrangeiro e pessoa domiciiiada no Brasil;
. f) as eausas movidas por estrageiros, com fundamento
.
em convenções ou_ tratados da União;
g) as questõés de direito marítimo e '. navegação no
oceano, nos rios e lagos da República, ou aéreà, ou referent~s
a embarcações de alto mar, ou de navegação interestadual,
e a aeronaves;
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. h) as questões de direito criminal, ou privado, internacIOnal, e as que se fundarem, direta e exclusivamente em
eonvençõe~ ou tratados internacionais;
,
i) os crimes politi<los, ou contra serviços ou interesses
da União, ressalvando o disposto nos arts. (just. militar
e eleitoral);
j) os habeas-corpus, quando se tratar de crim o de competência da justiça federal, ou quando a coação provier de
autoridade federais;
l) os mandados àe segurança, contra atos de autoridades federais.
Parágrafo único. O disposto no presente artigo, c), não
exclue a competência da justiça local para o processo das
falencias e dos demais feitos, a que a Fazenda Nacional concorra como credora, ou em que tenha interesse secundário.
Correspondên{lia: emenda i. 001, bane. Baía.
Art. 24. Quando o exigiren1 os interesses da justiça.
poderá ser, por lei federal, atribuido a tribunais federais,
especiais, ou regionais, o julgamento final de certos casos
dentre os enumerados no art. 21, ns. 1, f, g ,i, (que não envolvam matéria constitucional, 2 e 3, em todas ou em determinadas hi.póteses, ou até certo valor'.
Fontes: Proj. A. R., 1 0 parag. único; em'3nda
869, bane. São Paulo; 1.211, Nog. Penido;
Parágrafo único. Nos casos de recurso para outros tribunais federais, nos termos do presente artigo, ainda caberá recurso, sem efeito suspensivo, mediante as formalidades legais. para () S. T. F., quando :a. interposição constitucional adotada por êsse tribunal divirja de decisão anterior do mesmo, ou de outro tribunal federal, ou do próprio
Supremo Tribunal Federal.
Art. 25. A incompetência do juizo não acarre-tarã, em
caso algum, a nulidade de atos' processuais probatórios, e ordinatórios, praticados quando a parte a tenha arguido, ou
sem prejuízo para esta. Reconhecida a incompetência do
juizo, serão os mesmos autos remetidos ao juizo competente
para que nêles prossiga o feito.
CAPITULO

m

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 26. O Ministério Público, órgão da lei e da defesa
social, serã regulado por lei ordinãria.
Fonte: A. P. Q3; emenda f .009, bane. Baía.
,
§ L° O chefe do Ministério Público Federal é o procurador Geral da República, de livre nomeação do Presidente da República, aprovada pelo Conselho dos Estados, com os
mesmo requisitos dos ministros do S. T. F. e iguais venci,mentos, e demissível ad nutum;
,
.correspondência: Proj. A.,R. art. 3, § 4°; A. P. 63.
§ 2°. Qua.ndQ oS. T. F., no julgamento de algum feito.
declrar inconstitucional, ,na conformidade do art. . ..., dispositivo", de Jeiou" ato governamental, compete ao ProcUl"ador Geral da República comunicar, conforme. a. espécie, ao
Presidente da República, ou, ao govern~or.do Estado,. e ao
Presidente da Assembléia Nacional, ou da 'Assembléia Legislativa, Estadual, a decisão tomada. . .
,
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Fontes: Emenda 776, bane. S. Paulo; A. P. 63, § 3°:
Correspondência: Emenda 273. GodofredG Viana, 1.236,
J. Ferreira de Sousa.
§ 3°. Os membros do Ministério Público Federal serão
nomeados mediante concurso d~L..JlrOVas e só perderão os
cargos por sentença, ou decreto fundamentado do Presidente da República, precedendo proposta do Procurador Geral,
ou processo administrativo em que sejam ouvidos.
Fonte: A. P. 63, § 4°.
Correspondência: Emenda 924, bane. ParaÍba; ~ .009,
bane. Baía.
Da Justiça dos Estados
Art. 1°. Cabe aos Estados fazer a divisão e a organiza~
ção judiciárias dos seus territórios e nomear oS' juízes que
as preencham, observados os dispositivos dos arts. -1, § 20,
6 a 18 (tit. Poder Judiciário) desta Constituição, adaptados
aos princípios seguintes:
a) investidura nos primeiros graus, mediante concurso
de provas, organizado pelo Tribunal da Relação, sendo a
classificação, sempre que possível, em lista tríplice;
Fonte: Emenda 424, bancada de Goiaz.
b) investidura nos gráus superiores,_ mediante acesso,
metade por antiguidade e metade por merecimento, ressalvado o disposto no art. 6°.
,Correspondência: Emenda 318, João Vilas Bôas; 358,
F. Neto; 993, bancada Baía.
c) remoção, exclusivamente a pedido do próprio juiz, ou
pelo voto de dois tercos dos juízes efetivos do Tribunal da
Relação, em virtude de interesse público, ou por acesso, se
o juiz o aceitar;
Correspondência: 790, Kerginaldo Cavalcanti; 812, Lacerda Pinto; 999, bancada Baía.
ti) inalterabilidade da divisão e da organização judiciárias estabelecidas, antes de quatro anos, salvo proposta do
Tribunal da Relação;
Fontes: Emenda 434, Luiz Cédro; 538, .N. de Macedo.
e) inalterabilidade do número de juízes dos tribunais
da Relacão, salvo :proposta do mesmo Tribunal;
Fonte: Emenda 423, bancada Goiaz.
f) fixação dos vencimentos dos desembargadores do·s
Tribunais de Relação; em quantia não inferior ao que percebem os secretários de Estado; dos juízes das capitais, pelo
menos em dois têrços dos dos desembargadores; e dos demais juízes com diferença não excedente a 30 % de uma·categoria para outra.
Correspondência: Emenda 995. bancada Baía.
g) Competência privativa do Tribunal da Relação para
o processo e julgamento dos juizeS' inferiores, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;
Fonte: A. P. 55, § 1°.
h) obrigatoriedade de residência efetiva dos membros~~
da magistratura e do Ministério Público no território de sua
jurisdição;
i) organização do Ministério Público eom aS' formalida- .•
des e garantias dos arts.... desta Constituição.
.
Fontes: Proj. A. R. EO; A. P. 49 § i O e 56, § 10.
Outras emendas: f. 003, bancada Baia.
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Secção da Ordem dos Advogados, e cabendo ao Tribunal fa.zer a indicação pelo órgão que a não fizer 110 prazo fixado
-em lei.
§ 2.° Nos casos de promoção por antiguidade, decidirá,
1JreliminaI'Illente, o Tribunal da Relação, em escrutínio secreto, se deve ser proposto o juiz mais antigo; e si três quartos dos votos forem pela negativa, proceder-se-á á votação
-sObre o imediato em antiguidade, e assim sucessivamente até
se fixar a indicação. !Serão aposentados os juízes que o Tribunal, por essa forma, se recusar a indicar para a promoção.
Fontes: A. P. 49, § 2°, emenda 426, banc. Goiaz.
Correspondência: Emenda 924, bancada Paraíba.
§ 3.° Os Estados poderão manter a justiea de paz eletiva, fixando-lhe a competência, ressalvado recurso de suas
:decisões 'Parra jui:z togadGFonte: A. P. 56 § 2°.
'Correspondencia: Pr{)j. A. R., art. 90; emenda 1. 003.
'bancada Baía.
§ 4. Os Estados poderão manter o tribunla do Juri, definindo-lhe- a competência, assegurando sempre o sígilo dás
votações, a plenitude da defesa dos réuS' e o Tecurso para o
tribunal da Relação nos casos de nulidade do julgamento e
i:le injustiça notória.
.
Fontes: Proj. A. R., art. 62; emenda 934, bancada Pa:raíba; 992, bancada. Baía, L 120, Aloísio Filho.
Correspondência: Emenda 177, Luiz Sucupira.
§ 5.0 A idade da aposentadoria compulsória poderá se!'
reduzida até 51) anos para OS' juízes locais da primeira ins'tancia, 6 a da primeira nomeação até 25 anoll.
Correspondência: Emenda 924, bancada Paraíba.
§ 6.0 Na cqmposicão dos tribunais superiores poderão
ser reservados lugares, não excedentes de um quinto do número total, para serem preenchidoS' por advogados, ou mem1>1'08 do Ministério Público, de notável saber jurídico e reputação, dentre uma lista tríplice organizada confo~e o
§ 10 ou mediante concurso conforme a letra a).
.
Fontes: A. P. 49; § i O, e emênda 8i2, Lacerda Pinto.

Do Districto Federal

= Art. 82 - substitutivo do J 5°.
A justiça do 'Districto Federal será organizada por le:
'federal.
Art.
Para todos os efeitos das secções
(Do Po,der Judiciário) equipara-se aos Estados o Districto Federal.
Para o Utulo - D08 territórios.
Art.
Para todos os efeitos de se~cão (Poder Judiciá-rio) equipara-se aos Estados o Território do Acre.
Para o titulo --. Declaração d.e Direito.
Art. LO Nenbum juiz poderá negar proteção ao direito
de alguémsobfundam~nto de omissão.na lei. E:n h~vendo,
,deverá êle decidir, recorrendo á analogIa, aos prmcípIOS ge.rais de direito ou á equidade.
Fontes: Emenda 469, Lino Leme - A. Covelo; A. P. 60.
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o ato governamental, quem lhe houver admitido a aplicação
por mais de um ano.
Correspondência: A. P. 57. Emendas: 47, C. Melo;,.
168, Arruda Falcão; 400, b. Pará; 435, L. Cédro; 1.004,
b. Bafa;-1.137, Daniel Carvalho.
Art. 3.° Caberá o remédio processual instituido pelo,
artigo .. , (para garantia de todo o direito certo e incontestável) a quem estiver em condições idênticas ás de outro litigante que haja obtido o pronunciamento judicial definitivo'
da inconstitucionalidade de lei, ou de ato do Executivo:
Fonte: A. P. 57, § 3°.
Correspondência: Emenda 1. 236, J. Ferreira de Sousa.
Art. 4.° A lei proporcionará aos necessitados, assistência judiciária gratuita e isenção de sêlos e custas processuais.
Fontes: A. P. 64. Emenda 470 - L. Leme - Coyelo.
Outras emendas, 178, Luiz Sucupira; 584, W. Reikdal;.
924, bane. Paraíba. 1.1-01 bane. Baía.
Art. 5.0 Qualquer pessoa, ainda que não tenha intererêsse direto, poderá pedir a' declaração da nulidade, em seu favor, ou para os efeitos regulares, de lei ou ato contrário a
esta Constituição.
Fonte: Emenda 1.017, Nilo Alvarenga.
Art. 6.° As decisões de autoridades, ou tribunais administrativos organizados sem as garantias e formalidades desta·.
Constituição, não excluem a apreciação judicial da prova
produzida sôbre matéria de fato e da interpretação da lei
aplicável.
Para o título - Disposições transitória8.
Art. 7.° Ficam extintos os cargos de juizes federais
substitutos, e respectivos suplentes, conservando-se os titu-lares daqueles em disponibilidade. com as vantagens que
ora percebem, até que decorram os prazos de suas nomeações.
Observaç6es: No título - Poder ludieiário - se devem,
incluir os dispositivos sôbre justiça eleitoral e justiça militar.

Nota8 s6bre as emendas.
Substitutivos a toda a secção:
Emendas: 185, Ed. Possolo e outros.
553 - Daniel de Carvalho;
610 - Prado Kel1y;
626 - .cunha Vasconcelos;
68·í - Bane. S. Paulo;
501 - Assiz Brasil e outros.
949 - Bane. Minas Gerais.
Unidade Federal de magistratura: 272~ V. ToledQ a'
outros; 1.232, J. Ferreira de Sousa.
. Tribunal de Garantias Constitucional - Emenda 1.107,Nilo Alvarenga •.
Emendas s6bre artigossuprirnidos do anteprojeto.
Art.. 55. (Tribunal de Reclamações): 212, Mârio 'Ramos;:
535, N. de Macedo; 806. l. Sardemberg; 8646, César TinOco;.

1.002. Bancada Baía.

.
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Art. 58: Emendas 305, 1\1. Ramos; 436, L. Cédro, L.
1.005, bane. Baía; 1.1.34, Daniel de Carvalho; Emendas avulsas.

Leme-Covel~;

Emendas avulsas - 1.008 e 1.0U, banco Baía •
.Os relatores:
Leví Carneiro.
Alberto Roselli, com restrições.
Observações sôbre o Substít1ttívo

Art. L° Consagra-se a dualidade da magistratura. Evi'"
ta-se enumerar taxativamente os juízes e tribunais federais.
Também não se disse - "que a Assembléia criar" - porque se não excluem os já existentes.
Art. 2.0 A expressão "juizes federais" abrange toda a.
magistratura, inclusive os do Supremo Tribunal Federal.
Estabeleceu-se limite máximo da idade, por ocasião da no-o
meação, o que parece necessário dêsde que se institua a aposentadoria compulsória por motivo de idade. Excluiu-se,
contudo,. a aplicaçã6 dessa regra ao~ magistrados, mesmú estaduais.
Art. 2°:
§ L° A organização da lista poderia ser atribuida .exclu-·
sivamente ao Supremo Tribunal Federal, Raoul de la Gra5serie mostrou, em palavras que a exposição de motivos da
comissão presidida pelo Exmo. Sr. ministro Bento de Faria
recordou, 05 inconvenientes do sistema da cooptação, quetorna a magistratura um corpo fechado, e a degrada e
atrofia.
Assim, para que da formação da lista participem todo!os centros de cultura jurídica do p&fs, adotou-se a norma
supra. A participação dos advogados, por intermédio da
Ordem, que o govêrno instituiu, é particularmente significativa. O Govêrno Provisório adotou-a em relação á ju.§.tica.
local do Districto Federal - com bons resultados. A lei
ordinária regulará os detalhes do procsso de escolha. A apu. ração de votos será feita, naturalmente, pelo pr6prio Su-·
premo Tribunal Federal, que organizará a lista.
§ 2.0 Para a escolha dos juízes seccionais e dos tribunais inf.eriOl'es concorrerão, seguindo o mesmo critério adotado em relação ao S. T. F., os juízes e os centros de atividade jurídica do território de sua jurisdição.
§ 3.0 Prevê-se a possibilidade de retardamento, deomissão, de indicação irregular, de inexistência de algum
dos 6rgãos que concorrem pare. a format;ã6 d~ 1i5t&. Em
todos êsses casos, fará o Supremo Tribunal Federal' - ou'
o tribunal local superior - a indicacão necessária.
'~Art. 3.0 .() Projeto Artur Ribeiro se referia somente ao
Supremo Tribunal Federal. Pareceu conveniente ampliara regra, aludindo aos oficiais judieiá.Tios, a que se já referiâ a Constituição Federal.
Art. 4.° É o dispositivo da Constituição de 91, que se'
.
faz necessário 'repetir, mantida a dualidade de justiça.
Parágrafo único. Consagra-se o preceito do art. 362'
do decreto n. 848, de f890,.que, ao organizar a justiça federal, admitiu o auxilio. prestado pelas justiças estaduai&
para quaisquer diligência8 judiciais.
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Art. 5.0 Ainda aqui se repete dispositivo da Constituição de 91, imprescindível no regime de dualidade da.
justiça.
Art. 6.° Manteve-se a compulsória, elevada, porém.
:a idade, para os juízes dos tribunais, a. 75 anos. Nestes, o
trabalho é sabidamente, mais suportável, se bem que árduo,
pois, sendo de índole intelectual, antigos magistrados, a
éle habituados, têm facilidade de realizá-lo satisflrtoriamnete. A prova é que no Supremo Tribunal há agora alguns magistradso que se aproximam dos 70 anos e estão em
pleno vigor e capacidade. O provecto jurista, Sr. Deputado Godofredo Viana, ofereceu emenda, instituindo o exame
ilbrigatorio aos 70 anos, para ver-ificar as condições de saúde dos magistrados. Nem isso par-eceu necessário. É, aliás,
sabido que nos Estados Unidos juízes de idade avançadíssima têm honrndo a Suprema COrte. Não há muito se afastou dela o juiz Holmes, aos 90 anosae idade.
Quanto á remoção por- inter-êsse público, apesar de prollostas algumas emendas supressivas, e apesar- do que, em
teoria, se pode arguir contra ela, mantivemo-Ia, elevando
()s votos exigidos. Assim, parece não haver que recei~r.
Ela terá lugar somente em casos excepcionais.
Quanto aos impostos de vencimentos - mantivemos o
anteprojeto. Parece que assim não se cria para a magistratura um privilégio odioso, nem se lhe restringe a garantia.
Nos Estados Unidos, admite-se a tributação estabelecida
-antes da nomeação do magistrado.
A emenda n. 814, do ilustre Deputado, Sr. Lacerda
Pinto, mandava acrescentar a "impostos gerais", as palvras
"que não incidam sMbre vencimentos". Apresenta, assim,
'UIIla fórmula intennédia, Que se poderá tornar preferível.
Art. 6°:
§ 1.0 Manteve-se o dispositivo do projeto Artur Ribeiro, exigindo-se porém, o provimento dos cargos mediante concurso de provas.
Art. 7.° Ampliou-se a proibição, fazendo referência ao
• cargo" e não apenas á "função". Por outro lado, ressalvou-se o exercicio do magistrado superior, que muitos
juízes já praticam, sem inconveniente - maximé em vista
da tendência para a ematicipacão das faculdades de ensino
superior - e que, em certo sentido, até lhes pode ser útil,
levando-os a estudos doutrinários sistemáticoS' e aprofundados.
Art. 8.0 Regra desnecessária em relacão aos Ministros
do Supremo Tribunal Federal que têm sabido observar com
exemplar retidão; mas·, necessária em muitos outros casos,
pelos Estados. . •
.
Art. 9° e §§. Idéias geralmente aceitas, que dão aos
tribunais maior autonomia. Ampliei os dispositivos do anteprojeto. Procurei assegurar a precedência dos julgamentos por ordem cronológica. A demora da justiQa - dizia
'Taft, presidente da República Americana e presidente de
.suprema COrte - é peior que a denegação da justiça..
Art. !O. Completa-se o princípio firmado no artigo anterior, dando uma aplicação lógica e incalculavelmente henéfica. Todos sabemos os abusos cometidos no provimento
~e cartórios, cobiçados, mUitas vezes, e até obtidos, por pessoas
4Ue não podem desempenhar bem os serviços respectivos
nen,huma emenda visára êste ponto.
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No entanto, êle interessa vivamente á eficiên~ia e ao prestígio da justiça. E merece ficar regulado na próprin;
Constituição, para escapar ás investidas danosas do legislador ordinário.
•
Art. 11. Várias indicaçõel; mantinham, ou agravavam, o'
dispositivo infeliz e vexatório da rQ,forma constitucional de
2<> (artigos 59-6Ü, parágrafo 5°). Pareceu preferível consignar apenas - ainda assim, por demais - a norma firmada
pelo ensinamento de Rui Barbosa: o judiciário não aprecia
as questões "exclusivamente polfti~as". Tanto mais quanto>
a justiça eleitoral que deve fazer parte do Poder Judiciárior
decide sôbre eleições, reconhecimento, posse e perda de cargos eletivos. Mesmo o paIlágrafo único do art. 59 do anteprojeto, determinando que os juizes e tribunais não aprecia,m,
senão a legalidade dos atos - como já dizia a lei n. 221 foi supriII?-ido. Ã regra não me parece absoluta.
Art. 1:2. A questão da maioria de votos nas decisões sObre a ~onstitucionalidade das leis tem provocado largos e·
apaixonados debates nos Estados Unidos. Ali Se tem discutido muito sôbre as "four to five decisions".
:Entre nós, a lei vigente erige nos casos ~onstitucionais.
o voto de 8 ministros; assim, a maioria pode ser de ~inco.
votos no total de fi.
O anteprojeto exigia, para o pronunciamento da inconstitucionalidade o voto de dois terçus dos ministros - ou sejam, em 11, nada menos de 8.
Ora, é regra pacf!fica, seguida sempre pelos tribunais,
que a inconstitucionalidade não Se pronuncia senão quandO"
inequívoca.
Conjugada essa regra ao quorum exigido, fácil seria.
prever que a declaração ja inconstitucionalidade se tornaria raríssima. Pareceu-me, portanto, preferível exigir,
a'Penas, e é o que é razoável, a maioria absoluta dos votos- isto é, seis em fi.
Art. 13. Preferi a em.enda do Sr. Laoerda Pinto, quesubstituiu, por uma fórmula genérica, o dispositivo do an-·
teprojeto, por demais casuístico e detalhado. 13em dúvida.
merece consagração êsse dispositivo, eoibindo a advocacia
dos parentes do juiz, por si mesmos ou por companheiros deescritóro. Bastará, POl'ém, que a Constituição encerre o princípio, de que as leis de organização judiciaria devem dedu-zir as mesmas normas.
lAr1. M. É ainda um dispositivo de lei, já. existente no·.
processo da Justiça Eederal e talvez no de algum Estado, e
que não tem tido aplicacão regular. Já aludi á relevancia
do problema da demora da justiça. A lei não pode assegurara decisão rigorosamente acertada e justa. Póde, no entanto -:e deve assegurar, a decisão rápida, tão rápida quanto possível. Todas as leis de organização judiciária, ou de pro-·
cesso, fixam prazos para os julgamentos. Não se observam,.
em muitos casos.
Urge uma providência excepcional, que coíba os abusos.
Art. 14, § 1.0 Institue-se uma sanção severíssima para.
o preceito do corpo do artigo. Ninguem a poderá taxar de'
imerecida.
- ~. Art. '15. Nova e preeiosa regalia conferida aos tribunais. Chegaria mesmo, "por mim, a conferir-lhes, eonjuntamente com representantes dos advogados, a elaboração das
leis de organização judiciária e' de processo. Detêm-me certas objeções, a que não atinge o alvitre adotado.
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Art. f6. A emenda aceita, <lonsolida, e generaliza uma
:regra salutar adotada pelo Govêrno Provisório. Prestigia a.
.ação do Judiciário, imunizando-a de suspeitas afrontosas,
:que j,á se formularam.
Art. f7. Revive-se o dispositivo da Constituição do Império, para. deixar bem claro que a própria União pode suJeitar-se ao juizo arbitral, como, aliás, se-mpre tem feito.
A arbitragem comercial tem ganho de importancia, e faz
objeto de convenções internacionais, por que se interessa a
'Sociedade das Nações. Por isso mesmo já propús que se a
inclua entre as matérias de competência da União.
Art. f8. Emenda prestigiada 'Por numerosas assinaturas
visava a instituição da "justiça do trabalho". Pareceu-me
inconveniente inserir na Constituição preceito de tanta rigidez sôbre matéria em qUe apenas ensaiamos os primeiros
passos. Entretanto, ta.mibém considerei necessário admitir
expressamente os tribunais de índole "quasi judiciária",
destina.dos á decisão .dêsses e de outros casos, restringindo
o alcance dos seus julgados por um outro dispositivo ·que terá
.colocação no capítulo - "declara-ção de direitos".
Art. f9. Mantive o número de fi Ministros. Feita inoportunamente - a redução vigente também consideraria inoJ)ortuna a elevação proposta em várias emendas. iRealmente,
todos os projetos admitem - eu mesmo admiti no substitutivo presente - a criação de tribunais federais inferiores.
A êles, caberá, a meu ver, desa.fogar o Supremo Tribunal
Federal, deixando-o entregue apenas á sua grande missão
constitucional. A majoração do número de Ministros não
·corresponde, como parece haver ·quem suponha, a aumento
igual da produção do Tribunal .. Êste há de, a meu ver, conservar a sua unidade, caracterfstica, só se me podendo
·ad·mitir a divisão acidental em turmas, <lomo ·se está praticando com bons resultados. O aumento do número de juizes
acarretaria o aumento do número dos que tomam parte nas
·decisões - especialmente sôbre matéria <lonstitucional avultando os de'bates e retardando, portanto, as decisões.
Nesse sentido acaba de pronun<liar-se o eminente e vene:'
rando magistrado, Sr. ministro Edmundo Lins, presidente
-do Supremo Tribunal Federal.
§ f.0 De resto, fica ressalvada a possibilidade do aumento em número de juizes, sob proposta do próprio Tri1>unal.
.
§ 2.° Mantém-se o dispositivo da Constituição de 9f,
.com a feliz inovação do Anteprojeto.
tArt. 20. Reduzimos a 9 os juizes do tribunal especial,
-que, pelo projeto do Sr. Ministro Artur Ribeiro, seriam f2,
sempre aMm do Presidente.
Art. 2f, fO, a), a j). lReproduzem-se <lom algumas alta-rações de redação o anteprojeto e o projeto do Sr. Ministro
(Artur Ribeiro, especialmente na letra i) •
:RArt. 2·f, l). Pareceu-me· necessário admitir a simples
reclamação sumária, sem formalidades· processuais, para
:-assegUrar a fiel observan<lia da Constituição em todos tribunais e juizos, e :por parte dos tri:bunais e juizos - quando
haja ~trema urgência e quando a matéria não possa ser
·apreciada em recurso.
Art. 2f, n. 3, TI. Os <casos de recurso extraordinário
são os dos projetos, com duas ampliações.
tA .primeira refere-se aos casos em que a Fazenda Naoeional fOr, de qualquer modo, interessada.
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diferentes, também as que se verifiquem no mesmo tribunal
superior ou com o Supremo Tribunal Federal.
.
Art. 22 ..Acolhi uma sugestão do provecto juiz, Sr. Guilh~rme EstelIta, dando ao Presidente do Supremo Tribunal
·essa atribuição, de índole judiciária, ainda entregue ao Mi.ni~tro da Justiça.
Art. 2,3 ~ _parágrafo único. Reproduz-se o dispositivo
,d~ . Constlt~lçao de 91, algum31.s alterações para excluir
.duvIdas suscItadas, na conformIdade· da melhor jurisprudência firmada.
Art. 23 e parágl'afo único. Prevista, e regulada a cria:ção de tribunais federais inferiores - aliviando o Supremo
?-,r~bunal F~deral de grande parte da sua tarefa, sem pre.JUIZO, todavIa, da sua função primordia Ide guarda da. Ccnstituição.

Ministério Público

Art. 25 § 1.0 Adotado o alvitre de ,ser de livre nomeação do Presidente da República o Procurador Geral da República pareceu-nos que haveria de ser também livremente de
missíve!. Em verdade, poderia tolher incalculavelmente a
ação do govêrno a investidura do Pi'ócurador Geral da Repú.blica com as garantias, talvez excessivas, que o anteprojeto
lhe conferta. Seria preferível então, manter o sistema atual,
isto é, a nomeaç&.o de um Ministro do Supremo Tribunal Federal para servir o alto cargo.
Art. 1.0 § 2.0 Não me pareceu conveniente a revogação
imediata e sistemática de toda a lei, ou ato, declarado inconstitucional. Mantive a regra da decisão em espécie. Já é uma
tradição de nosso Direito, que tem provado bem. Entretante; estabelecemos a regra da comunicação dessa decisão, pelo
.Procurador Geral da República, ás autoridades executiva e
legislativa interessadas. É uma advertência. que lhes orientará a ação, e póde mesmo determinar a revogação total da
lei, on ato, pelo poder competente.
Art. 1.0 § 3.0 A situação do Ministério Público deve enquadrar-se na. dos funcionários em geral, e em relação a êle,
mais que a êstes, é exigível o concurso de provas não consf.ante, expressamente, dos projetos. - LEVf CARNEIRO.
Carta do Ezmo. Sr. Ministro Artur Ribeiro

Rio, 27-1-934. (Martins Ferreira, 60).
Meu caro amigo e eminente colega Dr. Lev! Carneiro.
Atenta a grande pressa que há em vota~ a matéria, con.forme me diz em sua carta de 24 do corrente, passo, sem
tardança, a dar a minha humilde· opinião sôbre os princípios
cardiais que, segundo o alto e esclarecido critério de V. Ex.,
devem orientar a organização constitucional do nosso poder
judiciário.
.
Permita-me V. Ex. uma ohservação prel.iminar: - se
tão rude tarefa arrepia a minha natural timidez, acrescida
no mais alto grau, pelo influxo irremovível que sôbre o meu
€spírito exerce· a grande autoridade moral· e intelectual de
V. Ex. exulto com a idéia. de dar maior desenvolvimõ!lt.:. á
defeSa,"doc'meu plano, ~ujo ecletisnio,.:se não é bem aceito
pelos_ que . se esforçam por voltar atrás na~. conquistas federalistas da Constituição de 24 de FevereIro, é tam1?ém
combatido pelos que insistem em manter intacto o regIme
(lUe aquela lei primária institutiu, assim procedendo antes
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por uma fidelidade exagerada á pureza dos princípios do>
que pejas exigencias das necessidades práticas, do que hoje"'
se denomina a realidade brasileira.
Eu me coloquei na confluência das duas cOl'l'entes e é
pois, natural que sofra o embate de ambos os lados.
.
Na Sub-Comissão, eu tive de enfrentar fortes elementos.
unitaristas, que alí dominavam,' e a minha atenção voltouse, inteiramente, para o setor em que o ataque se mostrava:
mais veemente e forte, conhecendo V. Ex. muito bem o
melancólico desenlace dessa luta em que me vi privado de'
uma convivência que só me aprazia e honrava, e a bÔa causa
foi sacrificada pela escassez de recursos de quem a sustentava.
Agora, V. Ex., dando-me a elevada honra de me ouVir.sôbre as emendas que pretende apresentar á comissão en-.
carregada de elaborar, não um anteprojeto, mas o verdadeiro projeto da nossa futura Constituição, me proporciona o.
ensejo de defender o meu plano dos ataques dos dualistas
puros, que, no regime federal, não concebem sinão as duas.
justiças paralelas, esquecendo-se de que, sendo a finalidadede ambas uma e a mesma a união delas, em certos pontoss,.
s6mente benefícios pode trazer para a causa comum.
Antes do entrar em matéria, releve-me V. Ex. que eu
faça uma pequena observação sôbre o tópico de sua eartar
em que afirma que o "sistêma do anteprojeto é tambem o
do meu projeto".
Hã, naturalmente, um equívoco, da parte de V. Ex.,
pois o anteprojeto e o meu plano se encontram em franca
divergência, ,em pontos fundamentais, respeitanddo eu a autonômia dos Estados, na organização do seu Poder Judi-·
ciãrio, limitada essa autonômia sómente pelas restrições
consignadas, expressamente, no Pacto Federal, ao passo queo anteprojeto, francamente unitarista, nesta parte, dá ao
poder da União a atribuição de organizar, em uma lei or~
nica, as magistraturas encarregadas da jurisdição comum e
ordinária nos Estados, deixando a êstes sómente o provimento dos cargos e a sua remuneração.
Sob o ponto de vista constitucional, pois, a divergência
está na essência do próprio regime.
Feitas essas observações, tomo a liberdade e a ousadia
- ja que me deu a honra de me o permitir - de fazel' um
exame despretencioso, mais como o pl'opósito de receber lições sôbre as emendas que o meu eminente colega, gentilmente, me enviou.
A primeira delas e, indubitavelmente, a mais importante é a que diz respeito á conservação dos juizes federais,.
mantendo assim o sistema de jurisdições paralelas.
Devó confessar a V. Ex. que é objeto da minha maJoradmiração ver ao serviço de uma causa tão ingrata talentos
de escol, como o seu, defendendo o mais saliente aleijão que
desfigura a bela obra aquitet.onica, com que os constituintes
de i89i dotaram o nosso país.
Na exposíção de. motivos quocaeompanhou o meu ~lauo..
examinando, detidamente, êste ponto, assim me externei:
"Quarenta anos de prãtica do regime puseram em completa desnudez os graves .inconvenientes da dualidade de
hierarquias jurisdicionais que, aliás, desde o iníoio, ao '\'inham revelando.
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:Esses inconvenientes podem i:lassificar-se em três gru-

1) origem de constan tes conflitos, com grave prejuízo
para o regular andamento dos processos;
2) causa frequente de incertezas no ajuizamento das
causas e de consequente insegurança da ordem jurídica determinando, não raro, a anulação de feitos de marcha Íenta
e de custo dispendiosíssimo;
• 3) inteira deficiência do aparelho judiciário federal.
Inúmeros têm sido os coní"litos que a todo momento
surgem, a propósito de questões concernentes aos diversos
ramos do direito: dão-lhes nascimento questões de direito
civil, de direito comercial, de direito marítimo e de direito
criminal, não sendo, infelizmente, dirimidas sempre no mesmo sentido e c·om a mesma orient,ação, o que de modo lamentável, desnorteia as parte se os juízes inferiores.
Ainda há pouco a Tribunal teve a sua atenção voltada
para uma interessante questão, relativa á harmonia entre o
princípio da universalidade da falência consagrado na doutrina c em nossa lei ordinária, e o da competencia especial
da justiça federal, estabelecida p~la Constituição, para conhecer das causas de direito marítimo, -e das em que intervem a União, como parte.
.
Esta e outras questões têm sido decididas, diversamente, com grande prejuízo para a confiança na ordem jurídica
e para a majestade que devem ter as recisões judiciárias,
além do inconveniente embaraço que os cemflitos de jurisdição sempr.e trazem para o regular andamento dos feitos
agravando a lentidão dêsse andamento.
Por mais claro e precisos que se tornem os preceitos
legais, emb6ra em número menor, subsistirão os conflitos,
porque sempre surgirão questões de fáto de natureza duvidosa, acerca da matéria ajuizada.
Um outro gravíssimo defeito da dualidade de justiça é
a constante nulidade de processos, por incompetência do
f<iro.
Esse caso repetiu-se com frequência, nas causas -entre
lHigantes domiciliados em Estados diferentes ·e que, segundo a Constituição, antes da Ref6rma, eram da competência
da justiça federal.
Enquanto vigorou essa competência, a jurisprudência
vária do Tribunal determinou uma incerteza das mais lamentáveis consequências, e eu vi serem anulados processos
por incompet8ncia do juiz, depois de, pelo pretória, Se arrastarem em longos anos, e depois de serem as parLes oneradas POI' despesas enormes.
:f:sse defeitó ainda perdura, e perdurará, enquanto não
.fôr removida a sua, causa.
O ma.ior inconveniente, entret:lnto, da dualidade de justiça, ou, melhor de duas hierarquias de jurisdição paralelas
está na deficiência insuprível do aparelho àa justiça federal e que eu cataloguei em último lugar.
S(:bre êste assunto, toda a preocupação tem convergido
para o desafogo do Supremo Tribunal. com a criação de tribunais regionais ou de circuitos, passando para êstes as causas de menOr valoI' pecuniário. A aparência panoramica, de
fáto. da justiça federal que se desenrola diante da vista de
quem é . . pouco prescrutadOJ.-, é a que apresentam a sua suprema cõrte e as mais ou menos perfeitas organizações da
sua primeira instancia, nas capitais dos Estados, sem se enxergar a miserável situação em que ela se· encontra no resto
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do pais, nas demais circunscrições judiciárias em que ela é
tristemente exercida.
O afogo do Supremo Tribunal pela formidável massa d~
processos em atrazo, constituindo uma verdadeira denegação
de justiça, era determinado por duas causas principais: pela
existência dessa massa, devida a motivos de diversas procedências e sempre crescente e avassaladora, desde oS primeiros anos do regime repúblicano, e pela sobrecarga advinda
da interpretação dada ao art. 60 letra d da Constituição Federal, amputando-se-Ihe a clausula - diversificando as LJi.s
destes - o que aumentou excessivamente o serviço do Tribunal.
Esta última causa foi afastada pela Reforma Constitucional, que limitou a competência inserta naquêle inciso aos
litígios entre um Estado e cidadãos de outro, e a primeira,
graças ás medidas de emergência e de caráter provisório, adotadas pelos decretos ns. 19.656 de 3 de Fevereiro e 20.106,
de 13 de Junho ambos -de 1931, vai desaparecendo, paulitinamente, não ,existindo, na atualidade, nenhum processo com
dia, que logo não entre em pauta, sendo julgado, sem a mínima demÓra.
E5tá pois, práticamente, demonstrado que restabelecido
o seu antigo número constitucional, o Tribunal com o esfor<lO habitual e com a longa prática de seus membros no meneio dos negócios fôrenses, p6de, perfeitamente, vencer todo
o serviço a seu cargo, sem a necessidade da instituição de
tribunais regionais, de grandes dispências e de' vantagens
hipotéticas.
A dificiência do aparelho judiciário, porém, a sua verdadeira indigência encontra-se na primeira instancia, fó1'a
àa séde das secções.
Em Estados populosos e de vastos. territórios como o
de Minas, São Paulo. Baía e outros, essa indigência revelase tão patente que parece incrível que um tal regime tenha
subsistido por tantos anos, sem dar lugar aos mais clamorosos protestos, pelo desabrigo em que, por tempo assim
dilatado ficaram os mai~ importantes e legítimos interêsse.
Nos Estados, como disse, só na séde da seccão, a justiça
federal tem órgãos idôneos, havendo nas demais comarcas,
suplentes leigos, que, como é sabido, são nomeados e mantidos simplesmente para fins eleitorais e políticos, completamente ignorantes do servico judiciário e até, comumente,
sem a precisa idoneidade moral.
Nas comarcas longíquas, a êsses suplentes leigos são
confiadas as mais importantes diligências pelo juiz feneral
e por seu substituto, atenta a impossibilidade material dêles
próprios realizá-Ias pessoalmente. Além dessa importantissima função, que, por força das circunstancias exercem,
ordinária e normalmente, aos suplentes cabe, nos casOs urgentes, tomar e autorizar medidas assecuratórias de direitos
ou preventivas de danos e perigo iminente, como inventário
e arrecadacão de salvados, ratificação àe protesto de arribada,
d~ processos testemunháveis -de sinistros, avarias e quaisquer perdas, embargos ou arrestos, assim como proceder ás
diligências criminais a bem da justica federal.
Essa intervenção dos suplentes na repressão dos crimes
é imprescindível e constante, e a:ela se refere o Decreto número 4.780, de 27 de Dezembro de 1923, determinando que
,êles presf.p.m auxílio aos juízes substitutos. no corpo de delitll,
p.xames. bu:;ca e apreensões e maia diligências necessárias ao
descóbrimento do crime e de seus autores.
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Dessa diligênc~a, na col!wita das provas, depende, inteiramente, a repressao dos crImes da competência federal.
A ilustre comissão poderá formar um juízo sôbre o !il0do
por que essas Junções são exercidas por pessoas entregues a
outros afazeres e que, para executá-las, nenhuma capacidade
possuem, de ordem moral e de ordem intelectual.
Por isso é que, de comeco, dis~e que era de verdadeira
indigência a situação da justiça federal, na primeira instancia, em contr'a"te com a justiça estadual, que ao contrário do
que se propala, tem órgãos idôneos em todas as cor.1al'CaS
do Est:ldo.
Uma refroma, nesse sentido, é sem a menor duvida, denecc=,sidade condenável.
.
A meu ver, eSSe é o maior defeito da dualidade de
hierarquias jurisdicionais, e a sua remoção,pela instituição
de novos órgãos, de idoneid.aàe conveniente, iria, sem reais
vantagens pal'a a justiça, criar -inconvenientes de igual mon1.a, pelo lado financeiro, pois seria formidavel a dotação 01'çamenl:iria exigida pal'a Jazer face ao novo serviç(>.
O remédio para todos esses defeitos está=na"c:T1Uificacão
da justiça, tendo sido criada a dualidade como um corolário
lógico do puro sistema federativo do que como uma exigência das realidades práticas".
Essas observações,. eu as fiz, na exposição de motivos
qUe acompanhou o plano de organização judiciár-ia, apresentada por mim á Sub-Comissão e que eu já teria abandonado
como coisa inútil, se não tivesse sobrevindo o apôio honrosissimo de diyer;:as bancadas tia Constituinte, de que destacarei a adoção unanimee irrestr-ita que lhe fez a brilhante
representação da minha querida terra e a dêsse bloco de
civismo e de cultura, que se chama a frente única paulista,
além do conforto moral que me trouxe a referência que fez
ao meu modesto trabalho o DI'. Borges de Medeiros, um <.los
maiores brasileiros vivos.
Eu mantenho, integrais todos os assertos feitos naquela
exposição de motivos apenas deixando de lado, em benilfício
da discussão, os dois primeiros, para relevar, como motivo
primacial e bastante da condenação da justiça federal nos
Estados, a pobreza do seu aparelhamento, em todo o va5lís51mo territ6do nacional, exceto, só e exclusivamente, a zona
muito restrita das capitais.
O eminente Dl'. Levi Carneiro, que se pode dizer sem
favol', um dos nomes mais respeitados da advocacia, fez üA':a
a sua invejável carreira perante os pretórios cuUos d':lsta
Capital, e tem assim gravada em sua retina a impressúo do
juízo federal deste distrito, servido por três varas, perfeitamente organizado sob a direção de juizes de alto valor mor-ul
e int.electual .
A Constituição da República, porém, não vai ser feita
sómente para o Distr-icto Federal e para as capitais dos
Estados, em que estes têm consumido todas as suas energIas
pessoais e reais, e, se meu eminente colega e amigo quiser
verificar de visu, a verdadeira situação da justiça federal
em nosso país, logo que deixar os últimos. anos desta formosa metr6pole e caír na realidade brasileira, terá' o desgost-o de vêr que aquela justiça é, inteiramente manca, e
que falhou, completamente, aos fins para q~e fo~ ins~itui~a.
Nêste particular, o que há em nosso paIS, nao é Justlça;
é antes um escarneo a ela, é a sua completa denegação.
Imagine V. Ex~ uma divisão ou demarcação de terras,
que tenha de ser feita perante a justiça federal no extremo
norte de Minas, em Teófilo Otoni, Arassuaí ou Montes-Cla-
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ros Como poderá fazê-lo o juiz federal, que, como se sabe,
tem a sua séde em Belo Horizonte? Quantos incômodos e que
pesados dispêndios para os pobre scondomínios ou confrontantes.
Eu tive ocasião de examinar um processo divisório e
um interdito proibitório processados no interior de S. Paulo,
onde aliás há grande facilidade de transporte, e vi as grandes difIculdades com que lutam as partes, para a defe~a de
seus direitos, e também os sérios incovenientes que há na
apreciação de um juíz sObre as provas produzidas perante
outro.
Os processos que, mas comumente, correm perante os
juízes federais, são os executivos fiscais, e os contribuintes
de qualquer ponto do Estado são chamados a se defender,
na capital, devendo ali constitui.r advogado, para a defesa
de seus direitos, e produzir a prova de suas alegações.
O meu eminente amigo, que é mestre no assunto, bem
pode avaliar a profundeza da lacuna de um tal sistema, que,
vai, inteiramente, a rebours de banalfssimo princípio informativo do processo, que quer o máximo de garantias c·om o
mínimo de esforço individual e de sacrificio pecuniário.
Em matéria criminal é que culmina a deficiência dos
meios de que dispõe a justiça federal, fora das capitais dos
Estados, e a impunidade campearia francamente, se, de
quando em vez, lhe não embargasse o passo o policiamento
local.
A regra, porém, é que a repressão se faz de modo muito
imperfeito, sendo que os casos de impunidade abundam, ao
passo que a lei penal resta inaplicada, na generalidade, das
especies', com enorme dano para o patrimônio nacional.
Como vê o meu eminente amigo é inteiramente indefensávcl o sistema existente de um só juiz federal, na capital dos Estados.
Um dilema, pois. impõe-se, inevitável: - -ou organiza-se a justiça federal, com órgãos adequados e idôneos, que
todos os pontos do território naéional onde se tornarem necessários para o regular desempenho de .suas funções constitucionais; ou distribuem-se essas :funções pelas jurisdições locais, cercados de todas as condições que assegurem a
sua independência e a isenção dos seus julgados.
Dêste dilema não se póde fugir, se, removido qualquer
consideracão de ordem pessoal, há o proposito sincero de se
expungir a organização constitucional do nosso poder judiciário de uma mácula tão feia, que custa crer como passasse
despercebida ao clarividente constituinte de 1891.
V. Ex. sabe que eu optei pela última hip6tese, entendendo nenhum inconveniente existir para os interesses em
jogO na entrega, ás jurisdições estaduais, das atribuições que
hoje pertencem aos juizes seccionais e· a seus substitutos,
desde que, em preceito expresso constitucional, se outorguem áquelas jurisdições· todas as condições de independência e de isenção, commo está conssignado em meu plano.
Essa minha opção foi determinada:
1) porquê, para ser a justiça federal provida dos órgãos precisos aos desempenhossatisfat6rios das suas funções,
os cofre gda União seriam sobrecarregados de despesas de
grande vulto, sem grandes vantagens para a administração da
justiça;
2) porquê a justiéa estadual, dêsde que seja. organizada
de acürdo com os princípios fundamentais consignados· no
pacto federal, poderá exercer ãquelas funções com real pro-
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veito para_ os interesses em lide e em muito melhores condições do que são hoje exercidas, mesmo nas capitais dos Estados, porquê ° próprio juiz que forma o processo, é quem
decide e aprecia a prova perante êle produzida.
Confesso que não sou tocado pelo mesmo temor reverencial que V. Ex. sente para com os juizes federais, a ponto de querer apadrinhar o receio da supressão dêsse órgão
jurisdicionados com os raros cabelos brancos que destoam a
pujança do seu vigor físico e intelectual e da negra harmonia que lhe exorna a cabeça privilegiada.
Não quero, de modo algum, - desmerecer a capacidade
desses juízes, bastando dizer que entre êles ·há juizes da estatura de Otávio Kelly Cunha Melo e Araujo Castro par:l,
sem inomináyel injustiça, se deixar de render todas as homenagens ás suas qualidades -de espírito e de caráter.
Trata-se porém, <ie magistrados que ·exercem as suas
funções, disseminados pelo vasto território nacional, sem
controle, sem correção e sem fiscalização, e alguns deles cem
muito pouco tr-abalho, conhecendo da sua atuação o Supremo
Tribunal Federal pelos raros feitos que lhe chegam, em
gráu de recurso.
Bem pode avaliar V. Ex. a pouca ordem que há nesse
serviço.
Há pouco tive um executivo fiscal entre mãos, que repousava, tranquilo, no (frirnoire de um cartório do interior,
quando, ao bruxolear o dilúéulo da nova éra o afan de regeneraçãoe saneador que sempre anima e impulsiona os primeir-os movimentos das revoluções triunfantes, poz em atividade, dando-lhe o normal andamento.
O reu peculatório toi condenado ao pagamento do desfalque verificado, em ambas as instancias, e já ia quitar-se
com o erário público, eis que, antes cio julgamento dos embal'g05, se descobre, em poder <io depositário, o mandado do
levantamento da penhora. e na Delegacia FiscaL. a entrada,
para os cofres federais, de toda a importancia daquele desfalque.
Dos autos nada, absolutamente nada constava.
Por eSSa pequena amostra bem se p6de aquilatar a pouca ordem que reiDa por ai, além.
A Justiça loéal, devi<iamente aparelhada em todos os recantos de cada Estado, sob a direta inspeção dos seus tribunais superiores, organizada segundo os mandamentos da lei
primária da República, encontra-se em situação de desempenhar, satisfatoriamente, a~ atribuições que hoje exercem i)~
juízes seccionai~.
Aliás, essas atribuições distribuidas pelas diversas jurisdições locais, não aumentam muito, siquer, o serviço daquela justiça, pois, em algumas comarcas, êle ficará reduzido
a raros executivos fiscais, promovidos pelos representantes
da Fazenda Federal.
Alega"::se que constitue um verdadeiro perigo deixaremse á mercê àe juizes locais os granàes interesses naciona.is.
por terem êles uma feição de espirito acentuadamenté re-
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gional.

Antes de tudo, cumpre observar que as gra:ndes causas
nacionais. em regra se agitam no fôro dêste Distrito, cuja.
organização compete
aos poderes federais.
,.
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Em segundo logar, o argumento prova de mais, pois se a
justiça local não tem competência ou condicões de idoneidade, para o processo e julgamento de insignificantes exeeutivos
fiscais e outras causas de idêntico valor, com maioria de rczão, não as possue para o desempenho da sua alta missão de
manter a ord.em jurídica, dirimindo lítigios do maior relevo
para os particulares que a ela recorrem.
Nesta altura, devo chamar a atenção para a grande importancia que ligo á acão do Ministério Público Federal na
defesa dos interesses da Fazenda da União.
A organizaç,;ão dêste instituto eu deixei, como exigia. a
natureza <ia matéria, para a lei ordinária que deverá aparelhá-lo de maneira a poder manter, vigilante, uma tutela direta e imediata sobre aquêles interesses, tendo órgãos convenientes e idôneos nos lugares em que forem necessários e
interpondo todos os recursos exigidos para a salvaguarda do
que lhe compete zelar.
<

Permita V. Ex. que eu faça. algumas ponderacões sôbre
(, mod:l por que, segundo o meu plano, fica constituido o
Supremo Tribunal.
O ilustre constituinte, Dl'. Cunha Vas'concelos, em uma
das justificações das suas emendas, diz o seguinte:
"O projeto Artur Ribeiro, consagrando () dualismo da
magi"tratura, e!:'/'ã de acúrdo com a verüadeira doutrina. Infelizmente. porém, está incompleto. O Sr. Ministro Artur
Ribeiro quer um edificio sem base, sem alicerce próprio. O
Supremo Tribunal Federal só por si não pode representar a
justipa federaL nem tão pouco podem as funções desta ser
confiadas á magistratura local. Acrece, ainda, que não sendo
e~la magisLratura hierarquicamente subordinada ao Supremo
Tribunal Federal não l11e pode servir de apoio para a -execução de seus mandatos judiciais".
Oralmente, V. Ex. repetiu-me êsse memo pensamento, dize-ndo que o l:;upremo Tribunal fica no ar, sem nenhum
apoio. naturalmente como uma especie de majestoso "Zeppelin", pairando sôbre os nossos institutos judiciários.
A censura - relevem-me V. Ex. e o ilustrado constituinte - não podia ser mais injusta, parecendo-me que não
foi bem compreendido o pensamento que inspirou 0« meu
plano.
Entendendo que a causa da justiç.a não pode ser assunlo peculiar aos interesses regionais e tendo em vista a ausência do regime federativo, em que aos Estados deve pertencer, p~'i"ativamente, a organização dos seus três poderes. gual'dacas sómente as restrições estabelecidas no pacto
federal, eu procurei conciliar os dois princípios, de mcup.ira que se constituisse uma justiça nacional, sem ofensa da
autonomia estadual, na formação do seu poder judiciário.
Assim estabeleci a unificacão da justiça, organizei, de
fato. uma justica una, colocando no vértice de todas as jurisdições o Supremo Tribunal, como inslancia última.
A magistratura nacional, pois, forma um só todo, tendo no apice a sua jurisdição mais e l e v a d a . '
O Supremo Tribunal, portanto, não é um ediiicio sem
base . nem uma contrucão feita no ar, mas está solidamante
amarrado aos institutos judiciários de cuja cúpola êle é a
pedra de fecho, sendo-lhe hierarquicamente subordinada
toda a magistratura.
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Como vê V. Ex., nesta parte, a crítica é, em absoluto,
descabida.
Ainda a respeito do Supremo Tribunal, sejam-me lícitas duas obseI'vações.
Tem-se dito que, com o meu projeto, a nossa suprema
curte terá o seu serviço crescida, exclusivamente; em volume,
por' causa das suas novas atribuições, como tribunais de
recursos das decisões dos tribunais locais.
lIa nesse a.rgumento ou ausência de boa fé ou falta de
compreensão <lo plano que tive a honra de apresentar, pois
não há neste o acrescimo de uma só atribuição de importancia para o Supremo Tribunal, que passará a julgar, em
grau de recurso das decisões das curtes estaduais. as mesmíssimas causas que, em segunda instancia, já decidia,
vindas dos juízes de secção.
Ao contrário, em a nova organização, o seu trabalho
será muito aliviado, não tendo de conhecer:
a) dos habeas-orpus, em matéria militar, que tão penoso tornava o nosso trabalhe, quando, há onze anos, eu
entrei para o Supremo Tribunal, e que o decreto numero
17.231-A de 26 de fevereiro de 1926, arte 99, em boa hora,
transferiu para o Supremo Tribunal Militar:
b) dos processos criminais e habeas-corpus, em matéria eleitoral, que á justiça eleitoral ficam pertencendo;
c) dos recursos criminais.
Com êsse desafogo e encontrando-se com o serviço a
pique de flCar em dia, graça á feliz reforma de V. Ex. e ao
trabalho exaustivo a que nos entregamos com sacrificio da
nossa. saúde, o Tribunal pode, perfeitamente, desempf>uhar
todas as suas funções, sem haver necessidade da criaçã::l de
tribunais de circuito.
Eis porquê não os institui, em meu plano, limitando.:
me ao seguinte dispositivo:
"Quando o exigir o aumento do serviço do Supremo
Tribunal, serão criados tribunais de circuito, distribuidos
pelo país, para o exercício das funções daquele Tribunal
que a lei de sua criação mencionar."
É, porém, necessário que seja a resLaurado o seu antigo
número de ministros tendo sido feita a redução em um momento em que tudo estava indicando a necessidade do aumento, tal a formidável massa de feit9s em atrazo.
A supressão de quatro lugares _foi uma medida de
emergência, e não há razão para senão voltar á situação
anterior. desde que o objetivo da medida foi satisfeito.
Em quarenta anos de regime, jamais alguém ju!gou
excessivo o número de quinze ministro, com que o TrIbunal foi instituido pelo decreto n. 848, de 1i de Outubro de:
1890, art. 50, tendo sido mantirlo êsse número pelo artigo
56 da da Constituição da Repúbl.... -,

..

.

Sem tempo para examinar, uma por uma todas as
emendas apresentadas pelo meu eminente amigo, destacarei
algumas de maior relevancia, como a que diz respeito á organização do MinistériC' Público.
SObre o Procurador Geral da Republica, eu, resp€itando
o sistema tradicional do nosso direito, inserí no meu Projeta
o seguinte ,dispositivo:
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"O Presidente da República designará en:fre os mInIStros o Procurador Geral da~ República, cujas':; atribuições
em lei serão definidas.'"
V. Ex. adotou orientação diversa, estabelecendo o seguinte:
.
"O Chefe do Ministério Público Federal é o ·Procurador
Geral da República, nomeado pela mesma forma, com OS
mesmos requisitos dos ministros do Supremo Tribunal e
iguais vencimentos.
O Procurador Geral da República s6 perderá o cargo
quando demittido pelo governo, Verifiquei como foi sábio
e previdente o legisladol' imperial, quando preferiu o sistema da designação. pelo Executivo, do membro do tribunal
que nele deveria exercer as funções de Procurador da Corõa
e Soberania :Nacional.
Em modesto livro que escrevi sôbre a organização judiciária do Estado de Minas, assim me externei sôbre este
ponto.
"Quanto ao chefe do instituto, as leis do antigo regime procuraram~ harmonizar a sua ligação com o poder de
cujas funções e-serviço a cargo do Ministerio Público, é por
sua natureza, um ramo. um esgalho, com a independência
necessária ao regular desempenho de certas funções, importantíssimas e delicadas, que a lei lhe dá, e que seriam,
naturalmente, prejudicadas, sem algumas cautelas tutelares
da independência do seu órgão. Nesse intuito, aquelas leis
deram ao Executivo liberdade de escolha entre os pr6prios membros d() tribunal perante o qual o Procurador devia.
servir, e que assim era depositário da confiança do Executivo e, ao mesmo tempo. tinha na sua vitalidade ou inamovibilidade de magistrado as garantias precisas de independência para o cumprimento exat.o dos seus elevad!ls deveres" .
Como V. Ex., melllOr do que eu, sabe quanto a êsse t~le
vado cargo, há três sistemas: - o de livre nomeação, fundado em que o chefe do M. P. é o depositário do pensamento do Govêrno, na superintendência da execução das leis. e o
representante má."'íimo da Fazenda Nacional; o da vitaliciedade, reclamado pelo cabal desempenho· de importantíssimas
funções, como a de promover a acusação do pr6prio cheta
do Executivo; o de designação pelo Govêrno de um membro
do pr6prio tribunal para nele ser o órgão do Ministc:l.'io
Público, 10graDdo-~e, nesse último sistema, uma feliz harmonização de todas as ê:dgencias atendíveis.
É êsse último sistema que, atualmente, vive no Supremo
Tribunal.
Em Minas, em 1902, julgando-se que êle, de uma certa
.maneira, prejudicava a atividade que se exige do Procurador Geral. como chefe do M. P. e superintendente. em todo Estado,
da fiel e exata observancia das leis e regulamentos, substi-tuiu-se êsse sistema pelo da nomeação de pessoa extranha
ao Tribunal da Relação, com garantia da estabilida,le, 'iurante dois quatriênios.
.
.
Não me parece que tenha sido feliz a substituição, pois
o Procurador Geral se tornou um permanente candidato ao
cargo de l>ese~argador.
Em São Paulo, desde o começo d() regime republicano,
foi preferido o sistema da nomeação de pessoa estranha ao
Tribunal de Justiça. Mas, depois de cerca de trinta anos de
prática dêsse sistema, voltou-se ao da antiga Relação pau-
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lista, que. até àoje, vigora, produzindo os melhores resultados.
Eu acho prefer:vel o sistema vigente, não me parecendo
que êle seja ~ncompativel com a atividade que se i~xiga do
Procurador Geral. Para demonstrá;;;.la, basta lembrar a inexcedível e brilhante atividade com que exerceram êsse cargo os
eminentes Ministros Epitácio Pessoa. Muniz Barreto e Pires
e Alhuquerque e com qU3 ,ainda o exerce o eminente MinIStro Bento de Faria - todos impertérritos defensores àos
interesses sociais a seu cargo e dos interesses fiscais.
Se tal sistema tem dado bons resultados, porquê substituí-lo?
Era meu desejo fazer desvaliosas observações sôbre outras emendas. das que Y. Ex. se dignou sujeitar ao meu humilde juíz(). Deixo, porém, de fazê-lo, porqu~ as ciNllDstancias urgem, e eu sei que a Comissão pretende apresentar,
dentro d~ poucos dias, o seu projeto completo de Constituição.
Limíto-me a chamar a -sua preciosa. atenção para certas
emendas, que, respeitada a autonomia estadual, encerram
matéria da competência privativa dos Estados ou constituem
assunto da lei ordinária da organização judiciária do Distrito
Federal, havendo outras cujo objeto entendo que não potle
ser incluido em uma Constituição, mesmo que não seja sintética .••
Peço a V. Ex. me releve a ousadia com que exponho a
minha opinião, esperando que veja nessa ousadia antes o
propósito de corresponder á sua confiança do que a pret.ensão de fazer vingar o meu plano contra as idéias que o meu
ilustrado amigo propugna, com a maestria habitual.
Vou rematar esta longa carta, transcrevendo o meu projeto, com algumas correções, que nele introduzi, e, por aí,
V. Ex. verá como entendo que deve ser organizado o Poder
Judiciário Federal.
Do Poder Judiciário

Art.
O Poder Judiciário da República será exercido:
por um tribunal superior, com 'a determinação de
Supre'ino Tribunal;
b) pelas justiças locais, organizadas pelos Estados, e pela
União, no Distrito Federal e nos territórios;
c) pela justiça militar;
d) . pela justiça eleitoral.
Parágrafo único. Quando o exigir o aumento do Serviço do Supremo Tribunal, serão criados. t~ibunais de cire~i
tos, distribuídos pelo país, para o exerelcio das funçoes
daquele Tribunal que mencionar a lei de sua criaç~o.
Art.
O Supremo Tribunal terá a sua séde na Capital
da República e jurisdição em todo o território nacional.
Parágrafo 1.0 Compor-se-á de quinze Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre os brasileiros natos,
de notório saber Jurídico, maiores de trinta e cinco anos e
no gozo de seus direitos civis e políticos.
Parágrafo 2.0 A nomeação será sujeita á aprovação da
Assembléia Nacional, em sessão secreta, competindo, porém,
essa aprovação ao Conselho Supremo da República, se a nomeação for feita quando a Assembléia não estiver reunida •
.' Art.
Os Ministros' do Supremo Tribunal serão vitalícios, e perderão o cargo~ unicamente, por,sentença judicial.
a)

"CC
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ou por aposer.tadoria compulsória, quando atingirem a idade de setenta e cinco anos.
§ 1.0 Os seus. vencimentos serão determinados por lei,
e não poderão ser diminuidos, sob pretexto algum, não estando sujeitos a impostos de qualquer natureza.
§ 2.°
Terão direito a seus vencimentos integrais, se
forem aposentad<ls compulsoriamente, qualquer que seja o
tempo de serviço.
§ 3.0
Nos crimes de responsabilidade, os Ministros do
Supremo Tribunal serão processados ·e julgados por umtribunal especial, composLo de seis Deputados e seis Ministros,
eleitos aqueles pela Assembléia Nacional, no começo de cada
legislatura, e êstes, pelo Supremo Tribunal, sendo presidido,
pelo Presidente do Supremo Tribunal.
§ 4.0
Nos casos em que, por lei, a subsLituição se tenha de verificar, os Ministros serão substituidos pelos pro8sidentes dos tribunais superior·es legais, segundo a ord-em
que a lei estabelecer.
§ 5.°
O Presidente da República designará, dentre os
l\Iini5lros, o Procurador Geral da República, cujas ·atribuiçõesem lei serão definidas.
Art.
Cabe ao Supremo Tribunal oI'ganizar o seu regimenlo interno e a sua Secretaria, propondo ao Poder Legislativo a criação ou a supressão de empregos, conforme
as conveniências do serviço, e eleger o seu Presidente e·
Vice-Presidente, na forma e pelo tempo qtie o regimentó
determinar.
Parágrafo único.
Compete ao Presidente do Tribunal a nomeal;ão e a admissão dos empregados da Secretaria.
Art.
1)

Ao Supremo Tribunal compete:

processar e julgar, originária e privativamente:
o Presidente da República, nos crimes comuns, e os
Ministros de Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;
b)
os Ministros do Supremo Tribunal, nos crimes comuns, c os membros dos tribunais superio1'cs locais, nos,:
crimes comuns e nos de r e s p o n s a b i l i d a d e ; : :
c)
os embaixadores e :Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;
li)
as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou
entre êsLes. tins com os outros;
e) as causas e reclamações entre nações estrangeiras
e a União ou os Estados;
f)
os conflitos de jurisdição entre os juízes e os tribunais de um Estado com os juízes e, tribunais de outro
Estado;
O) a extradição de .criminosos, pedida por outras: ,na
(:ões, e a homologação de sentenças estrangeiras;
hYas ações rescisórias dos seus acórdãos;c
i~ o "habeas-corpus'" quando tenha sido deno8gado por
qualquer juiz ou tribunal local, pelo Superior Tribunal
Militar ou pelo Superior Tribunal Eleitoral," ou quando a
'coação ou ameaça fôr feita contra funcionários federal, ou
proceder de autoridades cujos atos estejam sujeitos á jurisdição do Tribunal. ou se tratar de crimes sujeitos a -essa
jurisdição, em primeira ins~ncia ou em última;,
a)
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2) rever os processos findos em matéria criminal, a
fa"Vor dos condenados, nos casos e pela forma que a lei determinar, compreendendo-se nesta atribuição os processos
militares e eleitorais e podendo a revisão ser requerida pelo
sentenci::ldo ou por qualquer pessoa e devendo sê-lo pelo
Procurador Geral da República, verificado por êste qualquer dos casos legais;·
3) julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelas justiças locais, em única ou em última instancia:
a) quando na causa fôr, de qualquer modo, interessad~ a Fazenda Nacional, e nela houver intervindo, como autora, ré, assistente ou opoente;
b) -quando \ se questionar sôbre a aplicação de uma
lei federal, e o tribunal local decidir contra a sua literal disposição;
c) - quando se questionar sôbre a vigência, ou a validade de lei federal, em face da Constituição, e lhe ,negar
aDlicacão a decisão do tribunal local;
,
d)
quando se contestar a validade de leis ou atos dos
go"Vernos locais, em face da Oonstituicão ou de lei federal,
e a decisão do tribunal local julgar válidos êsses atos, ou
essas leis impugnadas;
e'; quandú houver
diversidade de interpretacão da
mesma lei federal entre dois ou mais tribunais locais de
Estados diferentes, ou entre um dêsses tribunais e o próprio
Supremo Tribunal;
f) quando se trafar de questão de Direito Internacional, Civil ou Criminal, ou de espólio de estrangeiros, se a
espécie não estiver, de modo diferente, prevista em convenção, ou tratado;
O) quando se tratar de causa entre um Estado e habitante de outro, ou entre Estados estrangeiros e pessoa brasileira;
h) quando se tratar de ações movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contratos com o Govêrno da União,
querem convenções ou tratados da União com outras nacões;
i) quando se traLar de questões de Direito Maritimo e
Navegacão, assim no oceano, como nos rios e lagos do país;
j) quando se traLar de senLença, condenatória ou absoltltória, em proce.sso por crime político, ou por crime cometido contra serviços e interesses a cargo da União; .
4) decidir:
a) os recursos interpostos, na forma que a lei determinar, dos atos do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo local, na hipótese da violação de qualquer princípio
constitucional, relativo á organização das magistraturas
locais;
b) os recursos interpostos das decisões da justiça local,
denegatórias de habeas-corpus, ainda que a decisão seja de
Primeira instancia, e o juiz ou tribunal não o tenha concedido, por se considerar incompetente, ou por julgar não dever conhecer do, pedido.
Art. - As' -sentenças e ordens do Supremü Tribunal
serão executadas. pela autoridade judiciária que êle deter.íninar, .e a que a fôrça pública federal ou estadual prestará
auxílio, quando por ela invocado.
~
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Distrito Federal f:: dos territórios, obedecerão aos ·seguintes
princípios;
a) concurso para a investidura, nos primeiros graus;
b) acesso por merecimento e por antiguidade, na proporção de dois por antiguidade e um por merecimento;
c) nomeação e acesso, mediante proposta dos tribunais
judiciários superiores, em listas organizadas pela forma que
a lei determinar, podendo nas de merecimento entrar juristas de notório saber e, reputação, embora estranhos á ma·
gistratura;
d) vitaliciedade, não podendo o magistrado perder -r)
lugar, sinão por sentença, ou por aposentadoria voluntárl~,
ou na hipótese de atingira idade de setenta e cinco ano~,
em que será aposentado, compulsoriamente;
e) inamovibilidade, para o efeito de não ser removido,
sinão a pedido seu, por acesso voluntário, ou por proposta
do tribunal superior local, quando assim o exigir o serviço
público;
f) dois graus de jurisdição, havendo sempre recurso,
ex-officio para o tribunal superior local, nos casos do art...,
n. 3, letras a, {, fi, i e j, sem prejuizo, porém, das hipóteses
de jurisdição originária. dos tribunais superiores' e do ·estabeleciment.. d'l. :.lvadai: pa.r~ a~ p(:queJlh~ caus:.;.s;
g) incompatibilidade
absoluta da função judiciária
com qualquer outra funcão pública, exceto as do magistério
superior e as da justiça ~leitoral;
lL) irredutibilidade de venc:imentos,
nos têrmos do
art. .. , § 1°, não podendo o seu pagamento, em caso algum,
ser retardado por mais de três meses;
i) fixação, em lei federal, do mínimo de remuneraçã.o
dos juízes das duas instancias, conforme as condições peculinres àe cada Estado;
j) inalterabilidade
da divisão judiciária do EstatJt",
sinüo no têrmo de cada decênio, contado da última.
Art. - As mngislraturas locais, além das atribuiçõn<;
comuns c ordin:iria~ qlle a lei local lhes conferir. terão
sempre ns mencionadas no art ... , n. 3, letras A, F. G, H. I
e J, c as suas decisões, nas matérias de sua competência
porão têrmos aos processo;;, salvo nos casos mencionadas no
mesmo artigo.
Art. - Ficam mantidas a instituiç~o do Juri e as jU!ltit·as de paz, reguladas a eleição e a competência desta.,
pelas leis locais. Além dos juízes vitalícios, podem ser criados juízes inferiores, de mandato limitado a certo tempo.
para as causas de pequeno valor e preparo das da competência daqueles juízes, regulando as mesmas leis as condições de nomeação dêsses juízes inferiores, sua competência
e tempo de exercício.
Art. - Fica mantido, em toda a República, o Ministério
Público Federal, que, sob a direção do Ministro Procurador
Geral da República,' será organizado por lei.
Art. - A justiça militar, para o processo e julgamento
dos êrimes militares, compor-se-á de um Superior Tribunal
Militar, com séde na Capital da República, e de auditores é
conselhos necessái'ios para a formação da culpa e julgamento daqueles crimes.
§ 1.°. Os membros do Superior Tribunal Militar e os
auditores· serão yitalícios e só pefderão os seus cargos em
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virtude de sentença, não podendo os auditores ser removidos, sinão a pedido, pOI' necessidade do serviço militar
ou proposta do Superior Tribunal Militar, quando assim o
exigir o servico público.
§ 2.0 Será regulada por lei a organização da justiça m:litaI' .
Artigo. A justiça eleitoral, destinada ás funções judiciaria~ e outras designadas em sua lei organica, terá por órgãos:
- o Tribunal Sup.erior, na Capital da República, um Tribunal Regional, no Districto Federal, na Capital de cada Estado,
e nas dos territórios em que a ler o instituir, e de juízes·
eleitorais, em cada comarca.
§ 1.0 A lei fixará o número de juízes dêsses tribunais,
sendo o Superior Tribunal presidido pelo Vice-Presidente do
Supremo Tribunal, e os Tribunais Regionais, pelos Vice-Presidentes dos tribunais superiores locais.
§ 2.° O Tribunal Superior, além do seu Presidente, compor-se-á de juízes efetivos e substitutos, escolhidos do modo
seguinte; a) um terço sorteado dentre os Ministros do Supremo Tribunal; b) outro terço sorteado dentre os membros
da Córte de Apelação; c) o terço restante nomeado pelo Presidente da República, dentre os cidadãos de notável saber
jurídico e reputação ilibada e que preencherem as condições
que a lei determinar.
§ 3.° Os Tribunais Regionais compor-se-ão por processo
idêntico, sendo um terço dos seus membros sorteado dentre
os do tribunal superior local, outro, dentre os juízes vitalícios da Capital e das comarcas vizinhas, segundo a lista qUI;l
fôr organizada, e o restante nomeado pelo Presidente da
República.
§ 4.0 Nas comarcas, as fun.;ões dos juizes eleitorais serão
exercidas pelos juizes nocais, nas condições que a lei ordinária determinar.
§ 5. 0 Os tribunais eleitorais exercerão as suas funções
por oito anos, sendo, no fim dêsse tempo, substituidos pOt'
outros. organizados no forma dos parágrafos 2° C 3°. .
§ 6.0 A organização da justiça eleitoral será regulada por
lei, que fixará as atribuicões dos seus diversos órgIíos e fixará os vencimentos dos juízes e funcionários, niío sendo vedadas as acumulações.
.
São estas as observac;:ões que entendi fazer acerca das
emendas que V. Ex. se dignou sujeitar ã minha apreciação.
Reiterando a segurança da minha alta estima, subscr~
ovo-me, seu amigo grato e colega admirador-Arthur Ribeiro.
RESPOSTA no SR. LEVf CARNEmo

Exmo. Sr. ministro Artur Ribeior.
Meu venerando mestre e eminente amigo;
Acabo de ler a preciosa carta, datada de 27 d~ Janeir.o
último e que recebi ontem de suas mãos, por ocaSlaO da VIsita qúe lhe fiz.
_
.'
Agradeço muito penhorado,. as ·expressoes n?mlamente
generosas com que V. Ex. me bQnra nessas ~ag1Das, e felicit.o-me por haver provocado. essa nova e ~)1'1IEante exposição dos motivos do seu proJeto de OrgaDlzaçao constltu. cionaI do··Poder Judiciário, e a apresentação da' redação definitiva do mesmo projeto. Tanto mais quanto V. Ex. teve
a bondade de autorizar-me a fazer publicar o seu notável
,trabalho.
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Reconheço que o anteprojeto elaborado pela comissão
governamental, se afastou do projeto de V • Ex. ao admitir
que uma lei federal regulasse a organização da justiça nos
Estados. V. Ex. preferiu consignar, na propria GonstituiCão, todos os princípios a que deva obedecer essa organização.
Como terá V. Ex. Vlsto no meu substitutivo, tenho a
felicidade de estar, neste ponto, de inteiro acôrdo com V. Ex.,
e acredito mesmo que essa é a grande e benemerita iniciativa de V. Ex. e a melhor inovação do seu projeto. Não a
tive, porém, em vista, quando me referi á identidade do
anteprojeto e do projeto de V. Ex., mas apenas me referia
aos dispositivos sôbre a competência dos juízes e tribunais.
Não poderia - mnito menos neste momento de trabalho
absorvente e inadiável- tentar discutir com V. Ex. a questão doutrinária suscitada. Permito-me, apenas, reportar-me
ás ponderações que tive ensejo de apresentar, oralmente, a
V. Ex. Quanto aos inconvenientes e embaraços da situação
atual, peço vênia para ponderar que ficarão removidos desde
que prevaleçam dois alvitres que consignei no meu substittLtivo: a possibilidade da deprecata de diligência ás justiça~
estaduais e o carater facultativo (como nos Estados Unidos)
da competência federal para as causas entre cidadãos dos
Estados diferentes. Em relação á matéria criminal, creio que
os crimes de moeda falsa, e mesmo os de usa de entorpE:centes, ficaram impunes nas justiças estaduais. Talvez daí Sé
possa colher um dos melhorel! argumentos em favôr da COl4·
servação dos juízes seccionais.
Sinto bem que o projeto deliberado por V. Ex., com a
sua excepcional competência, está conquistando todas as adesões. Constituo-me, neste caso, "advogado do diabo", para
formular, apenas, algumas ponderacões, que dcsej(, sinceramente ver destruidas pelos falos decorrentes da adoeão dêsse
projeto.
Em referência a certos dispositivos, que incluí no substitutivo, sei bem que melhor ficariam em l~ll1a lei de organizacão judiciária. O mal é que, assim, não,..teriam eficiência garantida, não se aplicariam a todo o território nacional
(pois bem V. Ex., nem eu queremos lei federal de organizaCão do Poder Judiciário), e em pouco tempo cerlos interesses subalternos os aerrogariam facilmente. l\Iuito se tem
debatido sObre a conceituação da "matéria constitucional".
Eu adoto um ponto de vista que. se poderá considerar m~ra
mente pragmático. Levo á Constitllicão tudo o que deva ficar
fóra do alcance do legislador ordinário, inacessível ás sua:;
fraquezas e condescendências. Ainda que assim - com que
pesar - possa comprometer a estética da construção...
Especialmente quanto á nomeação do Procurador Geral
da República. reconheço a relevancia das objeções formuladas por V. Ex. Não as esquecera, quàndo preferi a solução
que consignei no substitutivo. Em dúvida, porém, mantive
o dispositivo do anteprojet,o, que também apresenta certae
vantagens. .
Perdoe-me V. Ex.- o desalinho destas palavras, e permita-me deixar aqui exPresso o meu profundo reconhecimento pela sua generosidade a par do mais sincero apreco
pelos seus altos merecimentos e virtudes, subscrevendo-mE'.
- e V. Ex. muito atento venerador e criado obgmo.
Sala dnsC.omissões, 2-2-934. _. Levi. Carneiro.

DECLARAÇÃO DE DIREITOS E
DEVERES
Parecer do Sr. João Marques dos Reis
Ao titulo VIII -

Da declal'CLfcio de dü'eitos e deveres -

foram apresentadas sessenta e quatl'o (64) emendas, que
examinamos detida e cuidadosamente.
. A bancada baiana (Partido .social Democrático) absteve-se, no' particular, de contribuir com as suas sugestões,
como o fez quanto ás demais partes, do Anteprojeto, pela
circunstancia de estar um dos seus membros incumbido do
estudo do mesmo.
Guardando a órdem numérica da sua apresentação, damos em seguida a indicação de como tais emendas influiram
na elabora.çüo do substitutivo apresentado:
EMEI"DAS

N. 21~ - Atendida com alterações .
.N. 21-M - Aceita a sugestão, ficando á lei ordinária
estabelecer as particularidades.
iN. 121 Pareceu-nos que cogita de assunto melhormente enquadrável noutro título, quiçá de matéria de regime
penitenciário.
iN. 16'2 Atendida.
iN. 10(33 - Pareceu preferível conservar a referência ao
Poder' Executivo, aditando-lhe o Legislativo.
N. 19!} - Não pareceu razoável alterar o critério do
Anteprojecto, que reproduz o da Constituição de 1891.
N. 205 - Não encontramos razão para a alt.eração proposta.
N. 232 - Foi aceita a sugestão.
N. 251 - Não atendida; pareceu preferível manter o
Anteprojeto.
N. 251_~ - . Não atendida; seria ínÍ'quo deixar de considerar a situação dos menores brasileiros; o naturalizado,
na situação figurada, merece tratamento á parte.
'N. 3.2i2 - Não atendida; a in-comunicabilidade. pode
ser._ necessária, e não apresenta Os temidos inconveroentes,
désae que determinada apenas pela autoridade judiciária,
limitado o máximo de seu prazo.
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N. 337 - Atendida; houve omissão no Anteprojeto.
N. 417 - Não atendida; parece razoável o prazo eStatuído.
N. 418 - Não atendida.
N. 419 - Não atendida a supressão proposta; foi modi/ficado o dispositivo.
N. 420 - Não atendida; manteve-se o Anteprojeto.
N. 440 - Atendida; são convincentes os argumentos
aduzidos.
N. 441 '-'- Atendida.
N. 480 - Não atendida; foi modificado o Anteprojeto.
N. 486 - Atendidas diversas das suas sugestões.
N. 487 - Atendida quanto ã supressão.
N. 526- - Aceitou-se a sugestão.
,=-=~
N. 586 - Não atendida; manteve-se o Anteprojeto.
N. "605 - Aceita a sugestão:
IN. 70S - Não atendida; deu-se redação diversa.
N. 709 - Não attendida; manteve-se o Anteprojeto.
N. 710 - Não atendida; pareceu preferível acentuar
êsse , aspecto.
N. 711 - Atendida.
N. 71·2 - Atendida.
N. 713 - Não atendida.
N. 714 - Aceita a sugestão.
N. 7115 - Atendida.
N. 716 - Não atendida.
N. 717 - Aceita a sugestão, modificou-se o Anteprojeto.
N. 718 - Atendida em parte.
N. 719 - Foi alterada a redação do Anteprojeto.
N. 720 - Aceita a sugestão.
iN. 7.21 - Atendida em parte.
N. 722 - Aceita a sugestão.
,
N. 723 - Não atendida; a disposição é um complemento
necessário da liberdade de manifesLação do pensamento.
N. 724 - Deu-se redação diferente.
N. 725'- Não atendida; não parece que o mandado de
segurança tenha a aplicação que aí se lhe atribue.
N. 726 - Atendida a sugestão; deu-se nova feição ao
dispositivo .
.N. 727 - Atendida.
N. 728 - Atendida.
N. 729 - Atendida.
N. 730 - Atendida.
N. 731 - Aceita a sugestão; manteve-se o critério da
Constituição de 1891.
N. 7·32 - Atendida.
N. 739-Z - Não atendida.
iN. 740-A - Aceita a sugestão.
N. 840 - Aceita a sugestão.
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N. 907 - Atendida; sem a restricão ao pleito judicial
e estabeleci.da a distinção entre a nulidade e a anulação do
ato.
N. 9.41 - Não atendida; menos por sentimento de piedade do que pela eonciência da nossa imper:feição e fali'bilidade, devemos repelir a pena de morte; fique ela, medida
extrema forçada pelas cireunstancias, para oS momentos de
guerra com. o estrangeiro.
N. 1.076 - Não ate-nàida; foi alterada a redação do
Anleprojeto e, com ela, a extensão da medida.
N .. :1.131 - Atendida.
N.. :1.132 - Atendida.
N. 1.133 - Não atendida; manteve-se o Anteprojeto; o
mandado de segurança não substitue o habeas-corpus.
N. 1.151 - Não atendida; manteve-se o Anteprojeto.
N. 1.1&5 - Aceita a sugestüo, ampliol;l-se o principio
á lei processual.
N. :1.156 - Não atendida.
N. :I. 157 - Não atendida; modificou-se o Anteprojeto.
N. ,:I. 1-59- - Aceita a sugestão.
iN. '1.166 - Não atendida.
Pôde afirmar o professor Hm'old Lasky: "Cada Estado se conhece pelos direitos que afirma. Julga-se a sua
natureza pela contribuil;ão que êle leva á felicidade humana. Consequentemente, o Estado não é, ao mp.nos para a filosofia política, uma simples organização soberana, dotada
do poder de se fazer obedecida. Não pode, sinão em um
,::enlido estritamente legal. exigir a fidelidade de seus súditos em razão da sua utilidade. O cidadão, pois, pelo sér
cidadão, tem o dever de examinar o motivo e o caráter dos
atos governamentais. Não serão justos pelo só fato da autoridade de que emanam.
E' preciso apreciá.-Ios por uma pedra de toque. Devem
responder a um certo desígnio. A bem dizer, o .Estado não
cria os direitos; reconllece-os; e o seu caráter aparecerá nos
direitos que êle reconhecer em uma certa época. >.
Sejam os direitos intOl'flSSes juridicamente protegidos,
sejam pret.enf;üe~".reconhecidas pelo E:;;tado, !feito é asseverar que êles "não são históricos, no sentido de que houve
l.empo em que conquistaram o seu reconhecimento; não são
nat.urais, no sentido de que dêles se possa organizar uma·
lista permanente e imutável. São históricos, porque, em
uma cel'taépoca e um d~do lugar, são exigidos pelo caráter
que a civilização reveste; e são naturais por isso que, nos
mesmos limites, os fatos lhes exigem o reconhecimento."
Não seria .possivel o Estado que, em princípio, negasse
a alguns" o que a outros assegurasse; do mesmo modo que
sempre seI'lá necessário que a autoridade do Estado assente
menos na fôrça do QUe, na moral das suas determinações.
De um lado, será mistér reduzir ao mínimo a limitação,
a restrição das liberdades, permitindo que a vontade conserve a sua autonomia, enquanto bôa e legítima; de outro, os
fatos, a experiência, demonstram que o equilíbrio social, capaz~déasségurar a prosperidade· das nacões, se origina da
l'iberdade na desigualdade, por tal maneira entendida que. a.
VOLUME X
25
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colônia de direitos de {lada um esteja ao abrigo da invasão
terceiros.
E' certo que á concepção individualista do direito substitue, de algum tempo, a do direito social, fundado na solidariedade -com qUe se procuram estreitar os Ial)Os de todos
os componentes da socienade.
Assim, pois. os direitos individuais, submetidos á sua
invencível relatividade,' não podem ser abusivamente exercidos, e a ordem pública, o interesse social, as exigências
da autonomi,a colétiva, a ·cada pa!;so. lhes imprimem restri1;õesque, entret.anto, lhes res1peíLam a substancia e procuram harmonizá-los com aqueles supremos intúitos de assegurar a harmonia ria coexistência humana.
Partjn{]o do princí,pio de que uma injunção do direito
não é imperativo do forte ao fraco, e sim um imperativo
levado a todos pelo sentimento da massa, ou pela conciência
popular, bem se pode compreender, conciliando-os, a' coexistênoia de preceitos assecuratórios dos direitos individuais e
dos interesses da coletividade.
Ao organizar o título VIU do projeto não presidiu qualquer preocupação de alterar o AnteprOjeto que, nessa como
em muitas outras passagens, é notavelmente digno de apreCO e admiração. Procuramos auscultar, at.ravésdas emendas
e de outras manifestações do sentir da Assembléia. o pensamento dominante. De qualquer modo.
substitutivo a'Presentado é, apenas, um ponto de partida, uma base para estudo e dellberação da Comissão Gonstilucional e da Assembléia, que, .certo, 'se hão de orientar pela verdade de que
"o direito busca ordenar a sociedade e não a eg.fera da nossa concifmcia" e·que. se é verdade 'que "regime constitucional significa estrutura jurídica democrática e reconhecimento dos postulados supremos da personalidade, com plena
garantia dos seus direitos indivi{luais". se dentro numa 6'('dem jurídica constitucional não há instituição, conceito, nem
interesse que valham mais do qUe liberdade e democracia,
também li verdade inconfundível qUe "sendo, untes de tudo,
moral o problema da democracia", como o assevera. Barthélernll, nunca será demais a advertência rle ql.1e "não há
carta ou constituição ,que isente um povo da necessidade
de ser prudente e o torne feliz e tranquilo em despeito das
suas loucuras."
A apreciação da douta Comissão Constitucional subme.tcmo.~ o ah-Hre de alLertll' n mél.odo seguido pelo' Anteprojeto, ,quando cstat.l.liu titulos cspeCiuis, autônomos. para "a
religião". "a família"', ":1 cultura e o ensino" oe "a órdem
econômi.ca e social". Bmbora conservando a epígrafe "declarae.ão de direitos e deveres", sem expressa menção das
!Jarantin.~. que ali est.ão, positivamente. incluídas e ~ssegura
das. lembl'aóamos que, j;ob a'quela epígrafe. se poderiam enquadrar os "direitos e deveres fundamentais" e, em seguida.
os dispositivos que se referem aos títulos IX, X, XI e XII
do Anteprojeto .
.Incluimos na "declaracão de direitos e deveres" ,o número relativo á propriedade, não SÓ pelo se nos ter afigurado essencial . como para haver harmonia e correspondência entre o art". 102 e os vários números em que se desdobra. Também aí fizemos incluir dispositivo qUe reproduz o
Código Civil nl) qUe tange á restrição .do domínio da lei
noVa. Assim. ao invés de proibir leis retroativas, como
era pensamento'das emendas o. 7.17, do Deputado Th. Mon~e

°
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teiro de Barros Filho e outros, e n. 23, do Deputado Henrique Dodsworth e outros, adotamos, o alvitre da emenda
n. 304, do Deputado Mlário de Andrade Ramos.
Também introduzimos entre as declarações de direitos
e deveres_prec_eitos relativos a privHégios de invenção, direitos, autorais e marcas de fábrica e coméreio, atendendo á
emenda n. 337, do Deputado Cunha Melo.
Aceitando a sugestão da emenda n. 605, do Deputado
Augusto Amaral Peixoto e outros, indicamos o direito á subsistência entre OS assegurados a brasileiros e a estrangeiros
residentes no P,aís e aditamos, correspondentemente, um. número novo aos em que desdobrára o Anteprojeto o art. 102~
[E assim formulamos o substitutivo:
TíTULO VIII

Declaração de direitos e deveres

Art.. 102. A brasileiros e a estrangeiros residentes no
Brasil se assegura ã inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual, á propriedade e á
subsistência, nos s.eguintes têrmos:
1 - Todos são iguais perante a lei, sem privilégio de
nascimento, s~xo, classe social, rilqueza, crenças religiosas e
idéias políticas, desde que se não oponham ao sentimento de
Pátria.
2 - Não se reconhecem fóros de nobreza, nem Se criarão títulos nobilitários.
3 - Ninguem será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude de lei.
4 - Salvo flagrante delito, ninguem será prêso, a não
ser, mediante órdem escrita da autoridade competente, nos
casos expressos em lei.
5 - Excetuados os casos de prisão preventiva ou pronúncia, a pessõa detida ou prêsa será, dentro de 24 horas,
apresentada ao Juiz competente que, em 72 horas. no maximo. deIiberaI~:l a respeito. Si mantiver a privação da liber'dade. o Juiz fornecel".i. incontinenti. ao preso not.a de culpa.
que conteNi o motivo da coação e o nome das testemunhas.
Este pa1'lágrafo não se aplica ás prisões de caráter militar.
6 - Ninguém será ccnservado em prisão, si prestar
fianca idônea, nos casos em que a lei a admitir.
7 - Aos acusados se assegurará a mais ampla defesa,
com os meios e recursos a ela pertinentes. conferida aos
pobres a faculdade de ,quaisquer diligências e atos de processos, cabíveis á espécie, independente de emolumentos e
custas.
8 -. Ninguém será. sentenciado, senão por autoridade
competente, em virtude de lei anterior ao fato arguido e na
fórma por esta regulada.
9 - Em qualquer caso, a punição será a prescrita em
lei vigent·e. á época do ato ou da omissão puníveL A. lei
penal, inclusive a processual, só retroagirá para benefício do
delinquente..
.
c cO=='io '=~ Não haverá prisão"pordívid~, multas administrativas, nem custas, ressalvadas as hipóteses de conversão
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penal, inclusive das dívidas provenientes de condenação judiciária tornada ineficiente por malícia OU fraude do devedor.
i i - Somente a autoridade judiciária poderá determi.
nar, e por prazo não maior de 72 horas, a incomunicabiUdade do prêso.
12 :.- E' livre a manifestação do pensamento, independente de censura, sob a responsa,bilidade de cada um
pelos abusos que cometer; a) não é permitido o anonimato;
b) é assegurado o -direito de resposta; c) a lei adotaIlá medidas restritivas e proibitivas de publicações, espetáculos e
representações imorais, bem como de qualquer propaganda
de gUerras, preconceitos de ~a, cõr ou religião, e de pro.
cessos violentos para modificação do regime político e social.
13 - Apenas os brasileiros poderão exercer, com. res. ponsabilidade principal e de orientação, a imprensa noticiosa ou política.
1-4 - Sa}.vo o de renda, nenhum imposto gravará diretamente o livro, o periódico, nem a profissão de escritor ou
jornalista. .
15 - Nenhuma pena passará da pessõa ou do património do delinquente.
16 - Não é permitida a aplicação de pena perpétua, de
confisco, de banimento e de morte, ressalvadas, quanto á
esta, a~ disposições da legislação militar, em tempo de guerra com o esti'angeiro.
17 - Dar-se-á o habeas-corpus, sempr.e que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer, em sua liberdade,
violê~ci.a ou coação por ilegalidade OU abuso de poder.
18 - A quem tiver direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional do
Poder Legislativo, ou manifestamente ilegal do Poder Executivo, é facultado requerer mandado de segurança ao Juiz
competente, para impedir a prática 90 ato ou restabelecer a
situaoção anterior -ao mesmo, a.té que sôbre o assunto se manifeste, irrecorrivelmente, o Poder Judiciário. O processo
sel'á sumaríssimo e o .mandado não caberá si o requerente
tiver, dêsde mais de 30 dias, .conhecimento do ato.
19 - Não haverá fõro privilegiado, nem tribunaie; de exceção. As leis de organização judiciária providenciarão sôbre os juizos especiais exigidos pela natureza. das causas.
;20 - A ,Ça.sa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguem
aí podendo penetrar, de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a vítimas de crimes OU desastres,
nem de dia, senão nos casos e pela fórma prescritos em lei.
21 - E' inviolável o sigilo da correspondência, salvo,a
censura em caso de guerra ou estado de sitio.
122 - A todos é lícito assooiarem-se e reunirem-se sem
armas, não podendo' a polícia intervir ~enão para assegurar
ou restabelecer a 6rdem públiêa.
23 - E' permitido a cada um representar, mediante petição, aos poderes. públicos, denunciar abusos das autoridades e promover-lhes a responsabilidade.
~ Qualquer cidadão será parte legítima par.a pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos
ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios.
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25 - E' assegurado olivre exercício de qualquer profissão, observadas as prescrições de lei atinentes á capaciadde
técnica e ao interêsse público.
26 - Nenlium tributo será cobrado senão em virtude
de lei especial, não podendo anraDJger período anterior á vigência da lei que o autorise.
27. - A lei não prejudicará: a) o direito adquirido; b)
o ato jurídico perfeito; c) a coisa julgada.
28 - Em tempo de paz, salvo a exigência de passaporte, qual'quer pessõa poderá entrar no território nacional, ou
.c
dêle saír.
29· A União poderá expulsar do território nacional
os estrangeiros perigosos á órdem pública ou nocivos aos
interêsses do País, salvo si forem casados, dêsde mais de três
anos, com brasileiras oU tiverem filhos brasileiros menores.
30 - Nem mesmo em estado de guerra, o brasileiro poderá ser deportado ou expulso do território nacional.
31 - Não será concedida a extradi~ão de nenhum braaileiro para ser processado OU punido.
32 - A União não poderá subscrever convênio ou tralado que tenha por objeto a extradição de delinquenles político-sociais.
33 - E' garantido o direito de propriedade, que não
poderá ser exercido contra o.. inlel'êsse social. A expropriacão, por necessi'dade ou utilidade pública, poderá fazer-se
nos têrmos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em
caso de perigo iminente, como guerra ou comoção. intestina,
poderão as autoridades competentes usar da pripriedade
particular at'é onde o bem público o exija, garantido ao proprietário o direito á indenização posterior.
34 Os inventos industriais pertencerão aos seus aulares, aos quais se garantirá, em lei, um privilégio temporário, ou será concedido um pI'êmio razoável quando haja
conveniência de vulgarização dos inventos.
35 - Aos autores de obras litel'lá:rias e artísticas é assegurado o direito exclusivo de reproduzí-Ias pela imprensa
ou por qual·quer outro processo. ~sse direito se transmitirá
aos herdeiros dos autores, pelo tempo que a lei determinar.
36 A propriedade das marcas de indústria e de co..;
mércio é assegurada nos têrmos da lei.
37 - A todos se reconhece o direito de prover á sua
subsistência, mediante trabalho honesto, compatível com a
.sua capacidade. Ao Poder Público incumbe amparar aos
que, involuntariamente, se encõntrem em indigência.
38 - Por motivo de convicções científicas, filosóficas,
morais ou religiosas, nenhum cidadão será privado de qualquer dos seus direitos, nem poderá, sob pena de perda da
cidadania, além de outras que a lei estatuir, eximir-se ao
cumprimento de. qualquer de seus deveres.
Art. 103 - A especificação dos direitos e deveres ex-:
pressas nesta Constituiçãõ não exclue outros. não menos result:mtes do regime político-social que ela estabelece, dos
princípios que consigna e da fórma de govêrno adotada pela

-.·Xa1;ão'~·Bl'3sileira.

R:o, Feyereiro 2-934. -

João Marques dos Reis.

DA DEFESA NACIONAL E. RELIGIÃO
EXPOSIÇÃO
Na elaboração do substitutivo, ora apresentado, procurou-se conciliar os dispositivos do Anteprojeto que consultavam os interêsses da defesa nacional com outros de
vital importancia para a mesma instituição, e que não haviam sido consignados. Nenhuma feição pessoal foi nêle
impressa. As correções, supressões e ampliações feitas obedeceram, na maioria dos casos, a sugestões oferecidas
em
emendas, tendo-se a preocupação de refletir o pensamento
dominante. Na parte referente á organização e competência
da justiça militar, é que se procedeu a alterações mais profundas no sentido de dotar essa instituição de órgão e meios
adequados e. indispensáveis á sua verdadeira finalidade.
Foram· tomadas em consideração, como se disse, várias
emendas. Algumas no seu todo, outras em parte, conforme,
facilmente, se verificará das citações feitas á margem dos
artigos e parágrafos.
Emendas rejeitadas:
a) a de n. 21 c., do Deputado Miguel Couto.
Esta
emenda, além de não dever ser aceita porque procura consignar no texto constitucional matéria pertinente á legislação ordinária, encerra errôneos conceitos sôbre o serviço
militar e a sua natureza. Está em contradição com a experiência moderna, com o que se - observa em quasi toâos os
países adiantados e não satisfaz os interêsses da. defesa nacional. Ao contrario, não os atende convenientemente;
b) a de n. 111, do Deputado João Beraldo. Esta emenda
ficou prejudicada, em virtude da alteráção feita no "substitutivo'" ao art. 78 do Anteprojeto. Sendo o serviço militar regulado por lei ordinária, naturalmente as mulheres
serão excluidas da obrigatoriedade - combatente em tempo
de paz, cumprindo-lhes, aliás, em tempo de guerra, os deveres compatíveis com o seu sexo, em socorro da Pátria.
Nas classes anexas, nos hospitais, nos laboratórios, nas ambulancias, nns fábricas, arsenais, nas estações r~guladoras,
policiamento, gares e outros departamentos da zona do interior. As nações, hoje em dia, não prescindem,- antes instrueme preparam as mulheres para a defesa da Pátria;
c) a de n. 179, do Deputado Luiz Sucupira. Não procede o argumento. O posto honorário não deve ser proibido,
.='por -c-ônsistir num prêmio de valor moral aos civis, que se
distinguirem no serviCoda Páttia. Sendo a sua investidura
inconfundível com .a profissional e correspondendô a uma
~

-392 -

tradição nossa, não há como compat'á~lo com a mania do
.coronelato a que alude a emenda. O abuso, na sua concessão,
não justifica, por si só, a e':'Cclusão desejada;
d)a de 11. 334,· do Deputado PUnio Tourinho. Supressa
que foi no substitutivo a parte final do § 2° do art. 79
$:lo Anteprojeto, ficou a emenda prejudicada. A lei ordinária
é que regularam o acesso, podendo, assim, aceitar o requisito
da "antiguidade", quando produtiva, entre os essenciais, qu~
são os relativos ao merecimento e á capacidade técnica profissional;
e) a de n. 352, do Deputado Francisco de Moura e outros. O substitutivo, no art. 80, § 2°, especifiea os casOs em
que se permite a pena de morte e a ampliação da jurisdiçãc
dos tribunais militares. A pena de morte s6 será aplicável
em caso de guerra externa. Os argumentos da emenda não
procedem, pois, em. faCe da nova redação adotada, que consulta os interêsses aa defesa nacional, ela não será efetivada
nas comoções intestinas, está de acõrdo com a legislação da'>
. nações cultas;
f) a de n. 517, do Deputado Alexandre Siciliano Junior
e outros. Esta emenda, embora encerre matéria de certa
relevancia, pensamos que deve ser relegada para a legislação ordinária;
g) a de n. 533. do DeputadCt Nero de Macedo e outros.
O § 2° do art. 77 constante do substitutivo não proibe a organização de polícias militares ou civis nos Estados.. nem
fere a autonomia destes. Pretende, apenas, evitar o mal
gravfssimo da instituição de verdadeiros exércitos estaduais,
-que, consumindo enorme renda, enfraqu.ece a autoridade da
União. Montendo o staht quO, investe o Presidente da República, com audiência do Conselho Superior da Defesa Nacional, do contrôle da organização dessas forças, de acôrdo
com as reais necessidades locais. Assim, essas instituições
,estaduais preencherão melhor as suas verdadeiras finalidades, continuando a .prestal' os seus assinalados serviços, na
paz e na guerra, ao Brasil unido e forte. O banditismo do
.Norde~te. ti. que alude a emenda, é menos uma resultante da
falta de aparelhamento policial do que de instrucão e assistência governamental ao sertanejo; ,
h) a de n. 589, do Deputado: Lino Leme e outro. Esta
emenda ficou prejudicada, em razão daalteracão sofrida no
c.art. 78, § 1°, do AnteproJeto;
i) a de n. 770, do Deputado Mário Whately c outros.
A matéria deve ser regida por lei ordinária. Recusada, por
êsse motivo; .
,
i) a de n. 771, do Deputado Mário Whately e outro'>.
A matéria dessa emenda deve ser objeto de lei' ordinária.
Não é âconselhável sua inclusão na Constituição;
k) a de n. 829, do DE!putado Campos do Amaral e outros. Não se deve confundir Exército de terra, mar e ar com
instituições policiais. militarizadas ou não. Suas fin~lidades
.são diversas. O Exército, tem missão especial toomco-profissionaL É o instrumento de fôrca permanente, racional e
material, da unidade e dntegridade da Pátria e dé defesa
do Estado. O fim da polícia é de prevenção e repressão aos
crimes de natureza comum. As guerras modernas não têm
como atores somente as forças armadas permanentes, 'e_ sim
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toda ~ naciona.li~ade. Daí, a necess"idade imperiosa de preparaçao dos CIVlg para ela. A história nos tem mostrado
que nem só as polícias estaduais têm pelejado ao lado do
Exército- nas lutas externas ou internas do País. O povo
também o tem, de maneira espontanea, eficaz e patriótica.
E nem por is,so pretendem ser Exército, mas apenas reserva
dêle. Se é certo que os Exércitos de terra, mar e ar devem
ser aumentados, nos quadros e nas tropas, os poderes competentes o farão; mas sem confusõe6 com o elemento civil
e as milícias estaduais. Cada qual tem sua missão a cumprir. Rejeitou-se a emenda por essas e outras razões evidentes;
l) a de n. 78, do Deputado César Tinôco. A matéria
da emenda deve ser relegada á legislação ordinária;
m) a de n. 102, do Deputado Medeiros Neto e outros.
Prejudicada em face da alteração proposta no substitutivo
ao § 2° do art. 77 do Anteprojeto;
n) a de n. 1.Q21, do Deputado Clemente Mariani e ou.tros. Reputada desnecessária a emenda. A fraude, por ventura forgicada, seria inconstitucional;
o) a de n. 1.071, do Depuf.ado Odon Bezerra. Não há
razão para o acréscimo sugerido. As forças armadas compreendem os homens em atividade e os em reserva. Por
'Outro lado, as milícias estaduais são forças auxiliares do
Exército de ia linha, as quais têm sido empregadas nos
casos de guerra. Inegavelmente têm mostrado eficiência .~
bravura. Mas á lei ordinária é que incumbe regular a situação dessas milícias, dando-lhes as garantias necessárias.
Quanto ao que Se refere aos parágrafos 2°e 3° já se acha
previsto no substitutivo;
p) a de n. 1.072, do Deputado Odon Bezerra. Não foi
atendida, em sua primeira parte, pelas razões já aduzidas
no ligeiro parecer dado sôbre a emenda 829, sendo-o na
parte referente ao § 3° do art. 79;
.
. q) a de n. 1.073. Não aceita. Não só pelos motivos
já exarados no sucinto parecer sObre a emenda n. 829, como
por ser matéria pet:.tinente á legislação ordinária;
r) a de n. 1.085, do Deputado Veiga Cabral e outros.
A mat.éria consta, em síntese, do substitutivo apreSentado;
. 8) a de n. 1.091, do Deputado Moura Carvalho. Com
a supressão da última parte do § 2° do art. 79, constante
do substitutivo, perdeu a emenda a sua razão de ser. A ma-"
téria será objeto de lei ordinária;
t) a de n.1. 092, do Deputado Moura Qarvalho. A. r;na!ária consignada no § 4° do art. 79 compreende o mlhtar
em geral e não apenas "os oficiais". Recusada;
u) a de n. 1.146, do Deputado Asdrubal Gwyer de Azevedo. Prejudicada, em virtu{\e da alteratão do § 2° do art. 79.
Quanto á sugestão para proibir-se a promoção por.8:to de
bravura não se justifica. A bravura deve ser o apanagl'o 'dos
militares e cumpre cultivá-la e incentivá-la s~mpre onde ela
se manifeste;
. .
11) a de n. :1.161, do Deputado Xavier de Oliveira. Esta
. emenda, embora de alcance, não deve ser enq,?adrada nesta
secção da defesa nacionaL Seu assunto condIZ melhor na
parte re!ativa á "declaração de :direitos'";
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.1:) a de n. 1.162, . do Deputado Xavier de Oliveirá.
",Opina-se pela rejeição por tratar-se de matéria pertinente á
legislação ordinária;
y) a de n. 1.198, do Deputado Asdrubal Gwyer de Azevedo. Pr.ejudicada em virtude da alteração operada no § 20
do art. 78 do Anteprojeto;
z) a de n. 1. 238, do Deputado J. Ferreira de Sousa.
Prejudicada.
exercício dos direitos políticos deve estar
sub'ordinado ao cumprimento das obrigações para com a
Pát.ria. A legisla<.:.ão eleitoral vigente assim o reconhece e,
para tanto, se manifesta a tendência geral dos povos.
Eis, em síntese, muito rapida, as razões que guiaram a
feitura do presente substitutivo, que os relatores abaL'Co
apresentam á douta Comissão Constitucional.
. Sala das Sessões, 5 de Fevereiro de 1934. - G6is Montetro. - Nero de Macedo. Com restrições.

°

Substitutivo proposto á Comissão Constitucional pelos relatores Deputados Manuel César de Góis Monteiro e Nero
de Macêdo. sôbre a Secção VII, do Anteprojeto relativa
á Defesa Nacional.
,
(Artigos 75 a 80)
SECÇÃO Vil
DA DEFESA NACIONAL

°

Art. 75.
Presidente da Republica é o chefe supremo
de todas as forças militares da União, administrando-as por
intermédio dos órgãos do alto comando.
(:Mantida a redação do Ant.eprojeto. com a substituição
apenas da locução "e as administrará" pela "administrando-as" .)
§ 1.0 Todas as questões relativas á defesa nacional serão
estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior da Defesa
Nacional e pelos órgãos especiais criados para at.ender ás
necessidades da mobilização nacional.
(Mantida a redação do AnteQrojeto.)
§ 2.° O Conselho Superior será presidido pelo Presidente da Republica e dele farão parte os ministros de Estado, o Qhefe do Estado-Maior do Exército e o Chefe do Estado-Maior da Armada.
(Mantida a redação do· Anteprojeto, com acl'éscimo apenas ~da palavra "Stlperior", após a palavra "Conselho". afim
de melhor uniformizar a denominaão dêsse órgão.)
§ 3.° A organização, o funcionamento e a competência
do Conselho Superior serão regulados em lei.
(.Mantid~ a redação do Anteprojeto.)
Ar"t. 76. O Brasil não se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente,-põr si ou aliado a outras
potências.
.
(Mantida a red3.cão do Anteprojeto.)
§ 1.0 IncUmbirá ao Govêrno
a direção· política da
Guerra. sendo as operações militares da competência e res-
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ponsabilidade do comandanl~ ou comandantes em Chefe do
Exército ou dos Exércitos em campanha e dos das Forças
Navais.
(Alterados em parte a redação e o pensamenlo do Anleprojeto, afim de:
a) entregar a direção política da guerra apenas ao Govêrno pela necessidade de rapidez e uniformidade nas providências a serem tomadas e pela imposibilidade da Assembléia, 6rg"ão de deliberacão coletiva. sati5'fazer a essas e outras exigências;
b) não fixarem preceitos rígidos, constitucionais, a
unidade de comando que, embora recomendãvel na maioria
dos casos, p6de não o ser em alguns. A modificação permite
a unidade de comando, sem excluir outras possibilidades decorrenles de fatores complexos, que urge não esquecer.
(Foi aceita, em parte, a emenda n. 1.006, do Deputado Augusto Amaral Peixot.o e outros.)
§2.o A declaração do estado de guerra implicará a suspensão das garantias constitucionais que possam prejudicar
diret.a ou indiretamente, a segurança nacionaL
0Mantida a redação do Anteprojeto.)
ArL 77. As forças armadas são instituições nacionais
permanentes, destinadas á defesa da P1átria, á manutenção
dos poderes, const.Huidos, da ordem e da lei.
(Modifi.cada a redação do Anteprojeto, de acôrdo com
a primeira paNe da emenda n. 475, do Deputado Lino Leme
e outro.)
& 1.° As forças armadas são essencialmente obedientes,
dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos.
(,Ligeira correção na redação do Anteprojeto.)
§ 2.0 Nenhuma força armada sel'á organizada no território 'brasileiro sem consentimento do Presidente da República, ouvido o Conselho Superi~r da Defesa Nacional. Considera-se força armada qualquer agrupamento de indivíduas' subordinados a uma organização e hierarquia e dispondo de meios de combate, mesmo simulados.
.
(Mantida 3. redação do Anteprojeto, com ~ supressão de
-Lodo o enunciado no segundo periodo, OU segunda parte, que
passará 3. cOI).slituir outro parágrafo, ou seja o 3° §.)
§ 3.0 Compete, privativa-mente, á União estabelecer, em
lei especial, as condições gerais da organização das forças
não federais, e a sua utilização, em caso de guerra ou de
mobiliza-cão, bem como os limites de seu efetivo, a natureza da instrucção a ser-lhes dada, e a_ discriminação de seu
material bélico.
«Com ligeira correção na redação. ê::::Le parágrafo ê
apenas uma transposição do enunciado na segtlnrla parte do
parágrafo segundo do AnteprÇljeto, conforme explicação
supra.)
Art. 78. Todo brasileiro é obrigado, na f6rma que' a
lei estabelecer, ao serviço militar e a outros encargoS necessários á defesa' da Pátria e das instituições, e, em caso
""~de-inobUização,p6de-se-lheda1' o destino que melhor convenha· ás suas aptidões, quer nas forças armadas, quer nas
organizacões do interior.
.
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(Alterada, em parte, a redação do Anteprojeto, em atencão á emenda D. 690, da Deputada Carlota P. "de Queiroz
e outros).
§ 1.0 Nenhum brasileiro poderá exercer direitos políticos ou funçii.o pública, sem provar que ~tá quite com a.s
obrigações estatuÍlda·s em rei para com a defesa nacional,
sendo obrigado, na idade do serviço militar, ao juramento
á b~ndeira e, não o fazendo. perde, automaticamente, o direito de cidadania.
(Alterada e ampliada a redação do Anteprojeto sob a
inspiração da emenda n. 775, do Deputado Mário Whatelly
e outros.)
§ 2.° O militar, em serviço ativo das forças at'1Da<ias, não
podel'á exel'cer qual,quer prMissão a eLas estranha. nem
fazer parte de agremiações político-partidárias.
(Alterada, na parte final. a redação do Anteprojeto, tendo em vista aS considerações aduzidas na justificação da
emenda. n. 57, do Deputado Veiga Cabral e outros.)
§ 3.° O oficial, em serviço ativo das forças arzn·adas, que
aceitar cargo público permanente, a elas estranho,· será.,
com as vantagens do posto. transferido para a reserva.
(.Mantida a redação "do Anteprojeto, com uma . ligeira
correção.)
§ 4.° O oficial, em serviço ativo das forças arl1ladas, que
aceitar carg!) público temporário, de nomeação ou eleicão,
e não ativo da -qualidade de militar, será agregado ao
respectivo .quadro, sem percepção de vencimentos, contando, porém, tempo de serviço para todos Os efeitos, inclusiVe antiguidade de posto, mas só podendo ser promovido por
antiguidade, ou ato d.e bra·vura em tempo de gueI."l'a..
Aquele, que permanecer em tal situação por mais de
oito anos contínuos, ou doze descontínuos, será transferido
para a reserva, com as vantagens do -posto.
(Alterada a redação do Antep.rojeto para atender, em
parte, as emendas: n. ·57, do Deputado Veiga Cabral e outros, e de n. 406, do Deputado Idálio Sardemberg.)
§ 5.° O oficial da ativa, da reserva oU reformado,
quando no desempenho de mandato eletivo. terá direito.
nos intervalos não remunerados das sessões legislativas, á
J)ercepcão do soldo do seu posto, éla sua reserva ou reforma.
(Disposi.ção nova inspirada na emenda n. 59·i, do
Deputado Veiga Cabral ~ outros.)
ArL. 79. As patentes e os postos são garantidos em
toda a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, na fórma da lei.
(Mantida a redação do Anteprojeto. com inclusão da
garantia também "aos postos.... Atende-se. em parte, a
emenda n. 1.085, do Deputado Veiga Cabral e outros.)
§ 1.0 Os oficiais -das forcas armadas só perderio suas
patentes e seus postos, quando, por tribunais militares competentese de caráter permanente. fôrem, nos casos espeei,ficados .em .lei, declarados indignos do oficialato ou com
êle. incompatIveis,'seja qual rôr o tempo da cond-enacão.
Em outrosca50s, quando a condenação, passad~ em julgado,
fór superior a dois anos.
.
(Modificada a redação dl)- Antepl'oj~t.o, com a supl'ess~o
. da parte final.)

-397 § 2.° Nenhum militar podem permanecer nos quadros
da at!va desde que fór declarado insubordinado por ato de
autorIdade competente para det.ermj~ar a exclusão.
(Dispositivo novo sugerido pelo Deputado e co-reIatol'
Nero de Macedo.)
§ 3.0 O acesso, na hierarchia militar, obedecerá a condições estabelecidas em lei, fixando-se o valor mínimo a
realizar para o exercício das funções relativas ã. cada grau,
ou posto, e as preferências de c<l1~áter profissional para
promoção.
(.Mantida a redação do Anteprojeto, com a supressão da
seguinte parte, periodo final. Atendeu':se a emenàa n. 69,1,
do Deputado Mário What.el1y e outros e, em parte, a emenda n. 1.06'5, do Deputado Augusto Amaral Peixoto e outros.)
§ 4.° Os títulos, postos e uniformes militares são privativos do militar em atividade, da reserva ou reformado.
,(Mantida a redacão do Anteprojeto, com inclusão também da privatividade dos "uniformes". Atende-se em parte
a emenda n. 1.702, do Deputado Odon Bezerra.)
§ 5.° Os militares, de conformidade com as prerrogativas inerentes ao posto, são responsáveis pelas ações
omissões, abusos e êrros que cometerem ou tolerarem no
exercício de suas funções.
.
(Mantida a redação do Anteprojeto, com supressão do
periodo final, conforme sugestão da emenda n. 1.06'5, do
Deputado Augusto do Amaral Peixoto e outros.)
!Art. 80. Os militares e assemelhados terão fôro especial nos delitos militares definidos em lei, que estabelecerá
também os crimes a que, em razão de sua natureza atentatória . da segurança nacional ou das instituições armadas,
responderão os civis, excepe,ionalmente, no aludido fôro.
(Alterada a redação e o pensamento do Anteprojeto,
Dara compreender, excepcionalmente, os civis, em tempo de
paz, nos casos seguntes: a) quando o crime, por sua natureza, atentar contra a. ,segul'anc,:,a nacional; b) quando o
crime, por sua natureza, atentar contra as .instituições miJilares.)
§ 1.0 11:8te fôr:o compor-5e-à de um Supremo Tribunal l\fili/.ar. de juizes auditores e conselhos necessários para o processo e julgamento dos crimes. A organização e
atl'ibui<;.ões da Justiça Militat·. serão reguladas em lei, ca-'
!lendo aO Supremo TI'ibunal Militar conheeer do recurso de
revisão e tendo as mesmas prerrogativas dos outros Tribunais em relação a regimento interno e secretaria.
(Alterada a redação e o pensamento do Anteprojeto
para o fim de conservar o nome tradicional do mais alto
tribunal de justiça do País e atribuir-lhe competência para conhecer do recurso de revisão nos ~rimes' militares
definidos em lei. Atendida, em parte, a emenoa n. 627, do
Deputado Góis Monteiro e outros.)
§ 2.° A legislação- especial para o tempo' de guerra fixar-J. a competência dos tribunais militares. com ampliação
de sua jurisdição aos civis e á aplicação da pena de morte
nos crimes contra a segurança c--.;:terna e interna do País e
... aS·ínstituições armadas. Em caso. de comoção intestina;
excluida a pena de morte, que será convertida na· mais
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grave da lei penal militar, essa ampliação só se fará para as
zonas de ope·ra.ções de guerra, ou militarmente ocupadas.
(Mantida a redação do Anteprojeto, com uma ampliação
necessária para o fim principal .de só tornar aplicavel a
pena de morte em caso de guerra externa ou internacional,
como também delimitar as zonas em que terá aplicação
na ou civil.)
§ 3,° Os membros do Supremo Tribunal Militar e o·s
juizes auditores terão os mesmos direitos e garantias conferidos á magistratura federal. Sómente juízes auditores,
que serão nomeados mediante concurso, preencherão, por
acesso, as vagas dos membros civis do Supremo Tribunal
Militar, obedecido o critério da .capacidade intelectual, valor
profissional e importancia dos servi.ços prestados.
(Modificada a redação e o pensamento do Anteprojeto.)
§ 4.° A inamovibilidade da magistratura militar não
obst.a os casos de permuta, remoção a pedido, conveniência
absoluta do serviço jurídico-militar e aéompanhamento das
forças, ou parte .elelas,quando em operações de guerra.'
(Mantida a redação do Anteprojeto.)
§ 5.° Nas transgressões disciplinares não terá cabimento o habeas-corpus.
(Modificada a redação do Anteprojeto.)
§
>6.0 O' ministério público militar terá as mesmas garantias do ministério público federal.
(,Dispositivo novo e consequetJ.te do sistema adotado
neste substitutivo.)
ISala das Sessões. em 5 de Fevereiro de f934. - G6i$
Montei1'o. - Nero de jJ[ace<1o, com as restrições que vão em
separado.
SECÇÃO V:II
DA DEFESA

NACIO~_~

Reslriçije.<; ao sttbstituliv(! apresentado pelo relato?':
Art. 76.
§ 1.0 Incumbirú ao Presidente da República e ao Conselho Superior da Defp.sa Nacional a direção política da
guerra, sendo as operações militares da competência e responsabilidade do comandante ou comandantes em chefe do
Exército, ou eXI~rcitos, em campanha e das fortas navais.
Emenda

/12..

.f. 066, do Deptttado Amaral Peixoto

e .outros

A:rt. 77.
§ 1.0 Mantido.
'Criado o § ~.o As forças armadas serão aparelhadas para
colaborar, eficientemente, na difusão da educação cívica, da
alfn,betização, do ensino profissional, sendo o Exército 01'-.
ganizado de modo que possa ser distribuído, convenientemente, pelo litoral, sertão_e fronteiras. Não será permitido·
ao "conscrito ter .bai.~a .gem frequentar uma das escolas da
corporação militar em que servir e, a simples apresentação
da .cadern~ta do serviço militar, asse~a ao reservista alfabetizado o direito á sua inclusão no registode eleitores.
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Emendas n. 829, do Deput.ado C. Amaral e outros, n. 86-6,
do Deputado C. Tínoco, e m. 1.161 e 1.1-62, do DeptLtado
X. Oliveira
O § 2° do substitutivo para o

§ 3." Nenhuma fôrça armaàa será organizada no território brasileiro sem o consentimento do Presidente dn República, ouvido o Conselho Superior da Defesa Nacional. salvo as polícias dos Estados, indispensaveis á manutenção de
seus poderes e dos Munkípios, da ordem e da lei, dentro
àas respectivas cifc-unscrições, e não poderão ser superiores
á. decima parte das fôrças federais permanentes e nem ter
instrucõçs e organizacão diferentes das do Exército. Considera-se fôrça armada qualquer agrupamento de individuos
subordinados a uma organização hierarquica e dispondo de
meios de combate, mesmo simulados.
Emendas n. 475, dos Deputados Líno Lerne e Covelo; n. 533,
dos Deptttados Nero Jfacedo e ottiros, n. 829. dos Deputados Campos Amaral e outros, n. 1.020, da bancada
baíana.
§ 4.° (acrescido) Compete, privativamente. á União estabelecer, em lei especial, as condições gerais da organizal}ão
das forcas estaduais e sua utilizacão em caso de guerra, ou
mobilização como auxiliar de 1" linha. e a discriminação do
seu material bélico, no sentido de uniformizar o armamento
das fôrcas permanentes. São considerados reservistas os que
servirem nessas fôrças por dois anos ou mais.
Art. 78.
Substítúe o § 1.0.
§ 1..0 Considera-se nula a eleição ou nomea.ção de todo
aquêle que se houver recusado a cumprir as obrigações estatuidas par.a a defesa nacional.
Emendas n. 589.. dos Depntados
L. Leme e A. C01:elo
:
~

§ 2.° A conscricão dos elementos dus fôrças armaUas

nacionais será feita po/." soí"teio pro!Jc;rcional â população de
cada Estado ou território. Emenda n. 770. da bancada paulista, n. 1.020, da bancada bUíana~ Criado seguinte:
§ 3.0 Todo brasileiro, lla idade do scrvic:o milit.ar, é obrigado ao juramento ti bandeira nacional, na fôrma que será
prescrita pela lei; deixando de presk1.-1o, perde. automaticamente,O direito de cidadania.

o

Emenda n. 775, da bancada paulista
Substitúe o § 2".
§ 4.0 O militar, em serviço activQ das fôrças armadas,
não poderá exercer qualquer profissãO :'.t elas cstranhtr. e,
quando aceitar cargo público permanente estranho ao servico miIítar,serã transferido para .. reserv&,não podendo
volver á ativa, nem mesmõ em virtude de lei. :Substitúe os
§§ 3° e 4°.
§ 5.0 O oficial, em serviço ativo das forças armaaas, que
aceitar cargo público temporário. de nomeação ou eleic50, e
não I?r:iyativo de qualidade de mili t.ar. será agregado ao res,,:
pe-ctivô quadro, sem percept;ão da vencimentos•. contando:
porém, tempo' de serviço para os efeitos de promocão Dor
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antiguidade e reforma. Aquêle, que permanecer em tal situação por mais de oito anos contínuos, será transferido para
a reserva, com as vantagens que a lei fixar, não podendo
volver á ativa, nem mesmo em virtude de lei.
Art. 79.
§ 3.° O aeésso, na hierarquia militar, obedecerá a condicões estabelecidas em lei, fixando-se o valor mínimo a realizar para o exercício das funções relativas á cada grau ou
pOSf.O e as preferências de caráter profissional para promoCão, estabelecendQ:-se, entretanto, que um terço das vagas
serão preenchidas pelo princípio da a.!ltiguidade.

Ementl.a,s n. 334, do Deputado Plínio T.()urinho, n. 691,
da bancada palLlista, e n. 1.065, dos Deputados. A. Peixoto e outros
Ar1. 80. Os militares e assemelhados terão fôro especial nos delitos militares definidos em lei.
§ 1.- Mantido.
§ 2.0 A legislação especial para o tempo de guerra com
estrangeiro, constitucionalmente decretada, fixará a competência dos tribunais militares, com ampliação de sua jurisdição aos civis e á aplicação das penas nos crimes contra a
segurança nacional.

Sala das Sessões, 5 de Fevereiro de 1934. Macedo.
Parecer sôbre o capítulo -

Nero de

Da religião

TíTULO II
DA RELIGIÃO

Art.
Nenhum culto, igreja, religião, crença, doutrina religiosa ou filosófica gozará de subvenção oficial, nem
terá relação de dependência ou aliança com os Poderes PÚblicos.
Emeridas n. 203. do Deputado F.Wolfenbutell e outros.
N. 876, da. Bancada PauUsta. n. 1.036, da Bancada
Baiana, n. 1.087. do - DeputaM Armando Magalhães e
olLtros, e n. 1.150, do _Deputado GWller de Azevedo.
Parágrafo único. A representação diplomatica do Brasil
junto á Sant.a ·Sé não implica violação dêst.e princípio.
Emendas n.203, do Deputado F. Wolfenbutell e outro$,
n. 206-A., do Deputado Acir Medeiros e outros, n. 1.036,
da Bancada Bàíana, n. 1.086, do Doeputado L. Sucupira,
n. 1.087. do -Deputado A...'Hagalhães e outros
A:rt.
E' inviolável a liberdade· de co.usciência e de
crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos,
que não contravenham á ordem pública- e aos bons costumes.
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Emendas n. 203, do Deputado F. Wclfenbutell, n. 1.036, da
Bancada Baiana, n. 1..087, do Deputado A. Magalhães· e
outros, e n. 1.150, do Deputado Gwyer de Azevedo.

Art.
Independe da crença e do culto religioso o exercício dos direitos individuais sociais e políticos.
§ 1°. É permitido, sem ônus para o Estado e sem prejuízo do serviço militar, a assistência religiosa ás fôrças armadas, bem como nos hospitais, prisões e outros estabelecimentos públicos.
Emendas n. 203, do Deputadf> F. Wolfenbutell e outros,
n. 209, do Deputado C. Silveira, n. 733, da Barieada
Paulista, n. 932, do Deputado A. Medeiros e outros,
n. 1..036, da Bancada Baiana, n. 1.087, de A. Jlagal,hães
e outros, ns. 1.147 e 1.150, do Deputado G. ilzeveda '
§ 2°. Os ministros e membros das congregações religiosas, que alegarem motivos de crenCa, com o fim de isentar-se
de qualquer ônus que as leis da República imponham aos cidadãos, perderão todos os direitos políticos.

Emendas n. 203, do Deputado F. Wolfenbutell e O1ttros, número 1.036, da Bancada Baiana, n. 1..087, do Deputado
A. Jfagalhães e outros, e n. 1.150, do

vedo

~putado, G .•4.ze-

§ 3°. O casamento celebrado perante o ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem
pública ou Os bons costumes, produzirá os mesmos efeitos
que o casamento civil, desde que, na habilitação dos nubent.es. na verificação dos impedimentos e no processo da
oposição, sejam observadas as dfsposições da lei civil e uma
vez que, a requerimento dos conjuges, seja êle inscrito no
Registro Civil.
§ 4°. O ensino religioso é facultativo nas escolas públicas, sendo, entretanto, necessária a perfeita comunhão de
crença entre quem o ministre e os pais ou tutores dos
alunos.

Emendas n. 203, do Deputado F. Wolfenbutell e outros,

Art.

É

garantida a liberdade de associação religiosa.•.

Emendas n. 203, do Deputado F. WolfenbuteU e outros,
e 1.03-6 da Bancada Baiana
§ 1 0. As Associações religiosas adquirem a capacidade
juridica nos termos da lei civil.

Emendas n. 203, do Deputado F. WOlfenbuteU e oulTos, número 875, da Bancada Paulista, n. f. 026, da Bancada
Baiana... n. 1.087, do Deputado A. Magalhães e outros

ArL
Os cemiiérios' terão caráter secular· e serão administrados pela autoridade municipal, ficando lh-re a todos
c·os~êultos religiosos a prática dos respectivos atos em rela.:.
ção aos seus crentes.
VOLUM:E

x
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Emenda n. 1.150, do Deputado Gwyer de Azevedo
Parágrafo único. São proibídos os monopólios ou privilégios de empresas funerárias.
Sala das Sessões, 5 de Fevereiro de 1934. Macedo. - Góis :Mo,,?teiro .

Nero de

A transformação operada na mentalidade nacional, traduzida pelo movimento revolucionário, que culminou em
1930, trazendo a vitória para os que se batiam pelas modificações impostas pela evolução social, tem que refletir em.
nossa Carta Constitucional, para que a lei organica do País
possa "traduzir o conjunto das normas resultantes de' sua

própria natureza, destinadas a reger seu funcionamento, espontaneamente, como 8e e~teriorizasSe1h lt3 mesmas manif~star;õe!J da maneira de ser e de víver d(j organismo político. n (Anteprojeto de Constituição e a Sociedade dos Amigos de Alberto Tõrres).
Assim pensando, é que oS relatores do Título IX - Da
Religião - do Ant-eprojeto de Constituição, procuraram fundir, naquele Título, todas as manifestações de seus pares, que
represenlam o sentir da totalidade do Povo Brasileiro, coordenando os elementos fornecidos nas dezeseis emendas, com
um total de 161 .assinaturas. Dentro dessa norma foi elaborado o substitutivo que, a nosso ver, constitue trabalho sem
qualquer parcialidade ou personalismo. Evitando o arbítrio, deixamos prevalecer a vontade da maioria, sem qualquer excesso que não poderia comportar a lei suprema, onde
devem ser respeitado1:l 08 direito" d~ todos, como base que
são da organização social brasileira. Em 1891, a questão
religiosa foi resolvida sem os rigores exercidos em Portugal
e Espanha, por octl;,sião da mudança de regime. e -a separação êntre
Estado Brasileiro e a Igreja Católica não continuou, como-;naqueles países, a constituir assunto que necessitásse da atenção dos governantes, assegurado, como foi, o
má.~imo respeito á liberdade da conciência e garantida a
de associação religiosa. Manter a Igreja livre no E:stado livre
é ainda a preocupação que refna entre os que beberam os
ensinamento,s na ,experiência dos 44 anos de direção política. sob a 'Constituição da ia República e em seu inspirado
artigo 72. No substitutivo, qUe ora apresentámos, procuramo.s conservar aquele princípio salutar em matéria que, mal
apreciada, pode ferir susceptibilidades dos crentes e, também. àos que se batem pela completa renúncia do assunto:
religioso, ~esmc de modo faeultativn, no& dispositivos constitucionais.

°

'Por essas razões é que, mesmo em face das emenda~
números 203, 876, 1.036, 1.087 e 1.204, versando sôbre relação de dependência ou colaboração de culto ou igreja com
os poderes públicos, opinamos pela manutenção dI) art. 105
do Anteprojeto, acrescentando apenas, para melhor esclarecimento, as palavras: "religião, crença, doutrina religiosa ou
filos6fica", mencionadas na emenda n. 1.150.
A crítica feita ao dispositivo, que assegura a representação diplomática junto á Santa Sé, perdeu o seu funda-
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menta, pois o Estado do. Vaticano foi reStaurado e assegurada a sua soberania. Pela permanência do parágrafo úriico,
do artigo 105, estão as emendas números 203, L 036, 1. 086
e 1.087, sendo contrária a êsse dispositivo, apenas, a emenda n. 206-A, com uma assinatura.
Com ligeira modificação na sua redação, é mantido o
artigo 106. Contra êsse dispositivo não foram apresentadas
sugestões.
Sem qualquer modificall.ão no seu texto passa o parágrafo único, do artigo 106, a constituir um outro artigo,
afim de melhor orientar o trabalho e facilitar as alterações
que ora são propostas. O acréscimo proposto pela emenda
número 1.150 vai constituir outro parágrafo.
Parágrafo 1" do artigo 106.
Aceitamos as emendas números 733, 1. (}87 e 1.150, com
um total ele 86 assinaluras, que sugerem a fusão dos pa....;
rágrafos 4° e 5° e, dando, como está, redação simples e clara
a êsse dispositivo novo, que vai fixar uma permissão, parece-no::. ai amparados todos os casos a que aqueles parúgrafos
procuravam dar solução.
Mantendo a separação entre a Igreja e o Estado, assegurado ficou, no entanto, aos que procuram o conforto da
religião nos hospitais, prisões, e demais estabelecimentos públicos e, especialmente, nas expedições militares, o direito
de praticar os atos religiosos que julgam indispensáveis ao
seu leniLivo nos momentos em que sobre a matéria ou o espírito, maximé no instante em que a vida periclita ou vai
se extinguir. Na grande Guerra, os exércitos mantinham Oi
seus capelães e o General Cristóvão Barcelos, em sua magnifica oração, núo deixou dúvida quão doloroso é, em pleno
campo de combate, extinguir-se a existência de um crente,
que deu o máximo á sua pátria, que é a própria vida, sem
me 'sejam ministrados os socorros para o seu espirito, que,
muitas vezes, reclama mais do que para a prlÍpria maléria.
Não nos parece lícito esta recusa e se nos afigura cerceamento da liberdade, que temos procurado obLer a{l~ pelas
armas e que deve, mais do que nunca, ficar assegurada insofismavelmente na suprema leI.
.
As emendas números 56. 932 e 1.147 mandam suprimir
os dois parágrafos, ora resumidos em um único dispositivo,
enquanto que as de números 203, 209, 1.036 e 1.214 estabelecem a sua aceitação, com alterações, não prejudicada
com a fusão feita.
Baseados nas emendas números 203, 1.036, 1.087, 1.150
e 1.214, redigimos o § 2° do artigo 106.

o § 3" tem fundamento nas emendas números 75, 1.19'f,
204, 278, .{ 11, 1. 037, 1. 088 e 1. 21.4.
,Com npôio nas emendas números 205, 89i, 906, i. 038 e
=1;089;assignadas por 109 Deputados, elaboramos o § 4°. ~
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matéria do Anteprojeto, de legi~lação do periodo "'revolucionário e até estadual .
.opõem-se a êsse dispositivo as emendas números 56.
66, 227, 271, 313, 323, 490, 664, 879, 1.143, 1.147 e 1.197,
refletindo o pensamento de 44 Constituin.tes.

o § 2° do artigo 106, foi constituir um outro artigo, em
virtude das alterações trazidas pelo substitutivo.
É apoiado pelas emendas números 203 e 1.036.

o § iOdo artigo aroma citad~esponde ao § 3· do
artigo 106, do Anteprojeto; e são favoraveis á sua conservaCão no projeto, bem como á sua redação, as emendas números 203, 1. 036 e 1.150.
o § 2° tem origem nas emendas números 203, i. 036 e
L 087, alterada apenas a redação, como convinha em casos
da importancia de que se trata.
Com as alterações feitas em todo o titulo pelo substitutivo, o parágrafo 6° do Anteprojeto passou a constituir um
artigo, com as alterações baseadas nas emenda!! números 203,
1.036 e 1.037. Também refere-se ao assunto a emenda

n. 1.150.

o parágrafo único desse dispositivo é matéria lembrada na emenda n. 1.150. A sua aceitação viria impedir a
continuação de um mal generalizado em todos os recantos
do Pais, com grave prejuízo para a população, e diz ainda
sobre a liberdade do comércio.
Sala das Comissões, 26 de Fevereiro de 1934. - Nero
de Macedo. - GÕ'i$ Monteiro.

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
JUSTIFICAÇÃO
Impl)5sível, ou pelo menos imprudente, seria justificar o
Substitutivo minuciosamente, visto como muito da sua matéria anda distribuida por outros capítulos do Projeto, e já
terá sido aprovada ou rejeitada nos trabalhos da Comissão
parcial.
Justifica-se, pois, em linhas gerais somente, o ponto de
vista nele adotado.
IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE BR."SILEIROS NATOS

A igualdade de direitos e deveres polHicos para os br;,.sileiros natos, deve ser expressa na Constituição, como princípio obrigatorio para os Estados, afim de evitar o que alguns deles se permitiram fazer na vigência da Carta de 91 :
vedar o acesso a certos cargos, como o do Ohefe do Executivo
a filhos de outros Estados. É medida antipática e dissolvente da unidade nacional toda aquela que estabelece distinção entre brasileiros natos.
DíVIDAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Rerj'istro de dívidas

Os dispositivos, que restringem a faculdade ilimitada dos
Estados e Municípios para contrairem dívidas, fundamentam-se na experiência dos 40 anos de nossa República, com a
.
prova amarga dos abusos que se praticaram.
Uma Constituição nova no Brasil, que não impuzer restrições nessa matéria aos autores de práticas tão condenáveis, estará destinada a sofrer as mesmas acusações e ataques feitos á anterior, sem a justificada excusa da inexperiência com que esta se defende.
O Registro de Dívidas, criado no Substitutivo, não s6
manterá presente, a todo instante na capital da República,
a situacão financeira dos Estados e Municípios, o que é de
toda importancia por facilitar o exame e a crítica da opinião
nacional, sempre que os serviços de pagamento se relaxem,
como tambem e em virtude mesmo dessa crítica e desse
exame, constituirá uml1. intimidação permanente destinada a
refrear ou corrigir os devedores rela,psos.
Dizer que essas dívidas podem ser conhecidas, facilmente,
é ter o gosto de alhear-se dos fatos, ainda os mais recentes.
~o..dos_vimos as dificuldades que encontrou o Govêrno Provisório em levantar um mapa geral dos compromissos estaduais e municipais.
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Além disso, o Registo de Dívida·s manterá. uma estatística p.ermanente desses compromissos, ~ essa perroanêncJa,
permitindo o exame e a crítica constante da opinião, constitue, precisamente, o freio que se quer impor aos faltosos e é a
principal razão de ser do Registo.
Não se argumente com a opinião local, a do Estado ou
do Município, porquê esta não tem influência sôbre os respectivos governantes. Santo de casa não faz milagre. Os governos estaduais e municipais preocupam-se muito, preo'!upam-se demais, com a opinião da imprensa, ou a opinião
pública da Capital. Na Capital é que êles têm os olhos e o
pensamento.
, Agora mesmo, o Ministério da Agricultura cogita de organizar um Departamento Nacional de Estatística, no intuito
de evitar que a farta colheit.a de elementos, que por toda
parte se faz, resulte. afinal inútil por falta de coordenação
geral.
O Registo de Dívidas ·seria uma secção especializada
de estatistica em relação ás dívidas estaduais e municipaiS,
onde os estadistas, os estudiosos, os interessados, encontrariam á mão todos os índices necessários ao conhecimento
exato e completo dêsse assunto, que é decisivo para ~ yida
nacional em todos os seus aspectos.

o

MfUNICfpIO NEUTRO E A SÉDE DO GOVÊRNO DA UNIÃO

A autonomia do Distrito Federal é uma bandeira falsa.
É uma "frase feita". Perturba o raciocinio de todos os seus

defensores. Ao Distrito s6 traria desvantagens. Compreende-se que um territ6rio distante, cujas rendas próprias e
crescentes não sejam nêle aplicadas, pleiteie a sua autonomia afim de não perder em beneficio d~ outro o que de pleno
direito lhe pertence. Mas o caso do Districto é bem diverso.
A sua riqueza, a sua fôrça, o seu prestígio, decorre precisamente de ser um território neutro, um Munícipio da União.
Bast.a vêr as obras que aquí se execut::i.ram só porquê o
Rio de Janeiro é a Capital do Brasil. O saneamento, que é,
talvez. a obra capital da República, a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, o porto, que é
melhor do Brasil, nada
custaram aos municipes e, certamente, estariam por fazer
se deles dependesse o seu custei".
A densidade de população também depende da 5ede <lo
Govêrno. São Paulo, que. como centro de atividade e entreposto comercial, é mais importante que o Rio de Janeiro, não
poude atingir a cifra de sua população.
Atribue-se o atraso dos suburbios á falta de autonomia
do Districto. O argumento reporta-se a um êrro de observação. De fato, relativamente ao Centro, os suburbios estão
atrasados; mas, ·se os compararmos á maior parte das Capitais dos Estados, veremos que a elas se vantajam. O
·l\Ieyer, como centro urbano, é mais importante que todas as
outras cidades do Brasil. mesmo as capitais que gosam da decantada autonomia, metios S. Paulo, Baia, Porto Alegre, :Belém, Manãos e Recife. A renda que, a Prefeitura arrecada
em Madureira, por exemplo, é superior ao rendimento de
muitas capitais e da maioria dos Municípios que são todos
autônomos.

°
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Não procede, pois, o argumento da diferença entre os
suburbios e o centro do Rio de Janeiro para se concluir pelà
autonomia. A comparação exata está entre aqueles e outras
cidades do Brasil, mesmo porquê em todas as grandes cidades do mundo, há sempre sensível diferença entre o centro e
os suburbios: Paris, Londres, New-York são exemplos incontestáveis dessa inevitável desigualdade.
Mais importante que o desenvolvimento da cidade do Rio
de Janeiro, é, porém, a missão histórica que o Distrito Fe:...
deral desempenha na estrutura política do Brasil. A êsse
argumento, mais que a qualquer outro, se deve dar atenção.
O regime federativo, ao tipo norteamericano, foi, não
é possível negá-lo, uma transplantação infdiz. Esse padrão
político adapta-se aos países heterogêneos, compostos de circunscrições essencialmente diversas entre si; mas o Brasil tinha unidade que o Império e a índole da raça imprimiram ao homem brasileiro, que por toda a parte é (J mesmo
não obstante as suas diversidades individuais. Aliás, nessa
diversidade, oriunda das muitas raças que contribuiram para
a nossa formação étnica e que o tempo um dia ha de plasmar, padronando o tipo nacional, reside a nossa unidade, pois
a diversidade dos povos não resulta propriament.e das diferenças individuais, generalizadas e constantes, mas de aglomerações, em certas zonas, de populações identicas. diferentes de outras concentrações existentes no mesmo território.
O regime de 1891, contra a nossa indole, dividiu o território nacional em compartimentos estanques, cuja vida política e social cada vez mais se isola e confina.
Durante os primeiros anos da República, as grandes metr6poles intelectuais, Recife, S. Paulo, Baía e Rio de Janeiro,
atraiam a mocidade univel'!!!itãria" caldeando a alma brasileira. Outrora, durante o Império, em consequência da própria função, as elites intelectuais circulavam e cruzavam-se
pelo País inteiro, mantendo nessa ap~oximacão a unidade nacional. Rotos os laços da magistratura, as academias continuaram, sócIas, o serviço inestimável da nossa unidade
mental.
As gerações mocas, vindas de todos os cantos do Brasil.
aí se formavam, sem espírito de regionalismo, com as me"smas idéias, os mesmos métodos 'C, em contínua renovação,
levavam para os Estados, de onde provinham, o sentimento
de brasilidade.
Depois, aquelas metrópoles foram pouco a pouco diminuindo o seu raio de influência pela criação de escolas superiores ·em todos os Estados. As próprias escolas militares,
antigamente outras tantas metrópoles intelectuais concentradas no Rio de Janeiro, foram-se diversificando e desdobrando pelos Estados.
.
Emfim, os lacas de união entre os brasileiros pouco :l
pouco se apagam. Só permanecem no servico' ativo do Exército e da Marinha e dos raros juizes federais que exercem
lIma jurisdição materialmente impossível nas Comarcas-Estados.
.
.- :É;pois, indispensável que o único ponto do território do
,Brasil, que ainda é Brasil de verdade, que não é Pern~m
buco, nem São, Paulo, ·nem Rio Grande do Sul, nem Mmas
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Gerais; que não tem, emfim, o travo de Estado nem de região, o Rio de Janeiro, alargu~ os seus limites, dilate o seu
minusculo território, para que assim os brasileiros egressos
do ambiente confinado e estreito dos Estados, ao menos aqui
respir·em, a plenos pulmões, os ares tranquilos e balsamicos
da Pátria, ho.je mutilada em fragmentos territoriais fictícios
e inoperantes.
O espírito do artigo visa, portanto, oferecer um -exemplo prático do que seria o Brasil se adotasse um regime mais
conforme a sua indole e tradições. 'Conserva-se, também, um
núcleo, um fóco de irradiação da nacionalidade, onde os preconceitos dos Estados lentamente se apaguem, de modo a
preparar o País para o regime de unidade que, no futuro,
o esp·era.
Por outro lado, convém fixar -desde logo a Capital do
Brasil, liquidando, definitivamente, o projeto de transferi-la
para o planalto central, sob a infundada alegação de que êste
ponto é geometricamente equidistante de todo o País. O fator
distancia tem de ser entendido por um critério mais. amplo
que o da simples dimensão, pois está visceralmente ligado
ao fator transporte de que é inseparável. Política e :socialmente, só se deve atender a distancia-transporte, porque, em
.matéria de distancia, o veículo é tudo.
A anexação de Petropolis permite atender a objetivos
estratégicos e serve para fixar o govêrno á margem do movimento e da agitação do Rio de Janeiro, num posto de observação, onde, porém, cheguem os écos do maior centro de
vida do País.
Os governos devem realmente ficar á margem dos aCODtooimentos para que oS possam, sabiamente, comentar e ínterpretar; não convém, todavia, que fiquem tão distantes que
não ouçam o bulício da vida, em pena de termos govêrno de
abstrações e irrealidades, govêrno á distancia, no mundo da
lua, que é uma das maiores calamidades políticas e sociai'S.
-

Solano da Cunha.

Snbstitutivo ao Anteprojeto de Constituição, apresentado pelo
Deputado Solano da Cunha ã Comissão Constitucional
TíTULO
Dos Estados
Art. Na organização de suas Oonstituições, não s6 é
proibido aos Estados contrariarem os princípios implícitos
nesta Constituicão, como lhes cabe o dever de observar nelas,
explicitamente, OS seguintes preceitos:
a) forma republicana representativa;
b) independência, limitação e harmonia dos poderes;
c) eleições e funções eletivas pelo mesmo sistema e com
os mesmos peripdos e restrições observadas nos cargos federais análogos;
d) garantias ao Poder Judiciário em analogia com o Judiciário Federal;
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e) _autonomia qos Município~, salvo a competência de
n?~eacao dos. P~efeltos, pelo Poder Executivo, para o MunicIJ,nO das Cap~taIs e daqueles onde existam estações de água

mmeral com Interesse para todo o Estado;
f) igualdade absoluta d& direitos
e deveres políticos
para os brasileiros natos;
g) reforma constitucional em condições idênticas ã da
Constitui~ão Federal.
Art. Denomina-se Governador a primeira autoridad~
do poder executivo estadual.
Art. É facultado aos Estados, mediante aprovação do
Oonselho Federal, celebrar entre si ajustes e convenções sem
carater político.
Art. Os Estados não podem recusar fé aos documento.;;
públicos de qualquer natureza, federais, estaduais ou municipais.
Das dívidas estaduais

Art. É vedado aos Estados e Municípios emitirem Utulos, ou contraírem empréstimos de qualquer natureza, interno OU externo, sem permissão do Conselho Federal, a quem
incumbe observar nesta matéria as seguintes disposições:
a) a permissão para empréstimo será solicitada mediante uma exposição de motivos que o justifiquem, e a sua
aplicação será logo depois relatada, minuciosamente, ao Conselho pelo devedor, pena de se lhe negar, no futuro, outras
permissões;
b) nenhum empréstimo novo Sê permitirá antes <la
amortização de metade do último emprestimo contraído, salvo se se destinar a serviços OU obras, de carál~r reprodutivo, que possam garantir os meios necessários á liquidação
total dos respectivos compromissos;
c) são vedados Os empréstimos para cobertura de deficit
orçamentário.
Art. Fica instituido um Registo Federal de Dívidas, ao
qual compete:
a) registar todas as dívidas estaduais e municípais;
b) verificar os pagamentos dos juros e amortizações respectivas;
c) comunicar ao Conselho Federal a móra e quaisquer
eventualidades verificadas nêsses pagamentos;
d) transmitir ao Conselho
Federal, quando tiver comunicação dos interessados, ou comunicar-lhe ex-ofticio.
quaisquer atrazos ocorridos nos pagamentos ao:; Membros do
Poder Judiciário, bem como o atrazo de mais de G meses no
pagamento de contas e dívidas flutuantes;
_
e) apresentar, anualmente, ao Conselho Federal um relatório circunstanciado de todos os orçamentos dos Estados
e Municípios e de suas dívidas, qualquer que seja a sua pro-·
cedência, a sua natureza e o seu valor;
f) exigir dos Estados e Municípios as informações de
que, necesistar.
'Art. Os Estados e Municípios são obrigados a comunicar dentro d·e 60 dias. todas as ocurrências que interessem,
no; têrmos do artigo anterior, ao Registo Federal de I?ív!das~~ Noc:iso de mÓla em tais comunicações perdem o dIreIto de contrair novos empréstimos.
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TíTULO
Do Municipio Neutro e da Capital da União

Art. O Di;strito Federal e o Municípi{) de Petrópolis,
anexados entre si. pela faixa de terra situada entre as estradas Rio-Petrópolis e Leopoldina RaiIway, acrescida de duas
faixas laterais de 150 metros ao longo de toda a sua extensão, ou por outro meio que a lei determinar, passam a constituir o Município da União, l1enominado Município Neutro,
onde fica d-efinitivamente instituida a Capital do Brasil.
§ 1.0 A séde do Govêrno Federal é a Cidade de Petrópolis, onde funcionarão, permanentemente, os três poderes da
União.
§ 2.° O território do Município Neutro será sempre federalizado, e nêle se exerc-erá, em toda a sua plenitude, a jurisdição do Govêrno Federal, sem prejuizo da competência
dos po.eleres locais nos assuntos .ele interêsse, exclusivamep.te, municipal.
Art. O Município Neutro reger-se-á por uma Lei Organica decretada pelo Poder Legislativo Federal, observados,
entretanto, os seguintes preceitos:
a) o Município será dividido em Prefeituras e SubPrefeituras;
b) as funções executivas dos poderes locais, tanto da cidad~ de Petrópolis, que constituirá uma Pref.eitura, como da
cidade do Rio de Janeiro, competirão a autoridades nomeadas livremente pelo Presidente da República;
c}" as funções legislativas
serão exercidas pela representação do Município na Assembléia Nacional e mais um
representanle de cada Estado, designados pela mesma Assembléia;
d) o Poder Judiciário será o da União;
e) os impostos, taxas e quaisquer outros tributos lan··
cados atualmente no Município, pelos poderes locais e federais. serão reunidos sob um só título e arrecadados em
preslul;ües lrímeslrais. sómenle, pelas auloridades do Município, com a fiscalização exclusiva das aul.oridades da União,
a quem caberá, do total arrecadado, a percentagem que a
Lei Organica determinar;
f) a Lei Organica não se poderá reformar sinão de quatro em quat.r& ano!)
Art. Havendo insuficiência na receita local, a União
cuslcará Os serviços municipais na medida de suas necessidades.

MUNICÍPIOS E CONSELHO SUPREMO
TíTULO V
Dos

munici:pios

Ao título supra foram apresentadas as emendas numero: 192, dos Deputados Framcisco l\Ioura, João Miguel Vitaca,
Guilherme Pla;ster, Valdemar Reil~dal, Gi1ber~' Gabeill.'a,
Alberto Surek,' Sebastião de Oliveira, :Mário Manhães, Antônio Rodrigues de Souza, Antonio Penafort, Ferreira Neto,
Vasco de Toledo, Al'mando A. Laydner; 19, Alberto Surek;
64, Antônio Rodrigues de Souza, Antônio Penafort, Guilherme Plaster, Francisco de l\Ioura, João Miguel V!tncn,
Valdemar Reikdal. V. de Toledo, Mário Manhães; 349, Soares Filho; 3'15, Soares Filho; 4.77. Lino Leme e AntÔnio
Covelo; 479, idem; 514. e 515, Fábio Sndl'é e Soares Filho,
5H, Daniel Carvalho; 5~8. idem; 587, Gallriel 1>a",:o,: e Negrão de Lima; 614., Edgar Teixeira Leite; 700. 701, 702,
Alcantara l\Iachado, Manuel Hipolilo do Rego, Rnnu!i'o Pinheiro Lima, Cardoso de Mello ::'\eto. Henrique Baima. Abelardo Vergueiro Cesar. Almeida Camargo, Banos lJent~a
do, Abl'eu Sodré, A. C. Pacheco e Silva. :\lomis Andrad'J,
Oscln: Rodrigues Alves. Carlota P. de QUCiJ'07, Cincinato
Braga. Robel'to Simon:,en, JOSf~ C:u'loiõ de l\la(:cdo Soares,
A. Siciliano, Horacio Lafer. Plinio Corl'l~a de Oliveira,
TIL Monteiro de Barros Filho, José U1piano. 1\1. \Vhatelly;
703, José Carlos de Macedo Soares, Alcan tara Mnch·ldll. :\10rais Andrade, C. de :Melo Neto, Almeida Camargo, :\lário
Whatelly, Ranulfo Pinheiro Lima, Horúcio Lafer. Barros
Penteado, A. C. Pacheco da Silva, Roberto 'Si~onsp.n. Carlota P. de Queiroz, M. Hipolito do Rego. Th. Monteiro de
Barros Filho, Abelardo V-ergueiro Cesar, Cincinato Braga e
José Ulpiano; 739 v; 739 X, Belmiro de Medeiros Silva;
799, Carlos Lindenberg; 869, Cesar Tinoco; 884, Daniel Carvalho; 916, Irenêo JofiIly e Odon Bezerra; 917, Irenêo Jofilly, Odon Bezerra, Heretiano Zenaide e Pereira Lira; 954,
Acúreio Torres; 1. 026, Arnold Silva, Clemente Mariani.
Leoncio Galrão, Manoel Novais, Francisco Rocha, Artur
Neiva, Gileno Amado, ~{arques dos Reis, Lauro Passos.
Edgar Sanches, Atila Amaral, Arlindo Leoni, Medeiros
Neto, Alfredo Mascarenhas, F. Magalhães Neto, Paulo Fi=Jho"A. Leoni e Pacheco de Oliveira; 1.027, Clement,~ ~fa
riani. Lauro Passos, Átila Amaral, Arlindo Leoni, Gileno
Amado, Medeiros Xeto, Artur Neiva, Marques dos Reis,
Arnold Silva, Pacheco de Oliv~il'a, Leoncio Galrão, F. Ma-
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galhães Neto, Alfredo Mascarenhas, Eàgar Sanches; 1.113,
Clementino Lisbôa, :Moura Carvalho, Veiga Cabral, Joaquim
Magalhães, Leandro Pinheiro, Mário Chermont; 1.182, Abelat-do Marinho, Arruda Camara, Domingos Velasco, Plínio
Tourinho, Valdemar Falcão, Humberto Moura, Alberto
Surek, Mário de A. Ramos, Eugenio Monteiro de·· Barros,
E<lmar da Silva Carvalho, Gilbert Gabeira, Antônio Rodrigues de Souza, Antônio Penafort, Ferreira Neto, Sebastião
de Oliveira, Martins -e Silva, Edwald Possolo, Amaral Peixoto e Prado Kelly; 1.210, Nogueira Penido e Moraes Paiva; e
1.213, Leão Sampaio.
Ao todo 31 emendas.
Parecer
Muitas das sugestões déssas emendas, emb6ra interessantes, não p6dem ser acolhidas na Constituição Federal.
Fazê-lo seria ampliar muito a autonomia municipal e
restringir, censuravelmente, a 6rbita da acão, dos limites
dos poderes estaduais.
Sería um desacêrto impôr-se tão grandes restL'll:ÕCS li
autonomia estadual para beneficiar os Municipios. que, no
nosso regime, não são, propriamente, uma unidàdd politica e sim adn:iinistrativa. Mesmo aquêles, que sustentam
ser a autonomia m-unicipal inerente á caracteristica do sistêma federativo, não chegaríam ao ponto de incluir entre 05
dispositívos da Constituição Federal os alvitres de algumas
das emendas apresentadas.
A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 encerrou, na
f6rma concisa, simples e clara do art. 68, tudo Quanto dispôs acêrca dos Municipios.
Reservou aos Estudos a faculdade de dar as n6rmas, o
padrão dentro do qual os Municipios podcría.m organizar-se.
A autonomia dos Estados e dos 3lúnici'Oios ficou. na
exégesc dos Constituintes de 91, limitada. nos negocios do
interesse privativo ou. peculiar de alltbos. (Vide llrls. 5

e (8).

Ficou, portanto, indefinídn, á meTcl! dum critério impreciso, objeto, a um s6 tempo, de todas as ampliações e
l'cstriçõcs.
A rcfórma constitucional de 1926 manteve, integ,ralmente. a orientação vencedôra na primeira Constituinte republicana..
O dispositivo referente aos Municípios continuou tendo o mesmo número e identica redação.
Mas a autonomia municipal, nessa refórma, teve maior
expressão, adquiriu outra autoridade, pois, foi incluida
entre os princípios constitucionais - art. 6, letra f.
A interpretação do que se devêra entender por fórma
republicana federatíva, usada no art. 6, n. 2, da Constituição de 24 de Feve-reiro de 1891, tem agitado as maiores controversias entre os juristas. Dêsde 16go, sentiu-se a necessidade duma regulamentação daquêle artigo. Com êsse objetívo muitos projetos foram apresentados. A ref6rma de
1926, ~om cérto éxito. substituiu a expressão manter a f61'ma republicana federativa, caso de intervenção federal
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previsto no art. 6, n. 2, da Constituição de 1891, pela seguinte - assegurar a integridade nacional e o r~speito aos
seguintes principies:
f - autonomia municipal.
O Anteprojeto, ocupando-se dos preceitos, das proposições fundamentais do regime entre nós adotado, tambem
arrolou entre êles - a autonom.ia municipal.
A questão de saber se a autonomia municipal é princípio constitucional foi muito discutída, antes da refórma de
1926, que veiu dirimir as controvérsias existentes.
Aceitando a autonomia municipal, com a extensão e a
autoridade dum preceito constitucional, entendi não deixá-Ia indefinida, inteiramente á discrição dos poderes estaduais.
As expressões - «manter a forma republicana federativa" - e ....negócios do seu peculiar interesse" - são muito
amplas e, na prática, dão e têm dado ensejo ás mais tendenciosas interpretações.
No substitutivo, que apresento, para cercear es-s~~ interpretações, pareceu-me hábil indicar alguns dos negócios
do peculiar interesse dos Municípios, elementos dorsais de
sua autonomía.
Como tais qualifiquei:
a) para cada Municipio, a lei de sua particular OU própria organização administrativa.
Dizendo leis de sua particular ou, própria oruani:.:a.ção,
tive em vista distinguir essas leis, da competencia privativa de cada Municipio, da lei oTganica geral dos MunicipiO's,
cuja decretação compéte aos poderes estaduais.
b) A eleUvidade dos podcre5 executivo e legislativo
municipais.
A constitucionalidade dos prefeitos de nomeação nunca
foi pacifica entre os nossos autores, nem músmo na jurisprudencia do Supremo Tribunal.
O pz:óprio Sr. Castro Nunes, cujas reservas acêrca
da autonomia municipal são bem conhecidas. sobre o assunto escreve:
"O Prefeito nomeado. segundo o sistêma brasileiro, não é a melhor solução. Mas não nos parece
que seja nem inconstitucional nem incompatível com
o princípio de autonomia que, dada a interpretação
das duas atividades - municipal e estadual - dentro do Municipio - comporta essa limitação. (Do
Estado Federado e sua Organização Municipal, fls.
91).
Vendo, na eletividade do poder executivo dos Municípios, uma medida mais asseguradora da autonomia dos mesmos, comtudo, não a preconizei para todos os casos.
Estabeleci exceções para aqueles casos em que, sendo
possível uma colidência, um choque ent.re os interêsses municipais e estaduais, devam êstes prevalecer.
E, assim, para os referidos casos. deixei prevista a escaIba de prefeitos por nomeação. ou por outra forma.
Cuidando melhor da sorte dos Municípios, deve-se, na
própria Constituição Federal. discriminar as rendas que lhes
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pertencem. Sem reservar e garantir aos Municípios determinadas rendas, isto é, sem dar-lhes expressão econômica,
a sua autonomia será uma ficção e nada mais.
Conhecendo os resultados proveitosos de institutO's de
assistência técnica aos Municípios e de verificação de suas
finanças, já existentes na Baía e São Paulo, facultei aos
Estados a criação dêsses institutos.
Ainda, no proposito de assegurar a autonomia municipal,
cogitei dos casos de intervenção dos Estados nos Municipios.
Como bem disse o Dl'. João Mangabeira, na commissão do Anteprojeto constitucional, visando-se a prestigiar os Municipios, deve-se, dentro dêsse mesmo objetivo,
fixar, desde logo, as hipotêses em que êles podem perder
suas garantias.
.
Suprimi os parágrafos 1 e 2 do art. 87 e os arls. 88 e
89 do Anteprojeto, de acõrdo com as diversas emendas no
mesmo sentido apresentadas, cujos fundamentos me pareceram dos mais ponderáveis. (Vide de preferência as emendas ns. 514 e 515, Fábio Sodré e Soares Filho, 548, Daniel
Carvalho; 700, 701 e 702, bancada paulista; 916. Irenêo Joffily e Odon Bezerra; 917, Irenêo Joffily, Odon Bezerra, HerecUano Zenaide e P·ereira Lima; e 1.027, bancada baiana.)
Favorável á representação de classes nos Con,çelhos l1Iunicipais, órgãos legislativos dos Municipios, todavia, constídera mais pertinente qualquer dispositivo sôbre a matéria
nas ConsLituições dos Estados e não na Federal.
Acolhi, integralmente, no meu substitutivo, a emenda
n. 954, do deputado Acúrclo Tôrres, cujo alvitre já estava,
embora com outra redação, previsto pelo proprio Anteprojeto no parágrafo 5 do art. 87.
As fusões. anexações ou desmernhramentos de Munic'í:pios
e Distritos, na maioria dos casos, têm obedecido simplesmente aos interêsses oportunistas de manobras partidarias
ou políticas.
Poder-se-á objetar e, com certa procedência, que o a.ssunto da referida emenda teria melhor cabimento nas Constituições ou Leis estaduais.
Essa solução sería nenhuma. Importaria em deixar os
Municípios e Distritos sem uma das suas melhores garantias.
Os Estados não a incluiriam em suas Constituições.
Deixá-Ia-iam para as leis ordinárias, facilmente revogaveis
ao sabor das situações políticas.
Enfim, exprimindo-me de quaisquer outras considerações, mormente de ordem doutrinária muito ferteis sôbre
a matéria, aceitando integralmente as emendas 241., /179.
514, 515. 547, 700, 702, 703. 884, 916, 954, 1.027, 1.133, e.
em parie, as emendas ns. 4.77, 587,701, 739x, 1.026 e 1.213,
apresento o seguinte substitutivo ao Título V dos Municípios:
Art. - Os Estados organízar-se-ão de fórma que fique
ass~gurada a autonomia dos
Municípios em tudo quanto
lhes dis;;,er respeito ao peculiar intêresse. (Const., de 1891,
e. Reforma, de 1926).
. Parágrafo primeiro: - Além doutros negocias; fixaveis na·s Constituições e leis Estaduais, são do peculiar inlerês;;,e dos Municípios
o) as leis de sua particular organização;
b) a eletividade do! seus poderes executivo e legislativo;
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c) a arrecadação e applicação das rendas que lhes pertencem.
Parágrafo Segundo: - Nos Municípios, onde estejam
instalados os g()vêrnos estaduais, bem assim onde exista estação hiriromineral e naquêles que obtiverem garantia de
empréstimo ou auxílio financeiro do Estado, o Executivo
Municipal poderá ser escolhido por nomeação daqueles Governos.
Parágrafo Terceiro: - Os Estados poderão intervir n()s
Municípios para pôr ordem nas suas finanças, quando se
verificar deficit orçamentário dum terço, ou mais de sua
receita, durante três anos consecutivos, ou falta de pagamento de sua dívida fundada dois anos consecutivos.
Cessará a intervenção, desaparecendo os motivos que a
determinaram.
Parágrafo Quarto: - A fusão ou desmembramento de
~funicípio, ou de Distrito, para constituir Município Autonomo, por lei do Estado e nos termos desta Constituição. dependerá do referendu7n popular da região particularmente
interessada, salvo si houver pronunciamento prévio dessa
população, solicitando a medida, em plebiscito regular, fiscalizado pelo Govêrno Estadual.
Art. - Os Estados poderã.o criar órgão de Assistência
técnica aos Municípios e de verificação das suas finanças.
Sala das Sessões da Comissão, em 2 cIe Fevereiro de
1934. -

Cunha Melo.

TÍTULO I
SECÇÃO V
DO CO"SELlIO SUPRE:-'!O

RELATóRIO
Versam s0bre o assunto da epígrafe as emendas ns.: 21 B,
.Miguel Couto: 37. Pereira Lira e Odon Bezel'l'a; 40, Agamenon cle :\Iagalhães e .José de Sá; 1G7, Arruda Falcão; 300,
Cunha Vasconcelos; 416, João Miguel Vitaca, Francisco de
Moura. Valdemar Reil~dal, Guilherme Plaster. Vasco de Toledo. Anlônio Penafol'L. e Gilhert Gabeira: ~:13. Carlos :!IIaximiliano, Ascanio Tuhino. Augusto Simõcs Lopes, Antonio Russomana. Argemil'o Dorneles. Heitor Anes Dias. Fredc!'ico
\Volfcnbutell. DemêLrio Mél'cio Xavicr, Rcnato Barbosa o
Pedro Vergara; 471, Lioo Leme e Antonio Covcla; 5:30. Nêro
de Macedo. Cunha Vasconcelos e José Honorato; 581, Antônio Rodrigucs de S0I15a. Antonio Penafort. Vasco de ToledO,
Valdemar Reikdal. Zoroastro Gouveia e Lacerda \Verneck;
624, Edgar Teixeira Leite e Luiz Cedro; 628, Fernandes Távora, Valdemar Mota, Pontes Vieira, Silva Leal. Odon Bezerra e José de Borba; 685, Almeida Camargó, Barros Penteado, Roberto Simonsen, AIcantara Machado, Horácio Lafer, Ranulfo Pinheiro Lima, José Carlos :Macedo Soares,
Cardoso de Melo Neto, Manuel Hip6lito do Rego, Abreu
Sodr-é, A. C. Pacheco e Silva, C. Morais de Andrade, Oscar
Rodrigues Alves, Carlota P. de Queiroz, Abelardo Vel'gu~i
1'0 César, Plínio Correia de Oliveira, Monteiro de Barros
Filho, José Ulpiano, Henrique Baíma, A. Siciliano,
M. Whatelly e Cincinato Braga; 802, Kerginaldo Cavalcanti; S07,Idálio Sardenberg; S09, Idálio Sardenberg;865, César Tinoco; 952, Odilon Braga; 1. 014, Cle-
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mente Mariani, Atíla Amaral, Medeiros Neto, Leôncio
Galrão, Lauro Passos, GUeno Amado, F. Magalhães Neto,
Alfredo Mascarenhas, Francisco Rocha, Artur Neiva, A.
Leoni e Manuel Novais; 1.015, Clemente Mariani, Atila
Amaral, Medeiro.§ Neto, Leôn-cio Galrão, Lauro Passos, Gileno Amado, A. Leoni, F. Magalhães Neto, Alfredo Mascarenhas, Francisco Rocha, Edgar Sanches, }J·tur Neiva, Manuel Novais e Pacheco de Oliveira; 1.016, Clemente Mariani, Atila Amaral, Medeiros Neto, Leôncio Galrão, Lauro
Passos, Gileno Amado, F. Magalhães Neto, Alfr·edo Mascarenhas, Francisco Rocha, Edgar Sanches, Artur Neiva, A.
Leoni, Manuel Novais e Pacheco de Oliveira; 1.017, Clemente Mariani, Atila Amaral, Lauro Passos, Paulo Filho, Leôncio
Galrão, Gileno Amado, F. Magalhães Neto, Alfredo Mascarenhas, Francisco Rocha, Edgar ,Sanches, Artur Neiva, A.
Leoni, Manuel Novais e Pacheco de Oliveira; 1.174, Abelardo Marinho, Antônio Penafort, Domingos Velasco, Francisco de Moura, Arruda Camara, Humberto de Moura,Agenor Monte, Ferreira Neto, Prado KelIy, Plínio Tourinho,
Pontes Vieira, Alberto Surek, Leão Sampaio, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar da Silva Carvalho, Mário Manhães,
Antônio Rodrigues de ,Sousa, Gilbert Gabeira, Luiz Tirelli,
Edwald Possala, Carlos Lindenberg, Amaral Peixoto Junior,
Sebastião de Oliveira; 1.175, Abelardo Marinho, Antônio
Penafort, Francisco de Moura, Arruda Camara, Domingos
Velasco, Humberto Moura, Agenor Monte, Prado Kelly,
Plínio' Tourinho, Pontes Vieira, ,Alberto Surek, Leão Sampaio, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar da Silva Carvalho f Gilbert Gabeira, Antônio Rodrigues de Sousa, Ferreira
Neto, Luiz Tireli, Edwald Possolo, Carlos Lindenberg, Amaral Peixoto Junior, Francisco Veras, Sebastião de Oliveira.
Deixo de referir-me as emendas de ns. 779, 780, 1.177
e 1.178, onde se sugere a criação de "Conselhos Técnicos".
Embóra favorável a essa sugestão, penso que não me
compete apreciá-la. O assunto é mais pertinente no capítulo
das "Disposições Transit6rias". Ao todo, sôbre o "Conselho
Supremo", foram apresentadas 24 emendas, 16 das quai-s,
admitindo a existência do mesmo, organisam-no de fórma
diferente, óra ampliando-lhe, óra restringindo-lhe as finalidades.
É interessante registar, dêsàe logo, que algumas dessas 16 emendas, alvitrando uma outra composição do "Conselho Supremo", reduzem-no a um sucedaneo do Senado.
Entre as que assim se orientam, posso citar as de ns.
40, dos senhores Deputados José de Sá e Agamenon de Magalhães, LOH, da ilustre bancada baiana, e ns. 1.174 e 1.175,
de 23 senhores Deputados.
Parecer
Adoto as emendas ns. 21 B, 37, 167, 300, 416, 581, 685 e
805, em número de oito, as quais concluem pela supressão
do "Conselho Supremo".
Com esta orientação, julgo prejudicadas as outras, em
número de 16, que·o aceitam com tais ou quais alterações.
Justificação

Entre nós, a tradição do "Conselho Supremo", que o
Anteprojeto -pretende ressuscitar, pode ser rebuscada em
época anierior á' nossa independencia.
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o Visconde do Uruguay afirma que ela remonta ao decreto de 16 de Fevereiro de 1821, criando um "Conselho de
Procuradores Gerais das Províncias".
:Em 1823, a Assembléia Constituinte dissolveu o "Conselho <ie Estado", mas, posteriormente, dissolvida aquela assembléia, D. Pedro I, em Novembro do mesmo ano, criou-o
de novo, composto de dez membros, inclusive os Ministros
de Estado daquela época.
A Constituição do Império manteve-o.
Suprimido pelo Ato Adicicional (art. 32), de 12 de Agosto de 1834, foi, ainda, o "Conselho de Estado" restabelecido
em 23 de novembro de 1841, dando-lhe nova organização a
lei de 24 de Outubro de 18'14.
No Império, o "Conselho de Estado" foi, na frase de Pimenta Bueno - o auxiLiar, o conselheiro dOI, GOV'êl·no e 0,
coadjutor de suas tarefas';> .
É de .justiça reconhecer-se que, no regime anterior á
Repútilica, . esse instituto prestou serviços inestimáveis, emitindo pareceres os mais prudentes e sábios sôbre assuntos
de ordem política, econômica e administrativa dos mais
palpitantes.
Como órgão meramente consultivo, o "Conselho de Estado" teve, realmente, grande êxito no Império e poderia
tê-lo no próprio regime presidencial.
Nunca, porém, com a organizaCão que lhe deu o Anteprojeto. No Império, os liberais combateram-no exaltadamente. '
O Govêrno Provisório andou muito bem extinguindo-o
em 1891, quando adotada no País uma outra fórma de governo.
Em 1910, o ilustre Deputado Arnolfo de Azevedo apresentou o projeto n. 357. criando, nesta cidade.. o "Conselho
Federal da República".
l?:sse projecto, ainda recentem~nlc defendido pelo seu
autor numa interessante entrevista dada a "O .Jornal", apesar de ter obtido pareceres favoráveis, nrro logroll :.lprovacão.
Foram relatores dêsses pareceres os Deputados Pedro
Moacir e Afranio de Melo Franco.
Da ComiE-são organizadora do Anteprojeto conistitu- .
cional fez parte o Sr. Afranio de Melo Franco. que acaba de
deixar a pasta do Exterior, onde, ao Govêrno Provis6rio e ao
Brasil, vem de prestar os mais assinalados serviços.
Sua Excia. e mais os Srs. José Americo e Prudente de
Morais constituiram; naquela Comissão, o sub-comité incumbido do atual Título - Secão V - do Anteprojeto.
Sustentando a necessidade da criação do "Conselho Supremo". entre outras ponderacões, disse Sua Excia.:
"Além disso, procurou garantir um princípio
fundamental, não considerado na proposta do Sr. Prudente de Morais, permitinào aos Estados Federados
representarem-se nêsse órgão, com um membro por
Estado, fazendo subsistir, dêsse modo, o princípio de
igualdade de representação dos Estados, que no anterior. regime se consubstanciava no princípio constitucional -de igual representação naquele organismo
que se denominava Senado Federal.
Talvez provenha daí a confusão. verificada na
crítica de que o projeto, não é senão o antigo Senado
VOLUME X
27
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com funções especializadas, crítica infeliz e, até certo ponto, absurda, porquê êsse novo órgão não tem
de maneira nenhuma, qualquer partícula de função
legislativa e, por conseguinte, não se assemelha em
absoluto á Camara Alta, agora extinta, que o projeto
de Constituição extinguiu". É um órgão especial, no
qual se poderá manter, como na organização dO' Senado, o princípio da igualdade de representaçáo dos Estados" .
Procurou Sua Excia., como se percebe de suas palavras,
af3Jstar a idéia de ser o "Conselho Supremo" um sueedaneo
do Senado.
Mas, sustentou que êle poderia ter a organização do
Senado para manter o principio da igualdade de representa:..
ção dos Estados . ..
A mad,g superficial leitura dos artigos do Anteprojeto,
referentes ao "Conselho Supremo", convence que, na prática,
ainda sem solução de continuidade dos nossos costumes políticos, jámais se poderia arquitetar tamanha desigualdade
de representação.
Aliás, ,gôbre êste ponto, 05 pr6prios membros da Comissão do Anteprojeto divergiram do Sr. Melo Franco.
Apreciá-Io-ei, ligeiramente, mais adeante.
Como se vê dos dados históri,cos sôbre o "Conselho de
Estado", entre n6s, mesmo nas épocas anteriores ao Govêrno republicano, êle foi muito combatido e diversas vezes
extinto.
Não me incorporo áqueles que o consideram c'omo incompatível ou contrário ao regime democrático e presidencial.
Não o adoto por outras razões.
Na Espanha, o professor Jimenez de Asúa, autor do
projeto da recente Constituição. lembrou-se de criar os
"Conselhos Técnicos" e os "Conselhos de Estado".
As Côrtes Constituintes de Madrid, no sentir do Sr. Vítor Viana, repeliram a intromissão dêsse instituto como incompatível num regime democrático.
Em todo caso, conciliando as correntes que se chocavam, os constituintes espanhóis chegaram á seguinte
conclusão:
"Uma lei especial regulará a criaçãu e o funcionamento de órgãos de consulta e de ordem econõm:ca
da administração, do Govêrno e das COrtes. Entre
êstes organismos figurará um Corpo Consultivo t:upremo da República em assuntos de Govêrno e administração, cuja composição, atribuicões e funcionamento serão regulados por ditas leis."
(Const. da Espanha, arl 93. Apud, Vítor
Viana. - "A Nova Constituição 1respanhola", fls. 84

e 85.)

Os "Conselhos de Estado", existem em diversos paízes,
ver.bi gratia, na França, no Chile, -em Portugal. na Alemanha.
e noutros. A França, além do "Conselho de Estado", possúe um ".conselho Nacional Economico" (Esmein, vide
fls. 72).
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No Uruguai, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelo Conselho Nacional de Admini-stração.
Os países, onde Lal instituto -existe, não seguem a mesma orientação nas atribuições que lbe reservam.
Uns, adotam-no como meromente consultivo; outros,
outorgaram-lhe funções legislativas e administrativas.
Aquêl-es são em maior número.
Seria digressão ociosa, ocupar-me do exame da matéria na legislação dêsses paises.
O Anteprojeto deu ao "Conselho Supremo" uma feição
bem diferente da que lhe imprimira o 81'. Arnolfo de Azevedo, no seu projeto de :19:10,
O ilustre Deputado paulista cogitou dum órgão com
m-enores faculdades, com outra organização, menos dispendioso e estabeleceu a responsabilidade dô,s respectivos membr.os pelas opiniões e votos emitidos contra disposições expre,ssas da Ccmstituição Federal e dOs Estados e mais leis-,
do País.
O Anteprojeto, criando o "Conselho Sup.remo'", facultou-lhe funções consultivas, políticas -e administrativas.
Esqueceu, entretanto, a providência salutar de tornar
responsáveis os seus membros nos termos previstos pelo
projeto Arnolfo Azevedo.
Neste, o "·Conselho Federal da República" tinha () fim
de deliberar, mediante consulta de todos os Poderes da Resóbre
públi-ca - Federais, Estaduais ou Municipais
todos os assuntos de ordem :política e administrativa
(art. :1).
No Anteprojeto, o "Conselho Supremo" organiza, autoriza, opina, aprova, elege, elabora, propõe, resolve, decide,
faz -e publica, etc.
Faz muita cousa e não faz nada. Faz tudo e sem responsabilidade.
A eficiência dêsse instituto, novo e dispensável, é nenhuma: O Presidente da República consultá-Io-á quando
entender, seguirá as suas ,opiniões qoando lhe convier.
O Presidente não é obrigado a cOnsultar e. consultando, pode adotar outro alvitre; o "Conselho Supremo", por
sua vez, não tem forca. ou :autoridade, para fazer cumprir
ou respeitar suas -opiniões.
A Nação nenhum lucro terá com a existência dum instituto inútil, sem eficiência e sem responsabilidade.
Suportará os dispêndios não pequenos de SUa manutencão, 5em auferir benefícios de qualquer es-pécie.

_
Há uma forte orientacão, no seio da Constituinte, em
. favor da criacão dos "Conselhos Técnicos", os quais, vantajosamente, exercitarão as faculdad-es ccnferidas ao "Conselho Supremo".
Além disto -e, também, como argumento de melhor valia, pensa-se na restauração do Senaào. A composição ao
"'Conselho Supremo'", tal qual foi alvitrada pelo Anteprojeto, é desigual para três quartos das unidades federativas,
especialmente para os Estados pequenos.
Estes, em geral não faz~m presidentes da RepúbIica, não
têm grandes bancadas, nem universidades.
. Assim, ficarão, quasi sempre, dentro do tal ~"Conselb:)
Supremo", sem membros natos (sem Conselheiros sobrevt--ventes daS presidê:ncias) e sem aqueles outros a que se ;-eferem as letras b e d do art. 67 do Anteprojeto •.
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Manifestando-se pelo regime unicameral, os autores do
Anteprojeto deveriam ter pensado numa outra organização
do "Conselho Supremo".
Compondo-o pela forma prevista no art. 67, esqueceram-se do princípio de igualdade de representação dos Estados.
A idéia de escolha dos membros do "Conselho Supre~
mo" defendida pela emenda n. 443, de alguns ilustres Deputados gaúchos, apesar do alto apreço que me merecem os
seus signatários, não me parece também feliz.
"Escolher os membros do "Conselho Nacional", por nomeação dos Presidentes da República, embora ad referendum da Assembléia Nacional, é, ao meu v·er, tirar-lhes,
dêsde logo, toda a autoridade moral e independência para
o exercício das funções.
As garantias, com as quais a dita emenda procura
prestigiar os senhores Conselheiros, são de eficácia duvidosa.
Outras e maiores, privativas dos próprios magistrados,
na prática, têm sido burladas, resultando negativas.
O referendum da Assembléia será uma formalidade: as
nomeações serão sempre aprovadas ..
Para evitar a hipertrofia tão censurável do Poder Executivo, um alvitre acertado será diminuir-lhe as faculdades e nunca ampliá-las.
Enfim, incorporando-me áqueles que desejam e defendêm, na Constituição, o si,stema bicameral, a restauração do
Senado, por mais êste motivo, fortaleço o meu modo de
pensar sôbre a ·supres·são do título l, secção V, do Anteprojeto.
A restauração do Senado, orgão de equilíbrio do regime
federativo, é uma necessidade substancial, como a classificou o Sr. Mário Pinto Serva.
Oportunamente, aduzirei outras ponderaç.ões sustentando êste meu pareoor.
Sala da Comissão, 26 de Janeiro de :1934. Cunha
Melo.

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
TíTULO VI
Dos Funcionários Públicos

Ao titulo VI - Dos Funcionários PÚ1JliCO,f - que nos
coube relatar, foram apresentadas numcro:;:Is I'ml~ndn~. quasi
todas muito convenientes aos interesses dn clusso dos servidores do Estado. Reconhecemos o alto lllcllllCf! :oIocinl das
medidas das mesmas constantes; não nol'o I~ lldtu. entretanto, aceitá-las integralmente, de vez que 1'JcOII 1l1':oIcnllldo
só se cogitar de matéria de natureza cOIlSt.lttWIOllUl. Melhor
será, portanto, deixar para serem indiclldl111 I'tn h'j ordinária tais medidas, menos da fndole de urna h'i fundamental e
suprema.
Em conformidade com êsse ponto de vll'lla f\ 11\1'1'1010 porquê consideramos o Anteproj elo, nes~a. lJlll'lr'. t 1'11 hlllllO verdadeiramente notável, carecendo apenas dI' 1l1~llll," l'nloques,
- s6 apreciamos, no comentário a cnda IIIl1 illl/'l /'11'\1:; dispositivos, as emendas de que fazemos el'lflN!11l1 nwnciio no
substitutivo proposto á Comissão Constiluetullul, \'itlt.o estarem as demais prejudicadas.
ART.

90

Dispõe:
Os cargos públicos são acessíveis (l todo,. D8 bra.,ile!ros,
observadas as condições qtte a lei estatuir. f..'.rcfJ}Jc"'JIl.lllllwnte,

um estrangeiro poderá ser contratado pfJ.rll Ilr.,~INI/IJl'nJLO de
função técnica.

Êsse artigo, em sua primeira parte, reprodu;: o orlo 73 aa
Constituição de 1891,
Já a 'Constituição do Império preceituavll. no nrt. 179,
n. 14, que todo o cidadão podia ser admitido aos cnl'goll públicos, sem outra diferença que não fosse a de seus talentos
.
e virtudes.
Ao dispositivo do citadoart. 90, que. consagra o prIncípio salutar de que os cargos públicos não podem constituir
priviiégios de classes ou de llessoas, - julgamos necessário
acrescentar a cláusula - sem distinção de sexo ou estado
cívil.

'

Quanto á segunda part~ do art. 90, preferimos a disposição cOIitida na emenda n. 30 B, substituindo na mesma
a . expressão - nimiamente técnica - pelà - rigorosamente
técnica..
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Preceito.a;
Ninguém será nomeado para furição pública administr(I,tiva, sem prévia demonstração de capacidade intelectual mediante concurso.
'
A êsse parágraf'Q propõe a emenda n. 704 o segumte
substitutivo:
Ninguém será nomeado para função pública sem prévio
e:ca:rne médico que ass'egure perfeita sanidade física e mental, além das demonstrações de capacidade intelectual, mediante o cCYIÍCurso de títulos ou prova.$.
E a emenda n. 1.028 sugere:
Acrescente, in fine: "... e de capacidade física e
quica, mediante inspeção de saúde."
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Aceitamos ambas as emendas, e mais a emenda n. 30 B,
2a parte, redigindo, porém, o dispositivo dêste modo:
Ninguém poderá exercer função pública administrativa,
sem prévio exame médico que assegure perfeita sanidade,
além de demonstração de capacidade especial, mediante concurso.
§ 2.° DO ART. 90

A primeira nomeação seTá. interina, tornando-se efetiva.
seis meses depois de exercício ininterrupto e verificada pelo
ministT.o respectivo, precedendo informação dos chefes de
serviço, a idoneidàde moral do nomeado e seu devotamento
. ao desempenho do cargo. A emenda n. 1. :1.35 manda suprimir o dispositivo supra,
pelas razões abaixo, aduzidas pelo Sr. Deputado Daniel de
Carvalho:
"O § 1° dêste artigo estabelece o concurso como medid~
obrigatória para a nomeação dos funcionários públicos. É
uma providência que merece aplausos, pois o concurso se tem
defeitos, (-qual a instituição humana que os não tem?), tem, sôbre todo e qualquer outro sistema, uma vantagem
iniludível - afasta, in limine, os incapazes. Mas é justo que
os candidatos classificados, depois de se .terem laneado aos:
azares e, ás vezes, aos vexames do concurso, tenham um direito inauferivel ao cargo, independente do estágio de seis
meses estabelecido pelo parág'rafo emendado. O dito parágrafo
2° faz depender a efetivação da investidura, além do lapso de
seis meses. de informação d<ls chefes de serviço da idoneidade moral dL! nomeado e do seu devotamento ao desempenho
do cargo. A idoneidade moral do candidato deve ser uma
cóndição para a inscrição do mesmo e, sendo apurada nest~
fase, não é razoável que seja depois considerada como inexis:'
tente, dando-se o dito por não dito. Se o funcionário pratica
atos que demonstram falta de idoneidade moral, deve haver
na lei remédio adequado para sua punição, podendo ir até
á destituição. Quanto ás informações dos chefes de serviço,

fazer depender destas a efetividade dos funcionários nomeados em virtude do concurso, é colocar nas mãos dêlesuma
arma perigosa que pode se transformar em arbítrio e perseguição. "
.
Sendo procedentes as razões expostas, ouinamos pela eliminação do parágrafo 2°.
•
§ 3°

DO ART.

90

. Independem de concurso os cargos de confiança, os de
caráter transitório e os inferiores, que a Lei excetuar.

Segundo nosso parecer, no final do parágrafo deve ser
substituida a expressão - e os inferiores que a Lei excetuar
- pela - e outros que 11 Lei excetuar.
'Cumpre-nos, aquí, assinalar que a matéria dêsse parágrafo, assim como a do parágrafo 1°, se acha estreitamente
vinculada á do- artigó 91 do Anteprojeto, que trata das bases
do Estatuto dos Funcionários Públicos, devendo ser ali incluída.
NOVO ARTIGO PROPOSTO

Art. - São invioláveis os direitos adquiridos pelos funcionários públicos, os quais, quaisquer que seiam a sua de.nominação, forma de pagamento, categoria ou função, uma
vez que seja de caráter permanente, só poderão ser destituidos dos seus cargos em virtude de sentença judiciaL ou mediante processo administrativo, regulado por lei e no Qual
Lhes: será assegurada ampLa defesa.

A Constituição alemã tem disposição, rigorosamente, similar á acima citada, em sua primeira parte. E' a que se contém no art. 129, que reza:
"Os funcionários são vitaLicios, salvo disposição legal em
contrário. Os direitos adquiridos dos funcionários sáo invioláveis. O recurso de tribunais é dado aos funcionários para
defesa dos seus direitos patrimoniais . ..

A inviolabilidade dos direitos adquiridos é um direito
fundamental que::'a' nossa Constituição deve também consignar, no próprio interesse do Estado, como foi dito- na justificação da emenda n. 7.
De fato, conforme reconhece João Barbalho, "as grandes e constantes mudanças no pessoal administrativo s~o
prejudiciais aos serviçoB públIcos. Elas privam-nos de em':'
pregados experimentados, que, na prática, têm avigorado
essas aptidões. E introduzem grande número de novos em
inferiores condições. Isto compromete a correção, a regularidade na expedição dos negócios e impede o espírito de
continuidade e método, tão necessárias á Administração, na
grande variedade de seus serviços". (Comentirios á Constituição Fede7'al, página 188.) Quanto á segunda parte do dispositivo que propomos,
abrange êle na conceituação de funcionários, para o efeito
da estabilidade, não s6 o elemento propriamente profissional e técnico, .senão também todos os que exercem função
de caráter permanenfe, quaisquer que sejam a sua denominacão, categoria e forma de pagamento.' Ficam, destarte,
compreendidos, como é de justiça, nessa fórmula geral 05
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coletores, . tesoureiros, pagadores, almoxarifes e fiéis, assim
como os serventuários de justiça.
ART.

91

Nesse artigo, o seu autor, um dos nossos mais laureados
jurisconsultos, um dos nossos mais brilhantes parlamentares, o DI'. João Mangabeira, compendiou, com felicidade e
acerto, as bases do Estatuto dos Funcionários Públicos.
Não é, esta a primeira tentativa que se faz entre nós,
para a decretação da lei básica dos funcionários, lei que a
classtõ cieseja ardentemente ver promulgada, o mais cedo
possível.
Em 1907, Justiniano de Serpa, Deputado pelo Pará, apresentava um projeto (n. 320), estabelecendo que, salvo· os
funcionários vitalícios (os magistrados e os membros do
Tribunal de Contas), o's demais funcionários e empregados
civis da União seriam conservados enquanto bem servissem
e determinando outros direitos, assim como as atribuições
e obrigações dos funcionários e empregados federais.
Em t911, Graco Cardoso, então Deputado pelo Ceará,
submetia -á consideração da Camara um projeto (n. 77),
dando a definição de funcionário público, e prescrevendo o
modo e regras de sua nomeação, promoção, disponibilidade,
licença, aposentadoria e penas disciplinares.
Em 191::1. Muniz Sodré, Deputad.o pela Baía, apresentava, precedido de brilhante exposição de motivos, um magnífico projeto de Estatuto dos Funcionários Públicos (número 153), tendo, nessa ocasião, o Club dos Funcionários PÚblicos Civis enviado á Camara um esboço de Estatuto, no
qual era o assunto abordado, com proficiência, em todos os
seus aspecto~.
Em 1914, Camilo de Holanda, Deputado pela Paraíba,
oferecia ao estudo daquela Casa de Congre~so um projeto
(n. 212), estabelecendo as condições gerais do funcionalismo público civil e militar em todas as repartições ou serviços federais.
Em 1916, pelo decreto n. 12.296, de 6 de Dezembro de
1916, o Presidente Venceslau Braz mandava consolidar todas as disposições legais e regulamentares re:ferentes ~ funcionários públicos civis da. União.
Em 1921, uma comissão nomeada pelo Presidente Epitácio Pessoa, e cujos trabalhos foram presididos, a princípio, pelo Senador João Lira e, depois, pelo Dr. Cícero
Peregrino, organizava um Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, inclusive os empregados nas Caixas Econômicas
Federais e os operários, trabalhadores, jornaleiros, mensalistas e diaristas da União.
Em Ü123, o Ministro da Fazenda Homero Batista incumbia os Drs. Alberto Biolchini e Oscar Bormann de consolidarem todas as disposições orçamentárias de caráter permanente, tendo na mesma sido incluída toda ~ a matéria que
interessava ao funcionalismo. inclusive' a lei 2.924, de 5
de Janeiro. de 1915, art. 125, que dava estabilidade no cargo,
após 10 anos de seryico.público federal.
Em 1929, uma Comissão Especial, composta dos Deputados Graco Cardoso, Henrique Dodsworth, Daniel de Car-
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valho, Maurício de Medeiros e Sá. Filho, elaborava um excelente projeto de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União (n. 425).
Após a revolução de 1930, era nomeada pelo Govêrno
Pl'ovisóri() uma ComIssão Especial para confecciona? o Estatuto dos Funcionários Públicos, constituída pelos eminentes juristas, Drs. Miranda Valverde, Figueira de Melo e
Queiroz Lima, a qual está prestes a terminar os seus trabalhos.
Finalmente, uma delegação do 1° Congresso dos Funcionários PúbUcos, reunido nesta Capital, no começo do corrente ano, e composla,entre outros, dos distintos funcionários, Drs. Palhano de Jesus, Pereira de Carvalho, CastI'o
Afilhado e Manuel Durval Teles de Fada, ultíma, presentemente, os trabalhos de um Estatuto dos Funcionários PÚblicos da União.
Da exposição que acabamos de fazer, se verifica que,
há cerca de 30 anos, não s6 o Parlamento, como o Poder
Executivo c o próprio funcionalismo público, procuram
organizar o Estatuto, porquê sentem todos que essa lei fundamental trará as maiores vantagens ao servíço público,
não só pela uniformização dos direitos e deveres de todo o
funcionalismo, como das suas obrigações e responsabilidades, regulados por uma lei una, que se tornará facilmente
conhecida de todos, abolindo o inconveniente das leis extravagantes que se multiplicam pela nossa vasta legislação.
Além disso, o Estatuto será um princípio de ordem e de
moralidade, uma garantia dos servidores da Nação, uma defesa contra os abusos do arbítrio e as violências das paixões
políticas.
Como bem observou o Dl'. Muniz Sodré, na sua erudita exposição de motivos ao projeto a que já aludimos - "o
Estatuto dos Funcionários não se impõe ao nosso patriotismo simplesmente como uma medida legislativa que beneficia uma grande classe social, exigem-no também, e principalmente, as necessidades superiores do serviço público,
as conveniências da Administração, os interesses vitais do
Estado e o saneamento dos costumes políticos, que tanta
influência exercem sôbre o senso moral dos indivíduos."
Aceitamos as bases formuladas pelo Anteprojeto, no artigo 91, como princípios fundam"entais para a elaboração do
Estatuto, ficando assim "a situação do funcionalismo acima
do critério mutável e precário da legislação ordinária.
Cumpre-me, porém, completar essas bases com a inclusão de algumas medidas que representam justa~ reivindicações da classe, como sejam:
. a) a concessão da aposentadoria, independent.emente
da prova de inspeção de saúde, com os vencimentos""lntegrais. após o lapso de 30 anos de efetivo serviço público
(emenda ns. 8243, 299, 478 e 537);
b) a redução dêsse prazo a 25 anos, para o efeito da
aposentadoria, com vencimentos integrais, para os cargos
de magistério e nos casos de ofícios particularmente penosos, de funções exercidas também á noite, em trabalhos prolongados e de caráter permanente, de encargos sujeitos ás
intempéries e aos riscos iminentes de vida no próprio servi,çOi, ou em VJi31S de comunicação malrftima, terrestre, fluvial
= ou. aérea (emenda n. 1.205);
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c) a concessão de aposentadoria, com vencimentos integrais, qualquer que seja o tempo do serviço, ao funcionário que se inutilizar em ato de serviço ou fôr acometido de
doença contagiosa ou incuravel, que o inhabilite para o serviço público (emenda n. 1.205);
.
d) a decretação da aposentadoria compulsória. com
vencimentos integrais, ao funcionário que contar 68 anos
de idade;
e) o restabelecimento da licença especial, de um ano
e seis meses, respectivamente, ao funcionário público que
contar 20 e 10 anos consecutivos de serviço (emenda número 8);
f)
o direito de licença, por dois meses, com todos os
vencimentos, á mulher que exercer função pública, achando-se em estado de gravidez;'
g) a criação de uma Comissão, formada dos próprios
funcionários, para apurar o merecimento no caso das promoções, e para decidir sôbre os recursos interpostos das penas disciplinares e resolver sôbre os processos administrativos (emenda n. 478);
h) a restauração das gratificações adicionais por tempo
de serviço (emendas ns. 8 e 883);
i) a regularização do regime de disponibilidade
(emenda n. 1.205);
i) o direito a vinte dias úteis de férias em cada ano
(emenda n. 1.205);
k)
a afirmação do princípio da igualdade de vencimentos para funções equivalentes, sem distinção de sexo
(emenda n. 8) •
A primeira dessas medidas constitue, neste momento, uma
questão vital para o funcionalismo público. Não se compreende, em verdade, que o Estado'.imponha a aposentadoria,
pelas respectivas Caixas, depois de 30 anos, aos empregados
das emprêsas que possúem, obrigatoriamente, a assistência
social (lei n. 5.109, de 20 de Dezembro de 1926); e, ao
mesmo tempo, somente queira conceder aos seus servidores
aposentadoria, depois de 35 anos. Nesse particular, aceitamos
as emendas ns. 8, 243, 299, 478 e 537, pois, conforme. nas
mesmas se salienta - "trinta anos de serviço público são, no
Brasil, espaço de tempo razoável para os seus servidores receberem o justo prêmio de um trabalho penoso e, por todos
os títulos, merecedor dessa recompensa".
Incluimos, ainda, nas bases do Estatuto dos Funcionários
Públicos os seguintes princípios, constantes das ementias
ns. 777 e 898:
I) - para o provimento dos cargos federais nos Estados,
têm preferência, em igualdade de condições, as pessoas que
nos mesmos residem, há mais de cinco anos;
lI) - o tempo de serviço prestado aos Estados, Distrito
FedeI:al e Municípios, será contado, pela metade, para o efeito
das aposentadorias" concedidas pela União, e reciprocamente.
O primeiro princípio visa assegurar c direito de preferência, em benefício do funcionário, com vantagem também
para O Tesouro que fica dispensado do abono de ajuda de
.;:
custo e transporte.
.
Relativamente ao segundo, _não há como deixar de reconhecer a inteira procedência da-argumentacão
expendida pelo
,
.
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Deputado Pedro Vergara, no õrilhante discurso proferido na
Sessão de 22 de Janeiro último, estudando, precisa e €xaustivamente, o conteúdo dêste título - "os funcionários estaduais e municipais são também funcionários da Nação, e o
tempo em que êles servem aos Estados e Municípios não
pode ser desp1'esado ou esquecido, como se nunca tivesse sido
prestado" .
§ 1°

DO ART.

91

Ao funcionário civil ou militar, casado ou viuvo. que
ti'ver mai.,; de cinco filhos menores, a lei assegurará, além de
seus vencimentos, uma gratificação especial.
Resultou o dispositivo da emenda n. 633, cuja redação
modificamos ligeiramente.
Desde que, pelo Anteprojeto, art. 107, a família fica sob
11 proteçãõ especial do Estado, é justo que êste lhe assegure
meios razoáveis á subsistência.
Em França, os professores das Universidades recebem,
além dos :vencimentos, para o aluguel da casa, uma ajuda de
custo mensal, que varia com o número de filhos que tiverem.
Pela doutrina social cristã, é êste um asst!...nto, já, há
muito, perfeitamente resolvido com a instituição do "salário
familiar". Na Encíclica Rerum Novarum, Leão XIII, referindo-se ao salário, tem as seguintes palavras: "lei santíssima
da natureza aquela pela qual o chefe de família tem de alimentar e sustentar os filhos." Na Quadragesimo ano, Pio XI
escreve: "Se o estado presente da vida industrial nem sempre permite que se satisfaça a esta exigência, a justiça social
ordena que se proceda sem demora ás reformas que garantam
ao operário adulto o salário correspondente a estas condições". Finalmente, diz Pio XI, na Casti Connubii: "Já que,
não raro, a perfeita guarda dos mandamentos de Deus e a honestidade do matrimônio sofrem graves dificuldades, quando
os casados se vêm constrangidos com dificuldades financeiras
no lar e com a penúria dos bens temporais: é mislér prover,
d{) melhor modo possível, ás suas necessidnrles. Em primeiro
lugar, deve-se conseguir, com todo o empenho, aquilo que já,
prudentemente, tinha ordenado o nosso predecessor Leão XIII
isto é. que na sociedade civil se eslabelel;am lais condições
econômicas e sociais que lodos os chefes de família possam
ganhar o que fuI' necessário para si, para a esposa e para os
filhos. segundo o próprio estado e condicõesdo lugar em que
vivem, porquê o operário é digno do seu salário. Negá-lo, ou
diminuí-lo, é grave injustica, tida nas Sagradas Letras como
um dos maiores crimes; nem é permitido dar salário tão
exíguo. que seja insuficiente, segundo o caso, para alimentar
a família".
§ 2°

D2

ART.

91

Os funcionários da. políl{ã civil (Jo:arcío das re(Jalias outorgadas aos demais funcionários públicos.
O dispositivo. resultante das emendas ns. 30 B. 244 e
706, assegura os direitos dos funcionários policiais, equiparando-os aos demais funcionários públicos, o que é da mais
rigorosa justiça.
O art. 93 {io Anteprojeto é.
nossa opinião, inaceitável,
~vistó'subordinar a aquisição' das garantias de funcionário
público á posse do diploma de· bacharel em direito.

em
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Ficam abolidas todas as distinções entre os empregados
públicos de quadro e mensalistas, diaristas e jornaleiros, estendendo-se ao proletáriado ao serviço da União, dos Estados
ou do Distrito Federal, as vantagens de que gozam os demais f'J,ncionáriós.
'
A inclusão dêsse dispositivo nas bases do Estatuto dos
Funcionários Públicos, consoante á emenda n. 1.2U7, Visa
fazer com que o Govêrno concorra, quanto ás suas relações
com o proletariado ao serviço do Estado, para a solução do
problema social da atualidade: a incorporação do proletariado
na sociedade moderna.
_
O referido dispositivo - já consagrado na Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, art. 74-, está de acordo com
os princípios proclamados pelos fundadores da República~
Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, os quais,
no decreto n. 664, de 9 de Agôsto de 1890, declararam que,
"perante a lei, em um regime francamente democrático,
corno o que foi assegurado pela Revolução de 15 de Novembro,
devem por igual valer todos os funcionários públicos, _eliminada a distinção odiosa de classes com privilégios, {Jarantias
e isenções especiais".
§ 4° DO ART. 91

Aos funcionários dos Estados, do Distrito Fede1'al e dos
Municípios, - assim como aos funcionários das Cai;eas Econômicas Federais, serão extensivas, na 'Parte que lhes forem
aplicáveis, as bases do Estatuto dos Funcionários l'úblü;os
estabelecidas neste artigo.
Seguindo, em boa hora, a orientução das Constituições
de após-guerra, que asseguram direitos claros e positivos
aos funcionários públicos - o que é hoje reconhecido como
uma das garantias da Democracja - , o Anteprojelo determina, no art. 91, que a Assembléia Nacional vole o Estatuto
dos Funcionários Públicos, obedecendo a bases, que amparam, devidamente, o funcionalismo contra o arbítrio do pod·er, as quais são mandadas ficar "desde já em vigor",
Para evitar quaisquer dúvidas na interpretação e defender os legítimos interesses dos funeioI1ários dos Estados e
do Distrito Federal, é mislér estender aos mesmos a~ referidas bases, ad instar do que fez a Constituição Alemã, no
art. 128, in fine: - "As ba.~es da situação do funcionário serão li:radas por lei do Reich". E' que os constituintes de
Weimar consideraram como da maior importancia as relações entre o funcionário e o Estado, e com eSse objetivo fizeram a Constituição detC'r:minar, em vá:rios incisos, a sua
prevalênci·a sôbre
a legislação dos "países alemães"
(Artigo 10, n. 3,
combinado com os arts. 12, primeira
parte, 13, 14, 15 e outros).
A Constít.uição Austriaca
também assim o considerou, prescrevendo, no art. 12,.n.
1(}, que é matéria federal a legislação sôhre os prip.cípios concernentes ao Estatuto dos -empregados de
"país", que têm que preencher as funções de autoridades (Behordiliche Aufgaben); determinando, no artigo 21, que o Es~tuto dos Funcionários (Dientsrech.),' com- pTeendido o sistema dos tratamentos e o direito disciplinar,
é -fixado pela leg.islação federal, s-egundoos princípios uniformes para aquêles dos empregados da Federacão ou dos-·
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"paúes", que têm que cumprir funções de autoridade; e, ainda, dispondo que os títulos oficiais para os órgãos da Federação, dos países e das comunas poderão ser estabelecidos
de maneira uniforme pela legislação federal.
Parece-nos acertado proceder de forma idêntica, instituindo em todo o território nacional a uniformidade nessa
matéria, conforme propõem as emendas ns. 9 e 165.
92

ART.

É constituído pelo novo artigo que incluímos no substitutivo e em relação a cujo dispositivo fazemos a devida
apreciação.
ART.

93

Nenhum emprêgo poderá ser criado, nem vencimento
algum, civil ou militar, estipulado ou alterado, senão por lei
ordinária especial.
É a reprodução do art. 72, § 34, da Constituição reformada de 1926.
Somos pela sua permanência, atendendo a que consagra um princípio moralizador e de ordem nos orçamentos.
;:.
ART. 94
Não poderá ser criado imposto algum sôbre vencimentos dos funcionários públicos, civis e militares, senão como
medida de ordem geral, abrangendo todas as classes da Pais,
O dispositivo acima encerra medida de inteira justiça
e de evidente necessidade.
Conforme demonstrou, em bem fundamentado discurso, pronunciado no plenário, o Sr. Deputado Morais Paiva,
"e7n mais de uma ocasião, os vencimentos dos funcionários
públicos têm sido gravados, além do imposto geral sôbre a
renda, do imposto propriamente sôbre vencimentos, do sêlo
proporcional ou fixo sôbre os vencimentos, licenças, aposentadorias, jubilações, reformas e pensões e, até mesmo de outros tributos extraordinários, criados pa.ra ocorrer a situações especiais. Com efeito, consta do relatório do Sr. J.llinistro do Trabalho, apresentado em 01ltttúrO último ao Sr.
Chefe do Govêrno Provisório, que foram dispendidos com a
localização de trabalhadores nacionais nos Estados a importancia de Réis 4.493 :000$000. Pois bem, para o "Fundo Especial" destinado a êsse fim, o funcionalümo público contribuiu com a vultosa soma de 5.215:4288817. O saldo exis:'
tente está sendo empregado nos núcleos coloniais e em construção de casas em Santa Cruz e São Bento, nesta Ca.pital.
O principal auxilio, portanto, aos desempregados foi retirado
do mísero bolso dos funcionários -federais".
ART.

95

Nas causas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territóriós e os Municípios por ~esão praticada por funcionário, êste será sempre citado e sua responsabilidade apurada no curso da ação.
.
Parágrafo único. A execução poderá ser promovidaconti"a êle, caso condenado, ou contra a entidade de que era funcionário. Nesta hipótese, será promovida execução regres- - .siva.~,Estabelecem êsses dispositivos a forIllula processual
dentro da qual se torne efetiva a responsabilidade do fun-
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cionário que, no exercício de seu cargo, cause dano a terceiro.
Toda a nossa legislação proclama a responsabilidade do
funcionál"io público.
O Código Civil, no art. 15, responsabiliza a União pelos atos de seus agentes, desde que êstes procedam contra o
direito, OU com inobservancia do dever funcional e, ao mesmo
tempo, concede o direito regressivo contra os funcionários.
A Constituição determina, no art. 82, que os funcionários são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões
em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como
pela indulgência, ou negligência, em não responsabilizarem,
efetivamente, os seus subalternos.
Comentando o dispositivo citado, proclama João Barbalho a existência da responsabilidade criminal e da responsabilidade civil do funcionário. "Da primeira - pondera o
ilustre escritor - é sanção o disposto no Código Penal, no
seu capítulo das Malversações, abusos e omissões dos funcionários públicos (Arts. 207 a 238, além dos arts. 193, 194,
255 e 257) e, na lei n. 30, de 8 de Janeiro de 1892. A segunda rege-se pelas disposições do direito comum." (Comentarios á Constituição Federal Brasileira, pag. 354).
Referindo-se a essa interpretação, declara Pedro Lessa que ela - "dá uma idéia exata do disposto no art. 82,
onde 'ª-r~sponsabilidade criminal é acompanhada da responsabilidade civil, obrigando o delinquente a indenizar o dano
causado". (O Poder Judiciário, pag. 159.)
De acôrdo com semelhante doutrina se tem manifestado o Supremo Tribunal Federal, em mais de um acórdão,
como, por exemplo, nos de ns. 255, de 28 de Abril de 1897.
335, de Julho ae 1898, 250, de 29 de janeiro de 1912, e
42, de 11 de Outubro de 1913.
Com o objetivo de dar maior precisão e pronta execução
ao direito regressivo contra o funcionário em virtude de
êrro condenável, revelador de culpa ou dóIo, no exercício do
cargo público, foram apresentados no Congresso Nacional
diversos projetos, como os dos Deputados Pacheco -de Oliveira e Sá Filho, e do Senador Mendes Tavares, não tendo,
,porém, êsses projetos, chegado a se converter em lei.
O fáto é que, até agora, a não ser no caso do Marechal
Fontoura, ex-Chefe de Polícia nesta Capital, cujo processo,
aliás, não prosseguiu, - jamais &e procurou tornar efetiva.
a responsabilidade civil do funcionário público.
Mas não resta dúvida de que é preciso opor um freio
eficaz aos abusos a que se deixam arrastar autoridades arbitrárias e violentas, atentando, acintosa e impunemente, contra o dir·eito alheio, o que acarreta a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de continuadas indenizações
em virtude de sentenças judiciais.
Assim, verificando-se uma violação conciente, culposa
ou dolosa, de uma regra de direito, entendemos que se
deve tornar efetiva a resP.onsabilidade pessoal do funcionário causador .do dano daí resultante.
E o que prescreve a Constituição Alemã, no art. 131:
"No casado" funcionário, no exercício do c poder público,
que lhe é confiado, violar, contra terceiro, o dever profissional,
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a responsabilidade cabe, por princípio, ao Estado ou á corporação em que serve, reservado contra êle o competente
recurso. O recurso ol'dinário aos tribunais não pode ser vedado."

E' o que determina o Anteprojeto, no artigo 94, e seu
parágrafo único, acima citados e que mantemos integralmente.
ART. 96
É vedada a acumulação de cargos remunerados na
União, no-s Estados e nos Municípios, quer se trate de cargos exclusivamente federais, estaduais e municipais, quer
de uns e Q1(,tros simultaneamente.

§ L° Excetuam-se os de natureza técnica e científica,
que não envolvam função ou autoridade administrativa, judicial ou política, e os de ensino.
§ 2.0 As pensões também não poderão ser acumuladas,
salvo se, reunidas, não- excederem o limite máximo fixado
por lei, ou resultarem de cargos cuja acu'Tltulação é permiti~.
.
§ 3.° Não se considera acumulat6rio o exercício de comissão temporária ou de confiança, decorrentes do próprio
cargo- ou da mesma natureza dêste.
§ 4.° A aceitação de cargO remunerado importa na perda
dos vencimentos da inatividade. Quando se tratar de cargo
eletivo, ficará suspensa, integralmente, a pe'rcepção dos vencimentos da inatividade, se o subsídio daquele' fói' anual, ou
durante as sessões, se estipendiado, exclusivamente. enquanto elas durarem.

As disposições acima transcritas versam sObre acumulações remuneradas, que - são vedadas - nos têrmos do
final do ar1. 73 da Constituição de 24 de Fevereiro.
- "Tudo aconselha essa proibição: - a regularidade do
serViço público, que não se compadece com o exercício
acumulado de funções múltiplas e várias; o número e a
gravidade dos. abusos dêsse gênero, a excessiva procura dos
empregos, roubando a outros ramos da atividade indivíduos
que afluem em chusma ao burocracismo ---= e, por último,
uma satisfação a certa entidade que tantas vezes em tantas
coisas é esquecida - o contribuinte - . cuja bolsa paga a
fome dos empregos, osêrros e os desvarios dos Governos."
(João Barbalho, Comentários á Constituição Federal, página 339) .
Hã, porém, exceções que se impõem em benefício do
Dróprio serviço público, sendo perfeitamente justificáveis
as acumulações em casos especiais. Assim, o entendeu o
próprio legislador constituinte, autor da lei n. '28, de 8 de
Janeiro de 1892, que, no artigo 10, declarou: - Não são incompatíveis os cargos federais e os estaduais, em matéria de
ordem puramente profissional, científica, ou técnica, que
não envol1.'am autoridade administrativa, judiciáría ou política nà União ou, no-s, Estados. O exercício simultaneo
dasofunções de tais cargos, como, por exemplo, o professorado, não incide na proibição do final dêste artigo, conforme
'
dispõe a lei "n. 44 B. de 2 de Junho de 1892.,
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De acôrdo com semelhante doutrina, o parágrafo 1° do
art. 95 do Anteprojeto excetua, expressamente, a proibição
_ os cargos e natureza técnica e científica, que não envolvam função ou autoridade administrativa, judicial. ou política, e os de ensino.
Tratando de acumulações remuneradas, em uma série
de entrevistas publicadas pela Gazeta de Notícias, Rui Barbosa mostrava que a cláusula do art. 73 da Constituição,
sob a sua generalidade superficial, não abrange nas acumulações defesas as dos cargos em que elas são naturais e
antes benfazejas do que maléficas ao bom andamento do
serviço, á sua proficuidade, á sua excelência, ou á economia
do seu custo.
"Imaginemos - dizia o b'grégio escritor - que se trata de um museu antropológico e uma cadeira de antropologia, existentes no mesmo lugar. São duas criações que se
completam, se beneficiam mutuamente e dependem uma
da outra. Não seria mais vantajoso á ciência, ao ensino e
ao país, havendo um homem superior na especialidade, que
êle acumulasse a direção do museu e a regência da cadeira,
do que entregar uma das duas a uma competência inferior,
ou ser obrigado a confiá-las ambas a duas mediocridades '?
Suponhamos a coexistência de um curso de bacteriologia e um instituto consagrado ás investigações dêste ramo
de estudos. Seria, acaso, mais proveitoso á sociedade, ness'es
dois serviços, distribuí-los entre um prático sem teoria e
um teorista sem prática do que reunÍ-Ios num Pasteur, num
-Kock, num Osvaldo Cruz, ou num Carlos Chagas'?
'
Seja agora a hipótese, um museu geológico, .instituido
na mesma cidade que uma cadeira de geologia. Não se lucraria mais em confiar uma e outro a um Agassis ou a um
Derby, do que em sacrificar o ensino prático, ou O teórico,
entregando qualquer dos dois a uma capacidade menos alta?
Consideremos o ensino de certos ramos da medicina e
as respectivas clfnicas, mantidos, na mesma cidade, pelo Govêrno da União: a psiquiatria teórica e a psiquiatria experimental, num hospício de alienados; a teoria obstétrica,
professada numa escola, e a obstetricia, praticada numa maternidade. A desacumulação "obrigatória" não correrá o risco de ser, em qUJalquer desses casos e outros semelhantes, inconveniente, desastrosa, e aconselháveis, benéficas, excelentes as acumulações'?
Haverá nada mais estúpido, mais ridículo, mais bestial
do que a desacumulação forçada em tais casos, dando em
resultado a seleção dos peiores e a eliminação dos melhores? E, depois, com um tal sistema, não se mutila, não se
desnatura, não se balda e. falsifica o princípio dos concursos,
a escolha dos mais capazes, a vitória dó merecimento?
, Note-se que, em certas circunst'ancias e em certas matérias, a acumulação é o único meio de obter para o serviço
público a concorrência dos homens de mérito avantajado.
Com os vencimentos de um só lugar, não se podem captar.
ás vezes, os serviços de uma notabilidade científica ou profissionaL Mas a faculdade, admitida na lei, de acumular."
quando se trate de cargos dessa categoria, profissionais, ,
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científicos ou técnicos habilita os governos a enriquecerem
as instituições dêsse caráter com os melhores servidores,
as mais assinaladas reputações, os competentes de mais "Valor em cada especialidade."
Fôrca é proclamar que assiste inteira razão ao notável
jurisconsulto, considerado, a justo titulo, o ponti{e:c ma:rimus do direito constitucional brasileiro. Até agora, sómente houve proveito para i) País que um Paulo cte Frontin
tenha exercido, conjuntamente, o· cargo de diretor e ode
professor da cadeira de Máquinas da Escola Politécnica; que
um Sampaio Correia haja exercido, nas mesmas condicões,
alS funções de dIretor e d(; professor da cadeira de Estradas
de Ferro daquela Escola; que um Miguel Couto seja professor da cadeira de Clínica da Escola de Medicina desta Capital e membro do Conselho Nacional de Educação (comissão); que um Leitão da Cunha desempenhe os cargos de diretor e professor' da cadeira de Anatomia e Fisiologia Patológica da mesma Escola; e, finalmente, que um Fernando de
Magalhães exerça as funções de Reitor da Universidade
do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, lecione a cadeir-a de
Clínica Obstétrica da Escola de Medicina.
Somos, portanto, pela conservação do art. 95 do Anteprojeto e 'seus parágraph<ls 1°, 2° e 3°.
Quanto ao parágrafo 4°, porém, entendemos que êle
necessita de reforma, em sua primeira parte, devendo ser
assim redigido: - a aceitaçáo de cargo remunerado importa a suspensão dos vencimentos de inatividade.

Não nos parece justo que o funcionário aposentado, jubilado, ou reformado, investido de novas funções públicas,
perca os vencimentos da inatividade. Quando muito, deverão
ser suspensos êsses vencimentos enquanto o funcionário estiver no exercício de qualquer outro cargo ou comissão administrativa.
A êsse respeito, são de absoluta procedência e de admirável precisão as seguintes palavras de Rui Barbosa:
"O cidadão, que a lei aposentou, jubilou ou reformou,
assim como o a que ela conferiu uma pensão, não recebe
êsse beneficio, a paga de serviços que esteja prestando, mas
a retribuição de serviços "que já prestou", e cujas conta~
se liquidaram e encerraram com um saldo a seu favôr, saldõ
reconhecido pelo Estado, com a estipulação legal de lhe
amortizar mediante uma renda vitalícia, na pensão, na reforma, na jubilação, ou na aposentadoria.
O aposentado, o jubilado, o reformado, o pensionista do
Tesouro são credôres da Nação, por títulos definitivos, perenes e irretratáveis.
Sob um regime, portanto, que afiança os direitos adquiridos, santifica os contrátos, submete ao canon da sua inviolabilidade o poder público, e; em garantia dêles, adstringe as leis á norma tutelar da irretroatividade, não há considera<;ão de natureza alguma, juridicamente aceitável, moralmente honesta, socialmente digna, logicamente sensata pela
qual se possa autorizar o Estado a não honrar a dívida que
com êsses credores contraiu. a obrigação que para com êles
firmou.
A aposentadoria, a jubilaclio. a reforma são bens patrimoniais, que entraram no ativo dos· beneficiados, como ren-·
da .constituida e indestrutfvel para toda a sua vida, numa
sitúação~juridica semelhante á de outros elementos da pro~max
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priedade individual adquiridos á maneira de usufruto. com
a limitação de pessoas, perpétuos e intransferíveis. ~
-Na espécie das reformas, jubilações ou aposentadorias,
a renda assume a modalidade especial de um crédito contra
a Fazenda: e, por isso mesmo, a esta não seria dado jamais
exonerar-se dêsse compromisso, essencialmente contratual,
mediante um ato unilateral da sua autoridade."
*

*

•

_~ntes de encerrar as nossas considerações sôbre o llnteprojeto, entendemos de nosso dever solicitar, data venia, a
atenção da Comissão Constitucional e da Assembléia para a
emenda, de autoria do primeiro signatário dêste parecer,
sob o n. 6, incluída nas - Disposições Transitórias, titulo IV.
Como reparação de legítimos direitos adquiridos, impõe-se a aprovação da medida constante da referida emenda,
.
cujos têrmos são os seguintes:

" - É concedida anistia ampla a quantos, até a
data da promulgação desta Constituição, se envolveram em acontecimentos políticos.
Os funcionários públicos, de qualquer dos poderes constitucionais, que foram exonerados Sem causa
legal, até aquela data, terão, por isso, os seus direitos
integral'mente restaurados, voltando ás suas funções,
ou a outras equivalentes, e continuando a perceber os
respectivos vencimentos e a contar tempo para todos
os efeitos."

•
*

*

Conclusão

Concluindo a apreciação dos dispositivos do Anteprojeto
referentes ao título, que nos foi distribuido, e das emendas,
que. 'consideramos aceitáveis, apresentambs o substitutivo
infra, organizado em harmonia com as considerações que
expendemos no corpo dêste parecer.
Procuramos executar. êsse trabalho da melhor maneira
possível, fazendo, ao mesmo tempo, justiça a uma laboriosa
e sacrificada classe de servidores da República. que, no dizer do grande ministro Osvaldo Aranha, - a-pesar-de mal
instalada, revelfl inteligência e dedicação á função pública.
Esperamos que a Comissão Revisora, constituida de jurisconsultos, escolhidos entre os mais notáveis que a Assembléia se desvanece de possuir, não recuse o seu heneplácito
aos princípios fundamentais que, sugerimos, com o apóio da
própria Administração, .convencidos, como estamos, de que
- "a regularização, por via legislativa, da situação iurídica
dos funcioná,'ios do Estado é uma medida' indeclinável que
se impõe a todo o país, onde as classes dirigentes velem sinceramente pélo'S altos interesses da Nação".
"
Sala. <1a .comissão ConsÚtucional, ~m 28 <1e Fevereiro de
NogueirâPenido. - Fernando de Abreu, com reslricões.
1934. -
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Substitutivo proposto á Comissão Constitucional pelos
'relatores, Srs. Nogueira Penido e Fernando de Abreu:
.

TíTULO VI
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 90. Os cargos públicos são acessíveis a todos os
'brasileiros, sem distinção de sexo ou estado civil, observa.das as condições que a lei estatuir. Excetuam-se os de naturezà rigorosamente técnica, para os quais poderão ser con'tratados estrangeiros, na falta de brasileiros especializados.
(Mantida a redação do Anteprojeto Artigo 90.
primeira parte Artigo 73 da Constituição de 1891.
Substituida a segunda parte pela emenda n. 30-B, Fernando de Abreu.)

Art. 91. São invioláveis os direitos adquiridos pelos
:funcionários públicos, os quais, quaisquer que sejam a sua
<denominação, categoria, ou função, uma vez que seja de
caráter permanente, s6, poderão ser destituídos dos seus
·cargos em virtude de sentença judicial ou mediante pro-.cesso administrativo, regulado por lei e no qual lhes será
...assegurada a!llpla defesa.
(Anteprojeto. artigo 91 letra b Constituição
Alemã, artigo 129; Constituição Espanhola, artigo 41.)

Art. 92. A Assembléia Nacional votará o Estatuto dos
.Funcionários Públicos, obedecendo ás seguintes bases, desde
_já em vigõr:
18 , o quadro dos funcionários públicos, compreenderá
todos quantos exerçam cargo público permanente, seja qual
fÔr a forma do seu pagamento;
28 , ninguem poderá exercer função pública administrativa, sem prévio exame médico que assegure perfeita sani.dade, além de demonstração de capacidade especial, medi,ante concurso;
38 , independem de. concurso os .cargos de confiança, os
·de caráter transitório e outros que a lei excetuar;
48 , para provimento dos cargos federais nos Estados,
terão preferência, em igualdade de condições, as pessoas
.n05 mesmos residentes há mais de cinco anos; .
58, será criada, junto a cada Ministério e ao Tribunal de
-Contas, uma Comissão Disciplinar e de Promoção, assegurada ao funcionalismo público, a eleição, pelo menos, de
metade dos membros componentes dessa Comissão;
68 , as promocões serão feitas, dentro de 60 dias de ocor,rida a vaga, um terço por antiguidade e dois tercos por merecimento, apurado pela Comissão Disciplinar e de Promocão;
.
8
7 , a invalidez para o exercício do eargo determinará a
.aposentadoria ou a reforma;
S8., independentemente de prova de invalidez e mediante
'prévia solicitacão, será concedida a aposentadoria ou reforma, com os vencimentos integrais do cargo ou posto,· ao
. _lun919nárlo público. civil ou militar, que contar mais de 30
~-:anos de serviço á União;
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93., o funcionário, que tiver mais de 68 anos <Ie idade,.
será compulsoriamente aposentado, com os vencimentos integrais do cargo que estiver exercendo, salvo as exceções
desta Constituição;
108 , o funcionário, que se inutilizar em ato de serviço,
ou fõr acometido de doença contagiosa, ou incurável que O'
inhabilite para o serviço públ,ico, será 'aposentado com os
vencimentos integrais, qualquer que seja o seu tempo de
serviço;
11 8 , o tempo de serviço, para o efeito da aposentadoria,.
será reduzido a 25 anos para os cargos de magistério e nOl!
casos de ofícios particularmente penosos, de funções exercidas também á noite, em trabalhos prolongados e de caráter permanente, de encargos sujeitos ás intempéries e aos·
risco~ iminentes de 'Vlida no próprio serviço, ou em vias de
comunicação marítima, terrestre, fluvial ou aérea;
128 , o tempo de serviço público prestado aos Estado!!,
Distrito Federal e Municipios, será contado, pela metade,
para o efeito das aposentadorias concedidas pela União, ereciprocamente;
138 , nenhuma aposentadoria ou reforma será concedida
com vencimentos superiores aos da atividade;
148 o funcionário julgado inválido por inspeção der
saúde, ou aposentado, continuará a receber dois terços dosvencimentos do respectivo cargo até que seja determinado·
o quanto a lhe -ser abonado definitivamente;
158 , será concedida a licença especial, de um ano e seis
meses, respectivamente, ao funcionário público que contar
20 e 10 anos consecutivos de serviço, sem que haja gozadoqualquer licença nesses períodos de tempo;
168 , a mulher que exercer função pública, achando-se
em estado de gravidez, terá direito a uma licença por dois·
meses e com todos os vencimentos, a contar do último mês
de gestação, mediante prévia inspeção de saúde;
:178 , todo o funcionário terá direito a vinte dias úteis
de férias em cada ano;
188 , em caso de supressão do cargo, o funcionário público, que tiver mai,s de 10 anos d~ efetivo . serviço, será~
posto em disponibilidade, percebendo a remuneração correspondente ao ordenado do cargo efetivo que desempenhava;
:198 , o funcionário em disponibilidade não poderá recusar-se ao desempenho de comissão em serviço compatíveL
com sua categoria, percebendo remuneração nunca inferior
aos ve,ncimentos integrais do cargo que desempenhava;
208 , será concedida a gratificação adicional por tempo>
de serviço, para os cargos sem possibilidade de acesso e para
os funcionários que, em relação a essa regalia, já tenham
direito adquirido e para outros que a lei determinar e na..
forma por ela estabelecida;
2:1 8 , serão concedidos iguais vencimentos para funções·
. equivalentes, sem distinção de sexo;
228 , salvo as exceções da lei militar, todo funcionário'
público terá direito a um recurso contra a decisão disciplinar e a possibilidade de revisão perante a Comissão Dis-~
ciplinar de Promoção;
238 , todos os' funcionários se obrigarão, por compromisso, no ato da posse, ao desempenho dos seus deveres~
~~;
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o funcionário é responsável pelos abusos ou omisque incorrer no exercício do seu cargo;
o funcionário tem o dever de servir á coletividade
nenhum partido, sendo-lhe, porém, garantida a lide associação e opinião política.
(Parâgrafos primeiro e terceiro do artigo 91 do
Anteprojeto. com alteraÇÕes constantes das emendas
ns. 21-F. lrUguel Couto; 30-B, Fernando de Abreu; 243
e_248•.J..uiz Sucupira; 299. Veiga Cabral; 478. Lino Leme
e-Antônio Covello; 537. Nero de Macedo e José Honorato; 704 e 777. Bancada. Paulista; 1.028 e 1.029. Bancada Baiana; e 1.205, Nogueira Penido. Morais Paiva.
Ferreira de Sousa e Luiz Sucupira; 883. Daniel de Carvalho; e 898. Cristóvão Barcelos, Nilo de Alvarenga e
Prado Kelly.)

§ LO Ao funcionário civil ou militar, casado ou ViUVCí,
que tiver mais de cinco filhos menores, a lei· assegurará
3lém de seus vencimentos, uma gratificação especial.
§ 2.0 Os funcionários <lo serviço de polícia civil gozarão
<las regalias outorgadas aos demais funcionários públicos.
§ 3.° Serão abolidas todas as distinções entre os empregados públicos de quadro e mensalistas, diaristas e jornaleiros, estendendo-se ·ao proletariado a serviço da União
<los Estados ou do Distrito Federal as vantagens de que gozarem os demais funcionários.
§ 4.° Aos funcionários dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, assim como aos funcionários das Caixas
Econômicas Federais, serão extensivas, na parte que lhes
forem aplicáveis, as bases do Estatuto dos Funcionários PÚblicos estabelecidas neste artigo.
(Emendas ns. 9 e 30 B; Nogueira Penido. Fernando
de Abreu; 165. Arruda Falcão; 244. Luiz Sucupira;
633, Góis Monteiro. Sampaio Costa, Izldro de Vasconcelos. Valente de Lima e Guedes Nogueira; 706. Bancada Paulista; e 1.207. Nogueira Penldo ConstitulCão do Estado do Rio Grande do Sul. art. 74.)

Art. 93. Nenhum emprêgo poderá ser criado, nem
vencimento algum, civil ou militar, estipulado ou alterado,
-senão por lei ordinária especial.
(Mantida a redacl!.o do Anteprojeto, Artigo 92 Constituição reformada de 1926. artigo 72 § 34.)

Art. 94. Não poderá ser criado imposto algum sôbre
vencimentos dos funcionários públicos, civis e militares,
senão como medida de ordem geral, abrangendo todas as
classes <lo País.
(Mantida a redacão do Anteprojeto. artigo 92·
Abelardo Marinho. Nero de Macedo. Martins e Silva,
Luiz Sucupira, José de Borba e Deodato Mala.)

Art. 95. Nas causas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, o Território do Acre ~ os Municípios, por lesão praticada por funcionário,. êste será sempre
.citado,-,ec sua responsabilidade apurada no curso da ação.
Parágrafo único. A execução poderá ser promovida
.contra êle, caso condenado, ou contra a entidade ~e que era
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funcionário. Nesta hipótese, será promovida execução regressiva.
(Conservada a redação do Anteprojeto. artigo 94'
e seu parágrafo llnico. Artigo 15 do COdigo Civil
- Artigo 82 da Constituição de 1891.)

Art. 96. É vedada a acumulação de cargos remunerados na União, nos Estados e nos Municípios, quer se trate
de cargos exclusivamente federais, estaduais e municipais,
quer de uns e outros simultaneamente.
§ 1.0 Excetuam-se os de natureza técnica: e científica,
que não envolvam função ou autoridad~ administrativa judicial ou política e os de ensino.
§ 2.° As pensões também não poderão ser acUmuladas,
salvo se, reunidas, não exederem o limite;máximo fixadopor lei, ou resultarem de cargos, cuja acumulação é permitida.
§ 3.0 Não se considera acumulatório o exercício de co- missão temporária ou de confiança decorrentes do própriocargo ou da mesma natureza dêste.
§ 4.0 A aceitação de cargo remunerado importa a 8US-pensão dos vencimentos da inatividade. Quando se tratar
de cargo eletivo, ficará suspensa, integralmente, ·a percepçãO"
dos vencimentos da inatividade, se -o subsídio daquele f6r
anual, ou durante as sessões se estipendiado, exclusivamente, ·enquanto elIas durarem.
(Mantido o Anteprojeto. artigo 96. parágrafos primeiro, segundo. terceiro e quarto.
substituida neBse
llltimo parágrafo a palavra - perda por suspensll.o
Artigo 73 da Constituição de 1891.)

Sala da Comi·ssão Constitucional, em 16 de Fevereiro deNogueira Penido. - Fernando de Abreu, com restrições ao artigo 92, § 1°, e art. 94.
1934. -

FAMILIA E EDUCAÇÃO
o brochado de emendas ao Anteprojet.o de Constituição,
oferecido a Assembléia Constituinte pelo Chefe do Govêrno Provisório da República, que me foi remetido a nove
do findante, contém 105 emendas, sendo 38 ao Título X "Da família" - e 62 ao Título XI - "Da Cultura e do Ensino", e maJis cinco outras sob os números 167, 200, 315, 542,
591 e 739, que nenhuma relacão têm com aqueles títulos, segundo me parece.
Das mil duzentas e quarenta e quatro emendas, ao todo,
apresentadas ao Anteprojeto, -couberam-me, como já disse,
cento e cinco, sobre dois Utulos, distintos, de assuntos diferentes, sem relação, assim sobrevindo-me serviços e obrigações exorbitantes da minha capacidade intelectiva, sem cultura generalizada ou especializada.
Que me fosse distribuido o título a respeito da famma,
se compreende ou se tolera, pela presunção ou suposição, sempre otimista para -com os portadores de títulos científicos,
como no caso vertente para com o relator, que, sendo magistrado, e tendo tido, provavelmente, no exercício do cargo, algum trato com questões dêsse gênero, possa ou deva emitir
opinião a respeito de tão magno assunto, que tem de ser- fixado em preceitos na Constituição a se elaborar; mas, que a
aludida presunção autorize a minha indicação, com desprezo
aos técnicos, para relatar assunto que diga com a cultura e o
ensino, sob múltiplos e complexos I8:Spétos, num ambiente que
se prevê de acentuadas divergências de doutrinas, vontades
e propósitos irreconciliáveis, sabendo unicamente o possivellDt:nte -colhido em leituras perfunctórias, raramente, de jo~
nais ou revistas, sem especialização, certamente não houve
acêr-to na escQlha da minha pessoa para tal encargo.
A avalanche de emendas, oriundas de escolas, doutrinas
e sistemas diversos, quer no sentido jurídico, quer no político e social, algumas antagônicas, harmônicas outras, diver-sas análogas ou coincidentes em alguns pontos, algumas refletuindo, ao longe, os princípioS' do Anteprogeto e outras inteiramente afastadas deles, havendo supérfluas, nem todas
fornecendo bom subsídio construtivo, em vez de facilitarem
ao relator orientação segura para um trabalho coordenador-,
vinculados os seus dispositivos por laços de relações para um
plano de ligação para uma estrutura, ao contrário, de alguma sorte, produzir-am no seu espírito grande perplexidade,
hesitação para tomar um ponto de partida visando uma finalidade.

Pàra.' sair dêsse labirinto de dificuldades, só a um expediente, pelas dadas circunsLancias, senti-me aconselhado a
seguir, qual de não dar um parecer- especial a cada uma das
emendas, -embora dignos da mais alta consider-ação sejam os
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SãUS ~ignatários pelo seu, saber, sinceridade e convicções de
idéas mas de todas elas; como do Anteprojeto, aproveitar o
que entendi mais consenf.aneo ao meu senso moral, político,
jurídie.o e s'Ocial, oingindo-me, o máximo possivel, sem. de
f6rma alguma fugir aos seus princípios e objetivos, ás
idéias coneretizadas nos estatutos e programa do 1>'artido
político a que pertenço, agindo em nome do eleitorado que
me outorgou poderes para pugnar pela v.iIt6ria dos seus
idéais.
Não se diga que a Comissão, por seus relatore~, esteja
na obrigação de cingir-se ao Anteprojeto constitucional, a.
todas as correntes relevadas nas emendas! Não, absolutamente, não! Esta conduta importaria na quebra da autonomi;3. da
Comissão e feriria a altivez dos ~eus membros. Os relatores não
são autômatos e, embora respeitando opiniões alheias, devem
ter a sua própria e o desejo de que as suas idéias fiquem preceitadas na magna carta. E, assim pensando, tomei a ldberdade de orientação que se deduz da oração pronuncieda pelo
Presidente da Comissão, em a sessão de 26 de Dezembro do
anno findo.
A minha atitude e apreciação, il'eferindo-me ás emendas,
certamente, não suscetibilizarão os seus autores, porquanto
não há motivo para se presumir em mim intenção ofensiva,
o que iria de encontro á minha educação, tanto mais que não
sou extl"emista e nem intolerante, -entendendo que os princípios
e finalidades de qualquer doutrina política, assim como em religião, não devem ser aceitos e nem repelidos in Zimine et in
totum, porque se tocam em alguns pontos, contendo todos
eles razões e opiniões aceitáveis e inaceitáveis, umas dignas
de bom acolhimento e .outras merecedoras de repulsa~
Pelas razões expostas e para remover as dificuldades gm
que me encontrei, para sair do dédalo criado pelas emendas,
tenho resolvido apresentar substitutivos aoS' referidos Titulos X e XI, cabendo á Comi-ssãd ooeitál-09 ou não, modificá-los ou não, ficando ainda a decisão desta sujeita ao plenário da Assembléia que, por malioria, após as discussões
. que ilustrarão os casos, fará o que melhor entender, o que
fór mais aro·plamente patriotico, compatível com as nossas
realidades e aspirações, estável e assegurador de direitos.
Eis o. sub~titutivo :
Substitutivo ao Título X do, Anteprojeto de Constituição,
com supressão dos parágrafos 20 e 30 do artigo 108, supressão
do artigo 109, sem exclusão de seu parãgrafo único, e supressão do as-sunto sob a letra a do artigo 110.

Art. A - A família é constituida sob garantia do Estado (: repousa sObre o casamento e a igualdade jurídica dos
sexos, cabendo á lei federal estabelecer e regular os direitos
e deveres dos cônjuges entre si e dêstes para com o Estado e
para com a prole.
Art. B - O casamento válido será nicamente o civil,
monogamico e indissolúvel, celebrado por autoridade do Es.:.
tado. cujo processo de habilitação' e a sua celebração
serão gratuitos.
§ 1.0 Aos contraentes é obrigat6ria aprova prévia de
exame de sanidade física e mental, segundo os moldes 'da
eugenia estabelecidos em lei federal.
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§ 2. Os Estados, (} Distrito Federal e o Território do
Acre, subvencionarão os ouciais do registro civil para o efei1.0 da. gratuidade determinada nêste artigo.
Art. C - A lei federal determinará os casos de desquite e de casamento nulo e anulável.
, Art. D - Aos cônjuges é facultado, em todo tempo, ,in-dependentemente de separaçã{) das pessoas ou dos corpos,
-de comUm acôrdo ou a requerimento de qualquer deles,
mudar o regime de comunhão de bens para o' de separação,
'ou vice-versa, conforme odetermiuado e regulado em lei
federal.
Art. E - É facultado aOs filhos ilegítimos a investl.gação da paternidade ou da maternidade.
Art. F. - Incumbe á União, aOS Estados, aos M.unicípios, ao Distrito Federal e ao Territ6rio do Acre, nos termos da lei federal:
a) facilitar aos pais o cumprimento de seus deveres de
..educação e instrução dos filhos, fiscalizando o modo por que
são cumpridos êsses deveres, para então cumpri-los sub-sidiariamente;
b) amparar a maternidade dêsde a vida intra-uterina,
.e a infancia e juventude desvalidas;
c) socorrer as famílias pobres de prole numerosa~ conforme ao critério estabelecido em lei federl:!,l.

Segue-se a justificação ou parecer sôbre êste substitu.tivo:
O Anteprojeto d'iz: "a família está sob a proteção es~ecial do Estado". Não achei apropriada esta condição ex:cepcional, porquê ao Estado se não permite "proteccão es'pecial" a um SÓ e determinado instituto, puios que êle a-deve
-de modo igual a todos os institutos oficiais e aos particqlares de utilidade pública. Só parece que o vocabulo "proteção" ent"r'ou na redação como equivalente ou sinônimo de
benevolência. P.or isto entendi que melhor redigido ficará
o artigo :1 07 como estã no substitutivo, tratando logo, de
modo explícito, da constituição e garantia da faroma. Alterei a redação do artigo 108 por uma outra expressiva e
minuciosa, mantendo a indi-ssolubilidade do casamento, dizendo-o monogamico, estabelecendo a obrigatoriedade do
exame prenupcial, conf.orme penso deve ser determinado, e
do que cogitaram algumas emendas, -e da gratuidade do seu
processado de habilitação e da sua celebração, assim ficando, nesta última parte, preenehida uma lacuna do AnteprQ.::.
jecto, que só tratou da gratuidade da celebraçã~"j;•.CiviI;"
porquê nenhum outro, .em país de liberdade de ~~ sem
religião oficial, o que não deve haver Dum regime republicano, se poderia compativelmente adotar.
Frisei que a celebração deve ~er presidida por autoridade do Estado para evitar interpretações prejudiciais,
para que pessoas jurídicas outras não venham a se intrometer num ·ato de exclusiva e direta comp<:tência do Estado,. __da autoridade civil. Mantendo a indissolubilidade do
casamento, -não entrei na seáxa do direito público privado,
como poderá parecer por se entender não ser assunto constitucional e de que, dest'arte, ficará trancada apossibilida-
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de de se admitir, mais tarde, o divórcio, por meio de lei ordinária. Não!
Não é bem entendido! Tratando-se da criação dum instituto, como seja o da familia, cellula mater, fundamental'
da sociedade, o mais relevante e de maior alcance moral,
intangível, com numeroso corolário de relações jurídicas e
sociaes, se impõe, irrefragavelmente, dizer-se, desde logo, da:
sua natureza e duração, se a união conjugal deve ser permanente ou provisória. É melhor dizer claramente, sem 1'ebuços, na Constituição, que o casamento é indissolúvel, deque como O fez a Constituição de 1891, timidamente silenciando a respeito, deixando margem a discussões im~rofí
cuas, em dispositivo simplíssimo, o que, nem por isso, 1'esp'eitando-se a tradição, os bons costumes, deixou de ser indissolúvel, como já o era, heroicamente resistindo aos seus
demolidores.
Dizem, também, por aí, pelo gosto de se não ficar ca-·
lado, que a determinação da indissolubilidade no texto
constitucional não tem cabimento, por se tratar dum detalhe do domínio da legislação comum. Felizmente, nêste as-sunto, estamos em bôa companhia, dada a tendência de
muitos constitucionalistas para detalhes e mesmo minucio-sid.ades nos textos constitucionais, aconselhados pela experiência, pela observação dos fatos, para que na execução não'
sejam dadas inter~retações falseadas, geitosas, capciosas e
subversivas, que possam adulterar o pensamento do legislador.
As redações constitucionais sintéticas já vão p~rdendO'
a sua época. Nações há que já as têm eom dispositivos bem
prolixos. Quando mesmo me pudessem eonvencer de que
na Constituição se não deveria tratar da indissolubilidadedo casamento, por não ser matéria constitucional, ainda assim eu me esforçaria para que ela ficasse preceituada. na
magna carta, por ser um dos princípios firmados nos estatutos e programa do partido político a que pertenco, que,
por seus -eleitores me outorgou poderes para tanto, cum-prindo-me, rigorosamente, nas minha~ atitudes, nas minhas declarações, refletir, nitidamente, os seus içteais,os'
seus anseios.
Dizem os adeptos ou partidários do divórcio que, sendo o casamento um contrato, deve, como os demais contratos, ser dissolúvel. Não é tal. Não há lógica no caso. Mas,
admitindo-se qu-e o seja, será então um oontrato sui generis,.
de ord~m exclusivamente moral, sem objetivo de lucros,
inspirado na sublimidade do amor, na amizade sincera e
recíproca, sem ponto algum de contado com os de locação'
de serviços, de cousas, mercantis e demais muitos outros
de generos diversos, cQm caracteres comuns, visando objetivos de lucros matériais, que teem um determinado prazo.
da duração, que é das suas principais e indispensáveis
condicões características. Sou radiealmente, e diversos autores de emendas ° são, contrário á dissolução docasamen-to. A sua indissolubilidade será a.. segurança e garantia da'
família e da moralidade da sociedade. Que necessidade há
enise demolir tão grandioso e secular edifício, que vem
abrigando a família contra as perigosas intempéries sociais?!
O divórcio equivale a uma derrocada, a um desmoronamento social, de perturbações e efeitos tão desastrosos e:
graves na ordem moral, tão infindos que não podem ser ,m~
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didos. Os abalos sísmicos são menos pavorosos, sendo que;.
.fenômenos passageiros, algumas vezes modificam a crÔsta.
terrestre para novas utiidades, ao passo ,que o div6rcio~
serã:. não um fenômeno, por lhe faltar o caráter transitório,.
porem, uma ameaça terrível ao socego espiritual da mulher,
um mal continuo corroendo e destruindo os alicerces sociais,
dissolvendo lates e fazelldc desgraçados.
~rgumenta~,9s partidár~os do div6cio que, há casais
.
mfe~Izes porque nao podem dIssolver os laços do seu matrimônIO e entrelaçarem outros, mas se esquecem que a percentagem dêste~ é nulissima, imperceptível, imponderável,
ao passo que são aos milhões os que se sentem felizes no
matrimônio indissolúvel. Se a história, se a estatística, seos números demonstram cabalmente quanto conveiu manter a indissolubilidade do casamento, porquê, então, se lhe
tirar essa qualidade da sua segurança, da sua nobreza. da
sua invulnerabilidade, para se experimentar um sistema,.
para se inocular um mal ccntagioso, que, fatalmente, levará a
uma especie de sport pàra o sensualismo, sendo sempre os
homens os vencedores e as mulheres os vencidos, os batidos.os derrotados, os liumilhados. as vítimas.
".
A possibilidade do divórcio despertará a bestialidade, a
libertinagem os instintos carnais. O homem, possuido desses
desejos, provocará as dissenções, as irritações no seio da família, afim de ver cc!'oados os seus propósitos, por lhe ser
fácil arquitetar meios, arranjar prcvas venais, ao passo que'
a mulher, sem meios para saber- saír do emaranhado, que
contra ela lhe tecerem, por ser uma subordinada á chefia da..
família sem tat.o, sem experiência, devido á sua vida exclusivamente doméstica e familiar, quasi que sempre só com educação para salão, será fatalmente e sempre a vítima imbele.
Não temos no nosso meio uma corrente nacional, numerosa, capaz de bem impress'Íonar, com argumentações seguras,.
irrefutáveis, convincentes a favor do divórcio. A seu favor,
há apenas um pequenino número de espíritos, isolados, com
o seu parti-pris, mas que, em verdade, apesar dos esforços,
da ginástica da sua dialética, ainda não conseguiram formar um núcleo de agremiados, uma opinião nacional contra'
a indissolubilidade do casamento. Quando, porventura, as
suas opiniões formarem uma corrente volumosa, refletindo
nitidamenu" & vontad!) d~ maioria do povo, capaz de se im.;,.
por, então sim, uma reforma constitucional poderá não s6 silenciar quanto á indissolubilidade, como o fez a Constituição·
de-9i, como até dizer. no seu texto, que é dissolúvel o casamento. Dizem os adeptos do divórcio que êle consta da legis-lação de diversas nações, sem se referirem. entretanto, a
muitas cutras nações que o .não admitem. Devemos aban...;..
tionar c máo vezo de andarmos importando os máus costumes estrangeiros, que, absolutamente, se não aclimata~ nonosso meio, idéias que não correspond"em á nossa atualIdadeque não correspondem ás aspirações do povo.
Theodor Roosevelt, presidente da grande República dos·
Estados Unid.os da América do Norte, cnde se admite o div6rcio, alarmado com -o número crescente de divórcios na sua
. terra, impressionou-se de tal maneira, que empreendeu for'" midável .campanha, que continua, contra o divórcio com ()o
-, fim::C-de"" óbstar o suicídio daraç.a. O divórcio, segundo o conceito do professor Lacerda -de Almeida, "como remedi-o á in-_
felicidade domestica é como a agua para aplacar a sêde dos·
hidr6picos. O divórcio, longe de restituir a alegria aos que
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'foram infelizes nas nupcias e buscam Qutras, só serve para
augmnetar-Ihe novos aborrecimentos, porque tão malefica invenção dos homens egoistas, não possu-e o mérito de aperfei'Coar o coração humano". Plantada no limiar das nupcias, ou
no seio da família, a idéia do divórcio é, segundo Piranelli,
um veneno perene para o matrimÔnio, uma suspeita contínua para os esposos, uma ameaça ao bem estar dos filhos.
Frizei, no substitutivo, que a celebração do casamento deve
Ser realizada por autoI'idade do Estado para evitar a celebra~ão do casam-ento por ministros religiosos com efeitos civis,
conforme algumas emendas neste sentido, por não precisar
'O Estado dêsse auxílio oficioso, porque se trata de uma instituição perfeitamente civil. já bem firmada na opinião pública, já com 44 anos de existência de boa prática e bons re"sultados, desde 24 de maio de 1890; porque os impedimentos
de direito canÔnico não são inteiramente, em toda linha, idênti-cos aos de direito civil, o que não impedirá que ministros
religiosos continuem celebrando casamentos qUe não sejam
permitidos pela lei civil. A lei civil é rígida, como se faz
preciso no caso, ao passo qu-e a Egreja, conforme circunstancias de ocasião, faz exceções ao seu próprio dogma, á
perpetuidade da união conjugal.
Se aceitos forem como váliãos todos os efeitos civi!'l do
'casamento religioso, importaria isto numa disfarçada alian.ça do Estado com a Egreja, ou -egrejas, incompátivel com o
l'egime de liberdade de cultos. O Estado exerce as suaS atri\buições por si m-esmo, sem delegações.
O pátrio poder, como se depreende dos direitos e deveres
-dos pais para com a prole, figura, no texto. sem detalhes, porquê estes são, exclusivamente, da. esfera. dl!l. legislação de di'reito público privado.
Inseri, no substitutivo, a obrigatoriedade do exame prenupcial, exame de ·sanidade física e mental dos nubentes,
'Conforme os moldes da eugenia, previstos em lei. por ser uma
m-edida reclamada por todos. aconselhada pela ciência. de relevante e incontestável e inadiável necessidade para a melhoria racial, para evitar proles defeituosas por transmissão
'Contagiosa e hereditária de males graves.
Atualmente todos os povos, os mais cultos, embora ,iá
com tipo definido de raça bela e forte, trazem na sua legisla'4;ão est.a salutaríssima e previdente providência. Não seria
decente que nos conservassemos estacionados, aferrados na
jgnorancia e no êrro de deixarmos que a nossa populacão
·continue se inutilizando. se definhando, se tornando incapaz
-para tudo devido ás moléstias incuráveis e transmissíveis, na
maioria dos casos pelo contágio conjugal. Se queremos t~r
"Illentalidade sã, cuidemos primeiramente da saude do COI'po.
-assim o diz a má.~ima de Juvenal: "Mens sana in corpore
·sano" .
O nosso Codigo Civil foi ãe uma imprevidência dolorosa,
-absoluta, só vendo êsses males post factum, post nupcie,
quando diz que é anulável o casamento quando tenha havido,
'''anterior ao. casamento, ignorancia de defeito físico irreme-diável ou doe molestia grave e transmissível, por contágio ou
llerança capaz de pÔr em risco e saude do outro cônjuge ou
:de sua descendência".
Conservei do Anteprojeto as disposições quanto ao desQuite e casamento nulo e anulável, investigação da paterni.dade ou da. maternidade; creei a faculdade aos cônjuges de
mudarem na constancia ou não do casamento, o regime de
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comunhão de bens para o de separação ou vice-versa independentem.ente, da separação das pessôas ou dos corpós.
Tudo Isto que devera ser da legislação ordinária, comum
deve. fica:r no texto c<?nstit~cional como um imperativo, pará.
que o legIslador se veja obrIgado a legislar a respeito. Se não
se adotar no texto constitucional disposições imperativas,.
mesmo se tratando de assunto mais da alçada da legislaçãocumum, o legislador fará o que entender, creará o que bem
lhe parecer.
Quanto á subvenção aos oficiais do registo civil para oefeito de gratuidade do casamento civil, não se faz precisoencarecer essa providência, porquanto ninguem deve ser obri-gado a trabalhar sem remuneração alguma.
Suprimi os §~ 2° e 3° do art. 108, o art. 109, sem exclusão do seu parágrafo único, por entender matérias rigorosamente da lei ordinária. Alterei a redação do art. 110.sem, todavia, truncar o pensamento que nele se encerra, por
se conter nele grande espírito de filantropia e se dar solução a problemas sociais de alta relevancia, que não devem
ficar no olvido e nem á mercê de futuros legisladores não,
possUldos dos mesmos ideiais que €stão presidindo, atual-·
mente, a fatura. da magna. carta.
Tudo que se contém no substitutivo se impQe e se deve·
impor por textos constitucionais.
TITULO XI

Da cultura e do ensino
Art. A. A educação é um direito de todos que vivem no·
territ6rio nacional e uma obrigação da União. dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e da família, pelos seus6rgãos competentes, e dcvc seI' ministrada, no lar. pela família e, nas escolas públicas, pelo Estado, e facultada. a institutos particularcs.
Art. B. São livres 11 arte, a ciência. e {) seu ensino.
§ 1.0 Incumbe, obrigatoriamente, á União, aos Estados, aoDistrito Federal c ao~ Municípios, independente ou conjun-_
tamente dat'-lhe proteção de iniciativa e desenvolvimento;-:
zelar pela conservaçilo dos monumentos públicos, artísticos,
históricos e pelas belezas naturais, impedindo a sua des-·
truiçüo.
§ 2.° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem impedir a emigração do patrimônio nacional
arUstiêo, científico e literário, bem como objetos estrangei-·
ros dêsses gêneros incorporados á propriedade pública e os
de propriedade particular de raro valor, de estímulo ou uti-lidade pública.
Art. C. A educação em todo o Pais obedece a um planonacional, uniforme téenico, de ensino leigo, traçado por lei
federal, de escolas' de alfabetização, clássicas, primária.!?, secundárias profissionais-técnicas e de tipo rural e superIOres.
ministrando lições de moral e civismo, educação física
sanitária, utilidades econômicas, letras, ciência. e o que for
preciso á formação do aluno e do cidadão, tornando-o capaz:
para a luta pela vida,desenvolvendo-Ihe o sentimento deamor li Plitria e a coneiêneia de solidariedade humana.
§'i.o São gratuitos o ensino e fornecimento de material.
escolar, em todos os seus graus. sem disthlÇão de condições'
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:pecuniârias e SOCIaIS dos alunos, e isento de qualquer tri1>utação. bem como os diplomas.
§ 2.° O plano nacional de educação não pode sofrer modificação sinão após seis anos da sua completa execução.
Art. D. A União deve criar um Conselho Nacional de
"Educação e respectivo órgão técnico e executivo, sendo um
'terço dos seus membros nomeados pelo Govêrno e os outros
terços eleitos por seus pares todos vitalícios, autônomo, administrando o fundo eseolar proveniente das rendas da
União, superintendendo e fiscalizando todo o ensino do País.
Art. E. Aos Estados e D~trito Federal cumpre organi..zar administrare custear os seus sistemas educacionais, dentro dos princípios e normas estabelecidos no plano federal, e
-criar conselhos· de educação nos mesmos moldes-ao nacional
.e com objetivo idêntico.
.
Art. F. A' União incumbe fundar escolas em todo o
"território nacional e aos Estados, Distrito Federal e aos Mu-nicípios nas suas respetivas circunscrições territóriais, devendo a União subvencionar os Estados, ou exercer ação su1lletiva, quando não possam custear o seu sistema educa'ciona! .
Art. G. A alfabetização e a aprendizagem, no ensino
;primârio, são obrigatorios a todos os que r·esidem no País até
..a idade de 21 anos.
Art. H. O ensino particular deve submeter-se, na sua
organização e funcionamento, ás normas fixadas nas leis fe.derais, estaduais e do Distrito Federal, sendo obrigatório
'nas escolas de estrangeiros o ensino de português, geografia
física, política e bi·stória do Brasil.
Art. L Não é admitida a aprovação por média nos exa-mes finais, quer nas eseolas públicas, quer nas particulares,
de qualquer grau, sendo obrigatórios, todos êles, perante
,mesas de institutos oficiais.
Art. J. A União, os Estados e o Distrito Federal devem
fixar normas específicas para a organização dos corpos docentes, técnicos e administrativos dos seus aparelhos educa.cionais, assegurando-lhes as melhores condições de recruta(mento e o máximo de estímulo á sua especialização e efi·cIência.
Art. K. Para manutenção e desenvolvimento dos sis;temas educacionais, a União, os Estados e o Distrito Federal
e os Municípios criãrão fundos ae educação.
§ 1.0 O fundo de educação nacional é constituído de uma
,percentagem nunca inferior a 10 % sôbre a renda bruta e
arrecadada da União, de impostos especiais, dotações e
-doações, ta.~as e outros recursos financeiros eventuais. . .
§ 2.0 Os fundos de educação dos Estados e do DIstrIto
Federal e dos Municípios são constituidos de uma percenta.gem nunca inferior a 20 % sôbre as suas rendas, brutas e
:arrecadadas; de impostos especiais, dotaçoos e doações, taxas
e reCU1'5::>S financeiros eventuais.
§ 3.0 Os fundos dê educação ficarão. sob a gua;-da. da
União dos Estados, do Distrito Federal e dos MUnIcípIOS.
:respectivamente ás suas contribuiçoos.
.
§ 4.0 Dos flIDdos de educação,. lh,?a percentage~ fIXada
,em leis federa! estaduais e do DIstrIto F·ederal, deverá ser
:·destinada á criàção de bolsas de auxílio para -custear a manutenoão educação e especialização, em cursos de todos os
graus, d~ alunos pobres de excepcional capacidade.
Art. L. Ê garantida a liberdade de cátedra nas escolas
:!públicas, não podendo o professor ferir os sentimentos de
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,;quem quer que seja; prégar doutrinas hostis ao regime e
forma de govêrno adotados nesta Constituição e nem tratar
,de assuntos religiosos.
Art. M. Os oorpos docentes federais, estaduais, muniicípais e do Distrito Federal, nomeados mediante concurso,
'são vitalícios e irredutíveis os seus vencimentos, e só perderão o seu cargo em virtude de sentença judicial cível ou
oCl'ime.
Art. N. Incumbe á União, aos Estados e ao Distrito
Federal, em leis ordinál'ias , proteger a produção intele,ctual que venha a enl'iquecer o patrimônio nacional e todo
invento de alto engenho científico ·e de utilidade pública.
Art. O. A educação militar, em tudo que dissel' l'espeito ás suas instituições de ensino. sel'á organizada em lei
federal.
O presente substitutivo é o quanto foi possível se
'aproveitar condensando e coordenando, das idéias, do Anteprojeto, das emendas apresentadas, da leitura dos trabalhos
dos competentes, dos técnicos, e dos entendimentos e conferências assistidas pelo relator na séde da Associação Brasi'leira de Educação e algures. Em vel'dade, ê1e reflete as idéias
das mais acatadas notabilidades no assunto, o resultado, o
.debatido na 58. Confel'ência Nacional de Educação, reunida
·em Nitel'oi, na qual compareceram representantes de todos
'ÜS Estados, do Distl'ito Fedem1, do Território do Acre, além
de dez representantes da Associação Brasileira de Educação.
'Encontra--se, nê1e, portanto, valiosa e eficiente colaboração,
embora indiretamente, de muitos infatigáveis batalhadores
para uma construção de real valol', de larga projeção, produtiva, base pl'incipal e única da evolução e engrandecimento
do Povo Brasileiro. Nestas condições, pelos valiosos fatores
'que, Pl'eponderantemente, inf1uiram nos seus dispositivos,
pelo seu objectivo e grandiosa finalidade, é de se esperar que
o presente substitutivo seja bem aco1h'ido.
Iniciei o capítulo, como se vê, diferentemente do Anteprojeto, cl'iando um direito á educação a todos que residem
no País e a obrigação do Estado de efetivar e amparar esse
:direito.
Tornei mais ampla e previdente a l'edação do art. 111,
,do Anteprojeto, reduzindo a dois os seus três §§, cogitando
da iniciativa e desenvolvimento das artes, ciência e seu ensino, impedindo a emigração e destruição do patrimônio. nacional, artístico, científico e histórico, bem como a destrui'Cão das belezas naturais.
O {lssunto do art. 112 do Anteprojeto e seus §§ 1.° 2.0 3°.
4,0, 5° e 7°, está compreendido no art. C e seus dois §§ e
nos arts. D, G, H, no § 40 do art. K, e no art. L, todos do
substitutivo, de modo explícito. Efetivamente êstes ditos artigos esboçam um plano gemI de educação nacional, ofere·cendo bases em que ela deve seI' traçada por lei federal;
tratam da gratuidade do ensino escolar, em todos os seus
-graus, a todos os alunos, sem distinção de condições pecuniárias e sociais; da educação física, das escolas pal'ticulares
.que, devendo funci<mal' segundo o plano gemI, estão, ipso
facto, oficializadas, com todas as vantagens, direitos e obri:gações das oficiais. '
Em substituição ao que dispõe o § 4° do art. 111, do Anteprojeto, são cl'iadas bolsas de auxílio aos alunos pobres
·'Cié'excepcional e comprovada capacidade. O Anteprojeto faz
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distinção entre alunos pobres e ricos, a respeito do que será.
dificil estabelecer um critério legal, seguro e certo, sem iniquidades. Equánime é se estabeleoor a gratuidade a todos,.
sem distincão. Os pobres fazem jús á educacão gratuita por-o
quê não podem cu~teá-Ia,e os ricos porquê já a cUBteiam
para si e para os pobres, indireta e diretamente, 'por meio'
de impostos pesadissimos, que recaem, extorsivamente, sôbre"
os seus haveres .
.com a distinção entre ricos e pobres nas escolas, criarse-iam uma linha divisória de classes sociais e animosidade
perturbadoras do ensino, não se firmando, portanto, o dese-·
jado nível socIal, democrático, e nem Se desenvolveria o sen.timento de solidariedade humana.
Foi aproveitado, com modificacão para melhor, O assun-·
to do § 6° do art. 112, garantindo-se a liberdade de cátedra,
porém, com algumas restricões..
O assunto do § 8° do dito art. 112, do Anteprojeto, facultando o ensino religioso nas escolas públicas ou officializadas, não tomado em consideração, ficou implicitament& s'
logicamente excluido do substitutivo desde que, conforme o
seu art. C, no plano de educação a se tracar, o ensino pÚ.blico deve ser leigo. Estado leigo, sem religião oficial, que' na
sua Constituicão bem alto proclama a liberdade de cultos,
não deve admitir, nem mesmo facultativo, o ensino religioso
nas escolas, onde se encontram alunos de diversos credos,
credos que se hostilizam, aferradamente, em toda parte; par-·
quê criaria uma fonte perene de discórdias onde deve haver
igualdade e conc6rdi.a; porquê ofereceria a todo momento
motivos para dissídios e até pugilato. Em lugar dêsse ambiente de paz, de serenidade, de confianca recíproca, as escolas se encontrariam num meio de intolerancia, de extre-·
mismos religiosos, absorvendo todos e todo o tempo, não·
deixando margem á aprendizagem das disciplinas escolares.
Temos bem recente a prova da inconveniência do ensino religioso facultativo nas escolas públicas e oficializadas, quando da sua permissão no E. de S. Paulo, tendo se sentido O'
seu govêrno na imperiosa necessidade de cassar a permissão. A permissão, diz alguém, que a tudo assistiu e a tudo·
observou: "foi de resultado pavoroso, a opressão foi doloro-'
sa e até crianças houve que foram vaiadas porquê se retiraram das aulas de religião". A admissão do ensino religioso,.
embora facultativo, é contrário ao espírito da Constituição,.
é burlar o seu dispositivo que fixa a liberdade de cultos. É.
despertar, reviver lutas religiosas, absorventes e de absoluta esterilidade. É, em suma, a faculdade do ensino religioso nas escolas oficiaes e equiparadas,. uma aberração do"
regime republicano, incompatível com toda e qualquer. religião, uma disfarçada aliança com igrejas, um golpe pro-fundo de desrespeito á liberdade de cultos, que, certamente,..
ficará preceituada na Constituição. O têrmo facultativo será
apenas no papel e será desvirtuado na prática. É nos lares,.
no seio da família e nos templos, que se prega, que se ensina
religião.
Estando determinado no substitutivo que o ensino par-ticular, na sua· organização e funcionamento, geve subordinar-se ao plano federal de educação, ás leis federal, esta-·
duais -e do Distrito Federal, forçosamente serão válidos, em.
todo o País, os diplomas que expedir, dessa sorte, acabando-se com as barreiras estaduais em matéria de educação.

-
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A escola de alfabetizo.ção, de que trato, é a antiga a clássica do A. B. C., onde se ensinava a ler, escrever e as quatro operações aritméticas, que, em tempos idos, prestou
óL.imos serviços, espalhada pelo interi,or do País, na qual
muitos brasileiros que vieram a ser ilustres, notáveis pelo
saber, ini·ciar'am os seus passos, os seus conhecimentos. Não
sendo possível aos Estados e aos Munícipios a fundação de escolas modernas em todo o seu extenso território, sem densidade de população, de população exparsa, tanto mais quanto
se afasta para o interior e quasi sempre por não disporem os
Estad()s e os Munícipios de r~ursos financeiros, é de todo
necessário que se restabeleçam escolas dêsse gênero, de barato custeio, com professores que se satisfazem com parca
rumuneração.
Desnecessária se faz qualquer especial referência ao parágrafo 50, do art.. 112 do Anteprojecto. O Silêncio_a respeito
importa no pressupôs to de que o merecimento para a admisão de candidatos nas escolas públicas ou oficializadas, será
o constante de certidões de' aprovação nos cursos graduados.
Tratei da vitaliciedade -e irredutibilidade dos vencimentos dos corpos docentes por serem medidas sem as quais o
professorado sentir-se-á mal, sem garantias, á mercê de caprichos políticos, sem gôsto, sem estímulo para completo
cumprimento dos seus deveres.
De proteção á produção inteletual e aos outros de inventos de alto engenho científico, deve cogitar a Constituição em lei ordinária, estabelecendo-se a maneira como efetivar a proteção.
O substitutivo em seu último artigo, como se faz preciso, manda que· a educação militar, na sua organização e
funcionamento, obedeça ao que fôr determinado por lei federal.
Sala da Commissão Constitucional, 6 de Fevereiro de
Adolplto Ettaenio Som'cs Filho.
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TERRITORIOS
Exmo. Sr. Presidente da Comissão:
Dando desempenho á incumbencia que houve por bem a
V. Ex. encarregar-me de relatar a parte do Anteprojeto da
Constituição elaborado pela comissão nomeada pelo Exmo.
Sr. Chefe do Govêrno Provisório, constante do Título IV, sob
a epígrafe "Dos territórios", venho apresentar a V. Ex. o
meu. parecer e subm-etê-lo á douta apreciação dessa ilustre
Comissiio e dos S1's. Constituintes.
PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, porém, peço permissão para, antes de
entrar propriamente na apreciação da matéria que me foi
distribuida, fazer algumas considerações sôbre o Anteprojeto.
Bem sei que as suas diversas partes componentes estão entregues á capacidade de notaveis juristas, que as farão com
muito mais brilho, muito mais proficiência. Bem sei que,
como o artista grego ao artifice, dirão os Srs. Constituintes
que não le....e as minha saprcciações além do sapato: "lVe sutor, UU1'(I. crepirlarn"; que, designado para_ relalar uma matéria, a ela deva me cingir.
Mas, penso. Sr. Presidente, que, nesta hora histórica que o B1'asii alravessa, em que se elabora a sua
lei magna, destinada a dirigir-lhe os destinos para o futuro,
a durar séculos, todo homem público.. todo brasileiro, maximé se êle é um cultor da ciência do direito, deve trazerlhe os ensinamentos da experiência, as lições do bom senso,
o contingente jurídico de que .dispõe para a sua elaboração,
que, por mais insignificantes que sejam, não devem ser desprezadas. Nenhum subsidio a ela trazido será demais, nenhuma crítica será. superflua, qualquer esclarecimento será.
eficaz.
Em notável discurso que pronunciou na Assembléia, àfirmou V. Ex. que toda a gente, no Brasil, atualmente, entende
de direito, discute a lei, faz apreciações sôbre a Constituição.
Não sei se constituirá isto uma verdade, mas prouvera que
o fosse. Não sei o tom com que V. Ex. o disse, mas o fato
é que, seja qual fOr, bemdita será a patria em que todo o
cidadão conheça a lei, feliz o país em que todos se interessem e discutam os fundamentos da sua organização política. Ela será, por certo, uma nova Jerusalém, que espalhará
pelo mundo a fé, uma nova Atenas, que se imporá pelo culto
da liberdade, uma nova Roma, que espargirá pelo Universo
o amor ao· culto do direito.
A CONSTITUIÇÃO DE

91

Quero começar os meus obscuros comentários pela malsinada Constituição de 91. Quero dedicar-lhe os meus votos
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de confiança, a minha fé, as minhas esperanças nos seus ensinamentos. Ela é ótima. Nenhuma corresponderá melhor ás
nossas necessidades políticas, á realidade brasileira, tão em
moda, proclamada por toda a parte.
Ela foi a obra de Rui Barbosa e, como toda a obra do
mestre, é imperecível. Não faltam iconoclastas, estadistas
improvisados, que lhe não atirem as pedras da demolição e
da demagogia, e com?, outrora, se ouvia nas arcadas solenes
do Senado romano éco soturno de "Delenda Cal'thago", ouvese, partido de bocas inexperientes, @ grito irreverente e impondera.do de "Abaixo a Constituição".
iConstituição, semelhante, porém, vive nos Estados Unidos há quasi 150 anos e resistiu a uma revolução. Ela cria,
como esta, um regime 1'ederativo, que é digno de todos os
encomios; estabelece um Senado, que é o penhor mais seguro do espírito federativo; institue uma Camara com funÇÕes
importantíssimas; cria um presidente da República, com atribuições definidas, e organiza um poder judiciário, cujos moldes fazem inveja á propria Europa, e se não traz, êntre os
adornos de suas vestes, as criações coquettes dos últimos figurinos da Itália, da Alemanha e de Moscou, usa, entretanto,
uma dessas vestimentas que não invejam á qualquer em dignidade, e nas dobras do seu manto cabem todas as conquistas, porquê ela é a mais liberal possível.
Tem defeitos, é verdade, mas c~umpre corrigí-Ios e não
destruí-la. Há uma Assembléia Constituinte reunida para
examinar os seus defeitos e será possível que a única correCão que lhe possa trazer seja a sua destruição? Qualquer regime novo poderá ser muito bom, mas dependerá da sanção
da experiência. E quem nos diz que esta nos será favo·rável?
Por enquanto, a que se propõe para substituí-la tem defeitos
insanaveis, que não permitirão não direi a sua estabilidade,
porquê não permitirão, sequer, o seu funcionamento.
Em trabalho que apresentei á Comissão elaboradora do
Antcprojet.o da Constituição assim me expressei sõbre o regime presidêncial, os males da nossa Constituição e Os remédios a aplicar-lhes:
"·Cumpre, portant.o, antes de tudo, afastar oS males apontados. Quanto á ditadura do Presidente da República, no
sistema presidêncial, afirmamos, desde já, que a falta não é
do sisteIlla e sim da sua deturpação, que facilitou e preparou
os abusos apontados.
E, para prová-lo, antecipamos, desde já, uma pergunta:
Por que o sistema presidêncial, nos Estados Unidos da América do Norte, não produziu a hipertrofia, a ditadura do
poder governamental? Como se. explica que, sendo a nossa
Constituiç.ão uma adaptação da Constituicão "am:ericana. lá,
o sistema presidêncial seja .() sistema ideal de pesos e contrapesos, de harmonia e independência dos pod~res, e aqui, o
sistema de abusos de absorção de todos os poderes, pelo
poder governamental?
Eis aí· uma questão séria de que não se tem seriamente
cogitado. Há quem queira explicar o fato. alegando a nossa.
má indole, a nossa má educacão civica. É falso. Somos tão
bem educ~dos, como os americanos, e povo de melhor indole.
O nosso mal, a razão porquê não exercemos o sistema.
presidencial, com a bom senso, a cordura, as garantias, a liberdade, com que o povo americano o pratica, é que, aceitan-

°
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do a Constituição americana, "a obra mais perfeita do entendimento político", segundo Emílio Castelar. a mutilamos,
.
impiedosamente, em pontos essenciais.
As palavras de uma lei são com(} notas de musica: suprimida uma, está quebrada a harmonia ...
Uma lei é encadeamento logico de idéas, e não se pode,
á vontade, suprimi-la em parte, sob pena de inutilisá-Ia.
Partid() um dos élos dessa cadeia, toda ela desaparece.
Todo o mal do presidencialismo desaparecerá desde que
transportemos para a nossa Constituição. algumas disposições que foram ilogicamente suprimidas da Constituição
americana, completivas das garantias nela exaradas, do sistema de pesos e contrapesos, tão cuidadosamente organizado".
Um fato é inegavel, entretanto, seja como fôr. é que a
Constituição de 91 é adaptavel á nossa vida polit.ica. Ela
foi, como disse, a obra de Rui Barbosa, do seu genio polftico. Duvido que os que gritam contra ela, possam lazer,
cada um de per si, ou todos por junto, uma obra melhor,
ou igual .
.Cumpre, tão s6ment.e, pô-Ia de ~côrdo com -as novas
conquistas do direito moderno; com as modernas praticas das
organizações políticas dos povos, no nobre intuito de adaptála ás circunstancias e ao progresso vertiginoso das sociedades políticas e suas instituições.
Dito isto, passaremos a apreciar as inovações do Anteprojeto, dentre as quais, merece especial atenção a
StJPRESSÃQ.. DO SENADO

No seu art. 20, diz o Anteprojeto da Constituição:
"O poder legislativo será exercido pela Assembléa Nacional, com a sanção do Presidente da República".
Fica, assim, instituido o regime unicameral e extinto o
velho e tradicional Senado da República, e, com êle, o sistema bicameral.
Entretanto. como Isaias, não cessam os autores do Anteprojeto, não cessa toda a gente de clamar pela realidade brasileim. Não conlieço, nC1 Anteprojeto, nenhum dispositivo
que mais atente contra esta realidade, nenhuma criação arbitrária que !Vais despreze e desdenhe as nossas fiecessidades
políticas. A supressão do Senado não é s6mente um atentado á nossa tradição e ao nosso passado político, porquê é
também um atentado contra essa mesma realidade, essa!
mesm·as necessidades políticas que os Isaias da nossa con~
tituição não se cansam de pregar!
Tal fobia contra o Senado não se justifica. Nos Estado!
Unidos, esta instituição chegou a um grau de respeito e de
consideração a que não chegou até hoje nenhuma criaçã~_
semelhante. O Senado Americano, dentro dos moldes do qual
o nosso foi creado, atingiu a um prestigio e a um renome,
qUe não será destruido facilmente pelos iconoclastas impe.:.
nitentes das instituições políticas que se impuseram ao respeito pela tradição e pela utilidade.
_
~ . ,05-'fiz;.sa que se p-ropunha esta·· instituição nos Estados
Unidos, como sabem todos aqueles que cultivam a ciencia
do direitn poIftico, nas palavras sensatas e ponderadas do
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Federalist, na opinião de Hamilton, este gigante das instituições democráticas do seu país, eram cinco, pelo resumo de
Bryce: - manter o _espírito de independência dos Estados
por meio de uma representação igual; criar uma assembléia
pequena e escolhiáa que pudesse dar· conselhos ao presidente
e contrabalançar, em caso de necessidade, os seus ~oderes'
refrear as paixões populares que pudessem explodir atra~
vés da Camara; destiná-lo a servir como elemento de estabilidade no govêrno para manter a continuidadé das instituições, e servir de tribunal para julgar o presidenta pelo
impeachment.
"Estes cinco fins, diz o incomparavel Bryce, foram todo~
quasi completamente atingidos; o Senado conquistou um logar que o proprio Hamilton, não ousaria esperar" (Bryce,
La Répttúlique Arnericaine, voI. 10, pág. 133.)
Estes eram também os fins, e não podiam deixar de
sê-lo, a que se propunha o nosso Senado, orgãnizado sob o
modelo do Senado Americano. Se motivos diversos impediram o nosso Senado de adquirir igual pêso e preponderancia no regime, não é razã.o. porc;m, para se extinguir. Dos
mesmos defeitos de que padeeeu o Senado, sofreu. igualmente,
em grau mais. elevado. a Camara, e nem por isso, se propôs
a supressão da Carnara.
Como se viu, pois, em nosso sistema de govêrno, um
aos principais fins do Senado é a manutenção dos laç05 federativos. No conceito do Federalist, êle foi "o resultado de
uma transação entre as pretenções opostas dos grandes e
dos pequenos Estados" (The Federalist, n. LXII). E" ainda:
"O sufragio igual concedido a cada Estado é, ao me$ffiO
tempo, o reconhecimento constitucional da parte .de soberania
que fica aos Estados particulares e um meio de conserváIa" (The Federalist, p. 514).
Pois, se é um dos males que todos reconhecem e proclamam, I).o Brasil, a absorção dos pequenos Estados pelos
grandes, o predomínio de Minas Gerais e de São Paulo sõbre
t-üdo o País. como é· que se quer fazer, precisamente, de,saparecer a garantia única que se oferece contra este mal,
quando, .í1.,1stamente, o que se devia fazer era reafirmar os
la~os feci(jrativO's, introdu.'4indo-se, na nossa COIlEtitUlção,
mcio<; efica7!cs que, evitassem esta anomalia. A forma f~dera
Uva foi a mais be!acI'iação americana que adotámos:
como vamos dela nos desfazer, precisamente agora que está
definitivamente implantada entre nós, e em plena florescência? O nosso regime tem defeitos, mas não é a supressão
do Senado que coàigirá, ela, ao contrário, desconcertará,
cada vez mais, a sua estrutura e tornará, cada vez mais,
precário o seu equilíbrio e será de consequências funestas;
será um golpe de morte no nosso re.gime federativo e, morto o regime federativo, o Brasil perderá uma das suas mais
belas -conquistas, para voltar ao unitarismo que nos de.gradou.
Os Estad()s Unidos, onde o prestigio do Senado é incontestável e cada vez mais se aperfeiçoa, além das vantagens
que lhe profetizava Hamilton, êle adquiriu novas, e funciona
hoje como uma verdadeira camara destinada a estabelecer a
seleção das capacidades. E mais: representa, no ,seu seio,
os diversos ·interêsses econômicos dos diversos Estados; é um
espel·ho da vida dêstes. Ass~m, é que, por exemplo, um senador do Ohio será c1Lairman da "Public Lands"; os Estados,
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que se distinguem pelos seus interêsses econômico! e financeiros, farüo parte, como o New Hampshire, da Comissão de
Finanças. O Tennesse figura na Military Affairs, enquanto
que o Vermont, Rhode-Island, Connecticut, Kentucky, Georgia, figurarão na ·'Judiciary". (Me. Gonacchi-e, Congres.'1ionals Comittees, p.)
O Senado americano controla, como sabem todos, o Presidente da República, com os poderes concedidos pela Constituição,quanto á approvação dos tratados e ás nomeações dos
funcIOnários públicos. Por meio destes dois poderes formidáveis, evita o Senado 'americano os desmandos do executivo, a sua prepotencia. O primeiro tem sido levado a um grãu
que tem trazido derrotas ao presidente e o segundo deu lugar
á. formação da "Senatorial Courtesy", que é um poder do Senado a que não s~ opõe hoje o presidente. São duas armas
terriveis posLas nas mãos do Senado ame,ricano, que êle maneja com maestria admirável, dando os mais ótimos resultados.
A sua autoridade não só se extendeu sôbre o Presidente
como sôbre a própria Camara. Não foi, pois, sem motivo
que um dos mais autorizados escriptores políticos, numa
obra imortal, assim se referiu a êle:
":f:lle (o Senado) não usurpou s6mente as atribuições do
executi....o, quanto ás nomeações dos funcionários e ás negociações dos tratados, mas até aS da Camara dos representants". Ostrorgoski (La Dernocratie et l'Or(Janisation des Partis Politiqttes), vaI. 2.0 p. 510.)
Como se vê, pois, o papel do Senado nos Estados Unidos,
foi de uma eficácia insofismável.
Assim, se é- verdade, de acôrdo com o conceito de Gourd,
que é "fora de dúvida que a autoridade constituinte quis
fazer do Senado o elemento ponderador do govêrno federal",
(Gourd. Les Cartes Coloniales et les Constiltttions des États
Unis de l'Amérique du, Nord, voI. 3°, pag. 103), tal finalidade
foi cumprida sobejamente por esta instituição americana. E
porquê não o será entre nós? O mal não está no Senado.
A instituição da 'Camara Alta foi mantida em quasi todas as Repúblicas da America. Foi manLida na Argentina. Bolívia, Canadá, 'Chile, Cuba, São Domingos, Equador, Haití, MéxicO, Nicaragua, Paraguai, Perú, Uruguay, Ve
nezuela. Apenas cinco paízes adotaram o regime que o Anteprojeto preconiza: Guatemala, Costa Rica, Honduras, República do Panamá ,e São Salvador, isto é, uma Assembléia única. Cumpre notar gue conservam o Senado não sÓ as Repúblicas, que se pronunciaram pela forma federativa como a
Argentina, e o México, como as que adotaram a forma unitária, como·a Bolívia, o oChil-e, a Colombia, cumprindo notar,
ainda, quanto á última, que o Ato Legislativo n. I, de 20 de
Novembro de 1930, que reformou a sua Constituição, modernissimo, portanto, mantém o Senado. Igualmente, a revolução argentina de 1930 manteve o Senado, e, na publicação
feita pelo Presidente <:10 Govêrno Provis6rio, General Uriburú, êste julgava neoessãrio "o funcionamento normal. ~o
Congresso" ~ "a autonomia efetiVa dos Estados federaIS •
(Documentos da Revolução, pags. 49 e 50. apttd. Mirkine
Guetzevich, Les Con.~tittttions des Nations Américaines, pag.
23.)

São estas as nossas tradições e as verdadeiras directrízes
c:ào cdir~ito constitucional americano .
. - Verdade é que nas ultimas reformas havidas na Europa.
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alguns .paízes, não os mais importantes,' nem os de maiore!>
,peso e ponderancia nos destinos europeus, acabaram com a
instituição do Senado. ~ntre êles estão: a Alemanha, Austria,
Estônia, LiLuania, Letônia, Turquia, Islandia, Yugoslávia.
Mas, a razão do faLo nos dá Mirkine-Guetzevich, dos
mais modérnos, estudiosos e competentes escritores de direito, -em assuntos europeus, em que pesem ás opiniões em contrário, ·quando diz: "La mayor parLe de estas Constituciones
fueron redactadas por medios avances, ya que guardaban un
:triste recuerdo deI antiguo Poder ejecutivo, y esta desconfianza, con respecto deI ejecutivc! los lleva a dar la preponderancia aI poder legislativc". (B. Mirkine-Guetzevitch, Las
Nuevas Constitutiones del iJlundo, pag. 12.)
É o velho recurso á unidade de Camara ou melh'Or á
Camara única, para c'ontrabalançar o poder do executivo, pois
que a dualidade d-e Camaras amortece a ditadura das Assembléias. Mas, isto é para os paizes que adotam a forma' parlamentar e não para o nosso País, que adotou o sistema presidencial, diferente dos regimes políticos europeus, e um
sist-ema federativo, que requer, como base fundamental, como
elemento indispensável, a dualidade de Camaras.
Mas conseguiram aqueles paizes, recorrendo á unidade
cameral, o fim a que se propuzeram?
Ouça,mos, sobre êste ponto ainda, o escriptor citado:
"Y quando los autores de Ias constituciones se habian
esforzado para asegurar 'el pred-ominio deI legislativo, de
hacer el parlamentarismo base de Ia vida. governamental, Ia
experiencia politica de varios paises cou.sagrõ, al contrario,
el predominio deI. ejecutivo, escapando cada vez mãs aI control deI parIamentario". (B. Mirkine-Guetzevitch, Las Nuevas Constituciones deZ j',fmuio, pag. 14.)
Na própria Europa, grandes Nações mantêm o Senado,
como a França, a Inglaterra, e muitas das modernas Constituições feitas após a guerra ainda o mantêm. A cidade livre
de Dantzig conserva o Senado, e a sua Constituição data de 13
de Maio de 1922; foi inspirada no Tratado de VersailIes e está sob a guarda da Sociedade das Nações. É recente e moderna, e se o que se quer é modernismo, a Constituição da
Tschecoslovaquia 'data de 29 de Fevereiro de 1920, é recente,
é moderna, e mantém O' Senado. A Grecia mantém o Senadú,
e a sua Constituição data de 2 de Junho de 1927; é modernissima é up to date. Mantêm, ainda, esta instituição as modernas Constituições da Irlanda e da Rumania. A primeira data do Tratado que a erigiu -em Estado Livre da Irlanda; firmou-se em Londres, em 6 de Dezembro de 1921 e foi aprovado, em 7 de Janeiro de 1922, pelo Dail Eireann, e pelo Par.,..
lamento britanico, em 31 de março de 1922. O estatuto constitucional foi votado em 25 de Outubro de 1922 pelo DaiZ
Eireann, em constituinte, e escrito no Parlamento britanico
em 5 de dezembro de 1922 e proclamado pelo :rei em 6 de
dezembro de 1922. É moderna, portanto, e mantém o Senado. A Cúnstituição da Rumania data de 29 de Março de 1924.
É moderna, portanto, e mantém o Senad-o.
(Mirkine-Guetzevitch Las Nuevas Constituciones deZ Mundo, pago 207, 229,
291, 357 e 455).
No meu jã referido trabalho, que apresentei á Comissão·
elabOTadora do Anteprojeto, dizia eu:
"O Senado é uma instituição de origem Duramente de-
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mocrática, dentro do nosso regime atual. Sua substituição
por um conselho nacional, de origem aristocrática, relega todos o~ principias democráticos, que assentam, e devem assentar sempre, no direito solenissimo do voto. Aliás, a idéia
de um conselho administrativo já foi desprezada por todos
os paizes que fi ensaiaram.
O Senado é, talvez, o órgão mais importante do regime
presidencial e tem profundas raizes em nossa tradição h'istórica.
Suas funeções são legislativas, executivas e judiciárias,
além de ser órgão consultivo do poder executivo. A autoridade constituinte, parece evidente, quís fazer do Senado da
República o elemento ponderador do Govêrno Federal. Não
lhe deu sómente competência na composição das leis federais,
para iniciá-las, o que pertence igualmente á Camara, associou-o também ao chefe do poder executivo, para a conclusão dos tratados internacionais e a nomeãçao dos principais funcionários civis, caso em que funciona como conselho consultivo e exerce funcões executivas, ou melhor, governamentais; deu-Ih'e jurisdição e competencia no processo
e julgamento do Presidente da República e dos funcionários
civis de maior graduacão (funções judiciárias), e poderes
para contrabalançar as propostas da Camara dos Deputados,
fazendo, não raro, ·esta mudar de orientação, embora, em
princípio, igual á ela. .
O Senado é, verdadeiramente, o representante de todos' os
Estados, dos direitos iguais, da igual autonomia de todos.
Suprimir o Senado, é entregar, indefesos os pequenos Estados a eles mesmos, pois na Camara só se ouve a voz da.s grandes bancadas. Nem mesmo se poderia apelar para o Presidente da República, pois êste, pelo nosso sistema, é o representante da soberania nacional, embora seja o Presidente
dos Estados Unidos do Brasil, ao contrário do que se dá nos
Estados Unidos dá América do Norte, onde o Presidente da
República é o representante da Soberania dos Estados. O
papel de ponderador que a autoridade constituinte quis dar
ao Senado, as funções particulares, importantes e delicadas,
que lhe conferiu em termos expressos, mui especialmente a
parte que lhe atribuiu nas relacões do País com as nações
estrangeiras, reclamam uma autoridade mais forte, com uma
duração mais longa, e uma competência maior, e foi, exatamente. por êste motivo, que fixou para 05 Senadores prazo
superior ao da duração do mandato dos Deputados. e do
próprio Presidente da República. A Constitnição de 91 proíbe
que se admitam, como objeto da deliberacão. projetos tendentes a abolir a igualdade da representação dos Estados no
Senado (art. 90, § 4.°) .
Suprimir o Senado, é ainda, inconscientemente, preparar
a ditadura do legislativo".
A divisão do poder legislátivo em dois ramos distintosSenado e Camara - tem como razão de ser, segundo o Federalist, "'evitar o predominio do poder legislativ.o sôbre os
demais poderes".
Se o Senado brasileiro não é aquela "assembléia de reis",
que o embaixadord"e Pyrrhus en..~ergou no Senado Romano, é,
entretanto, uma das nossas mais belas tradições e uma das
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mais imperiosas, necessidades polit.icas nossas e atentar
contra ela: é at.entar COntra a 1'ealidade brasileira mesma_
Por isto dizia eu. ainda no meu ref.erido trabalho: "Fortalecer o Senado é ó remédio eficaz; suprimí-Io é matar ()
presidencialismo" .
Extingui-lo, não é s6mente cometer um crime conLra.
o sistema federativo, é igualmente cometer um crime contra B.~sil.

°

CONSELHO SUPREl\IO

Verdade é que, para substituí-lo, apr~sentaram os nossos modernos Licurgos e Solons a instituição pomposa do
Conselho Supremo. Tenho a impressão, ao meditar sÔbre
tão compli~ado mecanismo, que estou em presença de uma
criação de Sieyés, ou mais, regi'Onalmente, falando em presença de um dêsses carros alegóricos que tanto entusiasmo
e frenesi causam aos nossos bons carnavalescos.
A Camara única foi importada da Alemanha. "Vient de
para,itre". É mais uma inovação do Anteprojeto, que não
consulta, em absoluto, ás nossas necessidades políticas, á
~:!alidade brasileira.
Compreende-se, na Alemanha, a in:;tituição. A situaCão
germanica, era, em :1918, de desespero. Acusava-se a Prússia de ser a causadora da guel'rae a responsável pelo seu
fracasso. Ouve-se por toda a parte, o grito de "Abaixo a
Prússia! representante das dinastias decaídas e de "Separação da Prússial" O Reich está a pique de se dissolver CV.
Pl'enss. "Deutschland reppublikani~che Reichsyci'fa,ssuJlg,
pagina 8.)
Os responsáveis IlC!oS destinos da Alemanha compreenderam a gravidade da situação e procuraram remediá-la.
Encarregado de elaborar a constituição, Preuss tinha dois
caminhos a seguir: €stabelecer a República unitária alemã
em torno da Prús~ia manler a p:reeminência de q'..le esta até
então tinha gozado, ou, então. t:,,;tnLelece. li estadú unItário
alemão. "com uma vontade central", "por assim dizer neutro".com a eliminacão do poder da Prússia. (Jacobi, "Elitth.eit.~sta$ OrlC1' Bltndes.~ras, Leipzing", 1919.)
"Foi e:,te o dilema colocado deante de Preuss, afirma
uma tl:stl:ll1nnl1'a idonea dos &conlecimentos. professor da
Facnld~de de Direito de Caen e Conselheiro Jurídico
da
EmlJaixad<i f:'uncesa em Berlim, ao tempo: "ou a Alemanha
sob a hegemonia prussiana ou a Prússia fundida na Alemanha (Brunet, "La Constitution Allemande". p. 69.i
Entre as duas hipóteses, afirma êste escritor, Preuss
preferiu a úHima (Obr. cit., pago cit.)
Eis aí a expli-cacão do Reichsrat, que se quer enxertar
num meio completamente diverso. O Reichsrut substituiu
ú Comissão dos Estados da Constituição Provis6ria ~ a~
Bunde"~rat da antiga Constituição.
Como representane do
princípio federativo, diminuído em seus poderes, posto em
face do Reicltsta(J, preencheu os fins visados pelos seus criadOl'es; facilitou o unitarismo alemão, pnrtl cujo fim mareba
~ mr.de.rna Alemanha. (Brunet, Obr. cit. pag. 63 e segs_
Como preparo ao regime unitári9" a criação attendeu
perfeitament.e aos seus fins; foi mais longe, preparou a· ditadura de Ri U€r .
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Eis o que se quer no Brasil com semelhante imitação
acabar com o sist-ema federativo, implantar o sistema unitário e preparar o advento de um Mussolini indígena qualquer. O sistema está claramente delineado pelo Anteprojeto
de Constituição, que é incongruente quando mantém o regime federativo.
Quer-se imitar, no Brasil, a Alemanha e a Alemanha é,
na frase autorizada do professor Barthelemy, "a terra das
experiências p'olíticas da Europa". (Barthélemy, apud. "La
Constitution Allemnnde", prefácio.)
.
Quer-se fazer do Brasil, também, a terra das experiências políticas, a cobaia dos gabinetes médicos. Quer se fazer a experiência - in anima viii - como num labol'atório
constitucional. É por esta forma que o professor Barthélemy se expressa, relativamente, á Constituição a·lemã:
"La Constitution nouvelle déçoit tous ces espoirs. Loin
d'atténtiei=le péril, elle l'aggrave. Elle compléte, acheve,
couronne la pensée de Bismarck. Au lieu d'un Empire fédéral et d'un faisceau d'États doué chacun d'une part de personnalité et d'un germe d'indépendence, nous nous trouvons
désormais en présence d'un bloc, d'un Reich qui est un
Einheitesstaat, UN ETAT UNITAIRE ET A' PEINE DECEN'mALISÉ."
O Conselho .supremo, previsto na Secção V, arts. 67,
68, 69, seus números e parágrafos, do Anteprojeto, é antes
de tudo, um golpe profundo e mortal desfechado contra a
Federação Brasileira. Para prová-lo, nãü é preciso muito
esfÔ'rço de inteligência. Basta um hge.iro cálculo.
O Conselho é composto de 35 Conselheiros efetivos e
"mais tantos extraordinários quantos forem os' cidadãos sobreviventes, depois de haverem exercido por mais de três
anos a presidência da República". Afastados os conselheiros eventuais, argumentemos com os 35 efetivos. Dêstes, 21
são os representantes dos Estados, eleitos pela Assembléia
Legislativa local e 14 são os nomeados: pelo Presidente da
República, 6; eleitos pelas Universidades da República, 3;
representantes dos interesses sociais, 5. Ora, como as decisões do Conselho são tomadas "por maioria de votos" e
como seja esta maioria metade e mais um dos Conselheiros,
isto é, 17, segue-se que os 14 Conselheiros diversos ligados a
3 Estados, resolverão sôbre os destinos nacionais em assuntos de importancia capital.
Um fato é digno. nisto t.udo, de ser salientado e. parece
uma fatalidade histórica, justamente 3 foram os Estados
que derrotaram o Sr. Washington Luiz contra os 17 que o
mantinham.
A instituição do Conselho Supremo. que o Ant.eprojeto
cria oferece, ainda. uma" particularidade. Os Conselheiro:;,
como se viu. são eleitos pelos Estados uns e nomeados outros pelo Presidente da República, ao contrário do que se
verifica com idêntica criação na Constituição do Uruguai.
onde os membros que constituem o "Conselho Nacional de
Administração do Uruguai" são eleitos pelo povo. A idéia
do Anteprojeto não é nova, não é privilégio das modernas
constituições. O Senado francês já foi composto por esta
forma. Pelas "leis constitucionais" francesas, o Senado era
'" ",fol"!,llado por Senadores nomeados pelo poder executivo e
Senadores eleitos em escrutínio. Pela lei de 9 de Dezembro
de 1884, em face da imprestabilidade de tal sistema, passou
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êle a ser composto de Senadores escolhidos exclusivamente
pelos colégios eleitorais.
Não me cabe analisar o Anteprojeto, nesta parte. Esta
tarefa foi cometida a outros, que o farão com mais brilhantismo, mas quero fazer ainda uma observação a respeito,
tanto mais quànto, como já afirmei, considero dever de
patriotismo para nós brasileiros, fazer semelhantes considerações, quando perigam as livres instituições nacionais.
Na linguagem de um dos membros autorizados da Comissão, encarregados de elaborar o Anteprojeto, o Dl'. João
:Mangabeira - savantissime dottore juris professore - o Conselho foi criado para servir de "coordenador dos três poderes, o assessor e colaborador do executivo, na tarefa administrativa". E ainda:
"Nenhum órgão em melhores condições para acompanhar os passos da alta administração do País, e colhêr os
elementos para a instauração do processo de responsabilidade". (Ata da 43 a Sessão da Comissão Elaboradora do Anteprojeto de Constituição, de 3 de Abril de 1933.).
Acha o ilustre membro da Comissão que isso "é consentaneo e .lógico" e eu não acho nada mais inconsequente,
nem mais ilógico do que tão exdrúxula criação. Um órgão
de govêrno, que é "um coordenador das funções dos três poderes", um sócio do Presidente, e seu a-cusador. É mestre,
é sócio e é acusador ao mesmo tempo. Quanta misturaI
Não acredito que esta criação preencha os fins a que
a destinaram os membros da Comissão. É tudo o que há
de mais antidemocrático e impraticável.
ELEIÇ.'i.O DO PRESIDENTE

Considero um retrocesso o § 1°, do art. 37, que estípula que se faça a eleição presidencial "por escrutínio secreto e maioria de votos da Assembléia Nacional, 30 dias
antes de terminado o quatriênio, ou 30 dias depois de aberta
a vaga".
Quando os modernos países da Europa, como a França.
preconizam, como meio de corrigir os defeitos do regime
parlamentar, a eleição do Presidente pelo voto direto (Maurice Hauriou, "Droit Constit1Ltionnel", no Brnsil, onde era
tem sido praticada desde os primórdios do regime, querem
riscá-la do número das conquistas democráticas t
Mas, a êste respeito, quero me servir de argumentação
exposta pelo grande Rui Barbosa, na sua célebre conferência em favor da eleição direta, pronunciada no dia 2 de
agOsto de 1874, advogando com a sua palavra milagrosa naquele tempo, o que hoje se condena li poeira dos arquivos
das nossas instituicões políticas.
Dizia Rui Barbosa: ,
'"Adotada a eleicão indireta, ainda que a sua prática seja
uma verdade, e não um sistema de fraude universal e es<landalosa, comO' entre nós, o Deputado não é jamais representante das assembléias primárias, representante do
povo.
.
Eu chego ao têrmo do meu raciocínio, e digo: a eleição indireta tem por base o pressuposto de que o povo é incapaz de escolher acertadamente os Deputados.
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Se não querem, portanto, apesar disso, a eleição direta,

é porquê o intuito dêles está em prolongar esta expoliação

da soberania do pOvo em proveito do poder pessoal.
E, se tudo isto ainda é pouco, eu acrescentarei que,
ainda quando a eJeição direta seja péssima coisa, o País a
quer unanime, irrevogavelmente, e, num Estado onde todos
os poderes são delegações da Nação, a vontade solene da Nação é argumento que não tem resposta".
Apliquem-se á nossa atualidade brasileira estas palavras, transponham-se os têrmos, e calham, á. maravilha, como uma carapuça, no Anteprojeto.
No trabalho que apresentei á Comissão, mandado por
esta imprimir. assim me referi á eleição do Presidente pelo
Congresso:
- ..A Subcomissão legislativa, que melhor se deveria chamar Supercornissão, acaba de adotar o sistema da eleição do
Presidente pelo Congresso. Vamos recuando, dia a dia, das
conquistas democráticas em que assenta o nosso Código político de 91. Vamos retrogradando e caminhando para oatem. Por êsse caminho, não será de estranhar que surja
amanhã um projeto no meio da Comissão, restabelecendo
o sistêma monárquico, por algum simpatisante deste rl:'gime. As tendências da Subcommissão de legislação são para
o.unitarismo. Inda há poucos dias, esta mesma ComIssão
votou um projeto concentrando nas mãos do gO'vêrno federal
todas as atribuições, relativas á conservação e ao melhoramento dos rios navegaveis e á administração de estrada')
de ferro. Caminhamos, não' há duvida, para a centralizaoão,
para a autocracia. A eleição do Presidente da República, em
um regime democrútico, só póde ser feito pelo sufragio direto. É o povo, fonte única de todos os poderes. que tem de
dizer á Nação qual o escolhido pela sua soberana vontade
para administr~r o País.
A- base de todo o sistêma representativo é o princípio
eletivo. ~ssc direito assenta, nas democracias, no princípio
inviolável e sagrado que têm todo cidadão de votar e eleger
o magistrado supremo, a quem cabe a su·prema direção do
País; no sentimento de dignidade própria e no respeito das
virLudes da propria conciencia. A Constituicão deve dizer
ao povo: "Respeila-te no sanluario de tua conciência, e em
nome dêsses nobres impulsos que deves a ti proprio, caminha para o bem, e segue". (Vieira de Castro). A eleição,
por eleitores especiais, a que se deu a denominação de eleitores presidenciais, na America do Norte. é uma ficção. Os
eleitores presidenciais são eleitos pelos partidos c agem de
acôrdo, com as instruc;:.ões dos partidos. O que, em suma,
quer dizer que o Presidente dos Estados Unidos é eleill)
pelos partidos. Êsse sistema tem sofrido já as mais francas condenações. M. Summer, concretizando a verdadeira
doutrina democrática, o condena nos seguintes termos:
"Considerando que, conforme o sistêma atual, em lugar
de ser escolhido diretamente pelo povo, o presidente é eleito pela intervenção dos colegios eleitorais, que se reunem
nos E s t a d o s ; _
.
Consideràndo que, não s6mente' o povo é excluido do
direito de dar o seu voto para a escolha do Presidente, mas
o colégio eleitoral obedece ás ordens da convenção que constitue um corpo irresponsavel, ignorado da lei e da Constituição; que esta convenção, com o auxilio de certas combi.nações_oce, algumas vezes, por intriga e corrupção vem a es-
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colher um candidato que se torna imediatamente o representante exclusivo de um partido político, de tal sorte que o
triunfo do partido garante sua reeleição;
Considerando que esta convenção, depois de ter feito
nomear o Presidênte, sem deixar, aliás, ao povo outro direito que o de dar o voto, se transforma, e torna-se o instrumento pessoal do Presidênte eleito: que ela coloca em suas
mãos o poder ditatorial, que êle póde empregar com o fim
de forçar o povo a fazer a sua vontade e assegurar a sua
reeleicão;
Considerando que este modo de eleicãoé, não somente artificial e complicado, mas tambem completamente defeituoso, e que nada tem de republicano, pois que não dá a cada
eleito)' o direito de se pronunciar pelo candidato da sua escolha, . e que substitue a vontade popular pela da convenção
etc., etc."
O voto de M. Sumer resume, com admirável clareza,
todas as discussões travadas na America do Norte sôbre a
eleição presidencial. As considerações supra applicam-se á
eleição do presidente pela Assembléia Legislativa, repelida
na America do Norte, desde que foi adotado o princípio da
separação dos poderes.
Aceito· o sistema da eleição do Presidente da República pela eamara - de duas, uma: ou a Camara receberia de
seus eleitores um mandato imperativo, sel,"ia eleita especial..
mente para proceder á escolha do Presidênte, ou se transformaria em um centro de intrigas e corrupção.
O espírito de partido anarquizaria esta assembléia ~
cada candidato empregaria todos os meios â sua diaposição
para garantir a sua eleição. Jámais uma elei<:ãoo seria menos livre e menos desinteressada.
.
O Presidente, oriundo do voto da Cama:'a. não poderia
ter a independência, perante ela, que o sistema presidencial
exige.
São de João Barbalho, o emérito cor.stit;Jcioualista, as
seguintes palavras:
"É tirar, de fatq, a esta (a maioria da Nação) a escolha
do funcionário a eleger e cometê-la a um mui limitado número de eleitores, facilitando assim a influência e oS meios CO'l'ruptores e compressivos. É, além disso, depravar a constituição d.as Camaras Legislativas,. dando logar a que passem a ser
eleitas principalmente em vista da eleição p'!"l'\sidêncial, e
com o propositoda escolha de tal ou qual candidato, c;uhordinando-se a isto todas as demais considerações e os mais
importantes intel'êsses nacionaes. É finalmente, falsear, completamente, a posição do eleito, fazendo-o creatura das Camaras (numa forma de govêrno em que elas, em caso algum, pódem ser dissolvidas, e só são adiadas de sua própria autoridade) e tornando-o seu subordinado, por fôrça das manobras e compromissos que antecederam e produziram a. eleição dêle".
Não menos preciosa é a opinião de Carlos Maximilian::-,
quando afirma:
"A escolha do Presidênte da República pela propria legislatura, será obra da intriga, da cabala e do espírito de
facção. Há de assem~lhar-se a eleição do Papa, no cOnclave dos Cardeais; poucas vezes o mérito real constituirá
um título para se obter o cargo. Si o Congresso degl~na o
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Chefe do Estado e· o destitue por meio de impeachment, o
segundo não passará de uma creatura do primeiro".
Não nos iludámos: A eleição de Presidênte da República pelo Congresso, além dos gravíssimos inconveniêntes
apontados, bastantes para repudia-la, é ainda incompatível
com o regime presidencial, como reconheceu a convenção
de FiladéLfia. O princípio de separação dos poderes,
consagrado na nossa Constituição, exige que o Presidente
seja independénte da legislatura, no que concernr; á sua
eleição e duração do seu mandato. (James Garner, Idées et
InstitutiOns Politiques Américaines.)
,Contra a eleição direta, levantam-se as seguintes objécões: .1 0 - O povo não tem a capacidade precisa para escolher o Chefe da Nação; - 20 E' preciso evitar as revoltas,
os tumultos e as desordens, que convulsionam o País, por
oca5ião da eleição do Presidente da República.
Quanto á primeira afirmativa não é verdadeira, como
o demonstram todos oS escritôres de direito, e quanto á segunda: a eleição, além dos seus fins reais e polfticos, tem
ainda um certo valor educativo. A participação do povo na
política desperta o estimulo, o interesse pelos negocios públicos; tende a fazer da democracia uma escola de civismo;
desenvolve no meio do povo o interesse pela cousa pública,
e uma aproximação ao seu govêrno, estimulo que falta" ãos
povos indiferentes aos negocios públicos".
Dando por encerradas as minhas considerações sobre esta
matéria, passarei á
REPRESENTAÇÃO DE CLASSES

Quero estender os meus comentários mais além do AnteProjéto até atingir o decreto número 22.653, que crea a r~pre5entação de classes.
.
É, esta, outra inovação que se quer introduzir na Constituição. Veiu-nos via Itália e l\fOSC()U, os dois únicos países
. que a praticam. É próprio dos governos despóticos e centralizadores. É próprio de uma organização de governo,
como a que se instalou na Itália, que inscreve entre os canones fundamentais o seguinte, base da doutrina fascista:
"Il liberalismo é l'anticamara storica e logica dell'anarchia" (Apud Alfredo Cioffi, Instituzioni di Diritto Corporativo, pago 5).
Para que se inclua na nossa Constituição, é preciso,
primeiramente, que se proclame, entre nós, a falência da'
democracia.
A sua crítica, alhures. já foi feita por muitos, como
RelIer e outros, e, entre nós, a sua impraticabilidade já
foi demonstrada POI' todos quantos trataram do assuI!to.
Quero, porém, referir-me especialmente aos trabalhos do
SI.'. José Augusto, "A :&-"'Presentaçáo Profissional nas Democracias"; ás "Notas fornecidas ao Chefe do Govêrno Provisório pelo consultor Geral da República, Dl'. Raul Fernandes; e especialmente ao Parecer do- Tribunal Superiol' da
Justiça Eleitoral, de 2Q de Janeiro de 1933, do qual foi relator o Dl'. Miranda Valverde. Merece, também, destaque o
trabalho do Dl'. J. C. de Sousa· Leão- Junior, constante da
conferência pronunciada no Instituto da Ordem dos Advo. J~ados_:Brasileiros, encontrados os três últimos no Fascículo
VI da Legislação e Jurisprudência Eleitorais.
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Do trabalho do DI.'. Sousa Leão, vale a pena destacar
o seguinte trecho:
"É nula a experiência da representação
profissional,
pelo menos nos Estados democráticos contemporaneos. E
é um fato significativo que, nos países onde as novas constituições se fizeram soo o centro preponderante dos partiàos da esquerda, essa inovação foi repelida.
l'<a Alemanha, a Constituição de \Veimar rejeitou vários
projetos da camara legislativa profissionalista, mesmo o
mais moderado, segundo o qual se dava ao trabalho e ao patI'onato uma parte igual na representação. Essa Constituição, marcada pela influência da social-democrática, instituiu em linhas gerais um Conselho Econômico, com voz
apenas consultiva, deixando á legislação ordinária a tarefa
de regular sua organização, atribuições e relações com outros organismos sociais autônomos, como resulta do artigo
165".

Do trabalho do DI.'. Sousa Leão, vale a pena destacar
as palavra:;;, de "Bassanio", que escreve nas colunas do Jornal do COTn1W8"rcio:

"O que repugna aos liberais e democratas é a idéia da
criação de um poder econômico profissional, ao lado dQ político. Pensamos que os Conselhos Técnicos, as Assembléias Profissionais, se acaso fossem admitidos, sÓ o pederiam ser em caráter consultivo, cabendo exclusivamente ao
poder político, investido pela escolha do sufrágio universal, a decisão.
Nenhum grande país ainda estabeleceu, ao lado do poder
político, essa Academia.
Depois da guerra, falou-se muito nisso, mas as Constituições, como a alemã, que criaram o Conselho Econômico,
não lhe deram outra função senão a consultiva. Além disso,
na Alemanha, o Conselho Econômico não teve ainda nenhuma missão. Ainda em 1932, o Chanceler Bruning o convocou para ouvir a Sua opinião sôbre a redução dos salários. Os representantes dos sindicatos operários não compareceram, pois não concordaram com a orientação que o
próprio objeto da convocação revelava. O Conselho reuniu-"3e, mas -com os representantes dos patrões. Vê-se, portant.o, que o órgão não pode ter vitalidade própria, pois pretende reunir como elementos equivalentes fôrças diversas,
heterogêneas e opostas.
A citação do Conselho Econômico alemão como órgão
moderno é feita de má fé por alguns reacionários na Fl"3nça
e no Brasil. Toda a gente sabe que êle é apenas consultivo
fj não exerce nenhuma função no choque de poderespúblicos na Alemanha. Qualquer leigo o pode verificar até no
livro· do professor Buhler, cuja tradução em espanhol anda
em todas as livraria~.
O que cal"3cteriza a evolução constitucional, depois da
guerra, apesar de nãb ser a invenção recente, é a democracia semi-direta como elemento de compensação no regime
representativo; é. o referendum, e a iniciativa.
Representação de classe só houve tomada a sério pelos
falecidos generais Primo de Rivera e Uriburú, entre pessoaS
. que governaram países.
Na Itália do Sr. Mussolini, não há representação de
classes, porquê não há representação.
.
O que caracteriza as idéias do nosso tempo sem· sistemas
constitucionais é a democrácia semi.:...direta: pode ser a ra-

-.65 cionalização do parlamentarismo, o recdile. mas o corporativismo nunca foi .praticado por nenhuII) país dos que ~xprimem a nossa 'civilização na épciea moderna.
_
Só no Senado espanhól da .constituição de 1~75 e- no~
Senados irlandês e húngaro, houve uma tentativa de representação de interesses e de profissões. Mas dizer que isso
exprime o pensamento moderno é forçar um pouco a interpretação.
Forçam, também, o raciocínio oS que dizem que a democraeia está em cri&e, porquê hã ditaduras em países que
nunca foram modelos de prãticas democráticas. Na Franca.
no países do Norte da Europa, na Inglat.erra, nos Domínios
ingleses, nos Estados Unidos, a democracia não está em cri·se,
porquê ninguém de juizo e de prestigio quer extinguir a situação de fato que é a democracia pela prática do sufrágio
universal como única 'origem do poder e pela impossibilidade de poder pessoal". (Jornal do Commercio, de 11 de Dezembro de 1932.)
É do trahalho do douto ,jurisconsulto, DI'. Miranda Valverde, a seguinte crítica candente contra o regime de representação de classe&:
Tendo em vista fora de dúvida, as corporaCões de ofícios existentes na Idade Média, abolidas pela revolução francesa, pondera Kelsen (La Democratie, trad. franc., pago 61),
que a organização corporativa correspondeu sempre aos esforcos de um ou de vãrios grupos para dominar sÔbre os demais.
Pode presumir-se, sem muita probabilidade de êrro, conclue, que a reivindicação recentemente formulada no sentido
de instituir-se a representação parlamentar das classes, antes
atende ã vontade do mando por ce.r.tos círculos interessados,
a que o regime democrático não parece oferecer elementos de
sucesso político. Alguns exemplos são indicativos. (Oliveira
Viana, Problemas da Polit. Obj. p. 153, e Hauriou, Droit
Consto ia ed., pago 622). Tão pouco se ignora a pressão, em
detrimento da coletividade, que interesses de classes, coligados em associações, procuram exercer sôbre os parlamentos
democrãticos. (Hauriou, Obro cito pago 197.)
A representação das classes esbarra, aliás, em dificuldade~ extremas, até em parte insolúveis. Com efeito, a organização do'.povo em conformidade com ae profissões, baseandose essencialmente na comunhão de interesses, não abrange todos os interesses, que no Estado se manifestam. (Kelsen,
Obr. cit., pago 57). Ao lado e acima dos interesses profissionaJs, estão outros, alguns preeminentes, de natureza absolutamente diversa, os da civilização. os morais, os religiosos, os
esteticos, ou da segurança, os da justiça... (Kelsen, Ob1'a
cit., loc. cit.; Hauriou, Obro cit., pago 617; Barthélemy, Ob1'a
citada. p. 197). Cousa mais importante que a riqueza e sem
a qual a riqueza não seria, adquirida, nem conservada, é a
segurança; a salvaguarda dos bens e dos direitos da populaCão nacional, contra oS perigos do exterior e do interior.
(Brocard, Oõr. cit., voI. I, pago 486). De todos os serviços,
que o Estado é chamado a desempenh;tr, o mais alto eo mais
nobre é o de manter a justiça entre os homens. (Forman,
The American Democracy, pago 280.)
Ademais,- todo e qualquer agrupamento profissional
tende, naturalmente, a elevar áo mã."'imo a sua diferenciação
espeeífica, porquê a idéia da classe não se realiza na sua plenitude senão quando é perfeita a comunhão' de intereses
-cõêntre -os que se agregam. Com economia e técnica adiantadas,
VOLUME

x

30

-466-

o número de classes, que poderiam pretender uma órganiza(tão autonoma, subiria a centenas, a milhares e, não obstante,
a respetiva delimitação continuaria mais ou menos arbitra..;
ria. (Kelsen, Obr. cit., pago 58; BertMlemy Obr. cit., pago
58; BartMlemy, Obro cit.,pag. 198; Brocard, Obro cito volume 2, pago 203; Carl Schmit, La Defensa de la Constitu.ci6n
trad. hesp., pag. 125).
Ora, êntr~ os diversos' grupos profissionais, há. pela
pr6pria natureza das cousas, não a comunhão, porém. a oposição de interêsses. (Kelsen, Obro cit., pago 58; Brocard, obro
eit. voI. 2 pago 289, Hariou obr. cit. 1 ed. pago (21)
Como as diversas oposições de interêsses entre os diferentes
grupos s~rüo resolvidas? "A ideologia do princípio corporativo, afirma Kelsen, de maneira irrespondível, "não dá, por si
mesma, solução a esta questão fundamental". "Losqu'on
aura donné satisfaction á tous les intérêts contradictoires qui
clament vers l'État, lorsgu'on aura eédé aux réelamations
eontTadietoires des agriculteurs et des industriels, lorsqu'on
aura voulé être protectionniste avec k$ producteurs de matiére premi'3re, libre échangiste avec les industriels, lorqu'il
s'agira de ces matiéres premiéres, protectionniste, au contraire lorsqu'il s'agira d'objects manufacturés ... lorsqu'on aura
apaisé les doléances de la betterave et les récriminations de
la vigne; lorsqu'en un mot, on aura satisfait le plus grand
nombre possible d'intérêts particuliers, on aura ruiné le
pays, on aura sacrifié le pays, (Barthélemy & Duez, Obro
eit., pago 289.)
A conjunção, em umZl mesma assembléia de representantes eleitos pelo sufrágio universal e de representantes eleitos pelas associações profissionaes, não parece capaz de remover os inconvenientes sérios e graves, que acabam de ser
apontados.
Na maior parte das questões, não se pode separar claramente o ponto de vista político e o ponto de vista econômico,
porquê a maior parte dos negócios econômicos têm importancia política, e a maior parte dos negócios políticos têm importancia econômica. (Kel$en, Oor. ait., pago 56; Barthélemy
& Duez, Obro cit., pago 288). Portanto, as questões mais ou
menos relevant.es haveriam de sempre ser resolvidas por uma
decisão, acorde dos dois grupos, e dos representantes políticos, isto é, dos eleitos pelo sufrágio universal e dos delegados sindicais, isto é, dos representantes dos interesses econômicos, os profissionais. Como, porém, instituir um órgão
legislativo com dois elementos, que obedecem a princípios
absolutamente diferentes? Eis o que o ilustre Kelsen chega
a não compreender. (Obr. cit., pago 56). Em verdade, seria
mais ou menos por acaso, se os dois grupos, afinal, se acordassem, ponderação esta que o professor vienense faz rellltivamente á organização de duas Caroaras (uma política, outra
econômica), mas que, ~om razão maior, cabe no caso de uma
mesma assembléia constituida, parte pelo sufrágio econômicú
ou sindical.
As associações profissionais poderão, ~om vantagem ma.nifesta para o interesse geral, organizar-se de forma a serem aproveitadas como órgãos consultivos do parlamento ou
da administração pública. Tal é a solução indicada por mestres insignes e com seguros fundamentos. (Kelsen. obro cit.,
pago 61; Brocard, Obr. cit., vol. 2°, pago 204; Barthélemy &
Duez,Obr. cit., pago 290; Bretlle de la Tressaye, Obro citada.
pagina 351).
.
&
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Quanto, por.ém, á representação política, não nos parece
aconselhável, em face das· razões expostas, e ainda porquê
viria atribuir o voto plural aos associados dos sindicatos.
Somos, pois,· em conclusão, pelo parlamento demõcráLico. "
Eu mesmo, em trabalho que apresentei á Sub-Comissão,
assim me expressei sObre essa inovação que se pretende incluir na Constituição:
"'Pretende-se, ainda, ou se pretendeu, eneartar na Constituição, que é a or·ganizacão jurídica do País, que deve cogitar das bases da sociedade, suas garantias e seus direitos,
suas condições estáticas e dinamicas, a que o direito dã vida e
força, a representação· das classes, como se uma Constituição
. pudesse ocupar-se de assuntos que só por lei ordinária podem
ser tratados.
"As árvores impedem de ver a floresta" - diz uma parêmia alemã. A demasiada concentração nos detalhes de uma
especiali<iade, apaga a vista gex-al do todo. A Constituiçátll
não pode descer a minucias - tratar de interesse de classes,
e sim do todo, isto é, do País, de sua organização jurídica.
"En la organizaci6n Y .en la estructura política dei Estado no es valoran estructura y elemento econ6mico, como tales, por ejemplo, empresa, sindicato, asociados, camaras econoIriicas y otras representaciones de intereses" (Carl
Schmit, La Defensa de la Constitución,pag. 122.)
Aliás, a representação
das classes já
foi desprezada, por todos os paíEes que a tentaram e podemos afirmar que nunca foi praticada por nenhum país dos que
representam atualmente a nossa civilização.
Aliás penso que a questão já está resolvida, já foi prejulgada, no ofício dirigido pelo Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores ao Presidente do Tribunal Superior de
Justit;a Eleitoral, de n. II, de 2{j de Janeiro do corrente,
quando diz:
"Não seria possivel ao Govêrno tomar qualquer deliberação a respeito de tão palpitante assunto sem ouvir êsse
egregio Tribunal, cujo parecer lhe será precioso em matéria tão delicada, até porquê a representação de classes, na
Constituinte Brasileira, será o primero passo de uma organização toda nova, tentada sem resultado até agora, nos
países mais adeantados".
Mas, não é s6, e algumas palavras quero dizer sObre o
PRESIDENCIALISMO

coM

MINISTROS RESPONSÁVEIS

Outra inovação, que se pretende introduzir na Constituição, é o comparecimento dos Ministros no meio da Camara, a sua participação nos debates, o que acarretará forçosamente a sua responsabilidade, é uma prática parlamentarista.
..
eondemnando êste ponto de organização constitucional, já
tive oportunidade de dizer:
"Preteride-se, ainda, uma mistura de parlamentarismo
e presidencialismo, isto é, o presidencialismo com Ministros
responsáveis, que devem comparecer ás sessões do 'Congresso
para dar explicações, e, portanto, responsáveis perante ~sse
mesmo. CODgl'esso, pelos seus atos políticos, ficando desta
fórma subdividida, ou melhor aniquilada, a autoridade do
.c=~ =Presidente da República. Os que assim pensam, desprezam
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os princípios do presidencialismo ameri~ano e ;o3garram-se
ás praxes do Velho Mundo, onde a democracia assenta sObre
bases inteiramentedhrersas.
O Presidente da" República é eleito pelo povo. A Constituição lhe confere grande autoridade. De que serviria eSta autoridade. se o Presidente da República fosse obrigado
a cercar-se de. um conselho de Ministros, organizado para· o
fim de governar em seu nome, ou se os Ministros fossem
demitidos por imposição da Camara?
O Presid~nte seria um títere nas mãos do Congresso. A
sua autoridade desapareceria e o poder supremo estaria no
Congresso. Ora, é, precisamente, isto o que se deve evitar a
todo o tra~se, e é isto, infelizmente, o que se está fazendo.
Se a direção dos negócios públicos é confiada a um só
homem, eleito pelo voto direto do povo, consoante os dogmas
de pura democracia, com inteira liberdade de ação e inteira responsabilidade, a que vem a idéia extravagante de um
conselho de Ministros, ou Ministros responsáveis?
No sistema presidencial, o poder gov~,..rie.m"êntal é uma
unidade perfeita nas mãos do Presidente. Embora êle exerca o poder governamental com o concurso de seus Ministros,
êstes não são seus iguais, mas seus. subordinados, e, como
tais, submetidos ao seu contI"Ôle, á sua direção.
" Não seria isto uma contradictio in adjecto? Não seria o
aniquilament.o do sistema presidencial? Porquê não se faz
o parlamentarismo com todas as suas encenações e cinematografia ? Seria isto preferivel ao sistema híbrido, espécie de
salada russa, de presidencialismo e parlamentarismo.
Verdade é que, nos" Estados Unidos, o Presidente Wilson
pediu que o -Congresso autorisasse o comparecimento dos
membros do gabinete perante o Congresso, para ocuparem a
tribuna, numa e noutra Camara, afim de serem ouvidos Sôbre os projetos de lei!" em discussão, ou para dar esclarecimentos e defender a política governamental das críticas que
lhe fossem feitas.
"A instauração dessas relações, diz um professor de direito americano, não importaria no estabelecimento do parlamentarismo, mas não resta dúvida que seria um passo
nessa direção." (Garner, obr. cit.)"
DOS TERRITÓRIOS

Feitas essas considerações que julguei do meu dever de
patriota fazer, pelos motivos que já expús, passarei a estudar a parte especial do Anteprojeto, que me foi ~onfiada,
sObre os Territórios. Antes, porém, quero fixar, em ligeiros
traços a noção jurídica e histórica dos Territórios, com as
considerações, que me parecem oportunas.
NOÇÃO JURfDICA

Um .notável e!crítor de direito americano a!sim definiu
Territórios:
"Os Territórios são, de ordinãrio, partes da República
onde o número relativamente pequeno de habitantes está.
disseminado em vastos espaços, onde a agricultura, o comércio, a indústria, estão imperfeitamente desenvolvidos,
os recursos naturais explorados incompletamente e onde a
arrecadação mais onerosa de· todas, que vá recaír sôbre &
pessoa ou cousa sujeitas ao imposto, custe mais do que renda." (Gourd, Les Chartes Coloniaks et les Constitutiom des
O!
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Back, Consto La:w, pago 16;Wil10~hby. Works, pago 440; Gonzalez Calderon, voI. lII, p. 196.)
Nos Estados Unidos, os Territórios são uma das subdi..
visões do Território Nacional, ou nas palavras do escritor
citado:
"A subdivisão territorial, nos Estados Unidos, é de
três classes: os Estados que têm uma grande autonomia; os
Territórios, cuja condição intennediária, é menos vantajosa, e os lugares sujeitos ã jurisdição exelusiva do Congresso". (Gourd, Ob. cit., voI. cito p. 465.)
E no conceito de um escritor pátrio: "São regiões de
organização incipiente ou irregular". (Augusto Meira, Autonamia Acreana, p. 17.)
NA ANTIGUIDADB

A figura jurídica do Território, no sentido que lhe dá.
o· moderno direito, não era conhecida dos antigos. Thucydides aponta, como diferença entre os barbaros e os gI'egos,
.o fato de usaI'em armas, os pI'imeiI'os para .sedefenderem,
enquanto os últimos incumbiam dessa defesa á comunidade.
(Thueydides, Guerra do Peloponeso, 1, 6.)
Em Roma, o Território era, ao mesmo tempo, civil e militar. No primeiro, que era a área ocupada pela cidade pomoeri:um, - o magistrado só podia exeI'cer o seu poder
civil, não tinha o direito de vida e de morte sôbI'e OS' cida.dãos, mas somente o direito de. correção disciplinar; o que
era simbolizado pelo fato de os lictores tirarem a machadi.nha ao feixe de varas. No segundo, ao contrário, o magistrado
exercia o seu poder militar a todo o tempo, mantinha sOore
os cidadãos Q direito de vida e de mOI'te e os lietores depunham a machadinha sôbI'e o feixe de varas. Era fóra da cidade. Assim, os cidadãos só tinham a proteção das leis no
território civil, isto é, na cidade, fóra dela estavam sujeitos
ao imperium da magistrado, "o que chamariamo!' hoje o regime do decreto". (Maurice Hauriou, Droit Constitucionnel,
pago 111.)
Esta distinção não desapareceu, de todo, do direito romano, que reconhe os territórios civis que são os da metrópole e os dos governos civis das Colônias e os territórios
inilitares, que são os das possessões coloniais não erigidos
ainda em governos civis. (M. Hauriou, Obro cit., p. iH.)
NO DIREITO AMERICANO

A instituicão política e administrativa que, na' técnica
constitucional, recebeu a denominacão de Territ6riO's e que
·se distingue do elemento material, em que 'assentam os Estados unitários ou não, provém do federalismo americano,
porquê na América do .Norte, com o fato das vastas regiões
incultas, deshabitadas, ou, ocupadas pOI' tribus indianas; mas
que, na época da revolução, eram tidas como pertencentes á
Inglaterra (Tuchers, The Consto of The Unit>zd States, voI.
Ir. § 285, e segs." The Law of American Const., §"100 e se8iJintes), e que. posteri9rmente, passaram ao' domínio dos
Estados e {)êstes para a União. (Johnston-Woodburn, American PoZitical, Hi.,toru. vol. 10 , P. 82.)
.
c' ,=~.F.e.irpois,rio direito americano que surgiu a figura jurídica dos Territórios, tal como se compreende· hoje. Foi
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.de lá que no's advieram toda a doutrina e prática. sObre os
mesmos.
.
A organização dos Territ6rios, nos EstadoS' Unidos, data
da célebre Ordenação de 13 de Julho de 1787, feita em atenção ao Território do Noroeste, único existente· ao tempo da
adoção (Ia Constituição, que deveria ser transformado em 3
ou 5 Estados, logo que tivesse população suficiente. (Gourd.
Ob. cit., voI. cito p. 433). Esta ordenação serviu, por muito tem}lo, de. }ladrão para a organização dos TerritórioS'. Os
Territórios, por ela, eram de duas classes; os mais antigos,
com um regime menos liberal,. e os mais modernos, com um
regime mais liberal. Há, relativamente, a êles, uma separação'
relativa de poderes; o exercício do poder executivo por um
governador assistido de auxiliares diversos; o poder legislativoexercido por uma assembléia local. á qual apenas certos
assuntos, pouco numeroEos, eram proibidos, e legislavam sob
o contrôle do Congresso, ou do Presidente, armado do }lÔder
de veto; e o poder judiciário exercido }lor juízes; a nomeação dos principais funcionários, em particular, dos governadores, dos secretários, dos juízes, feitas pelo govêrno federal.
Eis os traços comuns a ambas as classes. Agora, os pontos
de diferença: atribuições concedidas ao Congresso, ao Presidente, e ao Senado, do direito de nomear a Assembléia Legislativa, geralmente, composta de governadores associados a um
conselho, na segunda classe: (dos menos liberais); a eleição
pelo povo da Assembléia, formada, ou não, de duas Camara!,
na da primeira classe (mais liberais), Gourd, Obro cit., voI.
.
cito pags. 473 e 475) •
Em linhas gerais, é esta a organização jurídica' dos Territórios na América do Norte, que teve como ponto de partida
a célebre Ordenação citada, que foi chamada lá "a magna
carta dos Territórios". (J()hnston-Woodburn, American Political History, vol. 1°, pago 100.)
Dos Estados Unidos irradiou-se a noção de Território,
tal como a compreende hoje o direito americano, por todos
os países que adotaram a forma federativa de govêrno, tal
como o Brasil, a Argentina, a Venezuela, Cuba, o Canadi e o .
M-éxico, para s6 falar nos países dll Am-érica.
ENTRE N6s

:i!:ntre n6s, em toda a nossa vida republicana, tivemo,
apenas a registrar a aquisição do Território do Acre, graças
ã energia indomável dos nordestinos brasileiro! daquela longínqua região, á heroicidade legendária de Plácido de Castro
e ao gênio imperecível e inolvidável do Barão do Rio Branco
que foi, segundo Rui Barbosa, o Deus Terminw de nossas
fronteiras.
"Em trabalho meu, publicado no "Diário Carioca", de 2
"de abril de 1933, tive a oportunidade de dizer:
A Constituição Brasileira de 1891 não cogitou da existência dos ·Territ6rios nacionais. O Territ6rio do Acre é uma
planta exótica, sem vida constitucional, sem batismo nos
assentos· da Constituição. Entretanto, o Acre faz parte da
Naç~o Brasileira e se acha sob o domínio e a proteçã9 .da
Constituição. lei supréma de todo o País. A instituição do
T.errit6rio. herdamo-la do direito americano onde copiamCK
a sua orgii.nização política, administrativa .e econ(jmica."
Adotada nas cOnstituiçõefs c nas .leis de váriO! paízes da
Continente, :foi' explícita. SÔbre o assunto, entretanto, com5 .
U
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se viu, a Gonstituição . de 24 de Fevereiro de f89f, e daí os
pareceres, de um lado, de- Rui Barbosa e Clovis Bevilaqua.
(O Direito do Amaionas ao Ac~ Septentrio~ voI. 2°, pago
f O e:12, e o Acre Septentrional, pags. 49 e ~eguintes) e do
outro Aurelino Leal (Prat. da Const. Fed. vol.:1°, pago 767
e seguintes).
O argumento capital de Aurelino Leal fundava-se no
art. 34" n. 29, da Constituição; entretanto, o dispositivo invOcado desaparece com a Reforma Constitucional de :1926,
pelas razões que se lêem, no voI. fO dos Documentos Parlamentares coneernentes á r.evisão constitucional (pag. 3U.)
Não ob~tante a divergência, no entendimento dos textos
constitucionais, e a que ·acima me referí, afigura-se-me incontestayel, em face do princípio federativo (João Barbalho,
Comment., pago :183; Carlos Maximiliano. Comento pago f:13 e seguintes), que á União cabe, quanto ás regiõe~ adquiridas pelos modos de direito -internacional, constituí-las em Território, com o govêrno e administração, qlie a lei ordinária estabelece.
Foi o que se praticou em relação ao Território do Aere, .
(Rodrigo Otávio, Do Domínio da União e do Estado, pags. 56 e
.
:125).
Atualmente, o Território do Acre. é organizado pelo decreto n. :14.383, de :1 de Outubro de :1920, e, em linhas gerais,
é esta a organização administrativa e· judiciária do mesmo:
Um governador nomeado pelo Presidente da Repúbliea, o qual,
:por sua vez, nomeia todos os seus auxiliares, exceto o chefe
de polf.cia, anomalia que já combati e cujo~ inconvenientes,
por mais de uma vez, já salientei, através dos diversos relatórios ·que. como governador dêsse Território, apresentei ao
Govêrno Federal. O Governador é demissível ad nuttLm. Como poder legislativo local, mantém os Conselho Municipais,
em numero de cinco, cujos membros são eleitos pelos eleitores municipais. Para o poder Judiciário, contém um Tribunal de Apelação. composto de três membros, juízes de direito e juízes municipais. Possúe uma Secção Federal, com
um juiz federal, um juiz substituto e membros do Ministério
Público para ambas as justiças. Os intendentes municipais,
que ~ão os chefes dos executivos _municipais, são nomeados
pelo governador, disposição que, penso, deve ser modifieada no sentido de serem eleitos pelos eleitores munieipais.
Em traços gerais, é esta a organização judiciária e administrativa atual do Acre.
Pelo decreto n. 22.62f, de 5 de Abril de f933, do Sr.
Chefe do Govêrno Provisório, o Aere passou a ter a ~pre
sentação política de dois Deputados no seio da Assembléia
Constituinte. direito de que não gosava, e que é perf~ita
mente concebível e justificavel, uma vez que não se pode
compreender que os habitantes dessa região, ~e pagam imposto, que trabalham, que produzem, estive_ssem dêle privados.
Tanto mais se considerarmos qÜe o Acre. longe de ser
um peso morto no .Orçamento da União, é, ao contrário, uma ~
fonte de rendas para ela. No meu relatório, relativo ao ano .
de :1926, que apresentei, como governador do Território do
Acre, ao então Ministro da .Justiça, sObre êste ponto, disse
eu: '
"Dêsde a sua incorporação ao Brasil até, o ano de i9f7.
o Acre rendeu a soma fabulosa de H6.443:030$OOO, rendendo
'7~º.w~n~.llo ~o ode f910, f9.876:529'_OOO,despendendo,ape-
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nas, a quantia de ~7. 02~ : 452$000, inclusíve as despesas cÇ)tn
o Tratado <le Petrópolis, que custou ao Gov~rno da Umão

32.000 :000$000, apresentando um saldo de 49.4iS :578$000,
até aquela data, saldo êste, QUe se elevou até 1925 a. réis
55.275 :913$225, não computado o ano de 1925".
IMPOaTANCIA DOS TERRITÓRIOS

Não é preciso grande esfÔrço de lógica. ou de dialétioa,
para mostrar a conveniência e a importancia. da criação dos
Territ6rJos. Modernamente, a figura jurídica d() Território afeta não só â esfera do direito constitucional, como
também á esfera do direito internacional. Segundo um esc1"itor de direito, italiano, antes de interessar êle e afetar á.
e~fera do direito constitucional, interessa e afeta ao direito
internacional. (Sehanzer, "L'Acquisto deUe Cownie", pag.iO.)
Se é ad-quirido por tratado, interessa primacialmente ao
direito internacional, que terá de pro"[ará forma de sua
aquisição, que se verif.ica, que se cumpre, por via diplomática. (Schanzer, Obro cito, p. cit.) o Terminado o processo de
sua aquisição, 'passa a interessar ao dir>eito constitucional,
para a sua organização. (Schanzer, (Obr o cit.) o
. .
Mas pode ser adquirido, igualmente, dentro do próprio
Estado, com-o foi o caso dos vários Territórios adquiridos
pela União americana, Ou melbor a esta cedidos pelos Estados, para que sôbre êl-es se erigissem Estados com os mesmos direitos dos já existentes. A alguns dêsses Estados, o
Govêrno Federal americano pagou indenização c-om a l;ua
a.quisição. (.Tohnston-Woodburn, Obro cit., voI. 1°, 'Pag. 82
e segs.).
Estas considerações evidenciam que de qualquer forma a criação dos T-erritórios é um fato de suma imp(}rtaneia e de grande necessidade -entre nós, que só nos trará. beneficios.
As conveniências e as vantagens da criação dos Territórios, com o fito de erigf-Ios, futuramente. em Estados, são
~videnteso A isso nos levam os grandes latifúndios inexplorados e abandonados pelos Estados, a aglomeraCão nos ],i1orais de populações que ter-do na sua criação meio de se disseminarem pelo interior, â semelhança do que se passa com
o Acre, c, sobretudo, os proventos que a lJnião tirará dessas
regiões abandonadas, que passarão a ser fontes de re~ita
e de rendas, com grande benefici() para os próprios Estados,
que terão por êss~ modo um meio fácil de pagar os seus
compromissos e melhorar a sua situacão financeira.
O exemplo, que nos fornece a êste respeito o Território do Acre, é eloquente, que se mais não tem rendido é por
culpa -exclusiva da União, que o tem deixado entregue completamente a sua sorte, sem ouvi-lo em coisa alguma, mesmo naquilo qu~ mais de perto lhe toca, nem mesmo sôbre
os meios de m-elhor arrecadar a sua renda.
A nossa futura Constituição, cuidando dos Territórios,
provento -a sua criação, pela forma proposta no substitutivo,
que apresento, por um ato soberano, fará obra de grande
sabedoria politica -e d-e alta providência administrativa.
o ANTEPROJETO
. _Feitas essas considerações, passarei a abordar o Anteprojet(j na parte relativa a Territórios.
~
..
Os artigos que tratam. da matéria são os de ns. 85 §§ 1°
e 20, e 86, §§ 1° e 2°. compreendidos no Título IV, sob a epi-
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grafe "Dos Territórios". Esparsos, aind~"po!' todo o Anteprojeto, existem, nos diversos artigos, dispositivos que se relacionam com a matéria. Assim, julgo dentro da minha.
missão: a parte especial do Anteprojet() que trata da matéria, isto é, o Título IV, bem como osvarios dispositivos
ClUe com ela se relacionam. Desta fôrma, tratarei de ambos.
Os arts. 85 e 86 estão assim concebidos:
"Art. 85. As regiões fronteiras, com países estrangeiros, insuficientemente cultivadas e de população .inferior
a -um habitante por quilômetro quadrado, ou deshabitadas,
eonstituirão Territórios, cujos limites serão fixados na lei
que os organizar.
.
§ 1.0 Os Territórios, logo que tiverem população suficiente e meios de vida próprios bastantes, serão, por lei especial, erigidos em Estados, ou, mediante plebiscit(}, incorporados a Estados limítrofes .
. § 2.° A União dará aos Estados, que auferirem rendas
líquidas dos Territórios dêles desmembrados, a compensação
que a lei fixar, sob a fórma de encampação de dívidas públicas, cujos juros cor.responderão ao valor da.quelas, ou de
indenização equivalente á receita por aqueles alí arrecadada.
Art. 86. Até 100 quilÔmetros quadrados para dentro
da linha fronteiriça, nenhuma concessão de terras, ou exploração industrial, comercial, agrícola, ou de comunicação,
transportes, f(}ntes de energias e usinas, será feita sem audiência do Conselho da Def.esa Nadonal e do Conselho Supremo, assegurado o predomínio de capitais e trabalhadores
nacionais.
§ 1.0 Nenhuma via de comunicação, penetrante ou de
orientação sensivelmente normal á fronteira, se abrirá sem
que fiquem asseguradas ligações interiores necessárias á segurança das zonas por elas servidas.
§ 2.° Até 100 quilômetros para dentro da linha fJ'onteiríça, as autonomias estadual e municipal sofrerão, além
das restrições dêste artigo, as que a lei considerar necessãrias á defesa nacional".
'Comp'?e-se, como se vê, esta parte do Anteprojeto de
dois artigos: o~ de números 85 e 86 e seus respectivos pa~grafos.

Dêles, s6mente um se -refere propriamente a ,Territórios. É o de número 85 e seus parágrafos. O de número 86
refere-se, como se vê, pelo seu enunciado, á defesa nacio, nal; e~ nesta parte do Anteprojeto, deveria estar êle colocado. O próprio autor do Anteprojeto, nesta parte, o General
Góis Monteiro, ao discuU-Ia e elaborá-la, deixou patente
esta intenção. Urna das razões do artigo, dá-las nas suas considerações. constantes da ata dos trabalhos. Referindo-se á
á distanciã de 100 quilômetros exigida no Anteprojeto, aSsim.' se expressa:
"Normalmente, um Exército em operações não pode
afaStar-se mais de 100 ciü.ilômetros dos centros principaIS
de abastecimento, e que foi essa a razão porquê estabeleceu
essa distancia que representa' a média européa. fruto d;l ex- periência da guerra". (Ata da 48 Sessão. da Comissão Eleboradora do Anteprojeto de Constituição, de 24 de Abril de
19S3.)
"
.__. __ -E.oiAnspil'ada,como se:vê, essa parte do Anteprojeto
-(árt. 86) pelo sentimento de defesa nacional, não podendo,
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portanto, entrar na parte relativa a Territórios, pois, com
OS Territórios não se relaciona. Não trata, nem «;ia criação,
nem da organização-, nem da extinção dos Territórios.· :Q
matéria completamente estranha a êles. Não deve figurar,'
pois, nesta parte do Anteprojeto.
.Proponho, assim relativamente ao art. 86, que seja êle
transportado para a parte especial intitulada "Da Defesa
Nacional" - Secção YII - d.o Anteprojeto, ou para outra
parte qualquer. que se julgue mais adequada. Na parte re!&ferente a Territórios, é que não pode ficar.
Afastado, assim O. art. 86, por não se relacionar com
a matéria em apreço, por estar deslocado, passarei ao exame
e á análise do art. 85, que é o único que se refere propriamente a Territórios.
Como está concebido êste artigo, a sua interpretação irá criar dificuldades insanáveis, na sua execução, com
o perigo da imposf:ibilidade absoluta de ser êle executado,
permanecendo, nesta h1pótese, letra morta na Constituição.
A linguagem do artigo não é clara, nem precisa, como convém a uma lei de tal natureza. Ao contrário, é incongruente, dúbia, vaga e se presta a interpretações várias. Como
sabem os técnicos do Anteprojeto, as leis devem ser claras
e precisas, não devem ter expressões superfluas, nem conter
ambiguidades, maximé sendo uma lei constitucional. São
preceitos comesiI~hos de hermenêutica jurídica.
Napoleão discutia com Rooderer os fundamentos da
Constituição, que lhe havi.a de preparar ns despotismos, e
dizia: - "Uma Constituição deve ser curta e ... " - "Clara",
ia acerescentar Roederer, ultimando á frase de Napoleão,
quando êste, interrompendo, disse-he: "- Curta e obscura".
(Alberto Vandal, "L'Avénement de Bonaparte, p. 37.)
As leis obscuras e confusas só servem ao despotismo, só
aproveitam á anarquia.
Como está concebido o art. 85 não é preciso, nem claro,
e presta-se a interpretações várias. Pois, como compreendem-se as "regiões fronteiriças com países estrangeiros, in·
suficientemente cultivadas" e "de população inferior a um
habitante por quilômetro quadrado, ou deshabitadas"?
Ao meu ver, o artigo não esclarece a situação, é confuso a respeito. Pela forma por que está concebido, penso,
trará _grandes dificuldades, sinão iIl'!possibilidade, ·para a
sua execução, destinando-se, desta forma, a permanecer
letra morta, como ficou o dispo~ítivo da Constituiçãô de 9f,
que ordena a mudança da Capital da Republica para o· planalto central de Goiaz.
.
Sinão vejamos.
Decompõe-se o artigo em duas partes, ou melhor con·
têm duas exigências, uma de natureza física e outra. relativa á população.
Apreciado o artigo sob o ponto de vista de população,
apresenta dificuldades que não serão, facilmente, resolvidas
por leis ordinárias. Ora, toda a região formada pelos Estados do.· Amazonas, Pará, Goiaz, Mato Grosso'e Território do
Acre, em conjunto, está espalhada por uma superfície de
.5.474.224, quilômetros quadrados e tem apenas 3.041..970
habitantes· (Censo def930), isto é, 64,3% da superfície para
7,5% de população, o que equivale a uma densidade
de O,55 ohabitantes por quilômetro quadrado. Como se vê,
toda essa região, -tomada em conjunto, não dâ um habitante

-475-

por quilÔmetro qUadrado, e, como tôda ela é front~irica, segue-se que tôda. terá qU~ ser dividida ém Territórios, com
excepção do Estado central de Goiaz, não compreendido no
Anteprojeto·.
Tomando-se, isoladamente, alguns dêstes Estados, vêmos -que o Amazonas dá 0,2 hoabitante por quilômetro quadrado; o Pará dá 0,9 habitante; o Estado de São Paulo,
com os seus 27 a 28 habitantes por {luilômetro quadrado,
talvez, não alcance,· na fronteira, o mínimo exigido no Anteprojeto. O Paraná, com os seus quatro habitantes por' quilômetro {luadrado. não terá, na fronteira, a proporção reclamada pelo art. 85. Santa Catarina, com os seus nove
hahitantes por quilômetro _quadrado, não alcançará, igualmente, na zona fronteiriça, o limite, e o próprio Rio Grande
do Sul, com os seus 10 habitantes por quilômêtro quadrado,
perderá terreno em alguns trechos da sua fronteira. Se isto
se dá com êstes últimos, avalie-se agora o que não se dará
com Mato Grosso ..
O' Anteprojeto não determina, com a necessária precisão
e clareza. a criação dos Territórios, a forma por que serão
constituidos, qual o critério a ser observado na demarcação
dessas "regiões fronteiriças". Não se diga que isso é deixado
ás leis ordinárias, porquê, nesta hipótese, ter-se-ia deixado
ás leis ordinárias a própria criação dos Territórios. A função das leis ordinárias é organizá-los, determinar-lhes o
govêrno, a forma por {lue serão administrados, a fixação
aos seus limites, nunca a sua criação. A sua constituição.
as suas bases, de uma forma clara e insofismável, devem
constar da Constituição, e· isto não o faz o Anteprojeto.
Assim, Mato Grosso, que tem, apenas, como se viu, 0.9
de habitante por quilômetro quadrado, "'no seu conjunto, e
tem quasi toda a sua extensão limitada por países estrangeiros. que está, pois, dentro das exigências do Anteprojeto.
terá tOda a sua fronteira, o que equivale a dizer quasi tOda
ela, constituída em Territórios. Quais serão as condições
a serem observadas na sua. criacão? Quais os príncipios, as
base~ sObre que deverão êles ser formados? Será arbitrária
a sua criação'? -Será arbitrária a sua constituiçãO? Serão
constituidosz no seu solo, mais de um Território? Não deveria o AnteprojeLo. ou melhor a nossa futura Constituição,
evitar que se verifique, em relação aos Territórios, que
se pretende criar, o mesmo que se verifica, atualmente, eom
os Estado? Não deverá a Constituição futura prevenir que
existam Territórios, no futurO, como há Estados, como os
de hoje, isto é, Territórios' e Estados que apresentem as' desproporções territóriais que hoje apresentam. por exemplo,
os Estados do Amazonas e de Sergipe? Não deverá a futura
Constituição estabelecer uma base, de acôrdo com a qual
se constituam os Territórios? Não deverá estabelecer o mínimo e o máximo de quilômetros quadrados para cada Território, ao envês de deixar isto ao arbítrio das leis ordinárias? Não é isto da organização fundamental dos Territórios? Não é isto, pelo seu valor e importancia, matéria
constitucional? Poderá e deverá. ficar reservada tão importantemedida ás leis ordinárias?
Se recorrermos, aos suplementos da discussão havida,
no seio' da Comissão encarregada de elaborar o Anteprojeto.
em nada nos esclarecerão. O artigo provém do projeto apre-,
sentado pelo general Góis Monteiro, que se baseou. como deco=clarou;;em três trabalhos: um, do major do Exército, Batista
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de Magalhães, um, fornecido pelo presidente da Comissão,
Dl'. Melo Franco, e outro fornecido pelo auto.i.- deste parecer, o qual S. Ex. classificou de "conci.eneioso trabalho".
O artigo, como consta do projeto do general Góis Montei':'
1'0, é o seguinte:
.
"Art. 1.° As regiões ou zonas fronteiras com países estrangeiros, insuficientemente cultivadas e qu.e não alcança.rem densidad.e d.e população superior -a um habitante n,.or
quilômetl'Ç) quadrado, ou deshabitadas. passam a ser administradas pela União, constituindo T.erritorios Federais,
cujos limites g.erão fixa:dos em lei' que os organizar, sempre
que isso conv.enha aos interesses naeionais".
"O artigo foi aprovado unanimemente, sup-rimindo-se
apenas, in fine, as expressoos: "Sempre que convenha aos
interesses nacionais", por motivos que exp.enderam os mem.~
bros da Comissão.
A Constituição,. fixando a base mínima e máxima de
quiIômetro~ quadrados com ,que se devem organizar os Territórios, viria acabar com a anomalia que citamos, bem como
viria sanar dúvidas e dificuldades futuras. Penso, assim,
qu·e a Constituição deve se subordinar, nesta parte, a êste~
princípios.
Pela linguagem do Anteprojeto. sob o aspecto físico, verifica-se anomalia como a seguinte: enquanto os Estados,
d.e grandes dimensões territoriais, não dão um Território,
Estados de infima dimensão fornecem material para a constituição de territórios. Quer dizer que, de um Estado, como
Santa Catarina, que tem apenas 94.998 kms2., quer o Anteprojeto tirar um território, ou melhor um novo Estado. De
QUe tamanho poderá s.er o novo Estado? Terã, talvês, o
tamanho lIo Estado de Sergipe. E que vale o Estado
de
Sergipe? Que peso e preponderancia tem êste Estado no
seio da Fed~racão? Como é que o Rio Grande do Sul, que
quasi todo se limita com países estrangeiros, poderá fornecer elementos para que no seu território se construam novos Estados? Enquanto isto, Estados como Goiaz. de grand.es dimensões territoriais, não fornecem nenhuI!! contingente para a formação dos Territórios.
Das duas, uma: ou se aeeita o critério fronteiriço, com
as restrições que faço ao Anteprojeto, excetuando os Estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dos seus
têrmos, por não sei- possível a diminuição nos respectivos
territórios para· dar lugar á formação de Territórios, de pequenas dimensões territoriais. impot.entes, insignificantell.
neste caso, devendo os Territórios saír dos Estados de Mato
Grosso, Amazonas, Parã, ou se estenderá a competência da
Constituição mais além e é o que faço. estipulando-s.e que os
Estados centrais, de grandes dimensões territoriais, como
Goiaz, forneçam igualmente material para a constituição d~
Territórios, futuros Estados da Federação.·
.
Exemplifico: não só Mato Grosso, que tem 1.477.401
·kms.2, o Amazonas, com 1. 825.997 kms. 2 e o Pará com
1.362.966 kms.2, poderiam fornecer, nas fronteiras, a base
nooessária' á constituição' dos Territórios, como também
Goiaz, com 660.193 kms.2, poderia, também, fornecê-la .
.Necessartamente os Estados compreendidos nas exigênciás do substitutivo, que apresento ao Anteprojeto, como
Minas e Baía, com 593.810 kms.2 e 529.379 kms.2, respectivamente, delas escapariam pela não satisfação das outras
exigênCias, restándo, apenas, o Estado de Goiaz, onde, aliás,
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jã a:Constituição de 91, mandava demarcar uma zona para
servir ãfuiura :Capital da União, e onde, igualmente, sou
de ·parecer. se deve marcar a região destinada ao futuro
Di~trito Federal e Capital da República.
.
Assim, penso que o artigo 85 deve ser redigido de acôrdo eom estes principios e em atenção a todas estas necessidades, afim de que não seja um dispositivo utopico de lei,
impraticável, nem traga dificuldades na sua execução.
Há, no artigo, ainda, uma incongruência, contendo, salvo melhor juízo, i<:Iéiae que se repelem. Assim o Anteprojeto determina que as zonas fronteiricas, onde não houver a densidade de populacão de um habitante por km.2,
ou forem "insuficientemente cultivadas", serão erigidas em
Territórios. É uma restricão que o artigo impõe ao pr6prio
artigo, e que não se coaduna com a <:lareza. que d·eve ter o
dispositivo.
.
Assim, se o Anteprojeto, em relacão ás zonas fronteiricas,
faz a exigência de serem "insuficientemente cultivadas" e
"de populacão' inferior' a um habitante por km.2", é porquê
quer significar que, onde as regiões nas condições exigidas
no Anteprojeto apresentem uma das condicões e não apresentem a outra, não poderão ser erigidas em Territórios.
Mais claramente: onde as regiões não tiverem um habitante por quilômetro quadrado, mas forem suficiente:nente cultivadas, não poder-âo ser erigidas em Territóri_os.
Logo, a lei diz, mas não diz, estabelece, mas não estabelece,
dá, mas toma. Estabelece Territórios e não estabelece Territórios. Porquê se o Anteprojeto estabelece Territõrios
nas regiões fronteiriças onde não baja um habitante por
quilômetro quadrado... basta que elas sejam suficientemente
ct!ltivadas para que não se obedeca ao artigo. Maisaumenta a eonfusão do artigo. E ainda, o que se deve entender POr "insuficientemente cultivadas"? O projeto não esclarece. O sofisma nasce daí. A dubiedade, a chicana, emergem dessa clausula como a agua brota do veio.
Há desharmonia evidente nos têrmos do dispositivo.
Nêle se aninham idéias contraditórias, que 36 repelem entre
si, que se prestam a chicanas, que importarão na dificuldade
senão na não criacão dos Territórios.
Para melhor comproonsão do que se afirma, dissequemos o artigo. Quais são as exigências que o' mesmo faz para
que se crie um Território? São quatro os requisitos essenciais:
a) regiões fronleiricas com países estrangeiros;
b) insuficientemente cultivadas;
c) de população inferior a um habitante por quilOmetroquadrado;
d) ou deshabitadas.
Quer dizer que o requisito de "população inferior a um
habitante por quilômetro quadrado" s6 se pode compreender de acOrdo com o outro requisitD "insuficientemente
cultivadas". Ora, se_ faz necessár.ia a concorrência dos
dois para que se integre a idéia de Território, um não pode
existir sem o outro.
A clausula "insuficientemente cultivadas'" exclue a de
====~popu!a~.ãojnferior a um habitante por quilômetro quadrado". ou melhor esta desaparece empreseni;la daquela.
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Há, ainda, um fato digno de nota e se refere á redação.
Como se viu, foi suprimida, pela redação, do artigo primitivo, uma. expressão indispensável do projeto do· ~general
Góis Monteiro~ Assim, foi cortada, a parte do artigo do projeto do General Góis Monteiro que dizia: "passam· a ser
administradas pela União.... Não compreendo porquê a redação foi tão longe, nem que inconveniente enxergou nesta
clausula necessária. e indispensável ao artigo, maxime . se
ponder.armas que clausula idêntica· existe nas constituições
de vários países. "Passam a ser <!:dministradas pela. União"
é uma cláusula que reputo indispensável ao·. artigo e Que
restauro no substitutivo, que apresento.
.
Á.s considerações, que fiz, acrescentarei, para finalizar,
mais algumas que penso necessárias. ·Como já salientei, o
critério a ser adotado. pelo Anteprojeto deve ser o da igualdade relativa dos territórios, futuros Estados. Assim evitar-seá que se queira fazer, no futuro, o que é uma necessidade
imperiosa do momento, isto é, a divisão administrativa do
],'aís. O critério fronteiriço, embora se inspire em razões de
alto patriotismo, não pode ser adotado integralmente, a meu
parecer. Mesmo porquê não corresponde a nOssa realidade,
como se viu, dividindo pequenos Estados, como Santa Catarina e Paranã, e respeitando ínt-egros Estados de grande latifúndios, como Goüiz.
A CQnstituição, fixando as bases máxima e mínima de
quilômetros quadrados para cada Território, futuro Estado,
viria acabar com a anômalia, que citei, e prevenir futuras dúvidas e futuras dificuldades. Dei a base territorial mínima
de 200.000 kms.2. e a máxima de 400.000 kms.2, porquê a
medida entre êsses dois têrmos corresponde ás necessidades
dos Estados brasileiros. Fazendo-o, não o fiz, arbitrariamente e sim baseado em trabalhos feitos e estudos existentes sObre o assunto, como seja Relatório apresentado á Sociedade
de Geog~afia do Rio de Janeiro pela Commissão Nacional
de Redivisão Territorial e Localizacão da Capital Federal,
nomeada para tal fim, trabalho, aliás, em grande parte, de
accOrdo com idéias que tenho expendido sObre o assunto.
A Comissüo nomeada, "tomando por base notáveis trabalhos já realizados, por eminentes brasileiros", propõe a criação dos seguintes Territórios, com as seguintes dimensões
territoriais:
2 - no Estado do Pará; oi - no Estado do Amazonas; 3,
no Estado de Mato Grosso e 1 no Estado de Santa Catarina.
Todos, exetoo último, têm, mais ou menos, a=base territoriai
que proponho. Assim, no Estado do Parã, os Territórios
do Amapá e de óbidos, têm. como base 218.000 e 216.000 kms2.,
respectivamente; os do Rio Branco, Rio Negro, SolimÕ'aS e
Acre, no Estado do Amazonas, com a base, respectiva, de
240.000, 190.000, 200 e 350.000 kms2.; os de Guaporé.
JauTÚ e },[aracajú, no Estado de Mato Grosso, com 300.000
220.000, 120.000 kms.2, respectivamente; e o de Iguassú, nos
Estados do Paraná e Santa Catharina, com 80.000 kms.2.
O trabalho; como se vê, ressente-se dos defeitos do Anteprojecto, sôbre que f.oi baseado. Não crêa Territórios no Estado de Goíaze dá ao Território extraído do Paraná e Santa Catharina a base de 80.000 kms2., que é, inegavelmente, pequena, deixando êstes pequenos Estados menores ainda.
~ Desta forma, "dando por encerrados os meus comentários
aõ artigo 85, passarei ao parágrafo primeiro, que diz:
"Os Territórios, logo que tiverem população suficiente e
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meios de vida. próprios bastantes, serão por lei especial, erigidos em Estados, ou, mediante plebiscito, incorporados a
.
Estados limítrofes."
:tste dispositivo provém do projeto apresentado -pelo General Góis Monteiro, concebido .da seguinte forma:
"Os Territórios Federais passarão á categoria de Estado
e membro da Federação, gozando das mesmas prerrogativas
automáticas das outras unidades da União, ou serão incorporados a Estados com os quais confinem, mediante plebiscito, logo que hajam alcançado suficiente densidade de populaç:ão e meios do vida próprios bastantes."
Aquí, .o trabalho da redação foi discreto. Foi útil. Podou,
como bom jardineiro, apenas, OS galhos que estavam a bater
exuberantes ás faces dos transeuntes; cortou as frases desnecessárias e tornou elegante o dispositivo.
Trata o parágrafo, como se vê, da criação do Território
em Estado. É o complemento do art. 85, como é um reforço
ás minhas argumentações. Os territórios são destinados a
Estados e, assim sendo, deveÍn ser organizados por f6rma
que não. ofereçam, no futuro, as dificuldades e os defeitos
que as unidades atuais da Federação apresentam.
Ainda aquí, a linguagem do Anteprojeto não é clara, nem
preci-sa. Pois, que se deve entender por "população suficiente" e "meios de vida -próprios bastantes'"? São expressões
vagas e insuficientes.
Preferiamos que a nO&'5a Constituicão futura, á semelhança dI) que: fazem as dos outros países, estipulasse o
número de habitantes necessários á criação do Território em
Estado. Preferia que, á semelhança da lei argentina, de
n. :1.532, de 18 de Outubro de 1884, sôbre a organização dos
territórios argentinos, que exige, no seu artigo 4°, para a
ereção do território em Estado, tenha êste a população de
60.000 habitantes (Gancedo, Reformas á la Con,stitución
Nacional, PF:s. 120 e 121), a nossa futura lei magna, desde
já, fixasse o número de habitantes necessários a êsse fim.
Não se diga que não é isto matéria cõnstitucional, e
que não tenhamos exemplos nêsse sentido em várias constituições. A Constituição da Venezuela, tratando da organização
dos territórios e a sua ereção em Estado estabelece:
"Os territórios federais (Amazonas e deI Amaucuro), organizados por leis especiais, podem ser transformados em Estados, sob a condição de: 1·, ter, pelo menos, a população
requerida pela ,Constituição para a eleição de um Deputado;
~, justificar, perante o Congresso, a sua. capacidade em asse-C~
gurar todos os serviços públicos, e em Decorrer as suas
despe~as". (Arts. 8-9).
(Apw.l Mirkine Guetzevitch, Les
Constitution.~ des Nations Amt'Ticaines pago. 447).
_ A Constituição do México, de acõrdo com uma emenda
de 1874, conservada pela revisão de 1917, mantém exigência
semelhante, em relação aos Estados que se querem formar,
desmembrando-se de .outros Estados, uma vez que seja pedida essa ereção pelo menos por 120.000 habitantes (Ch. Durand, Las Etats Fçdéraux, pag. 140).
E o artigo 73, número 2, desta Constituição, que transcrevo mais adiante, exige a população de 80.000 habitantes.
tJara~e elevar um território á categoria de Estado. (Apud
,Mirkine Guetzevitch, Oh. cit., pago eit.) •.
-"7Segundo a lição dos mestres, uma das características dos
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territórios é a falta de população suficiente para que êle possa ser erigido em Estado:
"Toutes les républiques fédérales américaines eomprennent, á coM des Etats particuliers, des "territoires", ou governements qui ne possédent pas encore le chiffre d'habitants voulu pour former des Etats, et qui se trouvent directement soumis á l'autorité du pouvoir centraL". (Louis le Fur,
Etats Fédéraux et Confédération d;Etats, p. 700, n. 1).
Ora, se é um dos requisitos essenciais dos territórios a
falta de população suficiente, que lhe dê o direito de ser
erigido em Estado, nãl) é de estranhar .que não deva. êsse
requisito de um modo formal constar da Constituição, como
fazem a Constituição da Venezuela ea do México.
Ainda, a Ordenação citada, de 1787, nos Estados Unidos,
exige uma população de 60.000 habitantes para que seja erigido um Território. em Estado, variando, entretanto, êsse
número, conforme o desejo do Congresso e as condições do
Estado. (Gourd, Obro cit.).
Assim, o Anteprojeto, que será a nossa futura Constituição, ou melhor que nela se converterá, penso, deverá adotar um outro critério: ou o da Constituição da Venezuela,
ou o da Constituicão -do Mé:rico, isto é, ou fixará o número
de habitantes, como o faz a Constituição do México, a lei
argentina e a Ordenação americana citadas, e, neste caso,
fixaria o número de habitantes em 100.000, que é a atual
população do Acre ou adotará o critério da Constit~icão
da Venezuela e, nestas condições, outro não poderá ser sinão
o coeficiente exigido pelo Anteprojeto para a eleição de
um deputado, no art. 22, § 1 Assim, tomando-se por base,
de acOrdo com o artigo invocado. a população do Estado
mais populoso, Minas Gerais, e dividindo-se pelo número de
deputados o número de habitantes, ou sejam 20 x 5.000.000
teremos que o coeficiente eleitoral será de 250.000 habitantes.
Ou uma ou outra dessas duas hipóteses poderá ser aceit.a pelo Anteprojeto. Por uma questão de lógica, prefiro e
proponho o critério da Constituição da Venezuela.
Mas; não é só. Deve, ainda, Território, segundo a doutrina da Constituição da Venezuela, justificar, perante o Congresso, a sua capacidade para assegurar todos os seus serviços públicos e custeá-los, o que é preferível ás expressões
vabas consagradas no Anteprojeto.
Dentro dêste critério, e em atenção a todas essas exigências, deve ser redigido o § 1D, segundo penso, assegurado
naturalmente, o direito já garantrdo ao Acre, de acOrdo com
o § 3°, do ciLado art. 22, do AnteI,rojeto, uma vez que já é
semelhante conquista um direito seu, tendo êle participado
da Constituinte, tomando parte na elaboração da futura lei
magna da RepúDlica.
Igualmente, merece reparos a parte final do dispositivo,
que, penso, não poderá figurar no Anteprojeto. ~ a parte
final do artigo, assim concebida: "ou, mediante plebiscito,
incorporados a Elstados limítrofes".
IMuito embora importada da Alemanha, que exige o plebiscito popular para que um- território possa modüicar-se
na sua estrutura política (Ch~ Durand, Obro cit., p~ 140, contudo, nãõ me parec·e que a Constitúiçào deva conter a parte
final do artigo, por não corresponder aos interesses da União.
Os Territórios são méras circunscrições administrativas da
0
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União, não têm personalidade jurídica. Como se vai pleitear
e determinar, pois, que elas ajam por conta própria?
A Constituição chegaria ao seguinte absurdo: a União
adquire um Território, por compra, tratado, ou cessão estrangeira, uma vez que está abolida a guerra como meio
de aquisição de Territórios, ou mesmo, a União, fórma, pelos
meios indicados no Anteprojeto, os seus Território!!, que são
dependências dela; desmembrá-l os-ia dos Estados atuaes, dentro do critério do Anteprojeto, despenderia, para isto, dinheiro; nomearia as autoridades encarregadas de administrá-los,
organizá-las-ia por lei do Congresso, e como iria permitir
que esses territorios, assim organizados, com que despendeu
dinheiro, esforços, etc., fossem incorporar-se a Estados particulares, talvez a êsses mesmos dos quais haviam sido desmembrados? Não seria isto um absurdo?
Ainda, como se permitir que departamentos da União,
que não têm personaliftade jurídica, tenham vontade própria,
autonomia, para, a seu arbitrio, desmembraram-se e incorporarem-se a Estados particulares? Contra isto levantar-seiam o nosso direito e a nossa jurisprudência.
O eminente jurista, Dr. Clovis Bevilaqua, assim se expressa sõbre o Território do Acre:
"Quanto ao Território do Acre, não foi destacado entre
os sujeitos de direito deste artigo (art. 14), porquê a sua
administração é um simples departamento da administração
federal, sem individualidade própria, <que a invista doconjunto dos poderes de ação, que constituem a personalidade jurídica." (Clovis Bevilaqua, Codigo Civil, Comentários, pá.gina 208).
Ademais, esta liberdade ilegal, permitida aOs territórios,
atentaria contra o princípio da igualdade entre os Estados, que
deve estar dentro dos cálculos da Constituição, segundo já salientei, como necessidade indispensável.
Passarei agora ao exame do § 2°, do art. 85.
Reza êste:
"A União dará aos Estados, que auferirem rendas líquidas dos Territórios dêles desmembrados, a compensação que
a lei fixat-, sob a fórma de encampaçã() de dívida~ públicas,
cujos juros corresponderão ao valôr daquelas.. ou de indenização equivalente á receita por aqueles ali arrecadada." .
:t!:ste parágrafo vem do projeto do General Góis Monteiro, e era assim concebido:
"Os Estados, que auferirem rendas líquidas dQs Territórios a serem dêles desmembrac!.os, receberão da União a
compensação que fôr estabelecida em lei, sob a f6rma de
encampação de dívidas públicas, cujos juros corresponderão
ao valOr dessas rendas, sempre que fôr ocaso." (Ata da
46a sessão da Comissão Elaboradora do Anteprojeto da Constituição, de 10 de abril de 1933.)
iComo se vê, a redação modificou completamente o dispositivo. A expressão "sempre que fôr o caso" foi suprimida.
Para mim, o dispositivo tem 'dois defeitos. Em primeiro logar, reafirmando o carãter ahstrato de todo o Antepro. jeto. contém uma afirmação de caráter aleatorio. A expres-'
~-são"que a lei fixar" do Anteprojeto, ou a do projeto original
do GeneraL G6is Monteiro "que fôr estabelecida em lei" não
,o,~e;I>,a..!'E!Q..~m positivas, nem têm a clareza desejável. É de
VOLUME x
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quem não quer organizar os Territórios. Se a. União não
pode desapropriar terra a um particular, sem prévia indenização (Codigo Civil, art. 591, § 1°), muito menos poderá
desaproprinr terras a um Estado, sem jndenizá-Io previa-'
mente. Seria dificultar a criação dos Territórios, que a
Constituição quer realmente criar. Se a Constituição declara criados os Territórios e diz que a indenização será. feita
futuramente, deÍxa a eSSa condição futura a criação dos
Territórios, o que não pode estar no pensamento da Constitui{:ão. Se é realmente intuito da Constituição criar OS
Territ6rio~. deverá prover, no ato de sua criação, ao Govêrno Federal, com os poderes necessários á sua criação.
Outro defeito do dispositivo, com que não posso concordar. é o .contido na expressão "que auferirem rendas líquidas". Os Estados devem ser indenizados não em razão de
auferirem rendas líquidas dos Territórios a serem dêles desmembrados, mas pelo simples fato de serem dêles privados.
~ste critério não pode ser esposado pela Constituição,
Há, nos dispositivos, um êrro de técnica. Pois, de outra
fórma não ~e pode conceber a expressão "sob a forma de encampação ele dívidas públicas, cujos juros", etc.
~,:t()S "cujo!" juros" não se referem á encampação de
dívidas públicas? E é a encampação de dívidas públicas
que rende juros? A encampação origina, naturalmente, os
juros compensativos das rendas que o Estado perde, mas não'
é' documento que rende juros. O que rende juros são, naturalmente, os títulos, com que se faz essa encampação. Não
é a encampação feita por meio de títulos da dívida pública'!
Não são êsses títulos que rendem juros? A encampação, por
si, não rende juros, o que rende juros são os títulos que representam a encampação. Salvo melhor juizo, é o que me
parece.
Propositádamente, quero referir-me a um fato que bem
demon"u'u a forma atabalhoada por que foi feito o Ante-projeto c que bem justifica a frase atribuida ao Presidente
da Comissão. de não ser o Anteprojeto, como está, o mesmo
que foi "Votado.
.
É o seguinte fato:
"O art. 85 compunha-se, de acõrdo com o projeto do
General Góis l\Ionteiro. de 4 parágrafos. Os 1° e 4° são os
const:mtcs do ATlt~projcto, 05 de números 2° e 3°, não obstnnte terem ~ido aprovados pela Comissão, desapareceram, evapararam-se.
Éstcs parágrafog, que tiveram o destino da Galatéa do
poet:l latino, desaparecendD entre salgueiro:!, esUivam a53im
concebidos:
"§ 2~ A administração dos Territórios Federais terá
carater militar, e o povoamento deles se fará tendo por
base li catequese e incorporação progressiva da populaçãe>
aborigene, bem como a imigração de. nacionais de outros pontos do País, constituindo-se em colonias, sendo as duas zonas
imediatamente limitrofes com o estrangeiro colonias militares".
"§ 3° - Nas frontei"ras maritimas ou fluviais, com rios
navegaveis ou por estes penetradas, as colonias militares
serão formadas por elementOl! oriun11o~ do Exéreith ~ da Marinha" .
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Estes. parágrafos foram aprovados, integralmente, pela
Comissão encarregada pelo Chefe do Govêrno Provis6rio
para elaborar a Constituição, pela f6rma por que passo a
expôr e consta da ata da -mesma Comissão:
"O Sr. Presidente põe em "Votação a preliminar proposta pelo Sr. Mangabeira da supressão dos §§. 2° e 3°, por não
serem matéria constitucional e sim de lei ordinaria.
O Sr. J'oão Mangabeira vota pela supressão dos dois parágrafos. e, caso seja mantIdo o artigo, pela supressão da
parte inicial "A administração <los territ6rios terá cnrater
militar" .
Os Srs. Castro Nun-es, Carlos Ma..-..:imiliano Agenor de
ROUl'e, G6es Monteiro, e o Sr. Presidente votli.m contra a
supressão dos parágrafos 20 e 3°.
Os Srs. Themistocles Cavalcanti e Solano da Cunha votam a favor da supressão.
O Sr . Presidente considera rejeitada a supressão does
parágrafos e submete, agora, á votaoão, a emenda do Sr.
Castro Nunes, que suprime a parte do dispositivo. em que
diz: "a administração dos territórios terá carater militar".
O Sr. Góes Monteiro vota contra.
O Sr. Presidente considera aprovado o § 2°, com a emenda do Sr. Castro Nunes.
O Sr. Castro Nunes esclarece o seu voto.
A supressão aprovada não e:x:clue a possibilidal1e de um
govêrno militar nos Territórios. Apenas não se estabelece na
Constituição que a administração dos Territórios seja sempre de caraLer militar. A suprGssão deixa ma.rgem ás leis
ordinarías para qUe o estabeleça.
(Foi aprovado o parágrafo segundo com a cnlcnda. supre~siva do Sr. Castro Nunes.)
O 81'. Presidente passa a ler o § 3° (lê):
§ 3.0 Nas fronteiras marítimas ou fluviais, com rios navegáveis, por estes penetradas, as colônias milHares serão
formados por elementos oriundos do Exército e da Marinha.
(É aprovado sem debate o parágrafo 30 .) (Ata ctn. 478.
Sessão da Subcomissão do Anteprojeto de ConsLHuicão,
de 17 de abril dt! 1933, apud Ba.charel José Atonso de Azevedo. Elaúoralldo a Gonstitui~~a.o Naci~nal, pags. 1.2301.231) .
Não é que eu lastime tão trágico quão oportuno desaparecimento, pois filio-me, neste assunto, á corrente dos
que pensam não ser esta matéria constitucional, mas é Que.
penso, semelhante ·escamoteacào praticada contra o Anteprojeto se não é obra de má fé, é, pelo menos, de relaxaInento e de fall'l de exacüo no cumprimento do dever, além
d-e importar num desrespeito e num desacato á dignidade
da própria Comissão.
Antes de passar á segunda parte do Anteprojeto, ás diversas disposições que se relacionam com os Territórios esparsas pelo Anteprojeto, quero salientar nas s~guintes ~on
siderações, o lap'so cometido contra o AnteprOJeto, relatl:vam-ente á matéria em aprêço.
A meu vêr o Anteprojeto está incompleto. Impressionada0 autor de'sta part.e do Anteprojeto com Çl critério .fr~n
teiriço do! Territ6rios, desprezou ()utro~ ~elos de cr~açao,
além de que foi omisso em relação á crlaçao V01Q.n.tárla dos
cc'~~EstadosC~C
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No meu pensamento, a Constituição deve cogitar de am,..
bos os assuntos. E deles passo a ocupar-me. Isto é, tanto
cogitarei dos outros meios de criação dos Territórios não
previstos no Anteprojeto, como, também, da criação de Estados prevista no art. 5°, pela íntima conexão que existe
entre ambas as matérias.
A fonte da criação voluntária dos Territórios é a Secção IH, do artigo IV, da Constituição Americana. :Êste artigO foi ü origem e a fonte de todos os dispositivos semelhantes introduzidos em todas as Constituições sul-amecanas, que adotaram a forma federativa de govêrno. Foi reproduzida pela Constituição de 91, no art. 4°, e pelo Anteprojeto, no art. 5°. .
A Secção 3a do art. 11, da Constituição americana está
assim concebida:
"Sect. 3 - New Statesbmay be admitted by the congress iuto this Union; but no new States shall be formed OI'
erected within the jurisdiction of any other States; no any
State lJe formedby the junction of two OI' more States, OI'
parts of States, without the consent of the Legislatures of
the States concerned, as \VelI as of the Congress".
The Congress shaIl have power to dispose of and make
aU needfull rules and regulations respecting the territory
of other property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to prejudice any claim of the United States, ar of any particular
State".
(Cooley, Principes on Constitutional, Law, ps.
À'LIV-XLV) • "

Ou na tradução de Alcides Cruz:
"Secção 33 - O CongressG poderá admitir novos Estados a esta União; mas nenhum novo Estado formar-se-â
ou constituir-se-á dentro da ,jurisdição de algum outro
Estado; nem Estado algum formar-se-á pela reunião de dois
ou mais Estados, ou de partes de Estados, sem o consentimento das legislaturas dos Estados interessados, e sem o
consentimento do Congresso.
O Congresso terá a faculdade de dispor e de fazer todas
as leis e regulamentos necessarios acerca dos TerritorlOs, ou
de outras propriedades pertencentes aos Estados Unidos; e
nada nesta Qonstituição poder-se-á interpretar de modo
prejudicial a quaisquer direitos (claims) dos Estados Unidos, ou de algum Estado particular (Cooley, Principio.!
Gerais de Direito Constitucional, versão de Alcides Cruz, pagina XX)".
- Dentro do espírito deste artigo, foi formada toda a atual
e poderosa Nacão americana. Ao tempo da adoção da CGnstituição, os Estados americanos eram em número de treze; Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachussets, Maryland, Carolina do Sul, New-Hampshire, Virginia. New York, Carolina do Norte e Rhode Island. Sob a influência do artigo, passaram a fazer parte da União: Vermont,
em 1791; Kentucky, em 1792; Tennessee, em 1796;Ohio, em
1803; Louisiana, em 1812; Indiana, em 1816; Mississippi, em
1817; Illinois, em 1818; Alabama, em 1819; Maine, em 1920;
Missouri, em 1821; Arkansas, em 1836; Michigan,em 1837;
Florida, em 184.5; Texas, em 1845; Iowa, em 1846; Wiscociin,
em 1848; California, em 1850; Minnesotta, em 1858;· Oregon,
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em 1859; Kansas, em 1861; Virginia do Oeste, em 1863; Nevada, em 1864; Noraska,em 1867; Colorado, em 1870; Dakota
do Norte, em 1889; Dakota do Sul, em 1889; Montana, em 1889;
Washington, em 1889; Idaho, em 1890; Wyoming, em 1890;
Utah, em 1896; Oklahoma, ~m 1907; Novo México, em 1912;
Arizona, em 1912.
Foram admitidos, como se vê, 35 Estados, formando um
total de 48, de quantos se compõe a atual Nacão americana.
(Mirkin Guetzevitch, Les Constitutions des Nations Américaines, pag. 249).
Nos Estados Unidos, o processo da elevação de um Território a Estado tem variado, segundo as circunsLancias, mas
há traços comuns que dizem respeito, entretanto, a lodos.
Gourd assim nos dá uma informação completa sObre o assunto:
"O processo da admissão tem variado, segundo 05 lugares e as circunstancias. Ora, o povo da sub-<livisão territorial,que se queria transformar em Estado, fazia a sua constituição local, autorizado ou não pelo poder lcg16latiyo ou
executivo local, sem intervenção prévia do Congresso, em
seguida, a submetia a êste último, pedindo admissão. Ora,
e isto me parece mais comum, um ato do Congresso prescrevendo .as principais condições, ás quais deveriam satisfazer a eleição de uma constituicão loca!, ou a propria constituição local autorizava a elaboração desta última. Ora, a
constituição local era acceita sem modificação, ora o Congresso fazia emendas á mesma. Algumas vezes, depois de
ter satisfeito as condições impostas, os EstudolS deveriam
ser admitidos. e o eram, de direito, por simples proclamaCão do Presidente da República, outras vezes, e mais frequentemente, um novo ato do Congresso pronuncia a admissão definitiva. :f;.sle último tem, na linguagem do dIreito
federal. o nome de ato de admissão; e o ato que autoriza a
formação da constituição local, tem o nome de ato que habilita: ennblinu act. (Gourd, Obro cit., V. cit., pago 466).
Certas condições são impostas ainda aos Estados recemformados. Ouçamos ainda o escritor citado, a êste respeito:
"As condições, habitualmente, impostas aos novos ftstu.dos
são a elaboração de uma constituição local que f) Congresso
julgue aceitável, a adopção de certos limites territõriais expressamente determinados, a interdição de submeter a impostos estaduais as terras sôbre as quais o Go\:êl'no Federal tenha conservado a sua propriedade, a obrigação de consagrar
a determinadas obras de utilidade pública o preço ou a renda
das propriedades que tenha cedido ao Estado. Ao Estado do
Utah. cumpre acrescentar a proibição perpétua de "casamentos poligamos ou plurais". Algumas vezes, a proibie,:.ão é feita no sentido de tal ou tal modificação ser introduzida na
Constituição local." (Goúrd, Obr. cit., vaI. 3°, pag. 465).
Em traços gerais, são êstes os principais dispositivos da
legislação americana sôbrc o assunto.
As disposições correspondentes da Constituit;âo argentina ás da Constituição americana são o artigo 13e o número
H do art.' 67 daquela Constituição, assim concebidas:
"Art. 13. Podrán admitirse nuevas províncias, pero no

CC·

"'PódT'á. erigirse una provincia en el território de otra ó otras,
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ni de várias formarse una sola, sin el consenUmicnto de la
legislatura de Ias provf.ncias interesadns y deI Congreso. to
Art. 67 - Corresponde aI Congreso :
N. 14. Arreglar definitivamente los limites deI territ6rio
de la N.aci6n, fijar los d~ la 'pro-yincia! crear otras nueva5, y
d~t~rmm~r por un?- legIslacIón especIal la organizaci6n, admJDIslraCI6n y gohIernO que deben tener los territórios naclOnales quequeden fuera de los limites que se asinen a
las Provincias". (Apud Posada, Ca.nstituciones de Europa y
América, pago 12).
Ao tempo da organização nacional (1853) não existiam
territorios federais e os que hoje existem faziam parte das
atuaIs provincias; assim, o Chaco e Formosa, sob o nome de
Gran Chaco, ou Chaco Hualamba, era parte integrante de Santiago deI Estero; Misiones, de Corrientes; La Pampa até o
estreito de Magalhães, entre a qordilheira e o Atlantico, fazia
parte de Buenos Aires e Mendoza; e o atual território dos
Andes, de Salta. (Gancedo, Reformas d la Constitución, pagina 120).
Uma lei, de 18 de Outubro de 1884, organizou o regime e
a administração dos territórios nacionais. Por esta lei. os
territórios nacionais são divididos em nove governos: Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz. Terra do Fogo e Misiones,
Formosa e Chaco. Êtes governos têm o direilo de serem elevados a Provincias quando a sua população atingir á cifra de
60.000 habitantes.
São administrados por governadores nomeados diretamente pelo poder ·executivo, constituindo dominio privado da
Nação. Pela lei, de 9 de Janeiro de 1900, (n. 3.906), foi criado o décimo Território, o dos Andes. (Mirkine Guetzévitch,
Les Constitutions Am,éricaines, pag. 12).
A Constituição de Cuba, também, se refere ao assunto, e
é no artigo terceiro. Diz êste:
"Art. 3.° EI território de Ia República se devide en las
seis Provincias que existen actualmente, y con sus mismos
limites; {)orrespondiente aI Consejo Provincial, de cada una
determinar sus respectivas denominaciones.
Las Províncias podrán incorporarse uns á otras ó dividirse para formar nuevas provincias, mediante acuerdo de
los respectivos Consejos provinciales y aprobación deI C;ongre-so". (Apud Adolfo Posada, Obr. cit., v. 2°, pag. 40) •.
Os dispositivos da Constituição da Venezuela, que tratam
do assuntú, são os seguintes que para aqui reproduzo, compreendidos nos artigos 1 a 10 e se acham no livro citado do
moderno jurista francês, Mirkine Guetzevitch:
"Divisão em 2D Estados; os Estados limitrofes podem
modificar suas fronteiras comuns por acordos aprovados por
suas legislaturas (arts. 3-5); um Distrito Federal, cuja organização será fixada:, por uma lei especi~l, Territóri~s federais (.. .\ mazonas e deI Amaucuro); organIzados por leIS es.peciais, que se podem transformar em Est~dos, sob ~ condIção de: 10 - ter pelo menos, a popula.çao requerIda pela
Constituição para a eleição de um deputado; 20 - justificar,
perante o Congresso, a sua capacidade em assegurar todos os
serviços públicos ·e concorrer as suas despesas' Carts. 8-9)_;
dependências federais, constituidas pelas ilhas do mar das
Antilhas, cujo govêrno ~ administração serão exercidos pelo
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govêrno federal, até que a lei os eleve á categoria de
territórios federais." (ApUd Mirkine Guetzevitch, Obro cit.,
p. 447).

. O artigo 25 da mesma Constituic;ão está assim concebIdo:
_ ..~t. 25. ~s Estados enumerados no artigo 40, poderao umr-~, dOIS ou mais, para formar um só Estado mas
conservando sempre a liberdade de recuperar a sua aJtonomia. Em um e outro caso. comunicará ao executivo feod~ral, ao Congresso e aos outros Estados". (l\firkine, Obro
Ctt., p. 452).
A, Constituição do México, também, trata, detalhadamente, do assunto.
Depois de estabelecer no arL. 42 as partes componentes da Federação Mexicana e de numerar no 43 quais os Estados da Federação, acrescenta: "0 Distrito Federal. o Território de Baixa Califórnia e o Território de QuinLana
Roo." (Apud Mirkine, Obro cit., p. 319).
No art. 73, Secção rIT, quando trata das atribuicõeg do
Congresso e as estabelece, diz:
"Art. 73. O Congresso tem os seguintes poderes:
I Admitir novos Estados ou Territórios na União
Federal.
II - Erigir os Territórios em Estados, logo que êles
tenham uma população de 80.000 habitantes e 05 elementos
neoessários para assegurar a sua existência política.
III - Formar novos Estados nos limites dos já existentes, sob as seguintes condições:
1°, que a fração ou frações, que pedem para ser erIgidas em Estados, tenham, pelo menos, 120.000 habita·ntes;
2°, que justifiquem, perante o Congresso, terem elementos suficientes que assegurem a sua existência política;
3°, que as legislaturas dos Estados, a que pertence o território de que se trata, sejam ouvidas sôbre a conveniência ou a inoportunidade da criação do novo Estado,
devendo as Legislaturas dar o seu consentimento dentro de
seis meses, a partir do dia em que tiver sido feita a comunicação de que se trata;
4°, que seja, também, ouvido o executivo da Federação, .
o qual dará o· seu parecer (rapport) dentro de sete dias, a
.. partir da data em que êste parecer lhe tenha sido pedido;
5°, que a criação do novo Estado seja votada por dois
têrços dos Deputados e dos Senadores presentes em ambas
as casas do Congresso;
6°, que a resolução do Congresso seja ratificada pela
maioria das Legislaturas dos Estados, depois do exame da
cópia dos papeis (dossier), contanto que as Legislaturas dos
Estados do território de que se trate tenham dado o seu
consentimento;
7°, se as Legislaturas dos Estados do território de que
se trata não tiverem dado o seu consentimento, a ratificação aludida da alínea precedente deverá ser feita por dois
têrços das Legislaturas dos outros Estados". (ApUd Mirkine, Obr. cit., p .. 326) .
.
. ... .Sií,oestes os principais dispositivos das G'onstituicões
C~--qúe, lia -América, tratam do assunto, como ~ vê.

-

488-

o dispositivo da Constituição de 91 sôbre a matéria é
o art. 4°, reproduzido pelo art. 5°, do Anteprojeto, que é
assim concebido:
"Art. 5.° Os Estados podem incorporar-se entre si subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a out~os ou
formarem novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões ordinárIas suce65Ivas, e aprovação da Assembléia. Nacional."
É de um laconismo esmagador o Anteprojeto a êste respeito, seguindo, aliás, a doutrina da Constituição de 91.
Não contém o AnteprOjeto nenhum dispositivo, além do
citado, que se relacione com a matéria expendida: a elevação de um Estado por consentimento dos outros Estados.
A Constituição não .pode deixar de tratar da criação voluntária dos Estados pelo desmembramento da$ 'partes componentes dos Estados existentes. Estes podem, dê acôrdo com
o art. 5° do Anteprojeto, "subdividir-se OU desmembrar-se
para se anexarem a outros ou formarem novos Estados", e
esta forma de criação de novos Estados não pode deixar de
ser regulada e prevista pela Constituição.
Eis ti. razão por que no Substitutivo, que apresento ao
Anteprojeto, que elaborei e proponho á aprovação, tratei do
processo desta criação de novos Estados, aliás, de acõrdo com
as Constituições que invoquei e CUJOS dispositivos transcrevi.
Pelos trech06 das Constituições transcritos, viu-se, claramente, que o Anteprojeto não trata dos outros meios de
criação dos Territórios. Trata, no artigo 85 e seus parágrafos, da cria<.;ão necessária dos Territórios, isto é, de alguns meios desta criação, esquecendo-se e despresando o
AntepI'ojeto, como já fiz vêr, os outros meios da criação
dos Territ6rios Nacionais.
Os Territórios podem resultar para um país de vários
meios de aquisição. :Eles podem ser adquiridos por outras
formas que não a estabelecida pelo Anteprojeto.
Segundo um jurista italiano, são dois os mooos d·e aquisição de um T·erritÓrio:
"Em geral, os modos de aquisição da soberania territorial dividem-se, á semelhança dos do direito privado, em
'Originários e derivados. São modos de aquisição originários: a acessão, a aluvião, a formação de ilhas, a ocupaçãl.t
dos territórios que, em face da soberania, se consideram res
nullius, e, segundo alguns, o usucapião; são modos derivados de aquisição, todos os que se fundam s&bre as convenções entre o Estado que adquire e o Estado que cede o território, seja por tratado de cessão, a título gratuito ouone1'OSO, doação, permuta, venda, ou aquisição por meio de
guerra". (Schanzer, L'Acquisto delle Colon.ie, p. 10).
Outros, porém, repudiando esta classificação e colocando-se em :ponto de vista difer~nte, dividem os modos de
aquisiç:,ão em normais e anormais. São normais ou naturais,
a acessão, a aluvião, etc., e os tratados de cessão a título
gratuito ou oneroso; e são modos anormais os que se fu~dam,
no pl'oeedimento da fôrça .e especialmente na COnlDllsta.
(E. Nys, Le Droit International. Les PTincipes~ les TheoTies, les Paits. Bru..::elles. 1904-1906, voI. 2°, p. I e seg~.).
No Direito ameri~ano, segundo um mod~rno escrlt~l'
americano, a União pode adquirir territórios por compra ou
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cessão resultante de tratados, como pode resultar esta aquisição do direito de declarar a guerra concedido á União.
Algum; territórios têm sido adquiridos por esta forma. A
Luisiana, a Flórida e o Alaska foram adquiridos pela última
forma e a California por ambas. (Henry 'VoU Biklé, The
Constitutional Power over the Territory of the United
States, p. 19).
Pode, ainda, a aquisição resultar do direito de cessão
l'econhecido aos Esta-dos dos Territórios que lhe pertenciam,
feita a cessão a União, mediante, algumas vezes, indenização desta, como foi
caso da Virgínia e outros Estados.
(Johnston-\Voodburn, American Political History, pags. 82
e segs.).
Sôbre a teoria do nosso direito, ouçamos o inolvidável mestre pernambucano, comentador da qonstituição
brasileira, João Barbalho, nos comentários seus:
"E não haverá caso em que se tenha de dar admissão de
algum novo Estado que se constitua sem ser por· desmembramento, acessão ou encorporação de Territórios -dos outros da União? A Constituição proibe as guerras de conquistas (art. 88) e por meio desta novo território não poderá
acrescer ao do Brasil. Mas a União pode fazer tratados coro
países estrangeil'olS (art. 34, § 12, e art. 48, § 16) e por êste
meio não lhe é vedado adquirir territórios, por compra, por
cessão, por convenção de limites". (João Barbalho, "Comentários á Constituição Federal Brasileira", pgs. 16 e 17.) •
Nestas condições, há, como se vê, falha no Anteprojeto.
J!:ste não trata dos outros meios de aquisição dos Territ6rios, mas apenas nos meios obrigatórios previ-stos no Anteprojeto. Mas, como se demonstrou, há outros meios pelos
quais a Nação pode adquirir Territórios e o Anteprojeto, legislando sobre êles, estará dentro de sua missão.
Assim, proponho como Substitutivo aos arts. 85, §§ 1°
e 2°, do Anteprojeto. o que apresento e submeto á douta e
ilustrada consideração da Comissão e dos Srs. Constituintes
brasileiros, que ora se reunem, no alevantado intento de
dotar a nossa Pátria com uma lei fundamental á altura do;;
5eus fóros de Pãís civilizado.

o

PROJETO

Art. 85. O Congresso Nacional terá poderes para legislar sôbre os Territórios Nacionais.
Parágrafo único. Constituirão Territórios Nacionais:
I - O Território do Acre;
TI - As regiões fronteiricas com países estrangeiros, e
as dos Estados centrais, de população inferior a um habitante por quilômetro quadrado;
rn - Os terrenos que pertençam, ou venham a pertencer á União, por compra, cessão, convenção de limites. ou
outro meio legal de: aquisição.
Art. 86. Na criação dos Territórios, o Congresso Nacional observará o seguinte:
10 nenhum Território poderá ter menos de 200.000,
nem m'ais de 300.000 kms2, ou ser desI?embrado dos ElStados
que não possuam o dobro da base mímma;
,
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2°, os Territórios, logo que atinjam o coeficiente exigido pelo art. 22, § 1°, e tiverem meios bastantes de vida
própria, capazes de assegurar os seus serviços públicos e
ocorrer as suas despesas, justificados perante o Gongresso,
serão, por lei especial, erigidos em Estados;
3°, a União dará aos Eâtados, dos quais forem os Ter":
ritórios desmembrados, a compensação equivalente, que
será arbitrada nos têrmos da lei, .sob a forma de encampação de dívida pública, cujos tíLulos renderão os juros correspondentes ao valor da indenização.
Parágrafo único. O prooesso da elevação de um Território a Estado será o previsto pelo art. 87, no que lbe
fôr aplicável.
.
Art. 87. Verificando-se qualquer das bipóteses do artigO 5°, observar-se-á. além do que preceitua o art. 86, §§ 1.°
e 2°, o seguinte:
1°, que a fração ou as frações que se querem elevar
em Estados o façam por meio de um requerimento dirigido ao Presidente do Senado Federal;
2°, que as Legislaturas dos Estados a que pertençam tl
região ou as regiões. que se querem erigir em Estado, sejam
ouvidas sôbre a convenência e a oportunidade da criação
do novo Estado, devendo dar o seu voto dentro de seis meses,
a partir do dia em que tiver sido feito o pedido;
3°, que seja ouvido sôbre a pretenção o poder executivo
federal, que dará o seu parecer, dentro de 10 dias, a partir
da -data em que tenha sido solicitado;
4°, que a criação do novo Estado seja votada por dois
terços dos Deputados e Senadores presentes em ambas as
casas do Congresso.
Art. 88. Fica pertencendo á União, no planalto central da República, no Estado de Goiaz, uma zona d~
200.000 kms2, que constituirá territ6rio neutro e onde será
estabelecida a futura capital -da República.
Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o
atual Distrito Federaf passará a constituir um Estado.

As diversas ·emendas apresentadas sôbre "Territórios"
foram, devidamente, apreciadas e aproveitadas na confecção
<lo presente trabalhO. Deixo, pois, de apreciá-las, separada e
isoladamente, por isso que já as tomei em consideracão nf'
meu Par·ecer.
Quanto ás emendas das diversas disposições do Anteprojeto, referentes a TerrHórios, a que aludi no começo do
presente trabalho, igualmente deixo de fazê-las aquf,. porquê já as apresentei em tempo oportuno.
É êste () meu Parecer.
Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1934. concelos.

Cunha Vas-

ORDEM ECONOMICA E SOCIAL
Sr. Presidente da Comissão Constitucional - Designado
por V. Ex. para relatar o Titulo XII do Anteproj~to de Constituição, "Da ordem Econômica e Social", venho desincumbir-me de tão honrosa missão, oferecendo um substitutivo
resultante do estudo feito sôbre as emendas apresentadas em
plenário.
O trabalho consistiu em aproveitar, o mais possível, as
sugestões contidas nêsse vasto cabedal, dentro da orientação
que me tracei, com os limites naturais do nosso ambiente ou
da naturale~olução brasileira. evitando experiências perigosas e suprimindo matéria não constitucional.
Em anexo ao substitutivo, estão catalogadas todas as
emendas que me foram distribuidas, relativamente a cada
um dos artigos, com a designação das que contêm sugestões
aproveitadas.
O relatório justificativo do trabalho, que ora apresento a
V. Ex., será feito, verbalmente, perante a Commissão, de condignidade do homem. Dentro desses limites, é garantida a
marcha dos trabalhos. - Euvaldo Lodi.
TíTULO XII

Da ordem. econômica e social

~

Art. 1.0 A ordem econômica deve ser organizada conforme os principios da Justica e as necessidades do Pais, visando
o estabelecimento de um padrão de vida compatível com a
dignidade do homem. Dentro rlesses limites, é garantida a
lioordade econômica do indivíduo.
Art. 2.° É garantido o direito de propriedade em toda
a plenitude, salvo as restrições desta Constituição.
§ 2.° As riquezas do subsolo e as quedas dagua constituem propriedades distintas do solo.
§ 2.° A propriedade. que tem função social, não poderá
ser exercida contra o interesse coletivo.
§ 3.0 A propriedade poderá ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública, mediante prévia e justa indenização.
Art. 3.0 A União poderá conceder, para utilização ou
exploracão industrial, minas ou quedas dagua, mesmo em
terrenos de domínio privado, devendo a lei federal regular o
processo e as condições da conc-essão.
§ L° A União conferiri aoS Estados a faculdade de con_ . . ceder" minas ou quedas dagua. em seus respectivo§. territ6-~rios,:para utilização ou exploração industrial, dêsde que re-
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queiram e demonstrem possuir os necessários serviços técnicos e administrativos, a juízo dos respectivos Conselhos Técnicos F-ederais e mediante aprovação da Assembléia Nacional.
§ 2.° As concessões s6mente pOderão ser feitas a brasileiros ou emprêsas organizadas no País e com capital nele
integralizadÇ> •
§ 3.° A lei regulará a nacionalização progressiva das
minas e quedas dagua, julgadas básicas, ou essenciais á defesa econàmica ou militar da Nação.
Art. 4.° A lei estabelecerá os casos em que, mediante
prévia aprovação do Conselho dos Estados, poderá a União
organizar entidades econômicas que abranjam o conjunto de
uma atividade susceptível de produzir renda.
Art. 5.° A lei assegurará a propriedade de marcas de
fábrica -e a utilização de patentes de invenção, podendo estas
ser desapropriadas ou declaradas de domínio público, na
forma da lei, em contemplação do interesse coletivo ou da
defesa nacional.
ArL 7.° A lei federal estabeiecerá um sistema de remento da economia popular e o desenvolvimento do crédito.
§ 1.0 Na legislaçüo bancária será estabelecida a nacionalização progressiva dos bancos de dep6sito.
§ 2.° É proibida a usura.
ArL 7.° A lei federal estabelecerá um sistema de revisões baseado ,em indices econômicos, por meio do qual o
poder público, em benefício do consumidor. intervirá em
todas as emprêsas ou sociedades que desempenham serviços
públicos, no sentido de limitar-lhes o lucro á justa retribuição do' capital.
Ar~. 8.° A lei promoverá o ampáro da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do emprega..do e os
interesses econômicos do País.
§ 1.0 A duração do trabalho será regulada, tendo em
vista a sua natureza, a região e as condições de salubridade
em que é exercido.
§ 2.° O salúrio deverá satisfazer, na cidade e nos campos, conforme as condições de cada região, ás necessidades
mínimas de subsistência de um empregado adulto, cabendo,
em identidade de condicões, igual salário a trabalho igual.
sem distinç:ão de sexo, ressalvados os adicionais ou prémios
referentes á antiguidade ou prole numerosa.
~ 3.0 O trabalho constitue um dever social e a. lei ins-tiLuirá o E'cguro preventivo, com o concurso da contribuição dos segurados, contra a morte, a invalidez e a velhice
do empregado, protegendo a maternidade.
ArL 9.° A política rural será orientada no sentido da
fixação do homem no campo, a bem do desenvolvimento econômico do Pais, devendo a lei dispor sôbre a colonização
de um modo geral e o aproveitamento das terras públicas,
tant{) pela União como pelos Estados, dispensada sempre
preferência pelo trabalhador nacional.
.~
Parágrafo único. A imigração será orientada pelas conveniências etnol6gicas, higiênicas e psicológicas, de modo a
possibilitar a sua assimilação ao plasma ~acional. A lei estabelecerá os casos de proibição da imigração e dificultará
a entrada de analfabetos.
'
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Art. 10. É garantida a cada indivíduo e a todas as profissões a liberdade de união para a defesa das condições do
trabalho e da vida econômica e cultural.
§ 1. o Desde que não limitem ou entravem essa liberdade, serão reconhecidas, na forma da lei, as organizacões
associativas, bem como as convenções que celebrarem.
§ 2. 0 Nenhuma associação poderá ser coagida a dissolver-se senão por sentença judicial.
Art. 11. São proibidos o "lock-out" e a gr-éve. A lei
estabelecerá as penas dêstes crimes.
Art. 12. A empresa jornalística, noticiosa ou política,
não pode revestir a forma de ações ao portador e nem ter
como acionista pessoa jurídica.
Parágrafo único. A lei protegerá o trabalho intelectual e os direitos de autor.
ArL 13. O combate aos flagelos naturais. em defesa da
economia pública, constitue dever precípuo da União, a qual
organizará e executará os necessários planos, em cooperação com os Estados interessados.
Art. 14. A assistência social incumbe á União, aos Estadose aos Municípios, na forma da lei feder:al, com os seguintes objetivos:
a) velar pela saúde pública, promovendo o ampáro aos
desvalidos e criando os necessários serviços técnicos, bem
como estimulando os serviços sociais existentes e procurando coordenar as suas finallidades;
b) incentivar a educação eugênica e sexual;
e) amparar a maternidade e a infancia;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra o abandono fí3ico, moral e intelectual;
f) adotar medidas tendentes a restringir a mortalidade
e a morbicidade infantil;
u) adotar medidas de higiêne social e impedi!' a propagação das doenças transmissíveis.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1934. - Ettvaldo LOài,
relator.
ORDEM ECONôMICA E SOCIAL

Anexo no trabalho do Relator Euvaldo Lodi
ArL 1.0 - Corresponde =ao art. 113 do Anteprojeto
oficial.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 122 - Dep. J. P. Calógeras.
N. 583 - Dep. Domingos Velasco.
N. 740 - Deps. Roberto Simonsen, Abelardo Verguei1'0 César, Cardoso de Melo Neto, Horácio Lafer, José Carlos
de Macedo Soares, Cadola P. de Queiroz, Manuel Hipólito
do Rêgo, Oscar Rodrigues Alves, Alcantara Machado, Barros
Penteado, Gincinato Braga, Almeida. Camargo, Ranulfo Pinheiro Lima, A. Ciciliano, Abreu Sodré, Th. Monteiro de
Barros Filho, A. C. Pacheco e Silva, M. Whately, Plínio
c""G-ºrr~ü!.=cde Oliveira, C. Morais Andrade, Henrique Baima.
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N. 834 - Dep. José Ulpiano.
Foi adotada a sugestão da emenda n. 740 e ficaram
atendidos os fundamentos da -emenda n. 122.
Art. 2.0 - Corresponde ao art. 114 do Anteprojeto.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 32 - Dep. Fernando de Abreu.
N. 87 - Dep. Alde Sampaio.
N. 123 - Dep. .I. P. Cal6geras.
N. 124 - Idem.
N. 125 - Idem.
N. 368 - Dep. Martins e Silva e Sebastião de Oliveira.
N. 391 - Dep. Daniel de Carvalho.
N. 741 - Deps. José C. de Macedo Soares, Cardoso de
Melo Neto, Roberto Simonsen, Ranulfo Pinheiro Lima, AIcantara Machado, Oscar Rodrigues Alves, Horácio Lafer,
Abelardo Vergueiro Cesar, Almeida Camargo, Manuel Hipólito do R~go, Barros Penteado, Cincinato Braga, Th. Mon.teiro de Barros Filho, Abreu Sodré, Carlota P. de Queiroz,
José Ulpiano, Henrique Baima, Alexandre 'Siciliano Junior,
C. Morais Andrade, A. C. Pacheco e Silva, Már:io Whately,
Plínio Correia de Oliveira, Lemgruber Filho, Antônio B.
Buarque de Nazareth, 'Costa Fernandes, Godofredo Viana,
Soares Filho, Teixeira Leite, Clementino Lisboa, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Mário Chermont, Leandro Pinheiro,
Joaquim Magalhães, Fábio Sodré, Olegário Mariano, Acúrcio
Tôrres, Fernando Magalhães, Cunha Melo, Alfredo da Mata,
Cardoso de Melo, Oscar 'Veinscheck, Levindo Coelho, Cristiano Machado, Furtado de Menezes, Policarpo Vioti, Valdemar Falcão, Lino Machado, A. R. de Covêlo, João Penido, Arruda Camara, Fernandes Távora e E. Pereira Carneiro.
N. 94.0 - Deps. August.o Cavalcanti, Humberto S.
Moura Ferreira, Osório Borba, Simões Barbosa, Mário Domingues da Silva, José de Sá, Eugênio Monteiro de Barros,
Edwald Possolo, Edmar da Silva Carvalho, Sebastião de
Oliveira, F·erreira Neto, Gilbert. Gabeira. Izidro de Vasconcelos.
N. 1.039 - Deps. Clemente Mariani, Atila Amaral,
Lauro Passos,. Manuel Novais. Pnulo Filho, F. Magalhães
Neto, Marques dos Reis, Arnold Silva, Medeiros Neto, Leôncio (ialriío. Alfredo Mascarenhas. Francisco Rocha. Edgar
Sanches, Artur Neiva, Arlindo Leoni, Pacheco de Oliveira.
Foram atendidas. pelo menos, em parte, as emendas
us. 32, 87, 123, 125, ~91, 741 e 1.039.
O § 1.0 dêste artigo constitue matéria nova.
Art. 3.° - Corresponde ao art. 115 do Anteprojeto.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 126 - Dep. J. P. Cal6geras.
N. 190. Deps. Francisco de Moura, João Miguel Vitaca,
Gilbert Gabeira, Valdemar ReikdaI, Guilherme PIaster, Alberto Surek, Sebastião de Oliveira, Mário Manhães, Antônio
Pennafort, Ferreira Neto, V. de Toledo, Martins e Silva, Armando A. Laydner.
N. 202 - Deps. Augusto Cavalcanti, Arruda Falcão, Arruda Camara, Humberto Moura.
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N. 532 N. 788 -

Deps. Nero de Macedo, Mário Caiado.
Deps. Mário Whately, Almeida Camargo, Ranulfo Pinheiro Lima, José Carlos de Macedo Soares, C. Moraes Andrade, Manoel Hípolilo do Rego, Th. Monteiro d~
Barros Filho, Carlota P. de Queiroz, Cardoso de Melo Netu,
Roberto Simonsen, Henrique Baima, Oscar .Rodrigues Alves,
Cincinato Bra:ga, Abelardo Vergueiro César.
N. 823 - Dep. Alexandre Siciliano Junior.
N. 82·4 N. 834 -

Idem.

Dep. José Ulpiano.
N. 894 - Dep. Soares Filho.
N. 1.124 - Deps. Fernandes Távora, Valdemar Mota,
Odon Bezerra.
N. 1.1:25 - Deps. Abelardo Marinho, Irenêo Joffily,
Agenor Monte, Leandro Maciel, Pires Gaioso, Idálio Sardenberg, Odon Bezerra.
Foram atendidas, pe.Jo menos em parte, as emendas números 126, 1~O, 788, 8'23. 824, 1.124 e 1.125.
,Os pará:grafos 10 e 3° dêste artigo constituem matéria
nova.
Art. 4.° - Constitue matéria nova e resulta da ado~ão
de suge5tão contida nas seguintes emendas:
N. 611 - Deps. Prado Kel1y, Cristóvão Barcelos, Asdrúbal Gwyer de Azevedo.
N. 827 - Dep. Alexandre Siciliano Junior.
Art. 5.° - Preenche uma lacuna e, quanto á segunda
parte, resulht da sugestão apresentada pela emenda n. 827,
do Dep. A. Siciliano Junior.
Art. 6.° - Corresponde ao art. 117' do Anteprojeto.
·Foram apresentadas as' seguintes emendas:
N. 128 - Dep. J. P. Calógeras.
N. 193 - Deps. João Miguel Vitaca, Francisco de Moura, Gilbert Gabeira, Valdemar Reikdal, Guilherme Plaster,
Alberto Surek, Sebastião de Oliveira, Mário :Manhães, Antônio Rodrigues de Souza, Antõnio Pennafort, Ferreira Neto,
Vasco Toledo, Martins e Silva, Armando A. Laydner.
N. 39{j - Dep. Daniel de Carvalho.
N. 630 - Dep. Sebastião de Oliveira, Eugênio l\Ionlêiro
de Barros, Edmar da. Silva Carvalho, Gílbert Gabeira.
N. 743 - Deps. Roberto Simonsen, ~-\lmeida Camargo,
Abela.rdo Vergueiro César, A. C. Pacheco e ISilva, José Ulpiano, José Carlos de Macedo Soares, Carlota P. de Queiroz,
Horácio Lafer, C. de Melo Neto, M. WhateIry, Cincinato
Braga, C. Morais de Andrade. Mário A. Ramos, Abreu Sodré, Oscar Rodrigues Alves, Henrique Baima, 1\1. Hip6lito
do Rego, Alcantara Machado, Ranulfo Pinheiro de Lima, Barros Penteado, Almeida Camargo, A. C. Pacheco de Barros
Filhõ, Plínio Correia de Olive'ira, Cardoso de Melo Neto, Augusto V. Corsino, João Pinheiro Filho, Oliveira Passos, Teixeira Lei te.
~. 833 Deputado José Ulpiano.
N. 873 - Dep. César Tinoco.
Foi adotada, na parte principal, a emenda n. 743, ficando ainda atendidas as eIDendas ns. 396 e 833.
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Art. 7.° - Corresponde ao artigo 12:1 do Anteprojet().
Foram apresentadas as seguintes -emendas:
N. 87 - Dep. Alde Sampaio.
N. 133 - Dep. J. P. Calógeras .
.N. 189 - Deps. Fran~isco de Moura, João Miguel Vitaca, Gilbert Gabeira, Valdemar Reikdal. Guilherme Plaster,
Alberto Surek, Sebastião de Oliveira, Mário Manhães, Antôllio ,Rodrigues de Souza, Antônio Pennafort, Ferreira Neto,
V. de Toledo, Martins e Silva, Armando A. Laydner.
N. 229 - Deps. Rocha Faria, Oliveira Passos, João Pinheiro Filho, E. Teixeira Leite.
N. 259 - Dep. M'ário A. Ramos, Ricardú Ma-chado.
N. 571 - Deps. Antônio PennaJort, Antônio Rodrigues
de Souza, Vasco de Toledo, Alberto Surek, Valdemar ReikdaI, Mário Manhães, Zoroastro Gouveia, Lacerda \Verneck.
N. 746 - Dep. Horácio Lafer, C. de Melo Neto, Abelardo Vergueiro César, Alcantara Machado, José Carlos ne
Macedo Soares, Almeida Camargo, Henrique Baima, Ranulfo Pinheiro Lima, Oscar Rodrigues Alves, Cincinato Braga,
C. Morais de Andrade, 'Carlota P. de Queiroz, Barros Penteado.
,N. 834 Dep. José Ulpiano.
N. 1.044 Deps. Clemente Mariani, Lauro Passos,
Atila :.-\.maral, Arlindo Leoni, Gileno Amado, Medeiros Neto,
Artur Neiva, Marques dos Reis, Arnold Silva, Pacheco de
Oliveira, Leôncio Galrão, F. Magalhães Neto, Manoel Novais,
Paulo Filho, Francisco Rocha, Alfredo Mascarenhas e Edgar Sanches.
Foram atendidas, pelo menos em parte, as emendas números 87, 229, 259.
Art. 8.° - Corresponde ao art. 124 do Anteprojeto.
Foram apresentadas' as seguintes emendas:
N. 87 - Dep. Alde Sampaio.
N. 134 - Dep. J. P. Calógeras.'
N. 135 - Idem.
;N. 136
Idem.
N. 137 Idem.
N. 138 - Idem.
N. 191 - Deps. João Miguel Vitaca, Valdemar Reikdal,
Guilherme Plaster, Francis-co de Moura, Gilbert Gabeira,
Alberto '3urek, Sebastião de' Oliveira, Mário Manhães, Antônio Rodrigues de Sousa, Antônio Pennafort, Ferreira Neto,
Vasco de Toledo, Martin~ e Silva e Armando A. Laydner.
N. 195 - Deps. João Miguel Vitaca, Francisco de Mour~ Guilherme Plaster. Valdemar Reikdal, Gilbert Gabeira,
Alberto 8urek, Sebastião de Oliveira, Máriô Manhães, Antônio Rodrigues de Sousa, Ferreira Neto, Antônio Pennafor~
Vasco de Toledo, Martins e Silva ~ Armandú .4... Laydner.
N. 196 - Deps. Antônio Pennafort, João Miguel Vitaca,
Mário Manhães, GHbert Gabeira. Antônio c Rodrigues de
Sousa, Acir' Medeiros, Yasco de Toledo, Francisco Moura,
Guilherme Plaster, Valdemar Reikdal e Sebastião de Oiveira.
N. 211 - Deps. M,ãrio de A. Ramos, Oliveira Passos,
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N. 215 Deps. Oliveira Passos, Mário de A. Ramos,
João Pinhei1'o Filho, Edgar Teixeira Leite e Rocha Faria,
N. 2H, - Deps. OIlvei1'a Passos, l\tário de A. Ramos,
João Pinheiro Filho, Rocha Faria e Edgar Teixeira Leite.
·N. 217 - Deps. Oliveira Passos, Mário de A. Ramos,
João Pinheiro Filho, Rocha Faria e Edgar Teixeira Leite.
N. 218 Deps. -Oliveira Passos, M,ário de A. Ramos,
Edgar Teixeira Leite, ,Toão Pinheiro Filho e Rocha Faria.
N. 220 - Dep. Alberto Surek.
N. 230 - Deps. Rocha Faria, Oliveira Passos, Mário A.
Ramos. João Pinheiro Filho, E. Teixeira Leit.e e Gastão
de Brito.
N. 255 - Dep. Luiz Sucupira.
N. 266 - Deps. João Miguel Vitaca, Francisco de
Moura, '6ilbert Gabeira. Valdemar Reikdal, Guilherme
Pla::ter, "\ntônio f>ennnfort, Alberto Surek, Ferreira Neto,
Antônio Rodrigues de Sousa, Luiz TireIli, Mário ~Ianhães,
Martins e Silva, Sebastião de Oliveira. Vasco de Toledo e
Armando Laydner.
N. 311 - Deps. Mário Manhães, Edmar da Silva Carvalho, Eugênio Monteiro de Barros, Gilbert Gabeira e Carlos Lindenberg.
N. 314. - Deps. l\f;ário l\Ianhães, Edmar da Silva Carvalho, Eugênio Monteiro de Barros, Gilbert Gabeira e Carlos Lindenberg.
N. 316 - Deps. Luiz Sucupira p Plínio Correia de
Oliveira.
N. 331 - Dep. Jones Rocha.
N. 373 - Deps. l\Iu1'Líns e Silva e Sebastião de Oli~
veira.
N. 4112 - Deps. Nogueira Penido. Valdemar Mota. Eugênio Monteiro de Barros, Antõnio Jorge, Machado Lima,
Morais Paiva, Eàmar da Silva Carvalho, Edwald Passolo,
M,ário Manhães e Martins e Silva.
N. 432 - Dep. Arruda Falcão.
N. 4.95 - Deps. Lino Leme e Antõnio Covello.
N. 518 - Deps. Car<ioso de Melo, João Guimarães,
Buarque de Nazareth, Fernando Magalhães, 130a1'es Filho, J ~
E. de Macedo Soares, Abelardo Marinho. Heitor Anes Dias,
Xavier de Oliveira. Renato Barbosa. Vitor Russomano, Lemgruber Filho, Góis Monteiro, Simões Barbosa e Lino Machado.
N. 561 - Dep. Arruda Falcão.
N. 5&2 - Dep. Martins e !Silva.
N. 563 - Idem.
N. 567 - Deps. Antônio Pennafort, Antônio Rodrigues
de Sousa, Vasco de Toledo, Alberto Surek, Valdemar ReikdaI e Mário Manhães.
N. 629 - Deps. Sebastião de Oliveira, Eugênio Monteiro de Barros e Edmar da snva Carvalho •.
N. 740-F - Dep. Belmiro de Medeiros Silva.
32
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Idem .
Deps. Horácio Lafer, AbelaNio Vergueiro
César, A. C. Pacheco e Silva, Plínio Correia de Oliveira.
Riberto Simonsen, Th. Monteiro <le Barros Filho, Alcantara
Machado, Barros Penteado, Abreu Sodré, Carlota P. de
Queiroz, Manoel Hi;pólito do Rego, Mário Whatelly, José
Carlos de Macedo Soares, Cincinato Braga, Oscar Rodrigues
Alve.<;. Almeida Camargo, Henriaue Baima, Cardoso de Melo
Neto. A. Siciliano e C. Morais Andrade.
N. 786 - Deps. Alomei<la Camargo, Carlota P. de Queiroz, A. C. Pacheco e Silva, Aloántara Machado, C. Morais
Andrade, José Carlos de Macedo 6oares, Abelardo V.ergueiro
César, Manuel Hipólito do Rêgo, Oscar Rodrigues Alves,
M. \Vhatelly, Cincinato Braga, Henrique Baima, Th. Monteiro de Barr9s Filho, Ranulfo Pinheiro Lima, Barros Penteado, Cardoso de Melo Neto e Ã.. Siciliano.
.
iN. 834 Dep. José Ulpiano.
N. 830 Deps. Armando Laydner, Vasco de Toledo,
Valdemar Reikdal, .João Miguel Vitaca, Francisco Moura e
Ferreira Neto.
.
N. 928 - Deps. Acir Medeiros, Ferreira Neto, João Miguel Vitaca.
.
N. 1.04,6 - Deps. F. Magalhães 'Neto, Atila Amaral, Medeiros Neto, Arnold Silva, Alfredo Mascarenhas, Edgar Sanches, Clemente Mariani, Lauro Passos, Manuel Novais, Francisco Rocha, Paulo Filho, Marques dos Reis, Leôncio Galrão, Gileno Amado, Arlindo Leoni, Artur Neiva e Pacheco
de Oliveira.
N. 1.047 - Deps. A. Leoni, Manuel Novais, Marques
dos Reis, Leôncio Galrão, Francisco Rocha, Artur Neiva, Pacheco de Oliveira, F. Magalhães Neto, Átila Amaral, Medeiros Neto, Arnold Silva, Al<fredo Mascarenhas, Edgar Sanches, Paulo Filho, Clemente Mariani, Lauro Passos e Gileno
Amado.
N. 1.048 - Deps. A. Leoni, Pacheco de Oliveira, Manuel Novais, Clemente Mariani, Marques dos Reis, Átila Amaral, Medeiros Neto, Leôncio Galrão, Lauro Passos, F. Magalhães l\~to, Gileno Amado, AUredo Mascarenhas, Francisco
Machado, Edgar Sanches e Artur Neiva.
N. 1.055 - Deps. Arnold Silva, Medeiros Neto, Gileno
Ama<lo, Leôncio Galrão, Clemente Mariani, Lauro Passos, F.
Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Edgar Sanches, Alfredo Mascarenhas, Fran'cisco Rocha, Artur Neiva, Manuel Novais e
Pacheco de Oliveira.
,Foram atendidas, pelo menos em parte, as emendas números 87, 13,5, 13,6, 137, 138, 191, 196. 211. 215, 216, 217,
218, 230, 311, 41.2, 495, 518, 562, 740-F, 740-G, 748, 786 e
1.047.
Art. 9 - Corresponde ao art. 128 do Anteprojeto.
(Foram apresentadas as ·seguintes emendas:
'N. 87 - Dep. Alde Sampaio. :
N. 143 - Dep. J. P. Calógeras.
N. 256 _.- Dep. Luiz Sucupira.
-N. 379 - Deps. Nogueira Penido, Nero d·e Macedo, Antônio Jorge Machado Lima, Morais Paiva e Valdemar Mota.
IN'. 497 - Deps. Lino Leme e Antônio Covelo.
!li. 558 - Deps. Nogueira Penido e Morais Paiva.
iN. 750 - Deps. Roberto Simonsen. Abelardo Vergueiro
César. José Carlos de. Macedo Soares, Cincinato Braga, Oscar
Rodrigues Alves, Alcant8ra Machado, Abreu Sodré, Carlola
.N. 748 -
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P. de Queiroz, Cardoso de Melo Neto, Henrique Baima, RanuUo Pinheiro Lima, Almeida Camargo, A. C. Pacheco e
Silva, Mário de A. Ramos, Alexandre Siciliano Júnior, Barros
Penteado, Th. Monteiro de Barros Filho, Plínio Correia de
Oliveira, G. Morais Andrade, Manuel Hipólito do Rêgo, M.
WhatellY, Rocha Faria, João .Pinheiro Filho e E. Teixeira
Leite.
N. 834 - Dep . José U1piano.
N. '841 - Deps. Walter James Gosling, Rocha Faria,
E. Teixeira Leite, -Oliveira Castro e Augusto Cor:sino.
N. 1. 05i2 - Deps. Artur Neiva, Medeiros Neto, Leôncio
Galrão, Francisco Rocha, Arnold Silva, Clemente l\fariani,
Marques dos Reis, Manuel Novais, Arlindo Leoni, Gileno
Amado, Atila Amaral, Edgar Sanches, Paulo Filho, Lauro
Passos, F. Magalhães Neto, Homero Pires, A. Mascarenhas e
P. de Oliveira.
N. 1.053 - Deps. Artur Neiva, Medeiros Neto, Leôncio
Galrão, Francisco Rocha, Arnold Silva, Clemente Mariani,
Mal"ques dos Reis, Manuel Novaes, Arlindo Leoni, Gileno
Amado, Atila Amaral, Alfredo Mascarenhas, Pacheco de Oliveira, Edgar Sanches, Paulo Filho, Lauro Passos e F. Magalhães Neto.
N. 1.Ü'54 - Deps. Arnold Silva, Medeiros Neto, Leôncio
GnIrão, Francisco Rocha, Arnold Silva, Clemente l\Iariani,
Marques dos Reis, Manoel Novais, Arlindo Leoni, Gileno
Amado, Atila Amaral, Alfredo Mascarenhas, Pacheco de
Oliveira, Edgar Sanches, Paulo J?ilho, Lauro Passos e F.
Magalhães Neto.
N. L 05'5 - Deps. Arnold 'Silva, Medeiros Neto, Gileno
Amado, Leôncio Galrão, Clemente Mariani, Lauro Passos,
F. Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Edgar Sanches, Alfredo
Mascarenhas, Francisco Rocha, Arthur Neiva, Manuel Novais,
Pacheco de Oliveira.
N. 1.074 - Deps. Alvaro Maia, Alfredo da Mata, t\belardo Marinho, Clementino Lisboa, Pires Gaioso, Joaquim· Magalhães, Lino Machado, Rodrigues Moreira, Deodato Maia.
Odon Bezerra, Veiga Cabral e ,Angenor Monte.
Foram atendidas, pelo menos em parte, as emendas números 497, 750, 84.1, 1.053 e 1074.
Art. 10. - Corresponde ao art. 123 do Anteprojeto.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 15-6 - Dep. Arruda Falcão.
N. 213 Deps. Oliveira Passos, l\Ilário de A. Ramos,
João Pinheiro Filho, Augusto Corsino, Oliveira Castro, Rocha Faria e E. Teixeira Leite.
N. 214 - Deps. Oliveira Passos, Mario· de A. Ramos,
João Pinheiro Filho, Augusto Corsino, Oliveira Castro, Rocha l"aria e E. Teixeira Leite.
N. Z'J....8 - Deps. Valdemar Reikdal, Guilherme Plaster,
Francisco de Moura, João Miguel Vitaca,GUbert Gabeira,
Ferreira Neto e Antônio 'Rodrigues de Sousa.
N. 2'54 - Dep. Luiz Sucupira.
_
N. 316 - Deps. Luiz Sucupira e Plínio Correia de Oliveira.
.N. 366 - Deps. Martins e Silva e Sebastião de Oliveira,
N. 747 - Deps. Alexandre Siciliano Júnior, Ranulfo
Pinheiro Lima, Almeida Camargo, Alcantara Machado, Cin-
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cinato Braga. :M. \Vhatelly; Henrique Baima, José Carlos de
Macedo Soares, C. de Melo Neto e Albelardo Vergp.-eiro César,
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 877 - Deps. Armando Laydner, Vasco de Toledo. Valdemar Reikdal, João Miguel Vitáca, Francisco de Mourà,
Ferreira Neto.
N. 887 - Dep. Nogueira Penido.
·N. 895 - Deps. Soares Filho, Cardoso de Melo.
N. 928 - Deps. Acir Medeiros, Ferreira Neto, João Miguel Vitáca.
.
N. 936 - Deps. Acir M·edeiros, Ferreira Neto.
.N. 1. 045 Deps. Clemente Mariani, Átila Am:uoal,
Lauro Passos, Manoel Novais, Paulo
Filho, F. Magalhães
Neto, Marques dos IReis, Arnold Silva, Medeiros Neto, LeônCIO Galrão, Gileno Amado. Arlindo Leoni, Alfredo Mascarenhas, Francisco Rocha, Artur Neiva, Pacheco de Oliveira.
N. 1.165 - Deps. Vasco de Toledo, V. Reikdal, Francisco Véras, Veiga Cabral, Gosta Fernandes, Pires Gaioso, Leão
Sampaio, Xavier de Oliveira, AugustoCorsino, Clementino
Lisbüa, Edgar Sanches, Abelardo Marinho, Joaquim Magalhães, Moura Carvalho, Mário Chermont, Lino Machado, Rodrigues Moreira, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Gilbert Gabeira, Angenor Monte, Alfredo da Mata, Alvaro Maia, Abel
Ghermont, Alberto Surek, Antônio Rodrigues de Souza, Vitor Russomano, J. Ferreira de Souza, Domingos Velasco,
César Tinoco.
.
N. 1.169 Deps. Abelardo Marinho, Arruda Camara,
Francisco de Moura, Valdemar Falcão, Domingos Velasco,
Humberto Moura, Agenor Monte, Prado Kelly, Pontes Vieira,
Mário A. Ramos, Alberto .surek, Leão Sampeio, Plínio Tourinho, Morai.s Paiva, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar
da ,silva Carvalho, Mário Manhães, Antônio Rodrigues de
Sousa, Gilbert Gabeira, Antô-p,io Pennafort, Ferreira Neto,
Guilherme Plaster. Sebastião de Oliveira, Martins e Silva,
Carlos Lindenberg, Francisco Véras, Cunha Melo, Edwald
Possolo (com a ressalva de qne é a fórmula aceit.ável dentro
do sistêma estatal vigente), Arm:m-do I,aydner..loão Miguel
Vitáca, Vasco de Toledo, Luiz Tirelli. Lacerda \Verneck,
Guarací Silveira, Zoroastro Gouvêia, Valdemar Reikdal, Augusto Amaral Peixoto.
Foi adotada a emenda n. 895. alterada apenas a redação, ficando atendidas, pelo menos em parte, as emendas
ns. 156, 213, 316, 747,877, 887, 1.0415 e 1.165.
Art. 11. - l\latéria nova.
ArL 12. - Corresponde ao art. 126 do Anteprojeto.
Forilm apresentadas as seguintes emendas:
N. 140 - Dep,. J. P. Calógeras.
N. 188 Deps. Francisco de Moura, João Miguel Vitáea, Gilbert Gabeira, Valdemar Reil~dal, Guilherme Plaster, Alberto Surek, ISebastião de Oliveira, Mtário Manhães,
Antônio Rodrigues de Sousa, Antônio Pennafort, Ferreira
Neto, Vasco de Toledo, Martins e ,Silva, Armando A. Laydner. ~"
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 1.051 - Deps. Leôncio Galrão. Manoel Novais,
Francisco· 'Rocha, Clemente Mariani, Lauro Passos, Átila
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Amaral, Arlindo Leoni, Gileno Amado, Medeiros Neto, Artur
Neiva, Marques dos Reis, Arnold Silva, Pacheco de Oliveira,
Paulo Filho, F. Magalhães Neto e Alfredo Mascarenhas.
.
à redação dada ao artigo atende melhor aos objetivos
do Anteprojeto. bem como aos fundamentos das emendas
ns. 140, 1.051.
tO parágrafo preenche Ilma lacuna.
Art. 13. - C·orresponde ao ~ 10 do art. 128 do Anteprojeto.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 143 - Dep. J. P. Calógeras.
N. 263 - Deps. Pontes Vieira, Fernandes Távora, José
de Borba, Leão '3ampaio, .silva Leal, Humberto Moura, Carlos Reis, Kerginaldo Cavalcanti, Figueiredo Rodrigues, Levindo de Oliveira, Valdemar Falcão e Luiz Sucupira.
N. 276 - Deps. Irenêo JoHily, Veloso Borges, Leandro
Maciel, Herecliano Zenaide, Agenor Monte, Pires Gaioso,
Rodrigues Moreirl!.-.-J.lll_o Machado, Carlos Reis, Adolfo Soares, José Pereira Lira e Odon Bezerra.
N. 7'50-Deps. Roberto Simonsen, Abelardo Vergueiro
César, Jos,é Carlos de Macedo Soares, Cincinato Braga, Oscar Rodrigues Alves, Alcantara Ma<:hado, Abreu Sodré, Carlota 1'. de QueIroz, Cardoso de Melo Neto, HenrIque Balma,
Ranu~fo Pinheiro Lima, Almeida Camargo, A. C. Pacheco
Silva, Miário A. Ramos, Alexandre Siciliano Júnior, BarroS
Penteado, Th. Monteiro de Barros Filho, Plínio Correia de
Oliveira, C. Morais Andrade, :\Ianoel Hipólito do Rêgo, l\L
\Vathel1y, Rocha Faria, João Pinheiro Filho c E. Teixeira
Leite.
N. 1.052 - Deps. Artur Neiva. l\ledeiros Neto. LeOncio
Galrão, Franci!:co Rocha. Arnold Silva. Clem,'nte :\Iariani,
Marques dos Reis, !\Ianoel Novais. Arlindo Leoni. Gileno
Amado, Alfredo Mascarenhas. Pacheco de Oliveira. Atila
Amaral. Edgar S::mchel'. pnnlo Filho, Lauro Passos. F.
Magalhães Neto e Homéro Pires.
A redaciío rTnda procnra atender ás emenda;:; apresentadas. genf'ralizando o dispo;:;itivo.
Ar!.. H. - COT'l'f'sponrlrnt(' ao ar!.. 1~5 r1n An(rJ)i'ojecto.
Foram apresentadns as seguintes emendas:
N. 139 - Dep. J. P. Calúgeras.
N. 260 - Dep~. Anbinio P~nnafort. Vasco ele Tolcdo,
GilberL Gabeira, Alberto Surek. João Miguel Vit.aca: Guilherme Plasfer, Valdemar Reikdal, Mário Manhães, Luiz
Tirelli. Ant.ônio Rodrigues rle Sousn, F. :Moura, Edmar~ da
Silva Carvalho e Eugêni o ~Ionteiro de Barros.
.
N. 331 - Dep. Jones Rocha.
N. 49fi - Deps. Lino Leme e Antônio Covello.
N. 616 - Dep. Edgar Teixeira Leite.
N. 781 - Deps. A. C. Pacheco e Silva. Carlota P. de
Queiroz Almeida Camargo, C. de Melo Neto. Roberto l3i,monsen: A. Siciliano. Rnnulfo Pinheiro Lima, Abelardo Ver'gueiro César. Oscar Rodrigues Alves. Th. Monteiro de Barros Filho. Alcantara Machado. Barros Penteado, José Ulpia-'
no, Abreu Sodré, Cincinato Brnga, ~Jannel Hipólito do Rego, José Carlos de Macedo Soares. M. Whatell:r. Henrique
Baima. Horácio Lafer e C~ Morais Andrade.
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N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 886 - Dep. Nogueira Penido.
N. 1.097 - Dep. Rui Santiago.
Foi adotada, em essência, a emenda n. 781, ficando
atendidas, Ilelo menos em Ilarte, as emenctas ns. 331, 496,
616 e 886.
MATÉRIA SUPRIMIDA

Foi suprimido o art. 116 do Anteprojeto, ficando, assim
atendidas as emendas ns. 85, 87, 127, 392, 3l:J4, 74t, 834 e
1.194.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N ~ 76 - Dep. Pontes Vieira.
N. 8'5 - Deps. Godofredo Viana, Magalhães de Almeida e Costa Fernandes.
N. 87 - DeIl. Alde Sampaio.
N. 127 - Dep. J. P. Calógeras.
N. 198 - Deps. Antônio Penafort, João Miguel Vitaca,
Mtário Manhães, Gilbert Gabeira, Ant-ônio Rodrigues de
Sousa, Acir Medeiros, Francisco de Moura, Guilherme Plaster, Valdemar Reikdal e Sebastião de Oliveira.
N. 360 - Deps. Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de
Barros, AIberto Surek, Edmar da Silva Carvalho, Ferreira
Neto e Vasco de Toledo.
N. 389 - Dep. Daniel de Carvalho.
N. 392 - Idem.
N. 394 - Idem.
N. 4901 - Deps. Lino Leme e Antônio Covello.
N. 5U - DeIls. Nero Macedo, Morais Paiva, José Honorato, J. Ferreira de Sousa e Mário Caiado.
\N. 742 - Deps. Abelardo Vergueira César, Horácio
Lafer, Cardoso de Melo Neto, Roberto Simonsen. Carlota P.
de Queiroz, Ranulfo Pinheiro Lima, Barros Penteado, Abreu
SodI'é, Henrique Baima, José Carlos de Macedo Soares, Alexandre Siciliano Junior, Cincinato Braga, M. Hipolito do
Rego, Th. Monteiro de Barros Filho, C. Morais Andrade,
Oscar Rodrigues Alves, M. Whatelly.
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 848 - Deps. Campos do Amaral, Negrão de Lima,
Martins Soares, José Alkmin.
IN. 1.040 - DeIls. Arnold 6ilva, Medeiros Neto, Arlindo
Leoni, F. Magalhães Neto, Leôncio Galrão, Clemente Mariani, Lauro Passos, Gileno Amado. Alfredo Mascarenhas,
Francisco Rocha, Artur Neiva, Manoel Novais, Pacheco de
Oliveira.
N. 1. (M1 - Deps. Clemente Mariani, Atila Amaral,
Lauro Passos, Manoel Novais, Paulo Filho, F. Magalhães
Neto, Marques dos Reis, Arnold Silva, Medeiros Neto, Le-c
ôncio Galrão,' Gileno \..o\.mado, AUredo Mascarenhas, Franci·sco Rocha, Art.urNeiva, A. Leoni, Pacheco de Oliveira.
N. 1.194 - Deps. Irenêo J o:fifi1y, Herectiano Zenaide,
Veloso Borges.
N. 1.196 - Dep. VeIoso Borges.
Foi suprimido o art. 118 do Anteprojeto,"ficando, assim,
atendidas as emendas ns. 1.29, 130, 397, 740 E.. 744 e 834.
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Foram apresentadas as ·seguintes emendas:
N. 129 - Dep. J. P. Cal6geras.
N. 130 - Idem.
N. 312 - Deps. Mário :Manhães, Edmar da Silva Carvalho, Eugênio Monteiro de .Barros, GHbert Gabeira, Carlos
Lindenberg.
N. 324 - Dep. João Vilasboas.
N. 397 - Dep. Daniel de carvalho.
N. 492 - Deps. Lino Leme, Antônio Covelo.
N. 625 - De.ps. Edgar Teixeira Leite, Luiz Cedro,
Arruda Falcão, Alde Sampaio, 'Rocha Faria, Gastão de Brito.
N. 740-E - ipep. Belmiro de Medeiros Silva.
N. 744 - Deps. Horácio Lafer, José Carlos de Macedo
Soares, Roberto Simonsen, Abelardo Vergueiro César, Cardoso de Melo Neto, Plínio Correia de Oliveira, Manoel Hip6lito do Rêgo, M. Whatelly, RanuHo Pinheiro Lima, Almeida Camargo, Alcantara Machado, Garlota P. de Queiroz, C. Morais de Andrade, Oscar -Rodrigues Alves, Cincillalo Braga, Henrique Baima, Abreu Sodré, Barros Penteado, José Ulpiano, A. C. Pacheco e Silva.
N. 791-l.'\. - Dep. Kerginaldo Cavalcanti.
iN. 1.04i2 - Deps. Clemente Mariani, Pacheco de Oliveira, Lauro Passos, Atila Amaral, Arlindo Leoni, Gileno
Amado, Medeiros Neto, Arlur Neiva, Marques dos Reis, Arnold ,silva, Leoncio Galrão, Manuel Novais. Francisco Rocha,
Paulo Filho, F. Magalhães Neto, Ald"redo Mascarenhas, Edgar ~anches.
Foi suprimido o art. 119 do Anteprojeto, ficando, assim,
atendidas as emendas ns. 77. 493 e 834.
Foram apresentada·s as seguintes emendas:
N. 77 - Dep. Pontes Vieira.
N. 131 - Dep. J. P. Cal6geras.
N. 1<58 - Dep. Arruda Falcão.
N. 493 - Dep. Lino Leme, Antônio Covelo.
N. 539 - Dep. Lino Leme, Antônio Covelo.
N. 539 - Dep. Nero Macedo, José Honorato, Domingos
Velasco, Morais paiva.
N. 791-A - Dep. Kerginaldo Cavalcanti.
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 1. 043 - Deps. CIemente Mariani, Laur!l Passos,
Atila Amaral, Arlindo Leoni. Gileno Amado. MedeIros Neto,
Artur Neiva, MaI'lque.s dos Reis, Arnol.d 'Silva, .Pacheco de
Oliveira, Leôncio Galrão, Manuel NovaIS, FrapClsco da Rocha, Paulo Filho, F. Magalhães Neto, ALfredo Mascarenhas,
Pacheco de Oliveira, Edgar Sanches.
Foi suprimido o ar1. 120 do Anteprojeto, ficando, assim,
atendidas as emendas ns. 87, 132, 231, 745 e 834.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 51 - Dep. Barreto Campelo.
N. 87 ---,- Dep. Alde Sampaio.
N. 132 - DeD. J. P. Cal6geras.
===c=.oN. 221 - Dep. Alberto ~urek.
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N. 23( - Deps. Rocha Faria, Milton Carvalho, Mário
A. Ramos, João Pinheiro Filho, Edgar Teixeira Leite Oliveira Passos, Ricardo Machado.
'
N. 745 - Deps. H9rácio Lafer, José Carlos de Macedo
Soares, Roberto Simonsén, Abelardo Vergueiro César, Cardoso de Melo Neto, Henrique Baima, Manuel Hip6lito do
Rego, Barros Penteado, Mario \Vatelly, Alcantara Machado,
Oscar Rodrigues Alves, José Ulpiano, Cincinato Braga, J\breu
Sodré, A. C. Pacheco e Silva, C. Morais Andrade, Carlota
P. de Queiroz, A. Siciliano, Plínio Correia de Oliveira, Monteiro de Barros Filho, Ranulfo Pinheiro de Lima.
N. 825 - Dep. Alexandre Siciliano Junior.
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
Foi suprimido o art. 122 do Anteprojeto, ficando, assim, atendidas as emendas ns. 45, 77, 157, 328, 395 e 834.
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 45 - Dep. Negreiros Falcão.
N. 77 - Dep. Pontes Vieira.
N. 94 - Dep. Costa Fernandes.
N. 157 - Dep. Arruda Falcão.
N. 328 - Dep. João Vilas Bôas.
:X. :360 - Deps. Edwald Possolo, Engenio Monteiro de
Bar'ros, Alberto Surek, Edmnr da Silva Carvalho, Ferreira
Neto, V. de Toledo.
N. 395 -Dep. DanieL de Carvalho.
N. :í94 - Deps. Lino Leme, Antônio Covelo.
N. 834 - De}). Jose Ulpiano.
Foi supprimido o art. 127 do Ar.feprojeto, ficando, assim
atendidas as emendas ns. 87, 141, 142, 210, 619, 834, 874 e
L()49. (Pelos fundamentos.)
Foram apresentadas as seguintes emendas:
N. 64 - Deps. Rocha Faria, Mário de A. Ramos, Ricardo
Machado. Milton Carvalho. Edgat' Teixeira Leit~, Augusto
Corsino, Gastão de Brito, João Pinheiro Filho.
N. 87 - Dep. Alde Sampaio. .
N. 141 - DeI!. J. P. Calógeras.
N. 142 - Idem.
_.
N. 210 - Deps. Mário de A. Ramos, Rocha Faria, Oliveira Passos, João Pinheiro Filho.
N. 619 - Deps. E. Teixeira Leite, Arrudà Falcão, Alde
Sampaio.
N. 749 - Deps. Ranulfo Pinheiro Lima, C. de Melo
Neto, Abelardo Vergueiro César, José Carlos de Macedo Soares, C. Morais Andrade, Henrique Bayma, Cincinato Braga,
Abreu Sodré, A. Siciliano, Roberto Simonsen, Carlota P. de
Queiroz, Alcantara Machado, A. C. Pacheco e Silva, Th. Monteiro de Barros Filho, Barros Penteado, M. Whatelly, Oscar
c
Rodrigues Alves.
N. 834 - Dep. José Ulpiano.
N. 874 - Dep. CesarTinoco.
,
N. 1. 049 - Deps. Clémente· Mariani, Marques dos Reis,
AtUa Amaral, Medêiros Neto, Leoncio Galrão, :Cauro Passos,
Gileno Amado, Alfredo Mascarenhas, Francisco Rocha, Edgar
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Sanches, Artur Neiva, A. Leoni, Manuel Novais, Pacheco de
Oliveira.
EMENDAS CONTENDO SUGESTÕES SÔBRE MATÉRIA NOVA

(Serão consideradas oportunamente)
N•. 63 - Deps. Agamenon Magalhães e José de Sá.
.
2'1. S7 - Dep. Alde Sampaio (propõe vários artigos novos sôbre economia pública e sôbre economia social).
N. 201 - Deps. Arruda Falcão, Augusto Cavalcanti e
Humberto Moura.
N. 257 - Dep. Luiz -Sucupira.
::'". :331 Dcps. Edwald P03~olo. EUg'I}nio Monteiro de
Barros, Albert.) Surek, Edmar da Silva Carvalho. Ferreira
Neto e V. de Toledo.
N. 393 - Dep. Daniel de Carvalho.
N. 379 - Deps. Nogueira Penido, 1'\ero de Macedo, Antônio Jorge Machado Lima, Morais Paiva e Valdemar Mola.
N. 558 - Deps. Nogueira Penido e Morais Paiva.
N. 611 - Deps. Prado Kelly, Cristóvão Barcelos, Asdrubal Gwyer de Azevedo.
N. 788 - Dep. Kerginaldo Cavalcanti.
N. 828 - Dep. Alexandre Siciliano Junior.
N. 897 - Deps. Prado Kelly, Cristóvão Barcelos, Nilo
de Alvarenga e Abelardo Marinho.
N. 914 - Deps. Herectiano Zenaide e Irenêo ,Joffily.
N. 935 - Deps. Acir Medeiros, Gilhert Gabcil'<l. Vasco
de Toledo, Ferreira Neto, João Miguel Vitaca e Sebastião de
Oliveira.
N. 936 - Deps. Acir Medeiros e Ferreira Neto.
l';'. 937 Deps. Acir ~fedeiros, Gilberl Gabeira c Ferreira Neto.
N. 1.054 - Deps. Arnold Silva, Clemente Mariani, Francisco Rocha, Leoncio Galrão, Manoel Novais, Artur l'\eiva,
Gileno Amado. Marque:" do... Rei:". J_,HlI'O Passos. Edgar Sanches. Átila Amaral, Arlindo Leoni. ?lIcdeiros Neto, Pacheco de
Oliveira. Paulo Filho, Alfredo Mascarenhas, ~'. ~lagalhães
Neto.
te 1.055 - Deps. Arnold Sih·3. ?!f:-rleir05 1'\eto, Gileno
Amado. Leoncio Galrão, Clemente Mariani, Lauro Passos, F.
l\f;jf:,"nlhãcs l'\elo. Arlindo J~eoni. Edgar Sanchcs. Alfredo Mascarenhas. Francisco Rocha, Artur Neiva. Manuel Novàis e
Pacheco de Oliveira.
N. 1.05G - Deps. Clemente Mnriani, Lauro Passos, Átila
Amara), Arlindo Leoni, Gileno Amado. Medeiros Neto. Artur
Neiva,- Marques dos Reis, Arnold Silva, Pacheco de Oliveira.
Leoncio Galrão, F. Magalhães Neto, Manuel Novais, Francisco
Hocha, Paulo Filho. Edgar Sanches e Alfredo lIfascarenhas.
N. 1. 057 - Deps. Clemente Mariani. Lauro Passos,
Atila Amaral, -Arlindo Leoni. Gileno Amado. Medeiros Neto.
Art.ur 1'\eiva, Marques dos Reis, Arnold Silva, Pachec0 de
Olivdr<~. Leoncio Galrão, F. Magalhães Neto. Manoel Novais,
Francisco Rocha, Paulo Filho, Edgar Sanches e Alfredo
Mascare-n-has.
.
N. 1.058 - Dp.ps. Clemente Mariani, Lauro Passos,
Atib Amaral. Arlindo Leoni. Gileno Amado. Medeiros Neto,
Art.ur Neiva.· Marques dos Reis, Arnold Silva. Pacheco de
Oliveira Leoncio Galr-âo, F. Magalhães Neto. Manoel Novais,
Francis~o Rocha. Paulo Filho, :Edgar Sanches' e Alfredo
":M:ascarenhas.
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N. 1.059 - Deps. Clemente Mariani, Marques dos Reis,
Lauro Passos, Átila Amaral, Arlindo Leoni, Gileno Amado;
Medeiros Neto, Artur Neiva, Arnold Silva, Pacheco de Oliveira, Leoncio Galrão, Manuel Novais, Francisco Roeha, Paulo
Filho e F. Magalhães Neto.
N. 1.103 - Dep. Rui Santiago.
N. 1. 169 - Deps. Abelardo Marinho, Arruda Camara,
Francisco de Moura, Valdemar Falcão, Domingos Velasco,
Humberto Moura, Agenor Monte, Prado KelIy, Pontes Vieira, Mário A. Ramos, Alberto Surek, ~ão Sampaio Plínio
Tourinho, Morais Paiva, Eugênio Monteiro de Barros,' Edmar
da Silva Carvalho, Mário Manhães,· Antônio Rodrigues de
Sousa, Gilbert Gabeira, Antônio Pennafort, Ferreira· Neto,
Guilherme Plaster, Sebastião de Oliveira Martins e Silva,
Carlos Lindenberg, Francisco Veras, Cunha Melo, Edwald
Possolo (com a ressalva que é a formula aceitável dentro
do sistema estatal vigente), Minando Laydner, João Miguel
Vitaca, Vasco de Toledo, Luiz Tirelli, Lacerda Werneck,
Guaraci Silveira, Zoroastro Gouveia, Valdemar Reikdal e
Augusto Amaral Peixoto.
,N. 1.172 - Deps. Abela·rdo Marinho, Arruda Camara,
AntÔnio Pennafort, Mlário de A. Ramos, 'Domingos V.elasco,
Valdemar Falcão, Humberto Moura, Alberto Sureck, Pontes
Vieira, Armando de Barros, Edmar da ISilva Carvalho, Mário Manhães, Antônio Rodrigues de Sousa, Gilbert Gabeira,
Plínio Tourinho, João Miguel Vitaea, Valdemar Reikdal,
Edwald Possolo, Amaral Peixoto, Carlos Lindenberg, Cunha
Melo, Luiz TireIli, Francisco de Moura, Guilherme Plaster,
Sebastião de .oliveira, Martins e ISilva, Prado KeIly, Lino
Machado, Adolfo Soar.es, Carlos iReis, Rodrigues Mor~ira,
Acir Medeiros, Ferreira Neto, Lacerda Werneck, Guaraci
SIh'eira, Zoroastro Gouveia, Vasco de Toledo e Agenor
Monte.
:PARECER DO SR. VASCO DE TOLEDO
ORDEM ECONÔ,MICA E

SOCIAL

A ot"dem econômica deve ser organizada confor.
me os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que assegure a todos uma .existência digna do
homem. Dentro dêsses limites, é garantida a liberdade econômica.
l! 1.0 O interêsse social prevalecerá sôbre o interêsse indivi<lual.
.
Art. E' garantido o direito de propriedade, com o conteúdo e os limites que a lei det.erminar.
§ 1.0 A .propriedade tem, antes de tudo, uma função social e não poderá ser exercida contra o interêsse coletivo.
§ 2.° A propriedade poderá ser expropriada, por utilidade pública OU interêsse social, mediante prévia e justa ~n
denização paga em dinheiro, ou por outra f6rma estabeleCIda
em lei especial, aprovada por maiorIa absoluta dos membros
.
da Assembléia .
§ 3.0 Serão expropriados, por utilidade pública ou int~
rêsse social, dentro da fórma gue estabeleee o § 2°, Os latIfúndios que entravam a vida econômIca do País pela falta de
cultivo e .])rodução, devendo o Estado dividi-los entre os trabalhadores nacionais, sindicalizados, que os requererem para
tal fim.
.Art.
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Art. As ~iquezas do s~b-sólo e ?-s quédas dágua, se
umas e outras mexploradas, flcarão sob o regime da lei ordinál'ia a ser vota'<ia pela Assembléia Nacional.
_ § 1.0. A União poder~ fazer concessões para a expJoracao de mmas e quédas daguu, mas s6mente a bra6ileiros ou
emprêsas organizadas no Brasil, com capital nêle integralizado .. A lei regulará o regime das concessões, fIxando prazos
e esbpulando cláusulas de reversão.
§ 2.° No mínimo dois terc,9s do pessoal administrativo e
t~cni~o das exploracões de minas e quédas dágua serão naCIonaIS.
~:r:.t.. A'quele que, por cinco anos ininterruptos, sem
opoSlcao, nem reconhecmento de domínio, possue um trecho
de terra e a tornou produtiva pelo trabalho, adquire, por isto
mesmo, a plena p'ropriedade do s610, podendo requerer ao
juiz ·que assim o declare por sentença.
§ 1.0 Fi~arão proprietários gratuitos das terras devolutas, numa extensão nunca superior' a quinhentos hectares,
on'<i'e têm bemfeitorias, seus atuais possuidores, se forem brasileiros natos ou naturalizados, e se fizerem registar a sua
posse dentro de um ano, após a promulga{jão desta ConstitUição.
§ 2.° Sómente as pessoas jurídicas de direito público interno poderúo dar afGramento. Nos contratos, anteriormente,
celebrados entre particulares, o foreiro poderá. a qualiquer
tempo, resgatar o aforamento, pelo preco de trinta anuidades,
pagas de uma vez.
§ 3.° A plantação, o ediiff~io e todo produto do trabalho
incorporado ao solo, se valerem pelo menos metade dêste,
serão legalmente considerados o principal, cabendo ao pro~
prietário do terreno a justa indenizaCão do seu valôr.
Art. E' proíbida a usura. Considera-se usura a cobrança de juros, inclusive comissões, que ultrapassem um
terço da taxa legal. A lei estabelecerá as penas dêste crime.
Nos contratos vigentes, o devedor não será obrigado a pagar
juros além do dôbro da taxa legal, ainda quando estipulem
o oC()ntrário.
§ 1.0 Fica proibida a cobranca, sob qualquer Utulo, de
luvas sObre loca~ão de imóveis, quer urbanos, quer suburba..
nos ou rurais. A cobranca dos alugueis não poderá exceder
de 1 % ao mês sôbre o valôr do imóvel, e os impostos serão cobrados proporcionalmente ao valôr dos aluguéis.
§ 2.0 Todoo os depósitos bancários pagarão um imposto.
na f6rma da lei.
Art. /Na execucão, inclusive das dívidas fiscais, e ~a
falência não culposa ou fraudulenta, não se podem redUZIr
á miserin o devedor. A J.;!i, ou, na sua falta, o juiz, providenciarã a tal respeito.
§ 1.° i3erá impenho:r.ável a .casa que servir de morada ao
devedor e sua fa.mma, se êle não tiver outros haveres.
§2.0 Nos mesmos têrmos, será também impenhorável a
propriedade rural, destinada a. prover a subsist~Dci.a. do d~
veãõr e sua íamília, os venCImentos dos funCIOnárIOS publicos civis e militares, o salário dos operários e seus uteDsfliosdo traba1úo.
_4rL Todas as dívidas, inclusive as fiscais, prescreverão em cinco anos, quando a lei não fixar meno!" prazo .
.Art. É permitida asocializacão de e~prêsas econelmicas, quando levada a efeito sôbre o conjunto de uma
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indústria ou de um ramo de com~r.cio e resolvida por lei
federal. Para êsse fim, poderão ser transferidas ao domínio
público, mediante indenização e pagamento nos têrmos do
§ 2° do art. 114.
§ 1.° A União e os Estados poderão, por lei federal, intervir nU administração das emprêsas econômicas. inclusive
para coordená-Ias, quando assim exija o interêsse público.
Art. ~o\. lei federal determinará os modos e os meios
pelos quais o Govêrno intervirá em tooas as emprêsas ou sociedades. qne desempenhem serviços públicos, no sentido de
limitar-lhe o lucro á justa retribuição do capital, pertencendo
o excesso, em dois terços, á União, aos Estaidos ou aos Municípios e ás Caixas de Aposentadori.as e Pensões daquelas emprêsas ou sociedades.
§ 1.0 A União, os Estados e os Municípios poderão fazer
concessões para desempenho de serviços, mas sómente a emprêsa6 organizadas no Brasil, com_capitai nêle integralizado.
A lei regulará o regime da concessão, fixando os prazos e estipulando as cláusulas de rescisão.
-§ 2.° No mínimo dois terços do pessoal administrativo .P.
técnico das empresas concessionárias de serviços públicos serão de na,cionais.
§ 3.° A União. os Estados e os Municípios não poderão
dar garantias de juros ás emprêsas concessionárias de serviços públicos.
Art. Será reconhecida a herança, exclusívamente, na
linha direta até o primeiro gráu. As heranças até dez contos
de réis serão livres de qualquer imposto. q'Je, daí por diante,
será progressivo. Os legados pagarão imposto progressivo.
Art. É garantida a cada indivíduo e a todas as profis.
sões a liberdade de união. para a defesa das condições do
trabalho e da vida econômica e social.
§ LO As organizações patronais e operárias. bem como
as .convenções que celebrarem, serão reconhecidas no! têl"mos da lei.
~ 2.° l\"enhuma associação poderá ser r.lissolvida. forçadamente. seniio por senlent:;a judicial, a:::::C'gurada a esta a sua
defesa inteiramente gratis.
§ 3.0 Ás associações profissionais será assegurado o direito de guarda do seu patrimÓnio, na forma determinada
pelos estatutos respectivos.
~ 4.0 Os Municipios auxiliarão, técnica e econômicamente, a'l'l empresas ngricol:ls e indústriaig organizadas e dirigidas por proletários, com Ca'l'láteI' coletivo. desde que se componham no mínimo de 20 trabalhadores.
§ 5.0 E' assegurada ás profissões liberais a sua sindicaliza~ão.

§ 6.0 Aos sindicatos compete: zelar pela ética profissional, defender os interesses materiais e econômoioos, bem
como o amparo moral de seus me,mbros.
Art. Toda pessoa maio!' de 18 anos. que exercer uma
profissão legalmente-reconhecida, deverá pet'tencer a uma
associação profissional.
.
c § 1.0 A associação profissional sel'á, em regra, municipal
e con.stituida de pessoas da mesma prú'fis1í.o. _c
§ 2.0 As associações profissionais de patrões serão dis·
tintas das associações de empregaidos.
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Art. A lei estabelecerá. as condicões do trabalho na cidade e nos campos, e intervirá nas relações entre o capital
e o trabalho para os colocar no mesmo pé de igualdad~ ten.
do em vista a proteção social do trabalhador e os inte~e.sses
econômicos do País.
~ 1P Na legislação sôbre o trabalho, serão observados os
segumtes preceitos, desde já em vigor além de outras medidas úteis áquele duplo objetivo:
'
1.0 o trabalho será obrigatório, não podendo a êle furtar~se aquele qUe para o mesmo estiver capacitado;
2.° ao trabalho igual corresponder'á igual salário, sem
distinção de idade ou de sexo;
3.° a lei assegurará. nas cidades e nos campos. um salário
mínimo capaz de satisfazer, conforme as cQndicoes de cada
região, as necessidades normais da' vida de um t.rabalhador
chefe de família.
.
4°. o dia de trabalho não excederá de oito hora.s e, nas
indústrias insalubres e trabalho noturno, de seis. Sob nenhum pretexto poderá ser prorroga.do d tempo de trabalho,
a não ser com turma nova de trabalhadores;
5°, é vedado o trabalho noturno e em indústrias insalubres a mulheres e menores de 18 anos;
6°, será garantido ao trabalhador as férias' anuais, a
necessária assistênca em caso de enfermidade, bem cama
á gestante operaria, instituindo a lei o seguro obrigatório
contra a velhice, a doença, o desemprêgo, Os riscos e acidentes do trabalho e em favor da maternidade;
7°, toda emprêsa comercial. indústrial e agl'icola constituirá, paralelamente, com o fundo de reserva do capital, e
desde que êste logre uma renumeração justa, nos têrmos do
art. 1.21, um fu-ndo de reserva do trabalho, capaz de assegurar aos operários ou empregados o ordenado OU salário
de um ano, se por .qual.quer motivo a emprêsa desaparecer;
8°. toda emprêsa indústrial ou agricola. fora dos centros escolares, seroá obrigada a manter, pelo menos, uma escola 'Primária para o ensino gratuito de seus empregados,
trabalhadores e seU5 filhos. Providenciará, igualmente, subre a assistênca médica;
9°, a legislação agrária favorecerá a pequena propriedade, facultando ao poder p.úblico expropriar os latifundios,
se houver conveniência ·de o;; parcelar em benefício do cultivador, ou de os explorar sob forma cooperativa;
10, serão transferidos para serviço diurno todos aqueles
serviço" nolurnos púhlicos ou particulares, nos casos em
que, a lei ordinária julgar conveniente fazê-lo;
11, ao opeI'ário ou empregado que fôr demiti.do OU que
tenha sido até dois anos antes de promulgada esta constituição, sem processo por crime previsto em lei, será paga il?-denização correspondente a um mês de ordenado ou salál'lo
por ano de serviço, tomando-se por base o maior ordenaJ1o
ou salário vencido;
12, ao trabalhador será ,sempre garantido o trabalho, devendo a lei dispõr quando, como e pOl'lquê poderâ o mesmo
ser dispensado ou demitido;
13, nenhum empregador, salvo o caso deexistênl?ia de
convenção coletiva de trabalho. poderá ter alguém à seu
servico, sem contrato individual de trabalho.
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14, fica proibida a exploração do trabalho dos menores
de dezesseis anos.
§ 2.° Toda a profissão será regulamentada no seu exer"
Jcício.
§ 3.° E' garantido o direito de greve pacífica. ao traba':
lhaàor sindicalizado.
Art.
A asistência aos pobres é assegurada pela
UniãG, pelos Estados e pelos Municipios, na formã que a lei
,
determinar.
§ 1.0 É obrigatória a internação de indigentes ou men.
dígos em estabelecimentos especialmente criados pelo Govêrno Federal, estadual ou municipal.
§ 2.° As loterias e os jogos derivados das mesmas serão
regulamentados e, exclusivamente, explorados por asflos e
associações de beneficência proletária.
Art.
tA. em'Prêsa jornalística, noticiosa ou política,
não podeIlá revestir a forma de sociedade anônima de ações
ao portador, nem dela poderá ser proprietária ou acionista
nenhuma pessoa judídica. A Assembléia Nacional votará
uma lei de organização da imprensa, na qual, além de outra'S medidas, garantirá a situação de seu operariado e de
seus redatores.
Parágrafo único. No mínimo dois têrços do capital de
qualquer emprêsa jornalística será nacional, bem como dois
têrCios, no minimo, de seus funcionários àarnlnistrativos e
técnicos.
Art. A valorização resultante de serviços públicos ou
do progresso social, :5em que o proprietário do imóvel para
isso tenha concorrido, pertencerá, pelo menos em metade,
á Fazenda Pública.
§ 1.0 O produto desta valorização, como o do Imposto
de transmissão "causa mortis" e dos bens que pa::;::;arem ao
Estado por falta de herdeiros, serã_o aplicados, cxclusivamento, nos serviços de instrução primária e assistência
social.
§ 2.0 No~ Municipios em que as necessidades dos serviços sanitários não esgotarem a quota de dez por cento do
art. 13, o saldo será aplicado, também, nestes serviços.
Art. A lei orientará a política rural no sentido da fix:u;ão do homem nos campos, a bem do desenvolvimento das
fôrcas econômicas do Pafs. Para isto, a lei federal estabelecerá, um plano geral de colonização e aproveItamento das
terras públicas, sem prejuízo das' iniciativas locais, coordenadas com as· diretrizes da União. Na colonização dessas
terras serão preferidos os trabalhadores nacionais.
§ 1.0 A lei federal poderá. proibir, limitar ou favorecer
a imlgracão e a emigração, tendo em vista os interesses
nacionais . .
§ 2.° Os serviços de vigilancia sanitária vegetal e animal serão federais, podendo a União proibir, condicionar ou
lunitar a entrada das espéCIes prejudiciais, reservada aos
Estados a legislação complementar.
Art. A defesa contra os efeitos das sêcas no Nordeste
. obedecerá a um plano sistemá,t1co e será permanente, ficando a cargo da União que dispenderá, com as obras e ser-
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vIços de assistênciá, quantia nunca inferior a quatro por
cento da sua receita total.
§ 1.0 De.ssa percentagem, dois e meio serão gastos em
obras normaIS do plano de defesa estabelecido e o restante
serã invertido em uma·· caixa especial, afim de serem socorridas, nos têrmos do art. :15, as populações atingidas
pela calamidade pública das sêcas.
§ 2.° C? P~er Executivo Federal. providenciará para
que, no prImeIro semestre de cada ano, seja enviada ao Poder Legislativo a relação pormenorizada das obras terminadas ou em andamento, das quantias dispendidas no ano anterior, e das necessárIas para continuidade das obras discriminando-se o consumido com material e pessoal inclusive técnicos.
'
§ 3.° Os Estados e Municípios, compreendidos na zona
assolada pelas sêcas, consignarão em seus orçamentos igual
quantia de quatro por cento, destinada á assistência econômica á região flagelada.
ArL. A agricultura ficará sob a proteção dos poderes
públicos e, tendo em vista que constitue a maior fonte do
trabalho, do sUostento popular e do desenvolvimento econômico do País, nenhum imposto incidirá diretamente
sôbre a cultura ou a indútria agricolas ..
Art. Cabe á União, por seus órgãos técnicos e legislativos, a direção ou coordenação da economia nacional.
§ '1.0 Os planos de produção serão organizados ou revistos, de cinco em cinco anos, pelo ...
§ 2.° Á União e aos Estados cabe organizar, observada
a unidade de sistema, as cooperativas de produção agrícola, com o fornecimento das máquinas e utensílios necessários á exploração da terra.
Art. Os "'trusts" não gosam de proteção legal.
Art. A lei não poderá impedir a criação de fontes
de produção; se esta exceder o consumo e houver necessidade de eliminar o excesso, os prejuízos serão partilhados
entre todos os produtores, na proporção do que hajam produzido.
Al'L Os poderes públicos não promoverão, nem prestigiarãoõsob pena de se tornarem ilegítimos os seus detentores, a valorização artificial de qualquer produto agrícola,
pecuário ou industria.l.
§ 1.0 Considera-se valorização artificial a retenção de
"stocks" que, dentro das possibilidades normais, não se
possam escoar no prazo de dois anos, sem prejuízo da produção futura. Os "stocks" atualmente existentes em contravenção ao dispoolo neste artigo, serão liquidados, gradativamente, no prazo de cinco anos.
Art. Os profissionais liberais de qualquer categoria
a serviço de toda organização, empresa ou associação, s6
poderão ser demitidos por motivo de falta grave no trabalho,
na forma da lei.
.
.
Parágrafo único. Em caso de dissolução das entidades
referidas deverão os profissionais ser conservados nos seus
lugares por outra qualquer que 'se venha a constituir com
os remanescentes da primitiva e para fins idênticos.
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Art. Subsistirão u Montepio Civil, para os funcionários
públicos já inscritos na forma da legislação em vigõr, e o
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da
União, sem prejuizo da aplicação ao funcionalismo público
de outras formas de assistência e previdência, como o seguro social a ser instituído em benefício da classe.
Sala da ComiS5ão Constitucional, em 2 de Fevereiro de
1934. Vasco de Toledo.
'
Justificação

Cheio dos melhores e mais firmes propósitos de bem
servir a causa do Povo Brasileiro, em face da organização
de sua nova C.onstituição, atendendo a que o índice atual de
sua cultura muito mais elevado, e dia a dia se acentuando
nas tendências democráticas dêsse mesmo povo, temos o
grato prazer e subida honra de submeter á apreciação e
votos desta ilustrada Comissão o presente trabalho, esperando dos nossos dígnos pares, a aceitação e defesa dos principiaIS e bases que aquí formulámos, certos, como estamos,
que êles encerram as aspirações e anceios de uma maioria
flagrante da Nação Brasileira, que tudo confia e espera da
bOa vontade e dedicação daqueles que, na hora presente, têm
nas mãos o seu destino.
.
Srs. Membros da Comissão Constitucional: êsses propósitos que nos animam a submeter ao vosso judicioso e
sereno estudo, o trabalho que ora vos oferecemos, são filhos
da razão e do consenso de uma análise detida e auscultação
profunda dos reclamos da massa trabalhadora, que aspira
a grandeza da Nação e o bem estar coletivo.
São justos os seus desejos que repousam nos mail? comesinhos princípios de justiça e equidade; são mais que
justos os seus reclamos, pois que são direitos que lhes assistem, defendidos pelo que há de mais humano, parcela
maior c valorosa que é desse todo, que não, é coisa de nenhum de nós, mas que á coletividade pertence.
Não é mistér que nós vos digamos ser a "'Ordem Social
e Econômica" a coluna sôbre que repousa a estabilidade política dos povos, e. sendo assim, lógico e intuitivo será que,
na lapidacão de suas arestas, a Consti tuição Brasileira tenha nos seus contornos uma perfeição esférica para que
essa aresta principal centralizada, afirme sua beleza e perfeição.
l!':>o feilo. senhores. ter-sc-á integrado o Pais na sua
pujante finalidade lado a lado pela grandeza de seu povo.
Confiamos da vossa ação de homens livres e conciênteso sem injunções inferiores, colocando, acima de quaisquer
interesses o bém estar da coletividade.
:';ão seremos nós que ujuizm:emos da vossa decisão,
pois que apenas somos aquí mandatários dessa multidão
de homens que luta como titans e sofre como eternos condenados, mas eles próprios, sômente, êles. é que poderão aquilalar do bém ou do mal que, porventura, lhes proporcionardes, aprovando, ou não, o trabalho que vos entregamos.
Assim, senhores' membros da Comissão Constitucional,
atendendo a que os propósitos que animaram a douta Comissão elaboradora do AnteprOjeto de Constituição, que ora
recebE':' emendas desta Assembléia, foram os de melhor. servir a causa do Povo Brasileiro, representando como talos
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propósitos não menos elevados do Exmo. Sr. Ohefe do Govêrno Provisório, no que se depreeride de todo o texto do
citado Anteprojeto, apenassucetivel de ligeiros retoques, foi
com particular atenção e grande interêsse, que estudamos
a parte a nós confiada para, sôbre a mesma, emitirmos parecer, que, como bem afirmou, no plenário desta magna Assembléia, num brilhante discurso, o Sr. Vitor Russomano,
constitue os alicerces sôbre os quais deverá repousar e se
erigir o novo edifício do Paí~ permitindo assim ao Brasil.
no seu novo, regime,·· uma vida longa de paz e progresso;
atendendo a que outros não foram ainda os propósitos da
ilustrada Comissão, sinão o de consolidar a reforma social
que nos legou a Revolução de Outubro, que não foi avenas
uma revolução política, como a alguns parece, mas que teve,
é inegável, 'nas razões que a determinaram propósitos dessa
reforma, conforme do seu programma; atendendo a que seria,
em caso contrário, desmoralizar essa Revolução, ferindo o
melhor e mais elevado dos seus desígnios, contrariando a
vontade daqueles que a prepararam desde as suas arriscadas
Donspirações á luta armada, relegando a um criminoso desprezo o sacrificio, o heroismo que todos nós temos o dever
de cultuar, religiosamente; atendendo a que seria ainda negar o direito a essa Revolução, que vitoriosa nos consagrou algumas dessas conquistas almejadas, que por si só
a justificariam, e, mais uma vez, procura pela palavra e
ação de alguns dos mais autorizados dos seus membros
de destaque, consubstanciar na nova Constituição, êsses direitos que o Povo reclama, postergados por um século de
pseudo-independência, entregando a defesa dessa causa nobre e elevada, ainda uma vez, áqueles que prestigiou com a
sua incondicional solidariedade e sacrüício da própria,vida.
e que lhss logrou tão grande triunfo; atendendo a que o que
se consubslancia no Anteprojeto representa, sofridos os necessários reparos, o anseio dos trabalhadores do Brasil e,
como tal, a Nação Brasileira pela sua maioria; atendendo a
tudo isto, houvemos por bem, senhores, não tomar em consideração toda aquela emenda que viesse desvirtuar o espírito progressista de justiça social e equidade que ali se
procurou traçar e que patenteia o alto senso e sãos principios dos seus orientadores e, sistematicamente, condená-las,
juntamente com aquelas outras, para as quais não ha justificaoão e que, também, sistematicamente, mandavam suprimir artigos e parágrafos desta parte precípua do Anteprojeto, parecend'O aos seus autores, não obstante sua elevada. cultura, querer negar uma questão que se esboça. no seio
de nosso organismo político, e que tanto maior sê-lo-á qua.nto menor for a atenção que lhe votarmos, como resultante
que ela é de fatores outros que não está na vontade dos
homens dirimir ou corrigí-Ios; sistematicamente, repetimos, deliberamos condená-las, porquê elas não expressam,
perdoem-nos os seus· patronos, outra vontade que a de uma
minoria, ao bem estar da qual seria um crime sacrüicarmos
o bem coletivo.
Não éf6ra de propósito voltarmos a afirmar que da boa
ou má feitura que dermos a êsse principal capítulo da nossa
futura Constituição, .(negá-lo seria inéorrer em grave ignorancia).dependerá a estabilidade ou instabilidade dos governos "futuros e, como tal, do regime que vamos iniciar. .
..--:::;:::=::::=
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E da sua alta concepcão, nos elevados propósitos do
seu mandato, qual o de entregar ao Brasil um govêrno de
paz duradoura e de realizações fecundas, no amparo sólido
das bases de todas as suas leis organicas, esta douta Comis~
são considerará que nada afirmámos aqui que falseie a lógica dos fatos, da razão e do bom senso e, porisso, esperamos o seu beneplácito, que não será uma conquista do
nosso trabalho, mas uma brilhante vitória desta mesma Comissão, que tem a maior responsabilidade de orientar QS debates do plenário com a sabedoria do seu "veredictum". Vasco de Toledo.

DOS MINISTROS DE ESTADO
CAPíTULO IV
DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. H - O Presidente da ,República será auxiliado
pelos Ministros de Estado, presidindo cada qual um dos MiI.nistérios em que se dividir a administração federal.
§ io São ·condições para o cargo de Ministro: ser
brasileiro nato; estar no exercício dos direitos políticos; 'ter
-mais de" 25 anos de idade.
§ 2° - Cada Ministro será assistido por iím Conselho
'Técnico, formado pelos Diretores dos serviços especializados
de seu Ministério E' cidadãos de reconhecida competência e
idoneidade, de sua nomeação, em número não excedente aos
.primeiros.
Contra deliberação unanime de um dêsses Conselhos não
'poderá agir o respectivo Ministro.
§ 3° - O Ministro só entrará em exercício após aprova.da sua nomeação, p~lo Congresso ou Comissão Legislativa.
Art. 45. Além das atribuições que a lei ordinária fixar,
.competirá aos Ministros:
a)·Subscrever os atos do Presidente da República;
b) expedir instruções para a boa execução das leis;
c) nomear os funcionários subalternos dos respectivos
:Ministérios;
d) apresentar ao Presidente da República relatórios'
anuais dos trabalhos nas respectivas pastas;
e) comparecer á Camara dos Deputados, na fórma e
para os fins previstos nesta Constituic;ão;
.
1') submeter ao exame da Assemhléia Nacional, no início de sua reunião anual, as contas do exercício anterior
'relativas ás respectivas pastas;
g) ao Ministro da Fazenda organizar o orçamento, com
os elementos próprios e os fornecidos pelos outros Ministé'rios;
§ único - Caso a ,Camara dos Deputados .desaprove as
contas apresentadas pór algum Ministro, nos têrmos da letra
'''e', do presente artigo, êsse Ministro se considerará demiti,do do seu cargo.
.
Art. 4() - São crimes de responsábilidade, além dos já
:previstos, os atos ministeriais atentatórios das disposic;ões or-
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çamentãrias, res<pondendo cada Ministro pelas despesas de
sua pasta, e o da Fazenda, ainda mais, pela arrecadação da
receita.
§ único. - A lei definirá os crimes de responsabilidade
quanto aos outros atos de competência dos Ministros, e
lhes regulará o processo e julgamento pelo Tribunal Especial.
Rio de Janeiro, 3i de Janeiro de 1934.
Pires Gaioso.

JUSTIÇA ELEITORAL
SECÇÃO IV
DA JUSTIÇA ELEITORAL

Art.
A Justi~a Eleitoral, com funções administrativas e contenciosas, terã. por órgãos: o Tribunal Superior.
na Capital da República; um Tribunal Regional, na Capital
de cada Estado, dos Territ6rios .que a lei designar e no Distrito Federal; juizes eleitorais, nas comarcas e têrmos judiciários.
§ 1°.° A lei fixará o número de juizes dêsses tribunais,
sendo o Superior presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal, e os regionais pelos vice-presidentes dos Tribunais da Relaf;;ão.
§ 2.°
O Tribunal Superior, além do seu presidente,
compõr-se-á de juizes efetivos e substitutos, de modo que
sempre dois terços de seus membros sejam escolhidos entre
os juizes dGS trilbunais regionais e o terço restante entre os
cidadãos de notável saber jurídico e reputação mbada
maiores de trima e 'Cinco anos e no exercício dos dil'CitOS
políticos.
.
§ 3.u Os tribunais regionais compOr--se-ão por proc3sso
idêntico, sendo dois terços de seus membros escolhidos entre os juizes ereitorais da região, e o restante entre os cidadãos nas condições exigidas pelo parágrafo anteriOI'.
§ 4.° Cabem aos juizes locai·s vitalícios, pertencentes á
magistra,tura e segundo a lei determinar, as funções de juiz
eleitoral.
.
.
§ 5.0 Aos magistrados eleitorais serão ltssegurlidas as
garantias da magistratura togada.
.
§ 6.° A Justiça :Eleitoral reger-se-á por uma lei organica, votada pela Assembléia Nacional.
Art. A' Justiça Eleitoral, que terá competência privativa nas eleições federais estaduais, e municipais, caberá ~
a) organizar a divisão eleitoral da União e dos Estados,
86 podendo alterá-la decenalmente;
b) fazer o alistamento;
c) tomar e propor as providéncias necessáris para que as
eleições se realizem no tempo. e na forma determinados em lei;
d) fixar as datas das eleições ordinárias ou extraordinárias, quando não estiverem previstas na lei, de maneira
que se efetuem, quanto possível, nos últimos ou nos primeiros mêses dos periodos governamentais;
e) resolver sObre inelegibilidades;
f) -conceder habeas-corpus em matéria eleitora!;
g) proceder á a.puração dós sufrágios e á proclamação
'<1os eleitos;
h) processar e julgar os delitos eleitorais.
'§ 1~oEm qualquer decisão final em matéria de alista-
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mamo, de inelegibilidade ~ de apuração e proolain·aollo /jos·
eleitos nos pleitos federais- e estaduais, haverá recurso para·.
o Tribunal Superior. A dooisão dêste Tribunal é .ditinitlva,.
sàlvo quando se tratar de inconstitucionalidade, habetUcorpus 'Ou maildado de segurança, casos em que haverl1 recurso para o Supremo Tribunal.
§ 2.° -Os trilbunais regionais' decidirão, em 11lUma iDltancia, sÔbre as eleições municipais, excéto nos caso'i."' Já
referidos, em que couber recurso para o ·Supremo Tribunal.
'Justificação do pro!e.to :apretentado
De acõrdo com as normas de trabalho formuladas pelo
eminente Deputado que· tão brilhantemente preside esta Uustre .comissão, cabe-me apresentar o projeto da secCl10 referente á Justiça Eleitoral, modelado em função do Anteprojeto constitucional e das emendas, cuja aprovação me pareceu
recomendJável.
'
Toda a matéria referente ao assunto continuou conden.
sada em dois artigos, paragra'feado eada um deles, com os
assuntos conexos.
tO primeiro artigo estabelece, em suas UrilÍas gerais, ..
organização da Justiça Eleitoral, ·e o segundo, as suas atribuições.
{IDm eonsequência desta orientação do trabalho, foram
transportados para o primeiro artigo, ,que vem substituir o
'de n. 65. do . Anteprojeto, alguns disP'Ositivos visivelmentemal colocado! no art. 66; são os referentes aos juizos eleitorais e ás garantias asseguradas á magistratura e1eitoral,.
os quais, por sua natureza, são muito mais vant.aJolamente
comportados no artigo que estabelece Os prin~{pio8 geral. de
organiza~ão desta Justiça.
tAloém desta transposição, o artigo atual se aprelonta modificado no sua forma, pela plena aceitação dada &\ omenda
:1.013, firmada pelo Sr. Clemente Mariani e outrol, nobres
Deputados da bancada baiana, e á sugestão que mandava
se declarasse que 'eram mantidas, as funções conteololu
e administrativas que;, atualmente, competem &\ J'uatloa
Eleitoral, sugestão -esta 'avalizada pelas firmas autorizadas
do ilustre DI'. J. F. de Assis Brasil ,e lia seus oompBuhelros de bancada.
Firmado na observação da prática recente do mecant.mo judiciário eleitoral, 8Ihalancei-me a, seguindo a orientação 'que, nêste particular, alvitrou a emenda 807. de nOI..
autoria, modificar profundamente o processo de eonsUtuição de justíf;a -especializada de que ora tratamos, formulando
a respeito uma' proposição, para a qual solicito uma especial atenção da ilustre e·dout81 Comissão.
O Anteprojeto constitucional. seguindo. com erelLos, u
linhas mestras traf;a9as pelo Código Eleitoral, manteve a
composição dos trmunais eleitorais com elementos emprea- .
,tados aos' dema.is tribunais do País. Parece-me que, oomo
medida de emerg-ência, num govêrno de transição e numa
época em que se ensaiava uana nova. legislação.. eleitoral,
com todas as dificuldades oriundas do desconhecimento dos
novos processos nela estabe~ecidos e do aparelhamento apressado dos novos institutos nela criados, aquela orientaçlo
era não só recomendável, com.o também capaz de produzir
os melhores x:esultados possíveis. como efetivamente, e para
honra da nossa cultura jurídica, se verificou nas -eleições de
, Mai-o do ano findo.
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.Passada, porém, esla primeira 'fase de organização e
de -experiência, cumpre eslabilizar o instituto,c que tão proveitosos resultados produziu, lornando-o completamente independente e assegurando, ao mesmo tempo, aos íntegros
magistrados que cumprem o seu dever nesta árdua esfera
do serviço público, as possibilidades de acesso capazes, não
tanto de estimular, como de recompensar os seus esforços
e, simultaneamente, selecionar os verdadeiros valores· para
as mais altas investiduras.
IAssim, estabelooe.mos a composição propqrcionaldesses
Trilbunais, com ·elementos provindos em seus dois ter~os da
própria magistratura: eleitoral, abandonando o processo atualmente em prática que consiste em desviar de seus afazeres normais, já por si nUlIllerosos e absorventes, Os juizes
dos tribunais regulares do País.
Dispõe mais o artigo, que· estamos comentando, que,
em todos os tribunais eleitorais, um terço dos lugares seja
preenchido ;por cidadãos de ilibada reputação e notáve:1 saber jurídico, assegurando dêste modo a possibilidade de se
ir colher e selecionar, a bem do serviço, os elementos de
valor que surgirem nos demais campos da atividade jurídica.
Aliás, já é hoje matéria pacífica, a vantagem que traz, para
os tribunais, essa possibilidade de inoculação de valores
pondel'áveis, tirados da vida trepidante e do manejo direto
das necessidades e dos sentimentos públicos, para levarem
para dentro da, serenidade dOlqueles augustos recintos, os
traços mais marcados da época, as vibrações mais suUs do
ambiente.
Como um indispensável traço de união, 6rgão, ao mesmo
tempo, de informa~ão e de ligação, mantivemos na presidência dos Tribunais Eleitorais os Vice-.Presidentes, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
da Relação. Finalmente o parágrafo 6°, que julgámos conveniente
induir, dispondo que a Justiça Eleitoral se regerá por uma
lei orgánica que a Assembléia Nacional votar, vem preencher uma lacuna existente no Anteprojeto, onde não se encontra, expressamente, declarado a quem comp-ete o estabelecimento dos detalhes de constituição e de funcionamento
deste grande aparelho jurídico.
O segundo artigo, correspondente ao de n. 66, do Anteprojeto elaborado pela Comissão nomeada pelo' Exmo.
Sr. Chefe do Gov.êrno Provis6rio, discrimina: 1°, a 6rbita
de ação da Justiça Eleitoral; 2°, o alcance da sua capacidade
jurídica e administrativa.
.
Desembaraçado o art. 66 daqueles dispositiv.os, que, melhormente se enquadravam no artigo referente á organização, a'parece o atual substitutivo, alterado ainda na ordem
da exposição dos assuntos e na substanoia de seus postulados
que foram, em geral, ampliadas em obediência ás sugestões
contidas em algumas brilhantes emendas recebidas no plenário.
Na exposi~ão das atribuições da Justiça Eleitoral, procuramos seguir mna 6rdem por assim dizer cronológica dos
acontecimentos, de modo a dar ao conjunto um aspecto lógico, de sequência natural.
Quanto ás alieracões de subslancia., foram devidas:
i O, á aeeltacão da. iãeia sugerida pela emenda 166, da
autoria do brilhante Deputado pelo Estado de Pernambuco,
.Sr... ,Arruda Falcão, mandando ampliar a 6rbita de ação da
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Justiça Eleitoral ás eleições estaduais e mUnIcIpais, pois,
como muito bem e sintéticamente <liz S. Ex., "é obvio, que
a reforma eleitoral ·essencial ao regime polítiec> do País, não
se deve restri,ngir ás eleições federais";
(20, á aceitação quasi integral da emenda autorizadamente firma.da pelo Sr. Soares Filho, ilustre representante
do Estado <lo Rio de Janeiro, não s6 corroborando a doutrina
preconizada na emen<ia 1066 acima referida, como também
delimitando o alcance dos recursos jurídieos, relativos ás
eleições municipais, os quais ficam restritos aos trbunais
regionais. Aceitando a sugestão eontida nessa emenda e que,
incontestavelmente, corresponde a. uma necessidade material, ;pois seria humanamente impossível ao Tribunal 6uperior desempenhar suas altas .funções se até lá pudessem chegar os recursos contra atos referentes a eleições municipais,
tornei, porém expresso -que, mesmo nestas eleições, ficava
resguardado o direito de recurso para o Supremo Tribunal
nos casos de inconstitucionalidade, habeas-corpus e mandado de segurança, casos que, por sua relevancia jurídica,
só podem ter seu processo definitivo naquella Suprema Côrte;
3°, finalmente,. a aceitação <ias tésoes suscitadas pela
emenda n. 951, dos eminentes Deputados Sr. Odilon Braga.
e outros, nobres repres-entantes do Estado de Minas Gerais,
as ·quais consistem em atriliuir á Justiça Eleitoral: ia, a di_
visão eleitoral da União e dos Estados, mantendo o plano
por um periodo minimo de dez anos; 2° afiXaçã1> das datas
para as eleições, quando não prevista em lei.
!Ao justificação desta emenda se encontra, principalmente, nas seguintes eruditas palavras que me permito transcrever das longas e brilhantes considerações formuladas pelo
seu primeiro signatário:
"'Na -livre organização dos distritos e1eitorai!,
sempl"e tiveram OS f.emperadores de rodízios e de esguichos o meio fácil de compensar e neutralizar as
minorias pertinazes que ousavam resistir aos conchavos partidários. Quem conhece os estudos feitos pelos
constitucionalistas francêses, a propósito das "découpages" arti'Íicialmente talhadas pelos partidos dominantes, "de maniére á favoriser ses ambiti(}Ds él.eetorales", denunciados :por Barthelémy Duez (Drõit
Consto pág. 305), e a crônica das famosas "Gerrymanders" da prática política norte-americana,· com:preende, desde logo, a evidente necessidade <la subtrair-se a distribuição territorial do eleitorado' ao
perigoso arbítrio da poUtiea."
ICom o aparelhamento e a latitude propostos no ·projeto,
que ora llJl)resentamos, fica a Justiça Eleitoral em condições
de continuar e quiçá, aprimorar o renome que esta magna
instituição :revolucionária tão merecidamente grangeou no
País. Com a independência que neste projeto se lhe confere, uma vez adotados na lei orgânica, que a Assembléia Na~ cional votar, os' princípios indispensáveis a uma bOa seleção dos elementos e ao preenchimento das pequenas defi-·
'Ciências técnicas. de e:x::ecução, reveladas no último pleito
,poderá a Justiça Eleitoral, -pelo saber, integridade e dedica.cão de ·seus magistrados, tornar-se o mais resistente reduto
'Cc que a Constituinte de 34 teI'lá erigido em defesa do regime
democrntico que m.stituir.
. Sala da Comissão de Constituição, 19 de Janeiro de 1934.
- ldálio Sardenberg.
.

DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITüRIAS
Venho desobrigar-me' da honrosa incumbência de rela'tal' a matéria contida no Título XII do Anteprojeto da Consl.itui<;ão, compreendendo as Disposições Gerais e as Disposições Transit6rias e emitir parecer sôbre as prescrições que aí
se contêm.
O assunto é por demais vasto e a estreitesa do tempo
concedido para o estudo dos textos que encerram normas
vitais, respeitantes aos altos interesses de nossa Pátria, não
permitem grandes explanações, mas, antes exigem o patriótico esfôrço de dotar a Nação Brasileira com a sua Lei Fundamental em satisfação aos justos anseios de todos os brasi·leiros.
Afastadas, pois, as competições doutrinárias, cumpriremos êsse dever cívico, imposto á nossa conciência de republicanos sinceros, votando um Estatuto Fundamental, nO qual
.se enfeixem as regras e princfpios necessários ao livre exer.cicio dos poderes públicos e se assegurem as liberdades e di.reitos individuais.
~sse é o meu firme e elevado propósito, extreme de. pre-conceito de qualquer espécie, isento de preocupações siste·máticas.
.
Assim, convencido de êrro, não hesitar~i em corrigf-Io.
Defrontam-se-nos para exame:
'
a) a delegação de poderes (art. 129 e seu parágrafo
'Único) ;
b) as pessoas e bens ante a lei brasileira (art. 130);
c) o estado de sítio (art. :13:1 e seus parágrafos);
d) o voto (art. :132);
e) a destituição dos cargos eletivos (art. :133); .
f) a criação de uma bandeira comercial, diferente da de
-guerra e a modificação desta (art. :134);
g) a reforma da Constituição e a vigência das leis anteriores (arts. :135 e seu parágrafo único e :136);
h) a transferência da Capital da União (n. I das Dispo-sicões Transitórias);
i) a votação da Assembléia Nacional, em sua primeira
'Sessão ordinária, de leis que regulem: o processo e julgamento perante o Tribunal Especial..-as atribuições dos Ministros de Estado, as funções, os deveres e a responsabilidade
·dos Interv.entores, a Estatuto: dos; Funcionários Públic.os;·"a
-organização judiciária, a organização e a liberdade de Im'Prensa (n. II das Disp. Trans.);
.
; j) as providências decorrentes da reforma da justiça
o4ns.• om e !Vedas Disp. Trails.);
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k) a eleição dos vinte e um membros do Conselho Su:...
premo da República, representantes dos Estados e do Distrito Federal (n~ V das Disp. Trans.);
l) a validade dos casamentos religiosos (VI das Disp.
'Trans.);
m) a dissolução da Assembléia Constituinte, a eleição daAssembléia Nacional ordinária e a promulgação da Constituicão (ns. VII e vm das Disp. Trans.).
PARECER
É êste o meu parecer, salvo as modificações· que me re-·
servo fazer-lhe, decorrentes da aceitação ou não das disposições que precedem a parte que me coube relatar e sôbre a·
qual o externo:

Delegação de poderes (art. 129 e seu parágrafo único)

A investidura de cargos eletivos, oriunda da soberania:
popular, não permite aos mandatários o direito de delegarsuas atribuicões.
A deferência, que assim se presta aos termos do mandato,_
é respeito estrito á lei. que as discrimina, como emanação
suprema de' uma vontade soberana e as estabelece para manter, pela harmonia e independência, o equilíbrio dos poderespolíticos nos quais se concentra o Govêrno.
Êsse desdobramento de funções é basilar no regime que
implantãmos a 15 de Novembro de 1889, que procurámoS'
consolidar e ao qual repugnam a vitaliciedade e a hereditariedade como prerrogativas de govêrno e o poder como privilégio exclusivo de um só. Foram êsses inconvenientes gravíssimos que o .surto revolucionário de 1889 destronou e banIU que a arrancada gloriosa de 1930 não pretende reviver e
que a República Bra:sileira não tolera porquê não são compatíveis com a sua própria estabilidade. Se a delegação acarreta males ás instituições, peores ainda resultariam .da absorção 'das funções de qualquer dos poderes. Falhariam estes:
por completo á missão que lhes é confiada eom atributo in-o
separável de sua própria natureza e no interêsse da coleU-vidade.
O retOrno ao sistema de soberanos e ·súbditos, a:
que nos pode conduzir a facilidade das delegações de atribuições, não encontra apOio em nosso meio, não tem guaridanos nossos sentimentos democráticos. Vale, portanto, impedir que se acumulem em um dos poderes a função de qualquer {)utro.
A Nação Brasileira, com efeito, mantendo comof{)rma degovêrilo o regime representativo, adotou a divisão de poderes que lhe é fundamental.
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario são limitados ('8Irt. li do Anteprojeto) e entre si harmÔnicos e in.
dependentes•
. -o_~_
Essa teoria da divi~ão de poderes .que os Constituintes:
dé" Filadélfia, ao discutirem os fundamentos da Constituição<
que elaboraram, consideravam a mais formosa, garantia da:
liberdade, não é preciso repetir-se a esta Comissão de técnicos, que ela não é nova; que Aristóteles já a expunha, Locke
a examinava, e Montesquieu lhe dava a forma de dolJizi'na.
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.
~sse$ poderes, oomo órgãos da soberania nacional, exercem, por si proprios, as atribuições que lhe foram confiadas.
dentro da esféra de ação específica de cada um deles.
Enfeixá-los na mão de um só indivíduo ou de uma. lk)
corporação, seja por direito de conquista, seja por consequência de eleicão, constitue, necessariamente, a tirania, comorefere Milton no seu livro Constituição do Brasil, repetindo
palavras de Mádison, no Federalista.
O retôrno ao sistema de soberanos e súbditos, a que nos
pode conduzir a facilidade das delegações de atribuições de
um para outro poder, não encontra apóio nos nossos sentimentos democráticos. E é, justamente, para coibir essa prática abusiva, sem fundamento algum em texto constitucional, e de impedir assim que se acumule num dos poderes a:
função que a qualquer dos outros caiba, que opino pela conservação dêsse dispositivo, cuja redação, aliás, modifiquei..
Pessoas e bens ante a lei brasileira (art. 130)

Regulando a capacidade, o regime dos bens e as relações
jurídicas de todas as pessoas domieiliadas no Brasil, exercemos assim ato decorrente de nossa soberania.
São as nossas leis internas que regulam as ações dos indivíduos, são os 'nossos tribunai3 e juízes que solucionam os~
seus conflitos.
E, nessas atribuições, .se enquadra tudo quanto respeita
a vida, direitos e deveres de nacionais e estrangeiros sóbre os
quais nossas deliberações recaem e se executam por fôrça
de nossa pr6pria autoridade.
O nosso País.tematravessado o largo período de sua vida..
política, desde o Império, adotando e defendendo o princípioda lei nacional, regulando-se, assim, os brasileirOc) pela lei
brasileira quanto á capacidade, á familia, e nã·o pela lei do·
lugar em que se encontram domiciliados ou residindo.
Não cabe na estreiteza dêsse parecer, maior dissertação'
sÔbre a conveniência ou inconveniência dos benefícios da lei
de domicilio, que se pretende -implantar no nosso Pais comoregra geral, em substituição áquela.; () que não me parece
aconselhável é que se l'evogue por um dispositivo constitucional, o princípio estabelecido na Introdução do Código Civil, rompendo-se assim, de chôfl"e, com as nossas tradições,
pondo até a família - sã-o palavras de Pontes de Miranda á mercê da mudança domiciliar dos cônjuges.
Não é só. Atenda-se, também, aos judiciosos conceitos dE!'
Carlos Maximiliano, no discurso pronunciado nesta Assembléias a 4 de dezembro do ano passado.
Ora, diz êle, "saltar de momento de um princípio para.
outro, sem procurar um meio têrmo, uma passagem, um intermédio, não é de homens de Estado. Cumpre v.elar pelo'
que os familiarizados com assuntos jurídicos denominam Direito IntertemporaI.
É preciso que a lei, se muda completamente de um sistema, indique como essa passagem se dará, como ficam os
institutos estabelecidos sob o regime antigo, ou que estão em·
andamento no momento da reforma".
:tsse art. 130, poderá assim abrir também a porta de
...... _~des, indenizações por vias diplomáticas ou por decisõelr
. "o-déC"trwunais internacionais.
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Se, com efeito, prevalecem razões para a preferência
-pela lei do domicílio, cabe á legislação ordinária, determi-nar com as necessárias cautelas, e na conf.ormidade dos imperativos categóricos da ordem pública e privada que no
'Inomento pos~am influir.
Opino, assim, pela supressão.
Estado de sítio (art. 131 e seus parágrafos)
O estad.o de sítio não é mais do que a suspensão temtotal .ou parcial, das garantias individuais nos casos,
'pelo modo e forma determinada em lei.
É o estado de sítio um dos assuntos mais discutidos e
.estudados pelos mestres do direito constitucional, cujas opiniões se dividem, focalizando-as, cada um deles, com os melhores argumentos.
O problema é, pois, árduo e oomplexo; faço apenas algumas considerações com o desejo de apresentá-lo, com o necessário relevo, sem entrar, tooavia, em maiores detalhes,
.pela angústia d.o tempo.
Dou o meu voto, revestindo o meu espírito também da
maior tol-erancia para examinar o assunto, no p.onto de vista
,do inlerêsse da Nação.
'
Melhor seria que essa medida de exceção não fôsse
admitida em um regime constitucional, porquê facilmente se
transforma em um máu instrumento posto ao serviço de um
'poder que, em lugar de exercitá-la no sentido da segurança
,da ordem ;pública,que é, como sabeis, a suprema. aspiração
-das sociedades organizadas, assim não procede.
Entretanto, é pI"eciso convir, que se o estado de sitio é
-um mal, êle preeura evitar um mal maior, como entende
notável constitucionalista argentino, e êsse mal maior não é
sinão a subversão da ordem, da vida normal do Estado, por-quê liberdade seni-~rdem, sem o império do direito e a continuidade dos serviços, é anarquia.
A repressão material, necessária nas ocurrências anor,mais da vida do Estado justifica, portanto, e requer, essa
'providência restritiva, justamente para o bem geral e quan·do falecem os recursos ordinários e comuns para dominá-las.
É claro qu·e medida de tanto rigor reclama as precau- :
cões contra -o arbítrio, a prepotência, os atentados, vexames
-e injustiças nos atos de repressão. Daí a necessidade que não
ultrapasse, no seu exercício, o que seja justo e razoável e o
circunscreva ao absolutamente imprescindível para que a.
:ordem se restabeleça; não se ofendam os altos interêsses da
·comunhão sem, todavia, esquecer o respeito e a. oonside1'1lção
·que os pr6prios culpados merecem.
Assim, ao mesm.o tempo que no estado de sítio tem lugar
,a sanção, também não se despreza ,a defesa.; si se tolhe a li,berdade momentaneamente, impõe-se por igual a obrigação
de restituí-la, a. breve instante, afim de que não periclitem
direitos invioláveis, que a lei prometeu, formalmente, prote.ger, e c,onstituem o alicerce massiço em que repousam a segurança e o bem estar da Federação Brasileira.. Por isso
mesmo,se a marcha. dos acontecimentos vier um" dia pertur"bar' o funcio'namento regular e aroeiro das nossas atividades
- o quepraza aos Ceus não suceda - e tivermos de lançar
mão de inedida-s coercitivas, é dever impedir 'o exagêro da
~aculdade repressora, apontando-se aos responsáveis' pelos
~porária,

excessos as penas para seus crimes e estabelecendo os meio&de torná-las efetivas. A segurança do Estado, a salvação da
ordem pública, os perigos a que a Nação esteja, porventura,exposta, legitimam, não resta dúvida, a suspensão das garantias constitucionais, mas não exime de culpa -os autores dos'
atentados iDjustificados contra a liberdade, nem acoberta
ninguem com a impunidade que a execução do sítio acarreta.
A bôa regra está, consequentemente, em conceder a medida,
mas em têrmos tais que não se transforme ,em estado permanente de falta de garantias.
Modifiquei êste artigo em alguns pontos e suprimo outros.
Pareceu-me melhor a redação que dei ao artigo primeiro, conservando as palavras "insurreição armada", em,
vez de "verificada insurreição armada do povo ou da tropa".
Uma insurreição armada tem a brutalidade de um fato,
instantaneo, dispensa verificaçã·o porquê se denuncia e se'
afirma por si mesma.
A esta consideração sobreleva a de não prevermos em:
nossa Constituição, como coisa normal e dir-se-ia periódica'
"a insurreição armada da tropa"~ Não somos, graças a Deus,.
um país de indisciplina e anarquia dos quarteis, de pronun-·
ciamentos e caudilhagem.
Quando "a tropa se insurgir", tratar-se-á caracteristicamente duma insurreição armada, mas para esta, seja de··
paisanos ou de soldados, os poderes do Estado estão habilitados com a decretação do sitio.
Suprimi a parte final do número 4. Nas medidas de exceção ;prescritas para o estado de sítio, não é permitido o·
degrêdo.
Suprimí do númer·o 5 as palavras "ou fundados motivos
de nela vÜ'=a participar", no interêsse de afastar o arbítrio,
pois nas palavras anteriores a estas - autoria ou cumplicidade,.
estão os .dois modos de participaçã-o. Aí se compreende tam·
bém todâ= e qualquer forma de coparticipação.
Dêsse número, eliminei ainda os dois períodos finais,.
porquê se me afigura mais seguro e mais eficaz o recurso
dos pacientes ao Poder Judiciário, como já se permite no·
§ 5°; contra a ilegalidade -da coação e o que poderão, fazer,.
logo após, a detenção sem maior delonga.
.
O n. 6 redigí como está no substitutivo e assim opinando, adotei os judiciosos fundamentos da emenda n. 499, porquê, com efeito, não é possível permitir que, sem funções'·
constituintes, a Assembléia Nacional possa estabelecer leis
adicionais, e faltar assim ao princípio seguido que requer
poderes especiais para o exercício da função constituinte.
~te artigo está, todavia, evidentemente. deslocado nas:
Di~posicões Gerais.
.
Deveria, em rigor, ser transportado para Título vm _.
Da Declaração de Direitos e Deveres - como se encontr~
aliás, em várias constituições estrangeiras.

o 'Voto

(art. 132)

Os depositários da confiança popular provêm d-o eleito-o
rad-o que os escolhe; exercendo o seu direito de voto.
Longe de tornar êste obrigatório, o ideal seria o exereíc~o.e:;pontaneo,
capaeitand<l-se o eleitor de seu importan-:,"';'-";':..
';

:=::::;.::::,:::::;:--=.......;..,~--
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-tissimo dever de escolher livremente os seus representantes,
ins.pirado no mais são ;patriotismo, na defesa de sua liber·dade e das liberdades políticas.
Ao legislador incumbe resguardar êsse direito contra a
.~orrupção, a fraude, garantindo-o plenamente porquê essa
·garantia se traduz na subsistência do próprio regime repu'blicana.
O texto do art. 132 não satisfaz nem pelo seu conteúdo,
-nem pela forma porquê o enuncia.
Não resolve se o voto é secreto; admite que assim possa
ser, mas não expressa a vontade do legislador sôbre a ma.-neira da manifestação•.
Se o voto é secreto, já. é 'Por sua natureza indevassável;
inútil é repetir essa afirmação.
De sorte que, ou a Constituição firma, desde logo, o voto
secreto como regra para a escolba dos representantes da so'berania 'Popular e, neste caso, desnecessário é declará-lo indevassável, porquê essa qualidade é dêle substancial, ou então confia á legislatura ordinária a escolha do melbor pro,·cesso ou forma da livre manifestação da vontade do eleitorado e alí serão adotadas as providências que assegurem a
·eficácia absoluta dos direitos do corpo eleitoral.
Meu alvitre, é que, se intentarmos resolver o assunto na
Assembléia Constituinte, se substitua o art. 132, pelo que
-apresento, ou se redija, conv-enieniemente, () de n. 99, in'cluindo-se neste o voto secreto.
·Como se propõe nas Disposições Gerais, é que, me 'Par€ce,
-não deve ficar.
O requisito de indevassável é inerente, como dissemos
:acima, á própria natureza do voto secreto.
Destituição de cargos eletivos (art. 133)
.
É uma inovação perigosa, a conservação dêste artigo na
-nossa. lei organica.. Repelem-no as nossas tradições, usos e
'-costumes.
Somos um vasto País em que, excetuando-se um ou outro
·Estado, não existem partidos políticos de idéias feitas, de
-sistêmas assentados ou de tradições históricas.
As nossas organizações partidárias têm tido vida efê'mera; são antes agrupamentos personalistas, que se formam
nas proximidades das eleições para a conquista dos cargos
eletivoS e depois de efetuados os pleitos, quasi sempre desa'})arecem.
. Não temos ainda uma opinião pública, suficientemente
·,educada e cujas aspirações sejam representadas nos seus
-partidos políticos, aliás condição essencial para. a vida do
-Estado, e, portanto, uma necessidade, e assim não é aCOWle'lhável adotar, por enquanto, certas fórmulas exteriores, que
86 podem prejudicar a marcha regular de nossas instituições,
como essa destituição dos cargos eletivos, o que, nas neces:sárias oportunidades -em que, porventura, se tivesse de exercitá-Ias, longe de acabar com as agitações e abalos do mo'mento, só poderiam agravá-los.
"Três ou quatro bancadas numerasas, bastariam para
destituir, em maioria ocasional, o Presidente da República
"de seu cargo e cessar Q mandato de quantos Deputados cais:~In no desagrado dos governos ou dos chefes parlamentares,
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·,quando é certo ainda, que no nosso direito político não há
mand'afo imperativo.
,
As maiorias parlamentares, pelas circunstancias com que
:se formam, estão, particularmente, expostas aos extravios dos
ca,prichos e das paixões.
Os Deputados, no exercício do seu mandato eletivo. são
invioláveis pelas suas opiniões, palavras ~ votos; o mandato
·coexiste com esta inviolabilidade. ~les não representam os
distritos que 05 elegem, mas a Nação.
"No direito constitucional brasileiro, ensina o douto
'Paulo de Lacerda, não há revogação de mandato p'olítico,
mas a perda, em virtude de empeachment de sentença crimi'lial e de incompatibilidade".
Sujeitar-se o mandatário, ao juizo e julgamento de outros mandatários, nem sempre isentos dos extravios, a que
me referi, se me afigura um flagrante desrespeito á autoridade superior do mandante, que é' 'o Povo, único soberano
-no regime democrático.
Por tudo o que expús, opinei pela supressão dêste artigo.

Bandeira Nacional (art. 134)
O Brasil não tem bandeira de guerra. Esta é exceção,
'sendo a paz a nossa regra, o nosso constante objetivo.
Buscamos de preferência o arbitramento e s6 no ma'lOgro dêste é que poderemos recorrer, aos meios extremos.
Está escrito no art. 32, letra h. última alinea, o pro-cesso conveniente para dirimir conflitos, com o qual se in-eompatibiliza uma bandeira de guerra. ,
Repete-se nó art. 77 o nosso empenho pela paz.
A nossa bandeira é símbolo da nossa nacionalidade;
mantenham-se no dispositivo as suas côres e se confiem á
legislatura ordinária as ],1rescrições sÔbre o seu uso, assim
como a sua modificação e a criação do pavilhão representativo da nossa atividade comercial.
Dei a êste artigo a redação que se encontra no substi'tutivo.

A reforma da Constituição (art. 135 e seu parágrafo 'único)
As leis, e entre elas a organica de um Estado, não po'dem ser imutáveis.
Os deveres impostos a governantes e governados. indistintamente, referentes á guarda e fiel observancia de uma
-Constituição, não colidem com a mudança das disposições
.que nos regem.
Pelo contrário, coTocando o culto da Pátria acima de
todos os interesses e praticando tudo quanto se reclama e
'exige para o seu progresso moral, intelectual e material,
cumpre-se a maior das obrigações de verdadeiro patriota.
'Terão as leis de acompanhar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das instituições, melhorando-as e atualizando;..as com objetivo de satisfazer a comunhão. Não podem,
consequentemente, estar ao sabor e aos caprichos dos pru~idos reformadores .
.Jus.tificadas são as exig~ncias para as reformas.
Adotamos a fórmula do Anteprojeto.
~7_::==::=:;~'::=-':-;--:
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Vigência das leis anteriores (art. 136)

Visando o bem comum a utilidade social, a autoridade
das leis anteriores não deverá desaparecer, se estas ainda
oonsultam seus fins e não colidem coIDi as novas disposiçõe~
legislativas .
A estabilidade das garantias e concessões individuaisou coletivas necessitam da providência salutar que êste artigo consagra.
Mudança da Capital da União (n.1 das Disp. Trans.)
O número 1 das Disposições Transitórias trata da mudança da Capital da União. É reprodução de velho preceito:
da Constituição de 1891, que até o momento não foi executado.
O cumprimento dessa determinação corresponde a uma
justa aspiração, cuja realidade merece ser traduzida no fato.'
material -objetivado.
Se as exigências de ordem pública, como -parece, re-clamam a instalação da séde do nosso Govêrno em local,
mais conveniente, não há que adiar a realização dêsse propósito. Para que não se prolongue, por tempo indeterminado, a satIsfação do preceito constitucional, parece-me queêste número vem de alguma sorte corresponder a essa justa·
aspiração. E. desde que não está escolhido ainda o locaL
para onde deva ser transferida a Capital da União, opinei
pela modificação da redação dêste número in principium.
ISuprimí também as palavras finais "Estado de Gua-·
nabara", deixando a denominação do futuro Estado á sua-.
Assembléia Legislativa.
A votação da Assembléia Nacional. em sua primeira sessão-

ordinária de leis que regulem: - O processo e julga-m,ento perante o Tribunal Especial, as atribu.ições dosministros de Estado, as funções, Q$ deveres e a respon-·
sabilidadedos interventores, o estatut() dos funcionários
públicos, a organização judiciária, a organização e liberdade de imprensa (n. ll. das Disp. Trans.)
Determina êsse número que a Assembléia Nacional vo-tará, em sua primeira sessão ordinária, as leis que regulem:
o processo e julgamento perante o Tribunal Especial, de quecogita o artigo 42 do Anteprojeto, que o destina a. conhecer
e julgar os crimes do Presidente da República; as atribuições dos Ministros de Estado, que são· auxiliares do Presidente da República, nos t-ermos do art. 44; as funções, os·
deveres e a responsabilidade d03 interv-entores, decorrenteg.;
dos casos de intervenção nos Estados, previstos no artigo 13
e seus parágrafos; o Estatuto dos Funcionários Públicos,
justa providência que o artigo 91 d-etermina; a organização·
judiciária, prevista pelQ artigo, 49 e, por fim, a liberdade'
de imprensa, que deve ser uma realidade, nunca posta em
dúvida.
Bem orientada, a Imprensa é elemento indispensável á
administracão pública; e constitue fator preponderante na.
boa marcha dos negócios públicos. Reflete, no regime de
opinião, -o sentir e o querer da comunhão social, orienta e iacilitaa. solução dos problemas em f6co. Constangê-là, diminuir-lhe o raio de ação, é sufocar a livre manifestacão do
pensam~nto. é amordaçar ,a. opinião, que não deve ter peias.
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nem embaraços nas verdadeiras democracias, como a nossa,
que reconhece êsse direito e concede essa ampla liberdade
no art. 102, § :1.3, moldes êsses dentro dos quais ficou traçada a orientação que a Assembréia Nacional Ordinária há
de obedecer para organizá-la.
Não basta. querer ser livre, já dizia Pimenta Bueno, é
preciso saber sustentaI" a liberdade para poder gozá-la.
Todas essas leis que êsse número determina sejam votadas na primeira sessão da Assembléia Nacional, são necessárias àqueles preceitos constitucionais, para que tenha,
cada um dêles, a sua boa, integral e efetiva execução, sem
delongas prejudiciais.
Acrescentei a êsse número as letras g e h, sugestão de
emendas que, pelos seus fundamentos, se me afiguram aceitáveis.
E, como não me par-ecesse também possível á Assembléia Nacional votar, em uma s6 de suas sessões, todas essas
leis, acr-escentei á redação dêsse número as palavras que
se lêm.
Providências decorrentes da reforma da Justiça (ns.
IV, das Disp. Trans.)

m e'

Encel"ram êsses números providências complementares
aos atos da reforma da Justiça de que se ocupam os artigos
47 e seguintes da Secção III do Anteprojeto.
De reformas que obedecem ao interesse geral, não poderá resultar prejuízos a direitos individuais, anteriormente
garantidos por leis que a pr6pr-ia Constituição manda vigorar.
Conciliam-se estas, com as vantagens reclamada~ pelo
bem geral.
Eleição dos vínte e um membros do Primeiro Conselho Suprem,o da República, represe,ntantes dos Estados e do
Distrito Federal (n. V das Disp. Trans.)

Dispõe êsse número sôbre a eleição dos vinte e um
membros do Primeiro Conselho Supremo da República.
É, como se vê, uma determinação de caráter não permanente, que diz respeito ao primeiro preenchimi:mto de cargos
políticos, o que pode se conter nesta parte da Constituição.
Validade dos casamentos religiosos (n. VI das Disp. Trans.)

Trata da validade de casamentos religiosos.
O casamento legal é o civil, nos têrmos do artigo f 08.
Podem contraí-lo todos os que se mostrem legitima.mente
habilitados. Nesse número se incluem aqueles que se encontrem em situações, d·e fato, repugnantes á lei, mas que
esta poderá validar' mediante o preenchimento das forma.
.
lidades que determina.
Vê-se que não há necessidade do provimento que o número VI encel"ra.
A proteção especial que se promete á família s6 se
torna efetiva quando esta regularmente se constitue pel'O casamento eivil. F6ra disso não deve haver transigências,
sob pena de falsear-se essa promessa de amparo oficial, e
abrir-se a porta aos abusos. Não há fugir: ou os interessa""~ _~~~,se~tWordinam ao preceito legal e regularizam sua. ~iVOLUME

x
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tuação juríoClica, -ou dêle se apartam para se sujeitarem ás
oonsequências de infração. Em qualquer dêsses dois casos
não deve haver hesitações que abalem o império da lei.

e

Dissoluçã(j, da Assembléia Constituinte
a eleição da Assembléia Nacional Ordinária (n. VII das Disp. Trans~)

A eleição da AssembMia Nacional é eonsequência da
normalização da vida do País, uma vez outorgado o seu
Estatuto Fundamental.
Parece-me, porém, desnecessária a primeira parte dêste número quanto á dissolução da Assembléia Constituinte,
porquê isso decorre do ato de sua convocação. Bastaria, a
meu ver, que se redigisse o n. VII como o redigí.
Pro11l1Ulgação da Constituição (n. VIII

das Disp.

Trans. j

A outorga da Constituição marc~rá o início de uma
nova éra e unânimes são os votos para que no contexto
dessa Lei se integrem todas as aspirações da coletividade
brasileira e se resguarde a estabilidade de nossas instituições, fortalecendo a indissolubilidade de 'nossa união e garantindo o maior progresso e grandeza do Brasil.
Nas Dis,posições Transitórias, acrescentei os números
IX e X, em que se encontram medidas de alta relevancia.
O primeiro provém de uma emenda em que se determina que a eleição dos primeiros presidentes constitucionais dos Estados, se fará pelo mesmo modo pelo qual fôr
eleito o primeiro Presidente da República, não se aplicando,
tambem. aos actuais delegados do Govêrno nos Estados as
óisposições do ar1. 101, do Anteprojeto (Secção III Dos
Inele(Jíveis) •

Reporto-me ao parecer sôbre a emenda do número anterior e, assim sendo, penso, a presente emenda deve ser incluida em um dos números das Disposições Transitórias.
O segundo é um aditivo propôsto pelos representantes
do Estado do Amazonas, provendo a indenização a êste devida, por prejuízos decorrentes da incorporação do Território do Acre ao patrimônio nacional.
Estou convencido da justiça dessa pretenção, amparada por cento e cincoenta deputados, que a subscrevem, e a
apoiei, regimentalmente, aceitando as razões que a justificam.
Verdade é que ne artigo 85. § 2°, do Anteprojeto de
Constituição, se estabelece o direito de compensação, que
compete aos Estados quando privados de parte de seus territórios.
Mas, trata-se ne5se dispositivo de reger casos futuros,
ocorrentes posteriormente á promulgação da nossa Lei Fundamental, e seria de objetar-se quanto á inaplicabilidade
respectiva no caso que a bancada amazonense procura solucionar.
Parece-me, p-orém, que, estabelecido e aceito o principio de compensações, reconhecido· o direito incontestável
do Estado de Amazonas, não será demais dispor que, na
conformidade do precitado artigo e -parágrafo, se amplie ao
mesmo Estado a providência reclamada no aditivo em
questão.
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Para -tanto bastaria, a meu ver, que se acrescentasse
ao parágrafo mencionado uma alinea abrangendo o caso
em apreço, se não se preferir que nas Disposições Transitórias se legisle sôbre {) assunto, conf.orme opinei.
CONCLUSÃO

Estudei o que me coube relatar e, sem dúvida, não teria
acertado sinão na leal e sincera enumeração do meu parecer
que se funda no verdadeiro desejo de contribuir com o meu
esfôrço e melhor vontade para a marcha regular dos nossos trabalhos.
TíTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(Substitutivo)
Art. 129. É vedado a qualquer dos três Podêres delea~ suas atribuições.
Parágrafo único. ~ O cidadão, invesLido em função de
qualquer dêsses Podêres, não poderá exercer as de outrú.
Art. 130. A Assembl€ia Naciunal, na emergência de
agI'essão estrangeira ou insurreição armada, poderá declarar em estado de sítio qualquer ponto do território nacional, observando o seguinte:
1°, o sítio não será primitivamente decretado por mais
de sessenta: dias, podendo ser prorrogado, uma ou mais vezes, por igual prazo;
2°, o sítio, além da censura á correspondência de qualquer natureza, limitar-se-á a restringir a liberdade de locomoção, reunião, tribuna e imprensa. Mas a circulação
dos livros, jornais ou de quaisquer publicidades não será
de modo nenhum embaraçada, desde que seus autores, diretores ou editores os submetam á censura. A suspensão de
um periódico, por inobservancia da censura, efetuar-se-á,
por mandato judicial, a pedido do Ministério Público e ouvido o diretor daquele, tudo no prazo máximo de 72 horas;
3°, nenhum detido do sítio será, sob motivo algum, re.colhido a edifício ou looal destinado a réu de .crime comum,nem desterrado para trechos desertos ou insalubres do território nacional, ou distantes - mais de mil quilômetros do
;ponto onde a detenção se efetuar;
4°, a prisão não será acumulada com destêrro;
5°, ninguem ·será, em virtude de sítio, detido Ou conservado em custódia, senão por necessidade de defesa nacional, em caso de agressão estrangeira, ou por autoria ou
cumplicidade na insurreição;
6°, ·0 sítio não se estenderá aos membros da Assembléia Nacional, do Conselho Supremo, do Supremo Tribunal,
dos Tribunais de Relação e Eleitorais, do Tribunal de Contas, do Tribunal Militar de Apelação e aos magistrados federais,bem como dentro das respetivas circunscrições aos
governadores, secretários de EsLado, membros das -A.ssambléias Legislati'vas e magistrados estaduais;
7°, cessado o estndo de sitio, cessam, "ipso fato" os seus
efeitos.
§ 1.0 Nã.o se achando reunida a .A5sembléia Nacional e,
observadas ai prescrições deste artigo, poderá o sítio ser
gar
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decretado pelo Presidente da República, antecedendo aquiescência da Comissão Permanente. Neste caso, o voto da
Comissão Permanente importa Ii1'" eonvocacão automática
da Assembléia, para se reunir extraordinariamente trinta
dias depois.
§ 2.0 Reunida a Assembléia, o Presidente da República,
dentro de três dias, em mensagem especial, relatará, motivando"-as, as medidas de exoecão que' houverem sido tomadas, e remeterá os inquéritos e todos os documentos que a
elas se refiram. A Assembléia se pronunciará, então, aprovando ou :suspendendo o estado de sítio.
§ 3.0 As autoridades, que tenham ordenado tais medidas, serão, civil e criminalmente, responsáveis, pelos abusos
cometidos.
§ 4.° Durant€' o sítio o Presidente da República determinará, por decreto, o obj'eto e os limites da censura, que
não se exercerá senão nos têrmos estritos dêsse ato. Não
será censurada a publicacão de atos oficiais de qualquer
dos Poderes da República, salvo as medidas ·de natureza
militar.
§ 5.0 A inobservancia das prescrições dêste artigo tornará ilegal a coação, e permitirá aos pacientes recorrerem
ao Poder Judiciário. Não será, todavia, sujeita ao exame
judicial a declaração do estado de sítio pela Assembléia ou
a decretação do mesmo pelo Presidente da República se,
neste caso, anteceder aquiescência da Comissão Perman€'nte.
§6.0 Lei ordinária regulará o estado de sítio, em caso
de guerra.
Art. 131. Fica adotado o sistema do voto secreto para
todas as eleições federais, estaduais e municipais, e a votação se fará por processo que a assegure de modo absoluto.
Art. 132. A lei poderá estabelecer o pavilhão comercial e modificar a bandeira nacional, mantidas, porém, as
.
suas côres atuais.,
Art. 133. A Constituição poderá ser reformada. mediante proposta de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da Assembléia Nacional, ou de dois têrços dos Estados, no decurso de um ano, representado cada um dêles pela
maioria de sua Assembléia. No primeiro caso, a reforma
eonsiderar-se-á aprovada, se aceita, mediante três discussões, por dois têrços de votos dos membros presentes da
Assembléia e do Senado Ou Conselho Supremo em dois anos
consecutivos. No segundo caso, se aceita mediante três disc,ussões, por dois têrços de votos dos membros presentes da
Assembléia, no ano seguinte á proposta dos Estados.
§ LO Aprovada a reforma da Constituição, será incorporada ao seu texto e publicada. com a assinatura da Mesa
da Assembléia Nacional.
Art. 134: - Continuam em vigõr as leis que, explíci ta ou
implicitamente, não contrariarem as disposições desta COII.Stituição.
As emendas oferecidas ás Disposições Gerais constam
de impresso, que me foi distribuido, 'e estão catalogadas,
.
sob os números seguintes:
N. i3, do Deputado Nogueira Penido; n. 21, do Deputado Miguel Couto; n. 36, dos Deputados Pereira Lira, Odon
Bezerra e Veloso Borges; n. 78, do Deputado Pontes Vieira;
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Augusto Cavaleanti. Arruda Falcão, Godofredo Viana e
Costa Fernandes; n. 240, do Deputado Luiz Sucupira; mímero 326. do Deputado João V.ilasbôas; n. 499, dos Deputados Lino Leme e Antônio Covêlo; n. 504, do Deputado
Fábio Sodré; n. 595. dos Deputados João Miguel Vitaca,
Valãemar Reikdal, Francisco de Moura, Guilherme Plaster,
Mário Manh'ães, Vasco de Toledo e Antônio Penafort; números 75f. 752, 753, ~54. 755, 756. 757, dos Deputados AI..
cantara Machado, C• de Melo Neto, A. C. Pacheco e Silva,
A. Siciliano, Pinheiro Lima, Cincinato Braga, Roberto Simomsen, Carlota P. de Queiroz. Abelardo Vergueiro César,
Horácio Lafer, José 'Carlos de Macedo Soares, Plínio Correia de Oliveira, Th. Monteiro de Barros Filho, Barros Penteado, José Ulpiano, Abreu Sodré. Manoel Hipólito do Rêgo.
M. Whatelly, C. Morais Andrade, Almeida Camargo, Henrique Baima e Oscar Rodrigues Alves; n. 942, dos Deputados
P·ereira Lira, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide e Irenêo
Joffily; n. 1.060, dos Deputados Medeiros Neto, Leôncio
Galrão, Pacheco de Oliveira, Átila Amaral, Gileno Amado,
Artur Neiva, Paulo Filho, M.arques dos Reis, Francisco Rocha. Lauro Passos Arlindo Leoni, Clemente Mariani, Edgar
Sanehes, Alfredo Mascarenhas. Arnold Silva, F. Magalhães
Neto e Manoel Novais; n. 1. 164. do Deputado Xavier de
Oliveira; n. 1.185, dos Deputados Abelardo Marinho, Antônio Penafort, Francisco de Moura, Edmar da Silva Carvalho, Eugênio Monteiro de Barros, Agenor Monte, Domingos
Velasco, Humberto Moura, Alberto Surek, Valdemar Falcão,
Pontes Vieira, Leão Sampaio, Mário Manhães, Antônio Rodrigues de Souza, Gilbert Gabeira. Plínio Tourinho, Sebastião de Oliveira, Martins e Silva, Luiz Tirelli, Edwald Possolo. Augusto Amaral Pacheco, Cunha Melo, Prado Kelly, e
Francisco Veras; n. 1.241, dos Deputados J. Ferreira de
Souza. Adroaldo Mesquita da Costa, Nogueira Penido, Barreto -Campelo, Leão Sampaio e Luiz Sucupira.
Essas emendas foram oferecidas a cada um dos artigos
na ordem seguinte:
Ao art. 129: ns. 751, p. 21; 585 p. 17.
Ao art. 130: ns. 200 p. 9: 1.241 p. 60; 1.164 p. 55.
Ao art. 131: ns. 13 p. 2; 21 N. p. 3; 78 p. 8; 326 p. 11;
499 p. 13; 504 p. 15; 752, 753 e 754 p. 22; 1.060 p. 38.
Ao art. 132: ns. 174 p. 9; 755 p.23; 1.060 P. 38.
Ao art. 133: ns. 756 p. 23; 1.060 p. 38; 1.185 p. 58.
Ao art. 134: ns. 36 p. 6; 240 p. 10; 1.060 p. 38.
Ao art. 135: ns. 757 p. 24; 942 p. 37; 1.060 p. 38.
Ao art. 136: não há emendas.
Aceitas as de números 751, 754, 756 e 1.060.
Aceitas ·em parte as sugestões das ae ns. 21 N, 200,
240. 499, 504, 755 e 1.241.

DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS

I - D Presidente da República. para o fim de ser transferida a Capital da União para um ponto central do território nacional, nomeará, logo que esta Constituição. entrar
ilm vigõr,. uma Comissão que, sob as instruções do Govêrno,
procederá a estudos de várias localidades adequadas á sua
in~talação. Concluídos tais estudos. serão presentes á
AsIlAmbléia Nacional, que escolherá o local e tomará, sem perda
de tempo, as providências necessárias á mudança. Efetuada
esta, o atual Distrito Federal passará a constituir um Es-
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tado, com a denominacão que lhe dér a sua Assembléia Legislativa.
II - A A~sembléia Nacional iniciará na sua primeira
sessão ordinária e as votará nesta ou no -máximo na sessão
seguinte, leis que regulem:
a) o pr<lcesso e julgamento perante <l Tribunal Especial;
"
b) as atribuicões dos Ministros de EE'tado;
c) as funções," deveres e responsabilidades dos interventores;
d) o Estatuto dos Funcionários Públicos;
e) a organização judiciária;
f) a organização" e liberdade de imprensa;
g) o Código do Trabalho;
h) os crimes de-cresponsabilidade do Conselho Supremo.
III - Os recursos existentes no Supremo Tribunal. Sôbre questões que não forem de sua competência, a menos
que .estejam em grau de embargos, baixarã<l aos Tribünais
a que esta Constituição deu atribuição de julgá-los.
IV - Os juízes, serventuários de justiça e demais funcionários, cujos cargos em virtude desta Constituição, forem
supressos, ficarão em disponibilidade, com os ordenados
atuais, e contando tempo de serviço até que sejam aproveitados em postos de iguais vencimentos e categoria, ou
aposentados de acõrdo com a lei.
V - Os vinte e um membros do primeiro Conselho Supremo da Repúblfca, representantes dos Estados e do Distrito Federal, serão eleitos, no mesmo dia, e pela mesma
forma porquê o forem os Deputados á Primeira Assembléia
Nacional ordinária.
VI - A eleição dos primeiros presidentes constitucionais dos Estados se fará do mesmo modo pelo qual fôr
eleito o primeiro Presidente da República; e aos atuais delegados do Govêrno nos Estados não se aplicarão os dispositivos do art. 101 do Anteprojeto.
VII - Fica reconhecido ao Estado do Amazonas o direito de receber da União uma indenização pelos prejuízos
advindos ao Estado em virtude da incorporação do Acre ao
patrimônio nacional. O valor dessa indenização será fixado
por árbitros, deduzi,ndo-se dêle as indenização pagas pelo
Brasil á Bolívia e será aplicada em benefício do "Estado de
acõrdo com a orientação do Govêrno da República.
VIII - A eleicão da primeira Assembléia Nacional ordinária realizar-se-á noventá: dias depois de promulgada a
Constituição.
IX - Esta Constituição será promulgada pela Mesa da
Assembléia e assinada pelos Deputados presentes.
As emendas e aditivos apresentados ás Disposições Transitórias constam, também, do mencionado impresso e aí se
encontram sob os numeras que .se seguem:
N. 6, dos Deputados Nogueira Penido e Morais Paiva;
n. 18, do Deputado Nogueira Penido; n. 21 E., do Deputado Miguel Couto; n. 21 J., do Deputado Miguel Couto;
n. 41, dos Deputados Cunha Melo, Alfredo da Mata, Luiz Tirelli; n. 49, dos Deputados José Honorato, Mário Caiado,
Nero Macedo, Domingos Vel9-sco, n; fi6, dos Deputados Tomaz Lobo, Osório Borba, Humberto Moura; n. 225, do Deputado Alberto Surek; n. 327, do Deputado Jolio VilasbOas;
n. 330, do Deputad9 João Vilasbôas; n. 359, dos ~putad08
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Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros, Alberto Surek.
Edmar da Silva Carvalho, Ferreir-,a Neto; n. 378, do Deputado Nogueira Penido; n. 433, do Deputado Henrique Dodsworth; n. 500, dos Deputados Lino Leme, Antônio Covêlo;
n. 554, do Deputado Nogueira Penido; n. 607, dos Deputados Cristóvão Barcelos, Prado KelIy, Nilo de Alvarenga;
n. 638, dos Deputados Morais Paiva e Nogueira Penido;
n. 758, dos Deput!ados Alcantara Machado, Cardoso de Melo
Neto, R(}berto Simonsen, Ranulfo Pinheiro Lima, Carlota P.
de Queiroz, . Abelardo Vergueiro Cesar, A. C. Pacheco e
Silva, Plínio Correia de Oliveira, Henrique Baima. Th. Monteiro de Barros Filho, Barros Penteado, José UI·piano, Abreu
Sodré, Mário Wha:telIy, José Carlos de Macedo Soares, A.
Siciliano, Cincinato Braga, M. Hipólito do Rêgo, Almeida
Camargo, Morais Andrade e Oscar Rodrigues Alves; n. 759,
dos Deputados C. de Melo Neto, José Carl{)s de Maced() Soares, Manuel Hipólito do Rêgo, Cincinato Braga, A. C. Pacheco e Silva, Henrique Baima, Robert() Simonsen, Ranulfo Pi.,.
nheiro Lima, A. Siciliano, Horácio Laofer, Plínio Correia de
Oliveira, Th. Monteiro de Barros Filho, José Ulpiano, Barros Penteado, Abelardo Vergueiro César, Almeida Camargo,
Abreu Sodré, Osoor Rodrigues Alves, Carlota P. de Queiroz,
Alcantara Machado, ~orais Andrade; n. 760, dos Deputados
cardoso de Melo Neto:- Alcantara Machado, A. Siciliano, Roberto Siroonsen, Henrique Baima, Plíni{) Correia de Oliveira, Ranulfo-: Pinheiro Lima, Oscai' Rodrigues Alves, Horácio Láfer, Car]ota P. de Queiroz. A. C. Pacheco e Silva.
Abelardo Vergueiro César, Th. Monteiro de Barros Filho,
José Ulpiano, Abreu Sodré, Barros Penteado, Manuel Hipólito do Rêgo, José Carlos Macedo Soares, Mi:lrais de Andrade, Almeida Camargo e Cincinato Braga; n. 761, dos Deputados
AJ.cantara Machado, C. de Melo Neto, Morais Andrade, A.
Siciliano, Horácio Láfer, Carlota P. de Queiroz, José Carlos
Macedo Soares, Roberto Simonsen, Ra!!ulfo Pinheiro Lima,
Abelardo Vergueiro César, A. C. Pacheco e Silva, Plínio
Correia de Oliveira, Th. Monteiro de Barros Filho, BarrOS
Penteado, José Ulpiano, Abreu Sodré, Henrique Baima, Manuel Hipólito do Rêgo, Oscar Rodrigues Alves, Almeida Camargo e Cincinato Braga; n. 762, dos Deputados Alca~tara
Machado, Cardoso de Melo Neto. Roberto Simonsen, Ranulfo
Pinheiro Lima, Carlota P. de Queiroz, Abelardo Vergueiro
César, A. C. Pacheco e Silva. Horacio Láfe1', Th. Monteiro
de Ba1'ros Filho, Barros Penteado, José Ulpiano, Abreu 80d1'é, José Carlos de ,Macedo Soares, Oscal" Rodrigues Alves.
Henrique Baima, Morais Andrade, Cincinato Braga; n. 763
dos Deputados Cardoso de Moelo Neto, Aleantara Machado.
José Ca1'los de Macedo Soares, Almeida· Camargo, Marais
Andrade, Oscar Rodrigues Alves, Cincinato Braga, Abelardo
Vergueiro César; n. 764, dos Deputados Alcantara Machada.
Morais Andrade, Cardoso de Melo Neto, Mário Whatelly, José
Carlos de Macedo Soares, Roberto Simonsen, Ranulfo Pi~
nheiro Lima, Cincinato Braga, A. Sieiliano, Horácio Láfer.
A. C. Pacheco e Silva, Abelardo Vergueiro César, Th. Monteiro de Barros Filho, Barros Penteado, José Ulpiano, Abreu
Sodré, Manuel Hipólito do Rêgo, Oscar Rodrigues
Alves.
Henrique Baima, Carlota P. de Queir(}z; n. 765, dos Deputados Manuel Hipólito do Rêgo, Alexandre Sieiliano Júnior,
Mário WhateIly, Abelardo Vergueiro César, Horácio Láfer,
Th. Monteiro de Barros Filho, C. de Melo Neto, A. C. Pacbeco e Silva, Ranulfo Pinheiro Lima, Cincinato Braga, Car-
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'-lota P •.de Queiroz, Almeida Camargo, Morais Andrade, Oscar Rodrigues Alves, Henrique Baima; n. 778, dos Deputados Cardoso de Melo Neto, Alcantara Machado, José Carlos
ie Macedo Soares, Abelardo Vergueiro César, Th. Monteiro
de Barros Filho, Cincinato Braga, Henrique Baima, Ranulto Pinheiro Lima, Manuel Hipólito do Rêgo, Carlota P. de
Queiroz, Oscar Rodrigues Alves, Barros Penteado, Almeida
Camargo, C. Morais Andrade; =no 784, dos Deputados Manuel
Hip61ito do Rêgo, Mário Whatelly, C. Morais Andrade, Tb.
Monteiro de Barros Filho, Ranulf-o Pinheiro Lima., Carlota
;p. de Queiroz, C. de Melo Neto, Oscar Rodrigues Alves,
Henrique Baima, Horácio Láfer, Cincin-ato Braga, Al>elardo
Vergueiro César; n. 826, do Deputado Alexandre Siciliano
Júnior; n. 845, dos Deputados Fanfa Ribas, João SimpUcio, Pedro Vergara, Renato Barbosa, Anes Dias, Frederico
WolffenbutelI, Demétrio Xaviér, Vitor Russomano, Augusto
Simões Lopes, Ascanio Tubino, Raul Bittencourt, Argemiro
Domeles; n. 846, dos Deputados Fanfa Ribas, João Simplfcio, Pedro Vergara, Renato Barbosa, Anes Dias, Frederico
Wolfenbutell, Demé.trio Xavier, Vít01;: Russomano, Augusto
Simões Lopes, Ascanio Tubino, Raul Bittencourt, Argemiro
Dorneles; n. 847. dos Deputados Cunha Melo, Alfredo da
Mata, Izidro de Vasconcelos, Alvaro Maia, Luiz Tirelli, Fi..;.
gueiredo Rodrigues, Valdemar Falcão!.. Deodato Maia, Souto
Filho, Fernandes Távora, Abelardo Marinho, Morais Paiva,
Aloisio Filho, Pires Gaioso, .cunha Vasconcelos, Leandro
Pinheiro, Veiga Cabral, Agamenon Magalhães, M. C. de Góis
Monteiro, Tomaz Lobo, Francisco Vilanova, Generoso Ponce
Filho, José de Sã, Alfredo C. Pacheco, Mário de A. R.amos,
Alberto Diniz, Joaquim Magalhães, Moura Carvalho, Kerginaldo Cavalcanti, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Magalhães de Almeida, Godof'redo Viana, Xavier de Oliveira,
Acúrcio Tôrres, J. J. Seabra, Henrique Dodsworth, João
Vilasbôas Arnaldo Bastos, Augusto Amaral Peixoto, Mário
Midosi Chermont. Arruda Camara, João Alberto, Olegário
Mariano, Carlos Reis, Lino Machado, Domingos Velasco,
Barreto Campelo, Adolfo· Eugênio Soares, Veioso Borges,
Reretiano Zenaide, Arruda Falcão, E. P. Pereira Carneiro,
Agenor Monte, Cristóvão Barcelos, Hugo Napoleão, Clementino Lisbõa, João da Silva Leal, Leão Sampaio, Valdemar Mota,
Mário Domingues, Jones Rocha, VasCQ de Toledo, Edwald
Possolo, Antônio Rodrigues de Souza, Ac!r Medeiros, Ferreira Neto, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar da Silva C~~'
valho, Guilherme Plaster, Gilbert Gabeira. Antônio Pennafort, José Onorato, Luiz Cedro, Prado KelIy. Alde Sampaio,
Soares Filho, Mário Caiado, Pontes Vieira, Luiz Sucupira,
Rodrigues Dória, V.alentede Lima, Marti~·.: ~ Silva, Augusto
Cava!cant.i, Humbert.o Moura, Simõe!" ..>arbosa, Osório Borba, Martins Véras .César Tinoco, L ~neuJoffly, José Per~ira,
Lira, Abel Chermont, Alípio Costallat, Odon Bezerra, Lemgrúber Filb'o, J. Ferreira <le Souza, Antônio Jorge, Fernando
Magalhães, Jeová Mota, José de Borba, Sampaio Costa Edgar
Teixeira Leite, Asdrubal Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré,
Rocha ~aria, João Pinheiro Filho, Nero de Macedo, Guedes
Nogueira, Guaraeí Silveira, Odilon Braga, Lacerda Pinto,
PUnio Tourinho, Leandro MaclCl. ZJrcast:-o Gouve:r., Alberto Surek, João Miguel Vitaca, Bias Fortes, Raul Sá, Daniel
Carvalho, Cristiano Machado, João Penido, J. E. de Macedo
Soares, Rui Santiago, Melo Franco, Medeiros Neto, Artur Neiva, Homéro Pires, Lauro Passos, Francisco Rocha, Raul Lei-
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Alfredo Masoarenhas~ Plínio Correia de Oliveira, Belmiro
Medeiros Silva, Delfim Moreira, Licurgo Leite, Clemente
Medrado, VelosoBorges, Arnold Silva, Manuel Novais, Nogueira Penido, Policarpo Viotti; n. 910, dos Deputados Alcantara Machado, A. Siciliano, C. de Mel-o Neto, José Carlos
de Macedo Soares, Oscar Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Carlota P. de Queiroz, A. C. Pacheco e Silva, M. Hip6lito
do Rêgo. Horácio Lafer. Th. Monteiro de Barros Filho; C.
Morais Andrade, M. Whatelly, Almeida Camargo; n. 915,
dos Deputarlos Sebastião de Oliveira, Eugênio Monteiro de
Barros, Edmar da Silva Carvalho; n. 923, dos Deputad-os
Irenêo Joffily, Pereira Lira; n. 926. do Deputado Cardoso
de Melo; n. 927. dos Deputados Aeir Medeiros, Gilbert Gabeira, Ferreira Neto, J-oão Miguel Vitaca, Antônio Rodrigues
de Souza; n. 933, dos Deputados Acir Medeiros. Gilbert Gabeira, Ferreira Neto, João Miguel Vitaca; n. 939, dos Deputados Pedro D. Rache, Walter James Gosling, Milton Carvalho, Rocha F'aria, Mário de A. Ramos, Oliveira Castro, Teixeira Leite, Augusto Corsino, Eugênio Monteiro de Barros,
Alberto Surek, Edmar da Silva Carvalho, Guedes Nogueira,
Oliveira Passos; numero 946, do Deputado Pereira Lira;
n. 1.061, dos Deputados Clemente Mariani, Atila Amaral,
Lauro Passos, Paulo Filho, F. Magalhães Neto, Leoncio Galrão, Gileno Amado, Arlindo Leoni, Manuel Novai.?, Pach-eco
de Oliveira; n. 1.062, 'dos Deputados Clemente l\1ariani,
Laul'O Passos, Atila Amaral, Arlindo Leoni, Gileno Amado,
Medeiros Neto, Artur Neiva, Marques dos Reis, Arn-old Silva,
Pacheco de Oliveira, Leoncio Galrão, Manuel Novais, Franciseo Rocha, F. Magalhães Neto, Paulo Filho, Alfredo Mascarenhas, Edgar Sanches; n. 1.063 dos Deputados Clemente Mariani, Laur-o Passos, Atila Amaral, Arlindo Leoni, Gileno Amado, Medeiros Neto, Artur Neiva, Marques dos Reis,
Arnold Silva, Pacheco de Oliveira, Paulo Filho, Leoncio Galrã·o, Manuel Novais, Francisco Rocha, F. Magalhães Neto,
Alfredo Mascarenhas. Pacheco de Oliveira; n. 1.119, dos
Deputados Soares Filho, J. E. de Macedo Soares; n. 1.081.
do Deputado Martins e Silva; n. 1.123, dos Deputados Aloísio Filho e AcúrCio Torres; n. 1.129, dos Deputados Henrique Dodsworth. Acúrcio Torres; n. 1.139, dos Deputados
Vasco de Toledo, João Miguel Vitaca. Antônio Penafort,
Gilbert Gabeira, Antônio Rodrigues de Souza, Alberto Surek,
Armando Laydner; n. L 140"dos Deputados Herectiano Zenaide, Irenêo Joffily; n. 1.148. dos Deputados Asdrubal
Gwyer de Azevedo, Humberto Moura; n. 1.140, do Deputado Gwyer de Azevedo; n. 1.164, do Deputado Xavier de
Oliveira; n. 1.186. dos Deputados Abelardo Marinho. Francisco de Moura, Edmar da Silva Carvalho. Eugênio Monteiro
de Barros, Agenor Monte. Waldemar Falcão. Domin~os Velasco, Humberto Moura. Alberto Surek. Pontes Vieira, .Jeová
Mota.. Leão Sampaio. Mário Manhães. Gilbert Gabeira. Plínio
Tourinho. João Miguel Vitaca, Waldemar Reikdal, Guilherme
Plaster, Sebast.ião de Oliveira. Martins e Silva. Amaral Peixoto, Prado Kelly, Francisco Veras, Vasco de Toledo;.n. 1.193,
dos Deputados Alvar-o Maia. Alfredo da Mata. Luiz TireIli,
Cunha Melo; L195. dos Deputados Veloso Borges, Irenêo
Joffily, Heretiano Zenaide. Odon Bezerra, Pereira Lima;
n. 1.200, dos Deputarlos Clementino Lisbôa. Mário Chp-rm~nt,
. Joaquim Ma~lhães, Veign Cabral. Moreira Cardoso. Joio
Guimarães, Cardoso de Melo. Soares Filho, César Tinoco,
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Abelardo Marinho, Tomaz Lobo, Agamenon Magalhães, José
de Sá, Arnaldo Bastos, Osório Borba, Augusto· Cavalcanti,
Lino Machado~ Humberto Moura, Augusto Simões Lopes,
Vitor Rossomano, Frederico· Wollfenbutell, Paulo Filho,
Gileno Amado, Homéro Pires, Medeiros Neto, Pacheco de
Oliveira. Mário Domingues, Ascanio Tubino, Xavier de Oliveir-cl, Góis MonLeiro, Izidro de Vasconcelos, Valente de Lima, sampaio Costa, Manuel Novais. Leandro Pinheiro, Raul
Bittencourt, Francisco Rocha, Agenor Monte, Pires Gaioso.
Edgar Sanches, Lauro Passos, Clemente Mariani, Arnold
:5ilva, F. Magalhães Neto, Artur Neiva, Arruda Camara, Pereira Lira, Odon Bezerra. Jones Rocha; n. 1.240, dQ Deputado J. Fer~~eira de Sousa; n. 1.242, do Deputado J. Ferreira de Souza; n. 1.243, do Deputado J. Ferreira de Souza.
n., do Deputado J. Ferreira de Souza.
Das emendas acima, as que foram oferecidas a cada um
dos numeros das Disposições Transitórias, 'São a's seguintes:
I - 49 p. 6; 225 p. 10, n .. 607 p. 18; n. 758 p. 2-i;
n. 1.061 p. 29;
II - N. 18 p. 2; n. 378 p. 13; n. 554 p. 17; n. 759
p. 24; n. 845 p. 28; n. 1.062 p. 41; n. 1.186 p. 58;
III - Não há emendas.
IV - N. 327 p. 11; 638 p. 20; n. 760 p. 25; 665 p.27;
1.129 p. 43; 1.123 p. 42; n. 6 p. 1; n. 764 p. 26; n. 86
p. 8;
V - N. 761 p. 25;
VI - N. 762 p. 26; n. 116 p. 9;
.
Aceitas as de ns. 116, 330, 762, 847, 1.062 e 1.200.
Aceitas, em parte, as de ns. 21 j;. 378 e 758, 1.160 e
L244.
PARECER SÔBRE AS EMENDAS OFERECIDAS ÁS DISPOSIÇÕES
GERAIS E ÁS DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS

Emenda n.· 6 - Modifica o n. IV das Disposições Transitórias para acrescentar-lhe a anistia.
Não há negar que está no desejo de todos os bra'Sileiros
a concessão de anistia.
No art. 32, letra n, do Anteprojeto, se consagra o direito
~e ani,stiar, entre as atribuições exclusivas da A'Ssembléia ordinária.
.
A função, porém, da Assembléia Nacional Constituilltp
parece limitada, como decorre do ato de sua convocação e
em virtude do qual, foi ela organizada, mediante a eleição
de que resultou o nosso mandato que, consequentemente,
se me afigura assim, restrito.
São palavras do Chefe do Govêrno Provisório pronunc·iadas perante esta Assembléia, no ato de sua instalação:
"A função de governar é, por natureza, impessoal e isenta de paixões. Cumpre exercê-la, sobrepondo-se ás lutas e
dissídios, quasi sempre estérei·s, para só ter presente' os interêsses superiores da Patria, que está a exigir a cooperação e os esforços sinceros dos seus filhos para que se ultime, nu:nambiente de tI'anquilidadee confiança, a grande
obra de reconstrução nacioIlal. Dentro de tão elevado espírito de tolerancia e leal entendimento, todos os brasileiros
encontrarão abertas as fronteiras do País e. igualmente,
francas garantias para o livre exercício de suas atividades
pacíficas".
.
Emenda n. 13 - Manda incluir o Prefeito do Distrito
Federal -entre aqueles aos quais o sitio não se. estende. A
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emenda parte, porém, da pressuposta. concessão de mais ampla autonomia a êsse Distrito, o que, em tal caso, dispensária a providência sugerida porquê a inclusão de semelhante
imunidade já é matéria regulada no Anteprojeto relativamente aos dirigentes dos Estados. Enquanto, porém, tal autonomia não se dêr ou a concessão respectiva não se verificár, não encontramos fundamento para a pretendida ampliação. Funcionário da imediata confiança do Govêrno, a
este dev~ o Prefeito sua inteira solidariedade em todos os
atos políticos e administrativos, maximé nos que respeitam
a ordem pública, que o sítio visa restabelecer.· Si assim é
não lhe afetarão ~s medidas repressivas; se se inclue no róI
dos culpados, viria a imunidade impedir a punição, o que
não é justo.
Emenda n. 18 - Objetiva a eleição dos Deputados profissionais e incumbe á lei ordinária regular o processo respectivo. A representação nacional e as condições para a
eleição dos Deputados estão previstos no art. 22 e parágrafos do Anteprojeto. No art. 99 se providencia sÔbre o
alistamento eleitoral e a obrigatoriedade do voto, ficando á
lei ori:linária a competência para os pormenores do processo da eleição.
Emenda n. 21 E - Tem por epígrafe a "'Imigração",
encerra a proibição da africana e permite a "a.siatica n em
proporção que enumera. Não me parece que seja disposição
destinada ·a figurar no nosso Estatuto Fundamental. Por
mais brilhantes que sejam, e de fato são, as razões de ordem
téchnicae científica com que o ilustre autor justifica, em longo parecer, a medida que propõe, sente-se que aos próprios
interêsses da segurança política e social da República poderá não convir o imperativo proceito cuja introdução pleitêa na Constituição.
Se o elemento racial deve ter o valor que se encarece
e não se contesta, se é fato, universalmente, reconhecido a.
seleção rigorosa das correntes imigratórias, o remédio está
na fiscalização em que se opere a escolha do que é bom e se
repudie o que é mau. A livre entrada no nosso território é,
no dizer do próprio autor da emenda, assunto de caráter
interno, que se amplia ou restringe, na. conformidade dos
nossos próprios interêsses. Então é que o policiamento mais
científico do que material se impõe, e entra em ação o recurso aos conhecimentos dos douto..; no assunto da eugenia, que
não deixará de produzir os resultados benéficos para o País.
Estabelecido 'na Constituição que o Brasil permite a imigração, restará ao legislador, em suas deliberacões ordinárias,
desdobrar o preceito constitucional nas providências que
nos evitem os males que a emenda aponta como prejudiciáis
ao nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento racial.
Emenda n. 21 N - Procura-se prevenir os abusos durante o estado de sítio. Em meu parecer ao art. n. 131 e
seus parágrafos deixei clara a necessidade de impedir as
más consequê:ccias que a execução do sítio pode acarretar e
nisso inteiro é o meu aCÔrdo com os pr6positos da emenda.
Não vejo, porém, que os alvitres sugeridos atinjam sua finalidade, como passo anotar.
A limitação do prazo, aliás, por mim. igualmente lembrada. não impede as violências, os abusos. O perig() se
manifesta sem embargos do~tempo Elm que a medida extrema se emprega .0 l'emédio estáoem tornar efetiva a respon6abilidade nos execessos praticados.
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A méra comunicação dos nomes dos detidos aoS Tribunais em nada áqueles aproveita, desde que aos juízes fa-.
lecem os meios de fazer cessar as ilegalidades de que sejam
vítima,s.
A visita de desembargadores aos presos políticOs, a tuleIa da Justil}a nã-o soluciQna do mesmo modo o caso; poderá servir-lhes de conforto, mas não benefici·a os tutelados
com sua liberdade.
A comunicabilid-ade do detido com sua família é dever
de humanidade, antes de vir a ser preceito co-nstitucional,
e, só por exceção, devemQs crer que a regra de cle1ltência
com Os irmãos abatidos não será jámais viol·ada. Se fôr, .
porém, exorbitará da vQntade nacional, que não abdicará de .
seus direitos quanto á punição da autoridade exorbitante.
A detenção do preso político em local próximo á séde
dos Tribunais não sana inconvenientes. Longe ou perto
dêstes, a prisão se manterá 'Sem que a vizinha:nça. possa diminuir-lhe os efeitos ou fazê-l!lo cessar.
A permissão de retirada para o exterior deve ser confiada ao juízo do executor do sítio e não taxativamente,
enunciada na Constituição e o motivo está em que a ausên·
cia viria dificultar até mesmo a defesa do próprio detido na
apuração das respo~abilidades.
Reporto-me aos têrmos de meu parecer e á modificação que propús ao art. 131.
Emenda n. 21 J - É aceitável, menos quanto a sua
parte final: "que se prolongará em Assembléia ordinária".
Emenda n. 36 - Manda suprimir o art. 134.
1l.eporto-me ao meu parecer.
Emenda n. 41 - Tem por fim solucionar as questões
de limites entre os Estados. Eu deslocaria o assunto das
Disposições, Trans:itórias para Q título I, 'd~ Organização
Federal onde êle se encontra. É digna de -apreço a sugestão
qUe a emenda propõe.
Emenda n. 49 - Parece-me meio conveni-ente a disposição do Anteprojeto confiando a escolha á Assembléia ordinária, após o conhecimento -exato das vantagens e desvantagens de outros locais' para a séde do Govêrno.
Se, de fato, o ponto indicado pelos ilustres signatários
da emenda é o melbor, não há que receiar o exame e apreciação pela comissão e o julgamento pela Assembléia. Oonfirmar-se-á, por certo, a preferência.
Emenda n. 78 - Determina 'a supressão do parágrafo 1° do art. 131. Em referência á emenda n. 21, reportome ao meu parecer ao citado art. 131, no qual propus modificações que se me afiguraram razoáveis.
Emenda n. H6 - É aceitável a supressão proposta,
confQrme me externei no parecer que emiti -com referência
ao n. VI das Disposições Transitórias.
Emenda n. 174 - Manda suprimir o art. 132. Externei~me sObre a inconveniente redação dêsse artigo e sugeri
a modificação. Pêla aceitação.
Emenda n. 200 - Propõe-se a modificação do -art. 130,
ao qual me referi no parecer 'Propondo, pelas razões expostas, a sua supressão •
Emenda n. 225 - Do mesmo modo que manifestei sôbre a emenda n. 49. Satisfeitos serão os desejos dos ilustres signatãrios, se favorável fór o resultado 'dos, estudos da.

-5U-

comissão a que incumbirá o exame de' locais destinados á
. nova séde do Govêrno e a Assembléia ordinária sancionar
com o seu voto a escolha.
Emer.da n. 240. - Merecem acolhida as considerações
justificativas àessa proposta e, em meu parecer, acentuei a
necessidade de ser o assunto resolvido pela lei ordinária.
Entenda n. 326 - É pela supressão parcial do art. 131.
ao qual propus modificações que me parecem consultar os
interesses postos em jogo nas graves perturbações da ordem.
Para o restabelecimento <lesta não bastarão, possIvelmente,
os meios oomuns. Há que profligar- e punir os abusos, mas
isso não deve implicar a supressão <lo estado de sítio. Uma
vez que constituímos um povo organizado e ordeiro, o remédio principal para evitar a medida rigorosa de suspensão das garantias individuais está na escrupulosa escolha
dos nossos dirigentes. A retidão, o 5aber, concentrados numa vontade sadia e patriótica., são qualM.ades inSeparáveis e quP. se deverão reunir nas pessoas responsáveis pela
gestão dos nossos destinos. Capacite-se o eleitorado dessa
verdade; escolha livremente quem fór digno das elevadas
investiduras e terá cumprido seu dever ao mesmo tempo
que ass-egurará a sua tranquilidade.
Emenda n. 327 - A não ser suprimido o n. IV das
Disposições Transitórias, conforme propús, e incluídas as
disposições que aí se contêm, eu rejeitaria a emenda e manteria a palavra "ordenado" cuja substituiçã:o se pede. Os
vencimentos compreendem o ordenado e gratificação pr6labore. Decretada a disponibilIdade como consequência de
uma reforma de ordem geral não deverá o interesse privado
prevalecer sõbre o da comunhão, nem para esta resultar
gr-av·ame de uma integral r~muneração ao inativo. Se não
obstante, a garantia da irredutibilidade de vencimentos já
se acha consignada em lei anterior á Constituição, não será
desprezada, ex-vi do dispositivo que determina a vigência
da legisl·ação que não colida com os novos preceitos constitucionais.
Emenda n. 330 - É aceitável, nos têrmos de meu parecer ao n. VI e a emenda n. 116.
Emenda n. 359 - É um aditivo que se propõe á marcha
dos processo& administrativos. É matéria de regulamento
para a -execução de lei ordinária, conforme 6e reconhece nas
próprias expressões da justificação da emenda. Nelas se encontra traçado o caminho 11 seguir e a orientação que os decretos ministeriais devem aos trabalhos de seus Ministérios.
E1Mnda n. 378 - Pretende-se aditar ao n. II das Disposições Transit6rias a determinação á Assembléia ordinária.
no sentido de votar o C6digo do Trabalho, o seguro social e a
cri·ação do Instituto Central do Seguro Social.
AceIta a letra G da emenda, pois o Código do Trabalho
abrangerá as demais propostas.
Emenda n. 433 - Cuida de um Tribunal Especial em
cada Estado e no Distrit() Feder·al para distribuição de justiça rápida e gratuita nos casos de lesões de direitos, praticados após a revolução de 1930. A criação proposta atenta
contra a organiz·ação judiciária, pois versa sóbre atribuições
que competem ás autoridades instituidas existentes ou á
Assembléia Nacional ao examinar os atos do Govêrno Provisório.
,.",,,, •.c ,Em uma e outra dessas hip6tesesas reparações se darão
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ou a validade dos atos subsistirá, conforme se apurar. sôbre
os motivos dêles deteL'minados.
Emenda n. 499 - Aceita na parte em que inclue os
membros dos Tribunais' de J uSLlça e de Contas entre os que
gozam de imunidade no estado de sítio bem como na que
substitue o § 6 do n. 7 do art. 131.
Emenda n. 500 - Parece aceitável a parte que se relaciona á constitucionalização dos Estados e nêsse sentido foi
o meu pronunciamení.Õ relativo á emenda n. 21 i. ao qual me
reporto. Quanto á revogação da Constituição Federal, tenho
por inutil a providência porquê ela decorre da promulgação
da que estam(}S votando.
Emenda n. 504 - Reporto-me ao parecer, bem como ás
considerações expendidas, relativamente ás emendas ns 21 N.
e 326.
Emenda n.554 - O assunto desta emenda está incluido
na letra f do n. lI.
Emenda n. 585 - Parece que o assunto deve ser resol.vido pelo dispositivo do art. 124, onde se estabelecem as regra;:,
relativas á organização do trabalho.
Emenda n. 607 - A solução do Anteprojeto com as modificações que propús ao n. I das Disposições Transitórias
sôbre mudança da Capital e constituição do Distrito Federal
em Estado, afigul"a-se-me mais aceitável do que a proposta
da emenda.
Emenda n. 638 - Manifestei meu juízo sôbre a emenda
n. 327. A organização dos serviços públicos atende a fins gerais. Estabelecer melhorias na lei constitucional não me parece justificado.
E?IU'Jnda n. 751 Aceita pelos seus fundamentos.
Emenda n. 752 - Disse o meu sentir quanto á necessidade das modificações de que carecem o art. 131 e seus parágrafos e ao meu parecer me report<l.
Emenda.~ n. 753 Parece-me que a emenda reproduz
o mesmo dispositivo do § 5° do urL 131. Se bem que na justit"icacão respectiva se informe que o pensamento de seus
autores foi o de dat' sançüo pela inobservancia dos preceitos
do art. citado. não me parece 10gI arem êles seu intento com
a substituição das palavras finais como propõem e facil é
verificur nu confronto dn emenda do art. ..
Emenda n. 754 - Aceita como disse, em relação á parte
primeira da emenda n. 499.
Emenda n. 755 - Tem por objeto decretar o voto secreto, parecendo-me que devi·a aceitar a sua sugestão. Pareceume ainda defeituosa como expús a redação do art. 132 e a
modifiquei.
Emenda n. 756 - Trata da destituição de cargos eletivos. Aceita, consoante as considerações que expende.
Emenda n. 757 - O art. 135, em que se permite a ref6rma da Constituição, confia á exigência e á satisfação das
necessidades públicas as alterações de que- a nossa carta
fundament:al venha a car,ecer.
E desde que tais circunstancias não podem ·estar sujeitas a aparição em períodos certos, parece que o dispositivo
do Anteprojeto melhor atende' aos fins visados não fixando
os prazos.
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Amplia-se a faculdade da refórma, mas com as garantias e cautelas no próprio art. 135 consubstanciadas ~
Emenda n. 758 - Refere-Soe á mudança da capital da
.Uniã-o, o que já foi objeto de minhas considerações e á vista das quais propús as .modificações que me pareceram convenientes.
Isso não importa em desconhecer o valor da justificação da emenda, pois que apenas a divergência é de fórma
e não de fundo.
Emenda n. 759 - Aceita, menos a letra e.
Parece preferível o que está no Anteproj eto.
E'rnenda n. 760 - Reporto-me aos fundamentos de que
me serví em relação ás emendas ns. 86, 327, 638.
Emenda n. 761 - Refere-se a eleição de membros do Senado. Desconheço, no momento, a deliberação defirütiva
acerca da conservação dêsse ramo do poder legislativo. A
emenda teria mais cabimento na Secção I do Anteprojeto.
Nas Disposições Transitórias não deverá figurar por se achar,
evidentemente, deslocada.
Emenda n. 762 - Já me pronunciei favoravelmente á
supressão do n. VI das Disposições Transitórias, aceitando
E1Dendas de igual natureza da de n. 762, como as de números
116 e 330.
Eme'lUla n. 763 - Objetiva providência igual ás emendas
ns. 21-J. e 500, ns. IX e X sôbre as quais me pronunciei.
Erne'lUla n. 764 - Emiti meu parecer á emenda n. 6, que
providência sôbre anistia e a êle me reporto.
Em.enda n. 765 - Opinando sôbre emenda n. 433, que,
embora por forma diversa, colima o mesmo objetivo. tem
aqui cabimento as razões que expús. Ou o ato é legal, decorrente da autoridade legítima que decreta a exoneração ou a
privação do cargo, e não carece de ser reparado ou é ilegal
e o recurso, llesse caso, não é negado pelos dispositivo:" do ~\n
teprojeto.
Emenda n. 778 De1.ermina que se transfira para o
Distrito Federal, e nos Estados, para os Municípios os scrvil;os
de carater municipal, com as respectivas rendas e encargos.
Os serviços a cargo da União e dos Estados, do Distrito
Federal c dos Municípios, estão respectivamente discriminados nos arts. 32 e seguintes do Capo II do Tíl.ulo I, 81 do
Título lI, 82, do Título III e 87 do Tílulo V do Anl.eprojelo.
Igualmente a dIscriminação das rendas para o custeio
dêsses serviços ficou estabelecida nos arts. 14 e 19 e 97. Parece-me, assim, o assunto da emenda deveria ser presente aos·
relatores dêsses Utulos, pois não se relaciona com as Disposiç_ões Transitórias .
Emenda n. 784 - Não constitue matéria própria da Constituição; é antes da lei ordinária, que a poderá considerar e
estabelecer a preferência aos Estados a respejto de serviços
portuários de seu território.
Ao legislador caberá então regular as condições e forma
mais convenientes á administração geral e aos interesses dos
próprios Estados.
Emenda n. 826 - Essa emenda não se refere ao Título
xm. compreensivo d·as Disposições, Transitórias. É aditivo
ao Título VII.
'
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Emenda n. 845 - A divisão da administra(jão federal
deve ser feita em lei ordinária, mas os Ministérios melhor
seriam criados na Constituição, com seus títulos correspondentes aos serviços que lhes incumbe superintender. E isso
se enquadraria no art. 45. A emenda cogita do desdobramento de um dêles.
Emenda n. 846 - É matéria referente ao art. 126, que
não se inclue nas Disposições Gerais, nem Transitórias •.
Emenda n. 947 - Determina-se o pagamento de indenização ao Estado do Amazonas pela incorporação do Aere ao
PatrimÔnio Nacional. Convencido da justiça que pleiteiam
os representantes daquele Estado, no aditivo subscrito, aliás.
por cento e cincoenta Deputados, opino pela aceit-ação.
Emenda n. 910 - A apuração das eleições melhor seria
contemplada no art. 65, do mesmo modo se deveria incluir
no ~ 1° do art. 22 o dispósitivo referente á base para a fixação do número de Deputados federais.
Emenda n. 915 - Da regulamentação do trabalho e de
sua remuneração cogita o art. 124. A emenda em apreço foi
aliás fon;nulada ao n. 2, § 1° daquele artigo. Não se relaciona
com as Disposições Transitórias, onde, todavi'a, na letra g a
sugestão deverá se conter.
Emenda n. 923 - Objetiva a emenda o que já se prevê
na Secção m qu·anto á organização do Poder Judiciário e se
o intento é modificá-la. melhor se enquadraria a 'emenda naquela Secção e não nas Disposições Transitórias.
Emenda n. 926 - É matéria de lei ordinária e está atendida no art. 124, ou compreendida na letra g do n. II das
:
Disposições Transit6rias.
Emenda n. 927 - É matéria de lei ordinária e mesmo
regulamentada a criação de Postos de Profilaxia de moléstias
venéreas.
Emenda n. 933 - O cumprimento de pena é matéria de
lei ordinária que deverá certamente atender aos fins huma.nitários da regeneração como se propõe.
Emenda n. 939 - Propõe a supressão do art. 4° e seu
parágrafo atinentes ás questões de limites entre os Estados.
Reporto-me ao que externei, analisando a emenda n. H.
Emenda n. 942 - Substitue-se o art. 135 e seu parigrafo. dando-se forma diferente á redação respectiva.
Pareceu-me conveniente. a conservação do artigo, conforme declarei qUanto á emenda n. 757.
Emenda n. 946 - Define a matéria constitucional que
deve ser objeto de reforma da Constituição. A restrição não
evita abusos e tolhe a liberdade dos que propuserem a reforma em bem dos altos interesses da Pátria.
Emenda n. f. 060 - Comprep.nde OS arts. 131, ns. 3, 5
e 6 § 6°, 132 e 135.
A parte referente aos ns. 3 e 5 do art. 131, prejudicada.
Quanto ao n. 6, isto é, ás pessoas ás quais o sítio não
atinge. aceitei. mante.ndo a opinião antes ext-ernada, em relação ãs emendas ns. 754 e 499.
Modifica-sp. -a redação do § 6°. do art. 131, mas parec~
me qUe a modificação é desnecessária porquê a reforma da
Constituição já têm processo especial· regulado no art. i35 e
a êle··se sub9rdinam QS leis. adicionais, ez-vi da. ·sua própria
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natureza. Relativamente á supressã,o do art. 132, prejudicada; reporto-me 00 parecer sôbre as emendas ns. 36 e 240.
No mesmo parecer adotei a supr-essão do art. 133 sôbre
destituição de cargos eletivos.
A parte final da emenda n. 1.060, referente ao art. 135,
parece inaceitável ante a urgência da adoção da medida dependente da reforma, que assim virá a ser prejudic,ada.
Emenda n. 1.061 - Reporto-me aO parecer <:lado sôbre
as emendas ns. 49, 255, 607, 758.
Emenda n. 1.062 - No art. 67, § 5°, se determina que a
lei -ordinária regule o processo e julgamento dos Conselheiros nos crimes da responsabilidade.
Aceita.
Emenda n. 1. 063 - A fixação e abono de vencimentos
eompete á lei ordinária. Por esta, também, será regulado oaproveitamento d.os Juízes Seccionais, Procuradores da República e serventuários da Justiça.
Em.enda n. 1.064 - As leis anteriores vigorarão no em
que não contrariem ,a Constituir.;ão. É ü que esta determina·
e assim o subsídio consta de orçamento em'razão de deliberação anterior, que não colide com as novas disposições constitucionais.
Emenda n. 1.081 - Pertence á lei ordinária providenciare o n. 6 do art. 33 estabelece o preceito geral, que o artigo 124 confia áquella.
Emenda n. 1.119 - A presente emenda é formulada ao
art. f26(Titulo XII) a cujo relator deve ser presente.
Emenda n. 1.123 - Reporto-me ao que declarei quanto
ás ,emendas ns. 86, 327, 638 e 760.
Emenda n. 1.129 - Reporto-me ao que disse sõbre as
emendas ns. 6 e 764.
Emenda n. 1.139 - Ê matéria prevista no art. 124 e por
esta confiada á lei ordinária.
Emenda n. 1.140 - A isenção de direitos é da lei ordinária.
Emenda n. 1.148 - Compete á lei ordinária e diz respeito li. organização das fôl'(:as ás quais incumhe á Defesa.
Nacional, nos têrmos d.os arts. 75e 80 da Seccão VII.
Emenda n. 1.149 - Cogita-se da divisão territorial.
Deveria a emenda ser presente aos relatores do Título I e
não nas Disposições para onde me parece deslocada.
Emenda n. 1.160 - Os servic:os contra 'as s,~cas, bem como o seu custeio, tem assento no art. 128, § 1°, do Anteprojeto.
1\. emenda aliás, foi oferecida ao mencionado artigo.
Não se relacio~a assim com os números das Disposições
Transit6rias.
Emenda n. f. 164 - Compete á lei ordinária regular,
conf-orme opinei quanto á emenda n. 21-E.
Emenda n. 1.185 - Reporto-me ao meu parecer, em que
propús a supressão do art. 133.
Emenda. n. f. 186 ,.,.- Reporto-me ao parecer súbre 3
emenda n. 378, quanto á letra fJ desta .emenda..A le~~ k está
prejudica<:la pela supressão do art. 133, nas DISPoslçoes G~
rais e a letra i parece se conter na que acrescenteI ao numero em apreco, <ias Disposições Transitórias.
35
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Emenda n. 1.193 - Podem ser assegurados direitos aos
indi<>s em determinados pontos do território nacional, por
êlles occupados; isso, porém em lei ordinária.
A solução razoável, pareoo-me, é chamá-los ao convivio
da civilizacão, colocá-los dentro das leis que nos governam,
irmanando-os conosco. Essa é a obra meritória que requer o
nosso concurso. '
Emeruia n. 1.195 - É assunto da lei ordinária.
Emenda n. 1.200 - A emenda pretende obstar a aplicação do art. 101 na eleicão dos primeiros presidentes constitucionais dos Estados. Aceita.
Emenda n. 1.240 - É matéria de lei ordinária. Reconheço a procedência das razões dos que a justificam.
Não é,porém, atinente- a dispositivo algum das Di~posi
ções Geraes e Transitórias. A emenda, aliás, o que objectiva,
é a substituiCão do § 3 0 do art. 123 da Ordem Econômica e
Social.
Emenda n. 1.241 - São acetáves, a meu vêr, as sugestões dessa emenda. Já emiti parecer opinando pela supressão do art. 130 a que se refere.
Em.entla n. 1.242 - Versa sObre a solução das pendências sObre limites interestaduais e, sôbre isso, já me pronunciei a propósitoaas emendas ns. 41 'e 939.
Emenda n. 1c;243 - É matéria de lei ordinária., que regulará a prescrição.
Emenda n. 1.2444 - É matéria de lei ordinária que regula os serviços contra as sêcas.·
A emenda sugere uma forma prática., que não deverá ser
relegada por ocasião da elaboração da lei, poj,s torna uma
realidade o custeio dêsses serviço-s e ~ estabelece, ao mesmo
tempo, um plano sistemático de incalculáveis benefícios á
Nação.

.
Eis o que me oCOI're dizeI' em relação ás emendas sujeitas
ao meu exame e parecer, que pOI' minha vez, submeto á melhor resolução da douta Comissão.
:Meu lrabalho nada mais representa do que o desejo de
cumprir o dever de prestar modesto auxílio na elaboração
de nossa Constituição, que antevejo venerada pelo Povo. como
a resultante de suas legítimas aspirações de ordem e liberdade dentro de um Território integro. que é o nosso mais
valioso bem.
Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 1934. Maia.

Deodato

PARECER E SUBSTITUTPJO DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO E ÁS EMENDAS APRESENTADAS EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO
A Comissãa Constitucional, nomeada, na forma do Regimento;""para emitir parecer sôbre o Anteprojeto deConstituição e sôbre as emendas ao mesmo oferecidas no plenário.
por proposta do seu ilustre Presidente, resolveu. no início
dos seus trabalhos, distribuir a relatores especiais o estudo
das várias partes em que se divide o mesmo Anteprojeto,
bem como o das emendas relativas a cada uma.
Nessa conformidade, foi feita a seguinte distribuição:
Parte Ge1'al - Raul Fernandes e Pereira Lira; Di"visão de
Rendas, Cincinato Braga e Sampaio Correia; Poder iJegislativo, Odilon Braga e Abel Chermont; Poder Executivo, Waldemar Falcão e Generogo Ponce Filho; Poder Judiciário,
Leví Carneiro e Alberto Roselli; Declamção de Direitos e Deveres. Marques dos Reis e Nereu Ramos: Defesa Nacional,
Góis Monteiro e Domingos Velasco, a princípio. e. depois. o
primeiro e Nero l\Incedo; Estado.ç e Distrito F('dcra~, Solrmo
d'l Cunha; Municipios e COll.yclho SU1)1'CJ/lo. Cunha 1\1elo:
Funcionários Ptíblicos, Nogueira Penido e Fernando de
Abreu; Família e Educaçiio. Adolfo Soares: Te1'1'ilórios, Cunhu
Vasconcelos; Ordem Econômica e Social, Euvaldo Lodi e
Vasco de Toledo; J.lJinistro.ç de Estado, Pires Gaioso; Düposições Gerais e Transitória.ç, Deoda! o Maia: Justiça Ell'itoral,
Antônio Jorge, a pl'incípio; depois. Idúlio Sardenberg.
Apresentados os primeiros pal'eccres parciais e comecada a discussão, ao cabo de poucos dias ficou patente que,
seguido êsse método, seria impossí\'cl á Comissão se de:::o';"
brigar da sua tarefa nos prazos regimentais. Em L'll conjuntura. ela deliberou delegnl' o esludo desses paI'eCel·~.s no Presidente, ao Vice-Presidente e ao llelulol' Geral, nos quais se
ugregariam os Relatores do Parecer em exame, forn'mudo-se.
destarle. a chamada Comissão de Revisão. compost a, em
regra, de cinco membros. e, excepcionalmente. de quatro.
Essa Comissão restrita celebrou 27 reuniões e lc:rminou
apresentando á Comissão plena um Projeto Substitutivo, pre-.
cedido do seguinte parerer:
.
I - A Comissão Constitucional, desobrigando-se da tarefa que lhe comete o Regimento, estudou em 8 r('uniões
plenária e 27 de uma Sub-Comissão por ela mesma nomeada,
o Anteprojeto de Constituição oferecido á Assembléia Nacional Constituinte pelo Govêrno Provisório, e as 1.239
emendas apresentadas no plenário.
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Das suas deliberações resultou um Projeto Substitutivo
no qual se fundiram as disposições do Anteprojeto aceitas
e inúmeras emendas, sendo introduzidos .muitos textos da
iniciativa da própria Comissão.
.
No seu trabalho, pondo de parte as preferências individuais de seus proprios membros, ela se orientou pela necessidade de formular um Projeto que correspondesse ás tendências inequívocas da Assembléia, afim de facilitar os tramites ulteriores da elaboração da lei fundamental.
É OclOSO assinalar a dificuldade de conciliar essa orientação impreterivel com a necessidade de imprimir ao Projeto a unidade sistemática requerida nas leis, em geral, e
sobretudo na Constituição ...É natural que s6 parcialmente se
haja conseguido essa conciliação, forçosamente incompleta,
sempre que, como é o caso, as considerações de oportunidade
política devam preponderar sôbre as de doutrina ou de
técnica.
II - Na impossibilIdade de fundamentar um a um os
textos do Substitutiv-o (o que exigiria muito mais tempo do
que o concedido para a elaboração dêste parecer e lhe daria
vulto exagerado), a Comissão apreciará sintetica.mente a
economia do projeto, analisando-o apenas nas suas linhas
principais.
III - Pareceu-lhe, antes de tudo, que o Anteprojeto
centralizava excessivamente os poderes públicos com sacrifício do princípio federativo. Aos Estados, é certo, iHe reservava a faculdade de se organizarem de acõrdo com a Constituição e as leis que adotassem, respeitados certos princípios
da Constituição Federal. Mas esta liberdade, posto que necessária· no regime federativo, não é suficiente, cumprindo
definir os poderes reservados constitucionalmente ás unidades federativas, dotá-las de meios financeiros proporcionados e lhes assegurar, pelo menos, em certos casos, a participação igual na elaboração das leis federais ordinárias.
Ora, o Anteprojeto não definia os poderes dos Estados;
abolia o ramo do Poder Legislativo onde êles, como tais, necessitam de se representar com igualdade; admitia a possibilidade da renúncia á autonomia pela aceitação de auxílio
financeiro da União para ocorrer a necessidades ordinárias
do govêrno local; e, se lhes atribuia a exclusividade de certas fontes tributárias, aliás insuficientes, previa, ao mesmo
tempo. a intromissão da Assembléia Legislativa fedet'!!.l nessa
esfera do poder dos Estados federados afim de "harmonisal''' e "coordenar" os interesses tributários federais ~ estaduais, (art. 18, parágrafo 1°).
Ao regime federativo, nominalmente mantido, sa substituia de fato um sistema de simples descentralização administrativo.
A opinião reagiu vigorosamente contra essa capitis diminutio dos Estados, e com razão. O poder máximo, no sistema do Anteprojeto, é a Assembléia Legislativa, na qual, por
motivos inelutáveis. preponderam os Estados que, por serem
os mais populosos, dispõem de representação mais numerosa. Reforçando-se' o poder central, nessas condições, o
que na realidade se avigora não é o poder da União, e sim
a hegemonia de alguns Estados, sObre os demais, tal como
aconteceu na Alemanha, onde, pelo mesmo caminho, a malograda Constituição de \Veimar. buscando aperfeiçoar a obra
de Bismarck e com êsse intuito destruindo a autonomia dos
,Estados-membros para completar a unidade do Reich, não
fez mais do que sublimar o predomínio da Prússia.
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o problema, no Brasil, é semelhant.e; e - a menos que,
contra os fatores econômicos e geográficos impositivos da
Federação, realizassemos o regime unitário, refazendo, antes,
a divisão do País em ch'cunscricões do mesmo pêso demográfico e econômico ou mudassemos as bases territoriais da
representação política, - há que buscar solvê-lo pl'!la real
autonomia dos Estados grandes ou pequenos, limitando-a,
embora, aos negócios de seu genuino interesse, com reE'guardo dos interesses nacionais tantas vezes comprometidos na
prática viciosa da Constituição de 1891.
Movida por estas consideracões, a Comissão defimu no
substitutivo os poderes dos Estados (art. 7°, § 5°); deixou
a estes, como a antiga Constituição. os direi tos e facddades
que lhes não estej::au negados por cláusula, expressa ou implicitamente, contida nas cláusulas expressas da. Constituição,
(art. 7°, parágrafo 7°); atribuiu-lhes fontes de receita SUfIciente para. as necessidades do seu governo (arts. 15, 17 e
19); regulou os casos de intervenção, de modo a assegurar o
império da Constituição e das leis federais em todo o País,
e a garantir a ordem interna e a defesa nacional, cercando-a, todavia, de cautelas contra os abusos praticados á
sombra dos dispositivos incompletos ou ambíguos da carta
de 24 de :Fevereiro (art. 12); finalmente, instituiu a Camara dos Estados, onde estes se representam com jgl1:~ldade.
conferindo-lhes as mesmas atribuições administrativas do
antigo Senado e, mais, a revisão de certos projet.os de lei
que interessam todos os Estados, como tais, ou algum deles
em particular (art. 40 e seguintes) .
Mas, ao mesmo tempo, veda-se ás unidades federativas.
contrair empréstimos externos sem permissão da Camara dos
Estados (art. 41, b); traçam-se-Ihes normas fundamentais
para as respectivas organizações judiciárias, com () intuito
de assegurar a independência dos juízes e tribunais locais
(art.· 117); eríge-se em caso característico de obstáculo ao
livre exercício dos poderes judiciário e legislativo (art. 12.
§ 3°) e, como tal, corrigível pelo meio extraordinário da
intervenção federal, o atrazo por tres meses no pilgamento
de vencimentos ou subsídios aos respectivos membros; reserva-se á lei federal regular o uso da bandeira, hino, escudo e armas nacionais em todo o território nacional (artigo 6') ; finalmente, em certas matérias de relevante intere~se
nacional, como 'u educação. as riquezas do sub-sôlo, :'iguas.
,mineração. siderurgia, energia elétrica. floresta;:;, cnça e
.pesca e sua exploração, firma-se a supremacia das leis federais normativas, só cabendo aos Estados desenvolver ou
aplicar os seus princípios em leis complementares. ou suprir a legislação federal, quando inexistente (arL 7°, número 10, r) •
Assim, o poder fer!<wal que. digam o que disserem. já
era imenso sob o regime da antiga Constituição (poi:; além
de exclusivo nas relações internacionais. dominava forlo o
direito privado e social, inclusive quanto á organização da
propriedade e ao comércio interior e exterior, aos quais
podia criar as limil.;Jções exigidas pelo bem público), se robustece sobremaneira pela restrição da autonomia dos Estados nesses casos, além de se estender a novos dnmínios
como se vê nos capítulos "Da Organização Feder.al"'. "Da
Ordem Social e Econômica" e "Da Defesa Nacional"'.
IV - O Anteprojeto concentrava o Poder Legislativo na
Assembléia Nacional, com a sanção do Preside.nlc da República (art.. 20) ~ já aludimos ás razões que levaram a Co-
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mlSsaO a instituir dois ramos dêsse poder - uma Camara
dos Representantes e. outra dos Estados - esta com participação limitada á elaboração de certas leis, alénr de exercer
algumas atribuições de cãráter não legislativo.
Tais funções estão enumeradas nos arts. 41 e 43, segundo os quais á segunda Camara, além das suas atribuições
em matéria de intervenção federal (art. 42), cabe. participar da elaboração das leis referentes a: a) estado de sítio;
b) sistema eleitoral e de representflção; c) impostos e finanças; d) declaração de guerra e celebração da paz; e) mobilização; f) tratados e convenções com as nações estrangeiras;
g) comércio interestadual e internacional; h) navegação de
cabotagem nos rios e lagos federais; i) vias de comunicação
interestadual; j) fixação de contingentes militares a serem
!·ornecidos pelas unidades da Federação proporcionalmente
ás suas populações; k) subsídio aos Estados; l) matérias em
que os Estados têm competência legislativa subsidiária. ou
complementar da legislação federal; m) sistema monetário
de pesos e medidas e regime de bancos de emissão.
Quanto á composição de uma e outra Camara, o projeto estabelece que, a dos Estados, se comporá de dois representantes de cada Estado e do Distrito Federal, eleitos
por voto direto e secreto simultaneamente com os Deputados
da eamara dos Representantes, organizando-se esta com representantes do povo eleitos do mesmo modo e pelo mesmo
sistema proporcional, e, também, com representantes das
profissões, eleitos na forma que a lei ordinária estabelecer
(ar!.' 36).
A representação profissional não era admitida pelo Anteprojeto, mas a Comissão, embora com o dissentimento ex-o
presso de muitos de seus membros, julgou conveniente adotá-la; por lhe parecer que assim consultava as incliriações do
plenário.
Relativamente ao número dos representantes eleitos proporcionalmente ás populações e por sufrágio direto dos cidadãos, o AntepDojeto (art. 22, parágrafo 1°), fixando-o no
máximo de 20 e no mínimo de quatro por Estado e mandando calcular o quociente pela divisão do número de habitantes do Estado mais populoso por 20, automaticamente limitaria aproximadamente a 156 Deputados â. representação
popular, qualquer que fosse no futuro a população do BrasiL
A Comissão, auscultando o plenário, .:greferiu não limitar
o número de representantes, ainda que, adotando (art. 37),
a representação de um Deputado por 150.000 habitantes.
até o má.~imo de 20 e, dêste para cima, de um por 250.000
habitantes, mantenha a cada Estado o número de representantes enviados á Assembléia Nacional Constituinte, ·'ou
poucos mais, salvo casos como os de S. Paulo e Rio Grande do·
Sul, cuja representação, fixada segundo o recenseam~nto de
1890, estava em excessiva desproporção com as cifras das
respectivas populações.
outra inovação do projeto, com a qual a Comissão concordou, dobrando-se a uma corrente que lhe parece vitoriosa
no plenário, é o comparecimento obrigatório dos Ministros
perante á Camara dos Representantes, quando requerida.
O Anteprojeto a subordínava ao requerimento de 114 dos
Deputados. O substitutivo (art. 35), exige a maioria, como
nas demais deliberações da casa, parecendo-lhe que a medida é demasiadamente grave para ser deixada ao arbítrio da
minoria, que pode ser facciosa ou sistemática.

-

551-

N~o se esconde que, assim, se introduz na orgauizar:ão
do regIme uma forma de parlamentarismo que, precisamente.
por ser larvada e desprovida dos contrapesos característicos
do sistema parlamentar. llodc oferecer alguns dos inconvenientes dêste, sem rcunir as suas vantagens.
Mas, uma vez q\1e, para atender a peculiaridades naeionais, abandonamos os molde~ 1/0 presidencialismo puro, abalançou-se a Comissão n elll.nlll,'leel~r (art. 76), que os Deputados, quando nomcado'l l\lllli~II'()s de ]~stado, se considerem
licenciados e substituidos pelo !'CSpcctivo suplente, podendo.
conseguintemente, vollar 110 exercício das funcães legislativas logo que se exon(!rem.
•
Proporciona-se desl'Ul" (l, no Mi ni8lro, quando til't'ldo da
Camara dos Representanlc~, uma situação de maior independência no cargo administrativo e, portanto, de maior eficiência.
_Se o plenário der o seu assentimento a essa idéia, será
caso- de estender a mei='ma fnculdade aos Deputados á Camara dos Estados. dando-se-lhes. também, como suplentes.
os imediatos em votos: o que oferece também a v:mtagem
de dispensar nova eleic;:,iiu em caso de vaga, c,irclm:::t.anci:\
digna de consideração. dado qUI) a m:iquina eleitoral, por sua
complicação, não deve ser postu em movimento frequentemente.
A Comissão mantevc. /laivo n redação, as incompatibilidades, as imunidades e n~ condições de elegibilidade estabelecidas no Anteprojeto. fazendo, todavia, a elegibilidade dependente da emancipaçüo, n l'el'l.ringindo as imunidades.
quanto á prisão c prOCC/lIôlO, no Deputado e ao seu primeiro
suplente imediato, afim do não estender, sem razão plausível, o mesmo privilégiu II todos os numerosos suplent.es, em
favor dos quais não mllilur sequer a probabilidade de serem
chamados, na ocasião, ao ('xI'I'c/cio .da função legislativa (artigo 30).
A faculdade de nom(~nrcm a~ Cnmaras comissões parlamentares de inquérito toi neolln pelo substitutivo, bem como
a criação d~ uma comillllilo parlamentar permanente, com
funções no interregno dUIl fUHlí!ljes das Camaras. O substitutivo lhe dá o nome de "Ollll~gnçiío Legislativa Permanente".
para bem difere:lciá-Ill dnll comii='sões parlamentares criadas
no Regimento das Camal'ul'" O Anteprojeto relegava para a
lei ordinária, e mesmo Vlu'n o Rl)gimento Interno da casa legislativa, a definição de ~lIn!'l nlribuic;ões. Com essa largueza.
a lei poderia chegar até ú delegação de todo o poder legislativo na Comissão. O 8ub/ltitutivo preferiu definir claramente as atribuições da Delegação Legislativa J?ermane~te.
estabelecendo (art. 33), quo Il ela compete, no interregno: velar pela observanciu dn Constituição no atinente ás prerogativas do Poder Legislativo: exercer as atribuições legislativas concernentes á intm'\'cnr:iio nos Estados e ao estado
, de sítio, e "ad referendum" ria Cnmara competente. as relativas a processo e prisão de Deputados e á nomeação de juizes e funcionários; e convocaI' extraordinariamente as Camaras.
V - A iniciativa dos projetos de lei, se atribuida também ás Assembléias Legislativas dos Estados, e ás associações
culturais ou profissionais devidamente reconhecidas~ tal
como era estabelecido no Anteprojeto, sobrecarregaria excessivamente a· tarefa das Camaras, que, aliás, se procura expedir dentro de um semestre.
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As assembléias locais, e as associações culturais ou profissionaispoderão representar. ao Poder Legislativo, oferecendo-lhe os projetos que lhes parecerem úteis. Serão, êstes,
um subsidio para ser aproveitado segundo o seu mérito, sem
que as Camaras se vejam obrigadas a discuti-los e votá-los
em todos os casos. Os tramites parlamentares da elaboração
legislativa só se asseguram, pelo art. 46, ,do substitutivo, aos
projetos de iniciativa das próprias Camaras, do Poder Executivo e do Conselho Nacional.
VI - A organização e a competência do Poder Executivo, permanecem no Substitutivo, como a delineou o Anteprojeto, inspirado, nesta parte, na Constituição de 1891As inovações substanciais, nesta matéria, tocam á eleição
do Presidente da República, e ás precauções contra os excessos do seu poder.
O Anteprojeto conferiu aos membros do poder legislativo a escolha do Presidente, mas é inegável que, se a eleição indireta oferece manifesEos inconvenientes, estes se reunem no grau mais elevado quando o eleitorado especial se
apresenta. pouco numeroso, reunido num só local, e designado com longa antecedência.
Assim constituido, êle fica sujeito á pressão de fôrças
estranhas, mesmo á pressão material; e se, além disso, se
compuzer exclusivamente de parlamentares - com todos os
interesses do partido mais ou menos ligados ao Poder Executivo, ou deste dependentes - salta aos olhos que o problema da csucessão presidencial se porá desde o início da legislatura, corrompendo a atmosfera do parlamento e agitando
a opinião pública. Esta previsão é tap.to mais fundada
quanto, agora mesmo, estamos tendo a desagradavel experiência de tais precalços.
A ser indireta a eleição do Presidente, então é preferível
que ela se faça por eleitores especiais, em número relativamente reduzido para oferecerem o mais alto teor moral, mas
suficiente para permitir a multiplicidade dos colégios eleitorais, e escolhidos por sufrágio popular em época aproximada da eleição quanto possível.
A êste expediente deu sua proferência o substitutivo,
estabelecendo (art. 66, § 3°) regras segundo as quais se
comporá um eleitorado de aproximadamente 2.000 eleitores
especiais, na proporção de 1 por 1.000 cidadãos alistados em
cada Estado (inclusive o Distrito Federal e o Território do
Acre). Assim se obviam, ao mesmo tempo, os inconvenientes
da eleição pelos membros do Poder Legislativo e os da eleição direta, impugnada como fonte de agitação do País, reiterada de quatro em quatro anos e necessariamente prolon~
gada desde que, com êsse processo, a campanha eleitoral
e a propria eleição terão de anteceder de muitos meses o termino do mandato presidencial em curso.
Todavia. êste é um dos casos em que a iniciativa da Comissão. por -assim dizer, representa uma sondagem na opinião da Assembléia, cujas inclinações, neste particular, não
se revelaram suficientemente até agora. Muitos espíritos,a
dos melhores, propugnam a manutenção da eleição presidencial direta, entendendo que ela oferece a ocasião única - e
que por isso mesmo não deve ser suprimida - em que os
brasileiros se manifestam eleitoralmente como cidadãos druma pátria una e indivisíveL
A eleição direta do Presidente da República, de quatro
em quatro anos, os. aaverte da existência, eda fôrça, desse
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laço de umao, ao mesmo tempo que lança em todos os recantos do País um sopro renovador de _idéais e programas
extremes de regionalismo.
:';,
P6de, ás vezes, a propaganda eleitoral agitar prolongadamente a opinião pública, mas essa agitação é preferível ã
clausura da política nos compartimentos mutuamente impenetráveis dos Estados. Só ela, com a campanha civilista
de 1910, com a da reação republicana em 1922, e com a da
Aliança Liberal em 1930, nos arrancou do marasmo para as
necessárias reivindicações de direitos cívicos longamente
conculcados.
.
Quanto ao poder presidencial, o Anteprojeto, e o Substitutivo ainda mais, re.fletem a reação contra os clamorosos
excessos com que por vezes êle foi exercido sob o regime
da Constituição anterior. Para coibí-Ios se organiza uma
rêde sevéra de precauções, entre as quais avultam: - a prévia audiência do Conselho Nacional subre os regulamentos
a expedir pelo Poder Executivo, o véto absoluto do Tribunal
de Contas, quanto a atos e contratos que acarretem despesa
superior á verba orçamentária correspondente, ou imputada
em verba indevida; a prestação de contas anual perante as
duas Camaras, reunidas em Assembléia Legislativa especialmente para êsse fim, e só preterida com grave escandalo
desde que a Assembléia permanece em sessão durante um
mês s6 com êsse objetivo (sem prejuizo, está claro, de se
reunirem separadamente as duas Camaras, dentro dêsse
prazo, sempre que o serviço legislativo o exigir), e last, but
not least, o processo de responsabilidade, cujo andamento, é
certo, fica na dependência ::de acusação decretada pela Camara popular, mas cujo ponto de partida póde ser a denuncia
de qualquer cidadão, investigada sernpre por urna Junta Especial de três rnernbros altarnente qualificados (Presidente
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, Presidente do Tribunal de Contas e Presidente' do Tribunal Federal de Circuito ou, em sua falta, Presidente do Tribunal de Relação do
Distrito Federal), a qual apreciará sumariamente a plausibilidade da denuncia, procederá, a seu critério, a ,quaisquer
indagações necessárias e, ouvido o denunciado, apresentará
á Carnara dos Rep1°esentantes urn relatório.
O Anteprojeto, excessivamente, feria. de inelegibilidade
para a Presidência os cidadãos que exercessem qualquer atividade no mesmo Estado onde a exerch O, Presidente em
funções, bem como os naturais dêsse Estado, OU os que ali
tenham residência ou domicílio. O Substitutivo preferiu
atingir os parentes do Presidente, até o 3° grau, inclusive os
afins, e, além de outras altas autoridades, os Presidentes de
Estado, cujas candidaturas eram a fonte habitual dos peiores abusos.
VII - Ao Conselho Nacional (arts. 77 'e 80 do Substitutivo), criado como órgão de estudo técnico do~ problemas
nacionais, e constituido por dez membros maIOres de 35
anos, de reconhecida probidade e solido preparo, nomeados
pelo Presidente da República por dez anos, com aprovação
da Camara dos Estados, se atribue a competência consultiva,
que o Anteprojeto da'Y'a a um "'Consel.ho .,Supremo''.. s?bre v~
rias matérias de governo. A competencla em materIa admInistrativa ficou, como anteriormente, com a segunda Camara.
O Conselho Nacional, com o longo mandato de seus
membros, alta qualificação dêstes, e extensa competência
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para consultar obrigatóriamente com o seu parecer sôbre os
projetos de lei e de regulamentos de iniciatíva do Poder Executivo, sôbre fixação de tarifas (aduaneiras, ferroviárias,
postais, telegráficas e remuneradoras de serviços públicos);
sôbre preços de fornecimentos sujeitos a monopólio, e, .finalmente, sôbre criacão ou alteracão de impostos, vencimentos, emolumentos e custa'>,' - está destinado a prestar
grandes servicos, imprimindo unidade á administração e á
legislação sôbre tão importantes assuntos. Incumbe-lhe, adernais, representar á Assembléia Nacional contra o Presidente
da República e Ministros de Estado para instauração de processo de responsabilidade. (dispensada, neste caso, a sindicancia da Com issão Especial), bem corno emitir parecer Sôbre consult.as dos governos locais quando, transmitidas pelo
Ministro' do Interior, envolvam, a juizo deste, matéria relevante.
VIU - As regras fundamentais do Estatuto dos Funr.ionários Públicos se agrupam nos arts. 81 a 88. Limita-se, aí,
O quadro dos funcionários, sem distinção derivada do mudo
de retribuicão; assegura-se a promoção, metade por merecimento, metade por antiguidade, sob proposta de Comissão
Disciplinar para cuja formacão concorrem os próprios funcionários do departamento interessado; taxam-se os cargos
e condicões da aposentadoria ou jubilacão; firma-se a indemissibilidade dos servidores nomeados por concurso de provas, e dos que contem mais de 10 anos de serviço, salvo condenacão em processo judicial ou administrativo, assegurada,
porém, a defesa plena do acusado; exige-se, todavia, o concurso de provas para a primeira investidura em todos os
cargos administrativos de carreira, e proíbem-se as acumulações remuneradas, exceto as de cargos de magistério.
Essas regras, e algumas outras menos importantes, são
extensivas ao funcionalismo dos Estados e dos Municípios.
IX - Na organização do Poder Judiciário, o substitutivo, quanto ao sistema, não se distancia do Anteprojeto.
Um e outro se conformaram com a subsistência de duas ordens de magistrados - os da União e os dos Estados unificando, embora, a certos respeitos, a jurisdição.
Nem a unidade integral da justiça, corno reclamavam os
Estados do Norte, nem a dualidade antiga, pleiteada pelos meridionais, notadamente por São Paulo, Minas e Rio Grande
do Sul.
Desta oposição nasceu aquêle meio termo, que é uma
solução política, e corno tal imperativa, ainda que pouCo elegante do ponto de vista sistemático.
O egrégio Ministro do Supremo Tribunal Federal, DI'.
Artur Ribeiro,' preconizara a unidade da justiça'nos'Estados,
com dualidade de instancias superiores a que iriam os recursos segundo a natureza das ações ou a qualidade _de certos
litigantes, todas essas jurisdições subordinadas ao - Supremo
Tribunal como instancia de recurso geral nos casos taxados
na lei.
O ilustre magistrado visava resguardar a antiga prerrogativa dos Estados, e, ao mesmo tempo, tornar os juizes das
comarcas, em todo. o País, acessíveis aos litigantes empenhados nos pleitos que, sob o regime da dualidade, s6 perante
os juizes federais de secção - isto é, só nas capitais dos Estados - podiam ser agitados. E não só isso, senão também
abolir, ,pela unidade de jurisdiCão, as questões espinhosas
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sôbre competência da Justiça, nas quais tantas vezes tropeçam, e se perdem, as demandas.
A primeira dessas duas grandes vantagens s6 seria alcançada atribuindo-se e:ll..-pressamente a todos os juizes estaduais de primeira instancia a competência para julgar as
causas de natureza federal (em que a União seja parte, ou
sõbre tratados, ou de direito marítimo e navegação, etc.).
O Anteprojeto deixou a matéria para ser regulada em
lei organica; mas :í Comissã(l pareceu imprudente deixar a()
legislador ordinário a faculdade _de conceder áqueles juizes
uma atribuição que, geralmente,' os próprios Estados lhes
recusam; pois a maioria dêles faz aforar as causas em que
o Estado é autor ou réu no juizo privativo dos feitos da sua
Fazenda, ou em algum outro juizo com séde na Capital. E
isto, não só porque os magistrados investidos dessa jurisdição
são os mais antigos da sua classe, ou os mais especializados
nas questões de direito público e administrativo, mas também porque seria difícil aos governos locais se defenderem
simultaneamente, e com eficiência, perante juizos disseminados em todo o território do Estado.
A vantagem dos litigantes, certamente atendida se êles
pudessem demandar a União em qualquer comarca onde se
manifestasse a responsabilidade dela, seria em detrimento
da Fazenda Nacional, que não poderia sem grande dispendio
ter um procurador em cada juizo, e, mesmo arcando com essa
despesa, teria de vencer outros precalços para bem se defender.
Foi mistér, conseguintemente, concentrar na Capital
dos Estados o fôro da Fazenda Nacional, para evitar mal
maior.
As dúvidas quanto á competência, no juizo inicial, ficam removidas; mas vão renascer na interposição dos recursos, escolhendo as partes sob sua responsabilidade a instaneia superior para que recorrem, e expondo-se, aí, a perder a causa por incompetência do tribunal, a qual, como ao
tempo da justiça dual, s6 se firma, em alguns casos, por critérios subtis.
Por estas razões, e considerando que é relativamente
de pouca monta a economia resultante da supressão dos
juizes federais de primeira instancia, no seio da Comissão,
e no plenário, algumas vozes das da maior prestigio, se levantaram para propugnar, como melhor alvítre, a manute!1cão
pura e simples da dualidade de justiça; tanto mais quanto.
para resguardo da magistratura local contra possíveis abusos e vexações dos governos dos Estados, o Anteprojecto, como
o Substitutivo (art. 117), deram normas á organização judiciária local, consagrando todas as garantias essenciais ao livre exercício do poder judiciário.
Sem desconhecer a procedencia dos argumentos aduzidos em prol dessa tese, a Comissão, todavia. preferiu seguir
a orientação do plenário. que lhe pareceu indiscutivelmente
favorável ao sistema do lUlteprojeto.
A justiça eleitoral é mantida, com organização federal,
e competência para um só alistamento e para toda,s as eleições.
X - Ressalvada a nacionalidade brasileira jã adquirida,
o Anteprojeto sabiamente aboliu as formas êlnõmala5 da
aquisição admitidas pela Constituição de 1891 (casamento
com brasileira seguido de prole nacional, ou propriedade
imovél adquirida no País).

o Substitutivo O seguiu neste ponto, mas subordinou á
emancipação o exercício dos direitos da cidadania (artigos
129 e 131), o qual, pelo Anteprojeto, comeoava aos 18 anos
de idade.
XI - A declaração de direitos e deveres é moldada na
do Anteprojeto, mas reforçada com regras mais precisas
quanto ti desapropriação, ás formalidades da prisão policial
ou judiciária, e da apreensão dos instrumentos de manifestação do pensamento nos casos' de abuso passível de tal
sanção. .
O processo do mandado de segurança, com rito análogo ao do "habeas-corpus" (salva a defesa da autoridade
no prazo máximo de 5 dias), é instituído para rápida defesa de direitos outros, que não o de liberdade de locomoção, .desde que o direito lesado por ato administrativo 3eja
líquido, certo, incontestável.
É, praticamente, a extensão do "habeas-corpus" á proteção de todos os direitos, desde que se apresentem tão certos e líquidos que dispensem qualquer indagação. É o mesmo instituto, mudado o nome para atalhar as questões de
doutrina juridicadlue" induzira os Constituintes de 1926 a
limitar o "habeas-corpus" á simples proteção da liberdade
de ir e vir.
Sem embargo da adesão largamente prestada ao Anteprojeto pelo substitutivo quanto ao capitulo da Declaração
de Direitos, em três pontos a divergência entre êles é sensível: - O segundo, emendando o primeiro, não quis deIxar á lei ordinária a determinação do próprio conteúdo da
propriedade, e, ao contrário, reafirmou a garantia plena
dêsse direito, reservadas á lei secundária apenas as restrições que ao seu exercício forem impostas no interesse coletivo. A desapropriação, que o Anteprojeto admitia com
pagamento em dinheiro ou por outra forma estabelecida em
lei especial, foi restaurada na sua anterior segurança, isto
é, sobordinada á prévia e justa indenização.
Finalmente, sem ir ao exagero de proibir as leis retroativas - pois que elas só não retroagem excepcionalmente -, o. Substitutivo, em todo caso, estatui que a lei e o
ato administrativo não prejudicarão o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
As revoluções e o estado de necessidade ás vezes violam êsse princípio. Não é isto razão para que se dê carta
branca á lei ordinária para desrespeitá-lo a salvo do corretivo judiciário. Com profunda verdade disse o Ministro
Melo Franco, presidente da Comissão elaboradora' do Anteprojeto, quando ali se discutiu a matéria, que essa 'garantia
"é um dos fundamentos da paz social".
XII - ' No capítulo da "Ordem Econômica 'e Social" o
Substitutivo, salva à redaçã'o, não se apartou sensivelmente
do Anteprojeto.
Aí se consagram numerosos preceitos que, não podendo
ter uma rigidez .incompatível com a complexidade dos fatores que concorrem na produção e no consumo das riquezas, visam equilibrar os interesses em presença e propor...;
cionar aos trabalhadores uma situação justa e digna' na sociedade, aO mesmo tempo facultam ao poder público a necessária intervenção em certas atividades econômicas que
apresentam' marcado interesse nacional ou. social (minas,
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outras riquezas do subsolo, quédas dágua). inclusive a monopolização de determinada indústria ou atividade econômica.
Institue-se a revisão periódica das tarifas de serviços
públicos concedidos, baseada em índices econômicos, afim
de que os lucros dos concessionários s6 correspondam á
justa retribuição do capital; prescreve-se a progressiva nacionalização das minas e quédas dágua julgadas básicas ou
essenciais á defesa econômica ou militar da Nação; dão-se
normas fundamentais de proteção do trabalhador, quanto á
duração do trabalho, ao sálario, a vários seguros preventivos e á assistência.
Proibe-se a usura, e isentam-se de penhora, salvo determinados casos, as propriedades rústicas ou urbanas de
pequeno valor.
Alguns dêsses preceitos, inspirados quasi todos em
Constituições modernas, em muitos casos são simplesmenV:
normativos da ação legislativa ulterior, deixada ao legislador ordinário a apreciação da oportunidade e da extensão
das normas secundárias. Assim é na Constitui~.ão de \Veimar, cujos prin.cipais autores, os social-democrátas, não
desconheceram a fôrça das realidades econômicas patentes,
especialmente a repercussão de tais medidas nos preços de
produção e a necessidade de se defenderem os mercados d~
consumo, a cuja conquista, ou manutenção, está ligada a
vida das indúst!,ias e, com ela, a subsistência dos trabalhadores.
A legislação do trabalho, cad::t vez mais, tem de ser internacional, e isto explica, no domínio da legislação interna,
a prudência dos govêrnos socialistas na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, nos países escandinavos.
Nem por isso, entretanto, se podem dizer inúteis, ou supérfluos, os preceitos a que nos referimos: êles, embora
deliberadamente imprecisos em alguns casos, marcam uma
orientação, de que não se deve afastar o legislador em busca
do ideal da paz social pela justiça econômica.
xrn - Sôbre a Família, a Educação e a Defesa Nacional, prevaleceram com pequenas alterações os dispositivos
do ~teprojeto.
Vingou. por maioria de votos, a inscrição na Constituição da indissolubilidade do vínculo matrimonial. Do
mesmo modo, foram aceitos, como regra superior -1l0 direito
civil . ordinário, a validade da celebração religiosa do casamento, e, como norma administrativa, a faculdade do ensino religioso nas escolas públicas, exceto nas superiores,
quando ministrado por pessoas estranhas ao magistério
oficial e sem prejuízo do horário escolar, de acõrdo com a
confissão religiosa. dos alunos, quando os pais ou responsáveis o requeiram.
.
XIV - É impossível resumir os exaustivos relatórios
parciais oferecidos pelos Deputados Sampaio Correia e Cincinato Braga. sÔbre o difícil tema da divisão das rendas.
Em resumo: abolem-se dentro de seis anos os impostos estaduais de exportação e supre-se a sua falta nos orçamentos locais com a passagem, da União para os Estados, do
imposto de vendas mercantis, ampliado ás vendas de todo
gênero, afim de incidir sôbre a compra e venda entre os
produtores e os consumidores ou os primeiros intermediários.
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Com esta incidência, êsse imposto produzirá. tanto ou
mais do que o de exportação, cessando a· fôrça maior que
despertou sempre a resistêne.ia dos Estados á abolição dêsse
tributo, cuja persistência abalava profundamente a uniáade nacional e suprimia as vantagens que o País pode retirar de um mercado interno extenso e acessível a quaisquer produtos nacionais.
Os próprios Estados que vivem principalmente da indústria extrativa, ou em que as propriedades, por inexploradas ou indivisas, mal se prestam á arrecadação frutuosa
do imposto territorial, comumente apontado como sueedaneo do de exportação, podem retirar o equivalente dêste
no tributo sôbre as vendas em geral.
Passa diretamente para os Municípios o imposto cedular sôbre a renda de propriedades imobiliárias, e atribuem-se-lhes, mais os de indústrias e profissões, e sôbre
diversões, além do de sêlo quanto aos atos emanados fI.o
seu govêrno.
Os Estados arrecadarão, além dos impostos sôbre vendas, transmissão de propriedade imóvel e· o territorial,
também o de consu.mo de gasolina ou de outros combustíveis d~ motor de explosão.
:J1:sses recursos, e mais a participação dos Estados em
40 % da receita dos impostos. não reservados privativamente á Uniã1o, a êles, ou aos Municípios, assegura a cada
uma das entidades públicas os recursos necessários para
os serviços a cargo de cada qual.
XV - Nas Disposições Gerais, o Substitutivo repef.t\ a
tradicional declaração de que o Brasil não se empenhará
.em guerra de conquista. direta ou indiretamente, por si ou
aliado a outras potências. O seu valor duplica em confronto
com o preceito do art. 45, letra b, segundo a qual o Poder
Legislativo pode autorizar a declaração de guerra, "se não
mais fór possível ou se malograr o recurso do arbitramento". Duas regras de ouro, que deviam estar no pórtico
da Constituiç.ão.
Nesse capítulo. se destaca a regulamentação minuciosa
e scvéra do estado de sítio. recurso extremo que o Substitutivo não retira ao govêrno na emergência da agressão estrangeira ou de insurreicão armada (art. 180), cercando-o,
todavia, de todas as cautelas para que, á sombra da suspensão de garantias, não se renovem, impunes ou irremediáveis. os abusos de que todos nos recordamos e tanto
maculam os decênios de vigência da Constituição de 24 de
Fevereiro. - Carlos Maximiliano. - Raul Fernandes, Re- .
lator Geral. - Levi Carneiro.
A Comissão plenária, querendo conciliar o seu inegável
direito de emendar êsse projeto com a imperiosa necessidade de não exceder a derradeira dilação concedida pela Assembléia para a ultimação de seui trabalhos, resolveu aprová-lo em globo. salvas as emendas que, sendo oferecidas, por
escrito, no prazo d~ 24 horas, com a- assinatura da maioria.
se considerariam virtualmente aprovadas e, desde logo, sem
discussão, se incorporariam ao Projeto.
No uso dessa prerrogativa, quato~ze ou mais membros
da Comissão ofereceram na sessão de 6 do corrente,
34 emendas substitutivas ou aditivas, todas publicadas oficialmente.
~~
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Algumas delas foram acompanhadas de justificação escrita; outras se reportaram tacitamente, quanto â sua fundamentação, aos debates do plenãrio, ou a motivações de
emendas ali oferecidas. Quatro foram, ulteriormente, retiradas por seus autoFes, sendo uma parcialmente.
A Comissão de Revisão só incumbia modificar o projeto,
de aCÔrdo com essas emendas, sem possibilidade de lhes
examinar o mérito, pois que já estavam aprovadas e independiam de parecet'.
~sses novos dispositivos tornam anacrônicos
alguns
tópicos do parecer supra transcrit.os.
Em conclusão, a Comissão Constitucional tem a honra
de submeter ã consideração da Assembléia Nacional Constituinte o seguinte Projeto:

Os represen1antes do Povo Brasileiro, reunidos
em Assembléia Constituinte para organizar um regime democratico, que assegure a unidade nacional,
a liberdade, a justiça, e o bem estar social e eco·
nômico, decretam e promulgam a seguinte
Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil (1)
TíTULO I
Da organização federal

Art. 1°. A Nação Brasileira mantém como forma· de
govêrno, sob o regime representativo, a República Federativa, constituidã pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre.
Art. 2.0 O território nácionaI. indivisível e inalienável, é o compr"eendido nos limites estabelecidos po!'" fôrca
de posse imemorial, leis, tratados. convenções, laudos de
arbitrament(l e regras de Direito Internacional.
Art. 3.0 Os Estados podém incorporar-se', entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se. para se anexarem a outros,
ou formarem outros Estados. mediante a aquic5cência das
respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessQ.~<;. ordinárias sucessivas e 'aprovação por lei federal.
,-y
Art. 4.0 Todos os poderes emanam do Povo c em nome
dele são exercidos. dc acôrdo com a Lei.
Art. 5.0 São órgãos da soberania nacional, dentro dos
limites constitucionais, 05 poderes legislativo. executivo e
judiciário, harmônicos e independentes entre si.
§ 1.0 É 'Vedado a qualquer dos trci poderes delegar as
suas atribuieões.
~ 20 O cidadão. investido em funoão dc qualquer desses
poderes, não poderá exercer -as de outro. nem ocupar mais
de um cargo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78.
(1) Tendo sido publicado. com incorrecc::Ües. este Substitutivo foi
_ novamente dado no "Diario" de. 11 de março. Na Sessão de 15.
foi ordénado se publicasse. para a discussão. redacção definitiva. E' essa edição que aqui se publica com o Parecer da
Commissão e está. reproduzida na votação do Substitutivo. em
primeiro turno. na. sessão de 13.
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6.° A bandeira, o hino, o éscudo e

as armas na-

c~onaIs devem s.er usad~s em todo o território nacional nos

termos que a leI determmar.
P~rágraf? único. À. lei ordinária poder-á modificar a
b~n«!eIra nacI?nal, mantIdas as côres atuais e criar um pavllhao comerCIal.
Art. 7.° Compete privativamente á União:
1) organizar e. manter .'!1 defesa ·externa, a polícia e segurança das fronteIras, as forças armadas;
2! entabolar e manter relações com Estados estrangeiros, fIrmar tratados e convenções internacionais, conceder
o~ negar passagem a fôrças estrangeiras pelo território nacIOnal;
3) provêr aos serviços da polícia marítima e portuária
sem prejuizo dos serviços poIiciaes dos Estados' de defí'sá
sanitária geral, de alfandegas '8 entrepôstos ctlel correios
~elágr:;tfos, telefones! cabos submarinos, de na,z,egação aérea'
mclusIVe as respectIvas organizações de terra;
4) fixar o sistêma monetário, cunhar e emitir mOl3da
metálica ou fiduciária, criar bancos de emissão;
5) fiscalizar as operações de bancos e .de seguros, a
produção e o comércio de armas, de substancias tóxicas, ou
bélicas, e de todo o material de guerra, e a aplicação das
leis socia'is;
Parágrafo único. A ninguém é lícito importar; ou produzir, no País, material bélico de qualquer natureza, sem
aquiescência dos poderes da União.
6) conceder e fiscalizar as vias férreas, que liguem
portos a fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um Estado, diretamente ou ·em connexãO com outras vias férreas;
7) fixar o plano nacional de educação, em todos os
graus e ramos, e as condições de equiparação dos institutos
de ensino secundário e superior, e exercer sôbre estes a
fiscalização necessária;
8) efetuar decenalmente o recenseamento geral da população do País;
9) organizar a defesa permanente contra os efeitos da
sêca no Nordéste;
.
10 - legislar sôbrc: a) direito civil direito comercial
inclusive o processo de falências, direIto penal, direito
aéreo; b) registros públicos; desapropriações, requisições
dvis e militares, radiocomunicações; c) impostos federais,
bens do domínio federal; d) organização dos juízos e tribunais que lhe compete manter e processo perante êles; ,
e) sistema .eleitoral da União, dos Estados e dos l\lunicípio5,
inclusive alistamento, processo da!' eleições. apuração e recursos; f) entrada e expulsão de ~2strangeir05. passaportes,
naturalização, extradição; g) colonização, emigracão e imigração, podendo orientar,' regular ou proibir esta última;
h) navegação de cabotagem, praticagem de portos, barrl1s
e rios. assegurada a exclusividade da primeira aos navios
nacionais. e, quanto á segunda, preferência a cidadãos ?rasileiros; i) regime dos portos, sistêma de pesos ~ medIdas,.
circulação interestadual, terrestre, marítima, flUVIal, lacustre e aérea e respectivas organizações de terra;j) arbitragem comercial, juntas comercia;is, oaL>:as econômica.s; Z)
plano nacional, de viação férrea, e de rodagem; m) o tra. balho a produção e o consumo, o comércio exterior e inter, estadual,. o cambio e a transferência de valores para () estrangeiió, podendo estabelecêr as restrições necessárias :para
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prevenir graves prejuizos á coletividade quando a ação particular ou a liv-..:a concorrência se mostrem nocivas ao bem
público, ou insuficientes; n) riquezas do sub-solo, mineração, siderurgia, águas, energia eletrica, floresta, caça e pes~a,
e sua exploração; o) proteção de monumentos naturais, artísticos e históricos; p) profissões liberais e técnicas, inclusive imprensa; p) condições gerais de utilização das fôrças policiais, estaduais, em ca,;o de mobilização," ou de
guerra, bem como a natureza da instrução militar a lhes
ser ministrada, da organização militar e discriminação qu~
litativa e quantitativa dos respectivos armamentos e mUlllç5es; r) normas fundamentais do processo civil e eriminal
nas justiças dos Estados; do regime penitenciário; dos códigos rurais; da assistência social, pública e pl-ivada; da
Assistência Judiciária; das estatísticas, de interêsse social,
e para a e.omunicação de seus resultados: s) em geral, sôbre
todas as matérias de sua competência, acima indicadas.
§ 1.0 Os serviços, atribuições, atos e decisões dos poderes federais serão desempenhados ou executados por funcionários da União, salvo delegação desta aos Est.ados, m'2'diante acôrdo com os governos respectivos. Poderá a l;nião,
por acôrdo. incumbir-se de .exercer e executar, por funcionários seus, atribuições e serviços estaduais.
§ 2.° Os Estados terão preferência para a concessão federal dos serviços porluários e outros, de utilidade pública,
em seus territórios respectivos.
§ 3.° A União poderá conceder aos Estados, em seus
territórios e a particulares em qualquer parte do País,
a exploração de lmhas telegráficas e t.elefônicas sempre,
porém, sob fiscalização: de seus funccionários e observadas
as leis gerais aplicáveis, assim como, na falta ou insuficiência dos serviços de correios e telégrafos, é facultado aos Estados provê-los, dentro de seus territórios.
§ 4.° As leis federais sôbre as matérias referidas no
n. 10 n, não excluem a legislação estadual, subsidiária ou
complementar, .pertinente a peculiaridades das condições
locais; e, em qualquer caso, não impedem maiores exigêndas, aperfeiçoamento·s, ou determinaçõe~ 'secundárias, estabelecidas nas leis estaduais.
§ 5.° Compete aos Estados organizar e manter institutos de educação, observados os princípios fundamentai" estabelecidos pela União na forma do n. 7, e especialmente
os estabelecimentos de ensino primário ·e profissional gratuito para satisfaz·er ás necessidades das suas popB.laci)(~s.
Cabe á União instituir e manter estabelecimentos de ensino
superior e de alta cultura geral ou especializada, e, quando
e !onde circunstancias especiais o justifiquem, de· qüalquer
grau de ensino; e exercer, onde se faça preciso, por deficiência de recursos, ou por outras circunstancias especiais, toda
a ação necessária em favor da educação.
§ 6.0 Incumbe a cada Estado provêr, a expensas próprias, ás necessidades da sua administração; todavh, em
casos de calamiàade pública, a União prestará socorros ao
que os s o l i c i t a r . :
§ 7.° Cabe aos Estados, em geral, todo e qualquer poder, ou direito; que lhes não seja negado por cláusula expressa, ou implícita contida nas cláusulas expressas desta.
Constituição.
Art. 8. 0 Cabe á União e aos Estados, concurrentemente,
ressalvado o disposto no art. 70:
VOLU:\rE X
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-562a) promover a educação pública e o progresso das letras, artes e ciências;
b) proteger a saúde pública e -assegurar a assistência
social.
Art. 9.0 É facultado á União e aos Estados celebrar
acôrdos sem caráter político, para os fins do art. 7.0, § 1.0
e especialmente, para uniformiza~ão de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, permuta de informações,
criação, desenvolvimento ou exploração de serviços, no Interêsse geral, inclusive repressão da criminalidade sertaneja
organizada;
Art. 10. É vedado á União e aos Estados-:
a) criar -distinções ou preferência, -entre naturais de
Estados diferentes ou -entre os vários Estados, ou seus
portos;
b) estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercício
de cultos religiosos, ou te:r relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja - sem prejuizo, todavia,
da representação diplomática junto á Santa Sé; -e admitida
a colaboração recíproca em vista do interêsse coletivo;
c) alienar bens, ou conceder privilégios, a não ser em
virtude de l-eiespecial;
.
d) recusar fé aos documentos públicos de natureza legislativa:. adminisfrativaou judiciária;
e) recusar a cooperação de seus agente·g no interêsse
dos serviços públicos correlatos;
f) fazer guerra entre si, <lU usar de represálias;
g) estabelecer ou arrecadar quaisquer tributos
com
inobservancia dos arts. 13 a 19 desta Constituição.
Art. 11. Será obrigatoriamente -observada, pelos Estados e Municípios, a nomenClatura dos cargos e funções adotada nesta Constituição, ou nas leis sôbre serviços sujeitos
a normas federais.
Art. 1'2. A União não int,ervirá em neg6cios peculiares
aOs Estados, salvo:
1°, para manter a integridade nacional;
2°, para repelir invasão estrangeira ou de um Estado
em outro;
3°, para por têrrno á guerra civil;
4°, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes públicos 'estaduais;
50, para assegurar a observancia dos preceitos constitllcionais mencionados no art. 123 e a execução das leis federaü:;;
6°, para reorganizar as finanças dos Estados quando,
salvo fôrça maior, cessarem, por mais de dois anos consecutivos, os pagamentos de sua dívida fundada;
7°, para execução de ordens e· decisões dos juízes e tribunais federais.
§ 1.0 A intervencão~ para assegurar a observancia dos
preceitos constitucionais e na hip6t.ese do n. 6 será determinada por rei federal, que lhe fixará a amplitude e, quando
for caso, a duração, podendo ser esta prorrogada por outra
lei especial.
_
§ 2°. No caso do n: 5, a intervenção s6 terá lugar depois
qUe ~a Côrte Suprema, tomando conhecimento da lei, a determinar e, por provocação do Procurador Geral da República, lhe declarar a cpnstitucionalidade,
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§ 3.° Considera-se impedido o exercício dos poneres iegislativo ou judiciário, locais, quando obstada a execução de
seus decretos ou -decisões, ou havendo atraso, por mais .de
três meses, no pagamento de vencimentos, ou subsídios, de
algum de seus membros.
§ 4.° A intervenção não suspende a5 leis -do Estado. que
continuarão ·a ser observadas, salvo as que motivarem, nem
destitue as autoridades locais legítimas, podendo, entretanto,
afastá-las, se visar COIbir seus excessos.
§ 5.° Compete privativamente á Côrte Suprema requisitar a intervenção, para garantir o livre exerCÍcio do poder
judiciário local, e á mesma Côrte ou ao Tribunal S'uperior
da Justiça Eleitoral, conforme o caso, na hipótese do n. 7.
O tribunal designará o interventor, ou o juiz, que promova.
ou fiscalize, a execução da ordem ou decisão.
§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executar a intervenção decretada pelo Poder Legislativo, ou requisitada pelo Judiciário;
b) intervir nos casos dos ns. 1 e 2,e para assegurar
a execução das leis federais, assim como, pOI' solicitação dos
poderes legislativo ou executivo locais, nos termos do n. 4,
sujeitando, sempre o seu ato á aprovação imediata da Assembléia NacionaL
§ 7.° A legitimidade dos representantes dos poderes
públicos estaduais eletivos, que solicitar~m a intervenção
no caso do n. 4, dependerá de prévia averiguação pelo TribunalSuperior Eleitoral, que será conclusiva.
Art. 13. As rendas da União, dos Estados e dos Municípios podem provir das seguintes fontes:
1.0, tributos, que compreendem:
a) impostos, taxas, sêlos e contribuições especiais, ou
de melhoria, inerentes ao poder fiscal que lhes é proprio;
b) multas.
2.°; prêços de bens e de servicos, na exploração de propriedades e de indústrias.
§ 1.0 Os impostos, multas e sêlos cobrados pela União
serão uniformes, em tooo o território nacional: assim também, os dos Estados e dos Municípios, nos territórios respectivos.
§ 2.0 O ptoduto· das multas não poderá ser atribuido,
no lodo ou em parte, aos funcionários que as impuserem,
ou confirmarem.
§ 3.° É vedado á União, aos Estados e aos Municípios
tributar bens e rendas e serviç·os uns dos outros. A mesma
proibição se aplica ás concessões de serviços públicos, quanto
aos próprios serviços concedidos e aos bens utilizados apenas
para o objeto de concessão.
§ 4.° São vedados os impostos interestaduais e os intermunicipais, de qualquer natureza e sob qualquer denominação, ressalvado o disposto no art. 17, e, assim também quaisquer tributos de transito, de barreira ou outros que, no território dos Estados e no dos Muuicfpios, ou na passagem de
um para outro, embaracem ou perturbem a livre circulação
de pessoas e coisas, e dos veículos que as tr--ansportarem.
§ 5.° ~ veda-do aos Estados e aos Municípios estabelecer
diferença tributária, em I'azão da procedência de bens, produtos ou mercadorias; e á União decretar impostos que importem distinções e preferências, em favor dos portos de-uns
contra os de outros Estados.
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Art. 14. É da competência exclusiva da União decretar:
10, impostos sõbre:
a) a importação de mercadorias de procedência estrangeira;
b) o consumo de quaisquer mercadorias e utilidades,
salvo de gazolina e de -outros combustíveis de motor de explosão;
c) a renda ou proventos de qualquer natureza;
d) a circulação, inclusive sôbre a transferência de fundos para o estrangeiro, salvo o disposto no art. 15, 1, a.
2°, taxas de telégrafos e de correios, bem como as de
entrada, saída e estada de navi.os e aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais e ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação;
3°, sêlos quanto aos atos emanados dú seu govêrno, aos
negócios da sua economia, ou regulados por lei federal,
exceto sôbre as vendas a que se refere o art. 15, 1, c.
§ 1.0 O imposto cedular de renda não poderá incidir
sôbre a proveniente das propriedades imobiliárias.
§ 2." O imposLo sôbre a renda só poderá incidir sôbre
os proventos obtidos na mobilização dos capitais, estando do
mesmo isentos os vencimentos dos magistrados e dos funcionários públicos, civis ou militares e as remunerações dos
empregados particulares de qualquer profissão, assim como
os subsídios, aposentadorias, jubilações, reformas, pensões,
ajudas de custas, representação e gratificações pro-labore.
Art. 15. É da competência exclusiva dos Estados decretar:
1°, impostos sõbre:
a) a transmissão da propriedade imobiliária e versão
de imóveis para a formação de: sociedades;
b) a propriedade territorial;
c) as vendás, mesmo á consignação, efetuadas por produtores, industriais e comerciantes, sem discriminação
quanto á natureza ou procedência dos produtos;
d) consumo de gazolina, ou de -outro combustível. de
motor de explosão;
2°, sêlos, quanto aos atos emanados dos seus governos
e aos negócios da sua economia, ou regulados :por lei estadual.
Art. 16. É proibida a dupla tributação.
Parágrafo único. O imposto sObre a transmissão de bens
corpóreos cabe aos Estados em cujo território se achem situados, e, sobre a transmissão causa rn.o.rtis de créditos, títulos e demais bens incorpóreos, aos Estados em que se tiver
aberto a sucessão. Quando a sucessão se tenha aberto no estrangeiro. será devido o imposto ao Estado .onde os valores
da herança forem liquidados, ou transferidos aos herdeiros.
A.rt. 17. Os Estados poderão continuar a cobrar os seus
atuais impostos de exportação, quer para o estrangeiro, quer
para outros pontos do território nacional, sofrendo, porém,
as .taxas vigentes no exercício de 1933, a redução de 2(}o/ó
em· 1° de janeiro de cada ano, a :partir de 1936, automaticamente, independente de qu~.lquer lei, de sorte .que ficarão
definitivamente extintos em 1° dejaneiro de 1941, podendo
: ainda ser reduzidos em maior proporção ou suprimidos antes
dessa data.
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Parágrafo único. Do mesmo mode se procederá em relação aos impostos .que os Estados e Municípios cobrem
cumulativamente, constantes dos seus orçamentos de 1933, ~
que lbe~ não sejam atribuído: pelo~ arts. 15 e 18.
Art. 18. Éda competência exclusiva dos Municípios
decretar:
1°, impostos sôbre:
a) indústrias e profissões;
b) licenças;
c) renda da propriedade imobiliária, inclusive a predial
urbana:
d) diversões públicas;
20, sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno.
ao:; negócios de sua economia, ou regulad-os por deliberação
municipal.
Art. 19. Quaisquer outros impostos, não mencionados
nos artigos 14, 15 e 17, serão da competência privativa dos
Estados, que entregarão, até o segundo trimestre do exercício seguinte, quarenta por cento das arrecadações respectivas á União.
Art. 20. São do domínio da União:
a) os bens que lhe pertencem nos têrmos das leis atualmente em vigor;
b) as terras devolutas nos territórios;
c) os terrenos de marinhas e acrescidos;
d) os rios e lagos, navegáveis ou não, inclusiv~ as respectivas águas, que banhem mais de um Estadú ou sejam
limitrófes com países estrangeiros;
e) ilhas fluviais nas zonas fronteiriças.
Art. 21. São do domínio dos Estados:
a) os bens de sua propriedade pela legislação atua!mente em vigor, com as restrições do artigo anterior.
b) as margens dos rios e lagos navegáveis.
TíTULO II
Do Poder Legislativo
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Poder Legislativo é exercido pela Cama!':\.
dos Representantes, e, nos casos previst<:ls nesta Constituição, com a colaboração da Camara dos Estados.
§ 1.0 Ninguém pode ser, simultaneamente, membro das
duas Camaras.
§ 2.° Cada legislatura durará quatro anos.
Art. 23. As Camaras reunem-se em AssembJ~h Nacional, na Capital da República, sem dependência de convocação. aos 3 de maio de cada ano, <sob a presidência do Presidente da Camara dos Estados, e, em sua falta, do PreSIdente da Camara dos Representantes.
§ 1.0 As Camaras podem ser convocadas exlraordina.~l:'.~~menle pela Delegaçã.o Legislativa Permanente, pclo Pre-
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sidente da República, pelo Conselho Nacional, ou peb. maioria dos membros de qualquer delas.
Art. 24. Instalada a A,ssembléia N::lCiomú, ouvirá. ela a
mensagem do Presidente da Repúbliéa, e passal'á a (fjscllssã()
do relatório da Delegação Legislativa Permanllntr., ressalvada a aprovação de seus atos pelas Camara~ cl)nfurme a
sua natureza, e, por fim, ao exame e .deliberação sôbre as
contas do Presidente da República e dos Ministros de Estado. do exercício imediatamente anterior, ou, pelo menos,
do penúltimo.
§ 1.0 As Camaras passarão a funcionar separadamente,
logo que ultimada a matéria constante do presente artigo.
e ainda antes, sem prejuízo dessa matéria, quando o exija o
serviço legislativo.
§ 2.° Caso não lhe sejam presentes as contas do Presidente da República, ou dos Ministros de Estado, com o
parecer do Tribunal de Contas, a Assembléia elegerá uma
Comissão especial d~ inquérito sôbre as causas da falt.::. verificada, e, conhecendo de seu parecer, determinará as pl'ovidências que se tornarem precisas.
,;
§ 3.° No caso do parágrafo precedente, eleita a comis-.
são dp- inquérito, passarão as Camaras a funcionar sp.partJdamente, voltando a reunir-se a Assemblíia sómente para
conhecer do relatório da -Comissão, e deliberar sôbre êle.
Art. 25. A Assembléia Nacional se reunirá para as solenidades de intalação e encerramento das sessões ordinárias ou extraordinárias, para receber o compromisso do
Presidente da República, para elaborar o seu regimenlll interno e o da Delegação Legislativa Permanente, e para os
demais fins constantes do art. 24.
Art. 26. As Camaras funcionam anualmente, até ao!
3 de novembro, com a presença de uma décima pane, pelCl
menos, de seus membros, e, salvo quando por maioria de.
votOE> resolverem o contrário, em sessões pú:b!;ca~.
§ 1.0 As deliberações, exceto nos casos especificados
nesta Constituição, serão tomadas por maiorIa d~ votos,
presente a maioria absoluta dos membros ~~ Camo.1"et.
§ 2.° As eamaras elegem suas Mesas, regulam a polícia.
_interna, organizam seus Regimentos e Secretarills, obser- '·ado o disposto no art. 46, n. 7. O Regimento assegurará
a representação das minorias em todas as C{.missões.
§ 3.0 Nenhuma alteração regimental terá lugar sem
prévia proposta escrita, impressa, distribuída em avulsos
e discutída em dois dias, pelo menos, de sessão, e approvada por maioria absoluta.
§ 4.0 O voto será secreto nas eleições, e nas delibera·
ções sôbre nomeações, vetos, e contas do Presidente da República e dos Ministros dos Estados.
Art. 27. São elegíveis para o Poder Legislativo so·
mente os brasileiros natos alistáveis como eleitore;".
Art. 28. Os Deputados receberão ajuda de cus I:> para
cada sessão legislativa -e vencerão, anualmente, subsidio pecuniário, igual, pago em prestações mensais, íixajo.s en.. lei
()rdinária, por legislatura anterior.
pârágrafo único. Será descontado um tercú do sub.
sIdio correspondente aos dias t:Ir& qu,= faltar o Deputmlo,
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ainda mesmo ás reuniões da Deiegação Legislativa Po~mn
nente.
Art. '29. Os Deputados são invioláveis por S1Ja~ opiniões, palavra.s e votos, no exercido das funções do mandato.
Art. 30. Os Deputados, desd6 o recebImento 1:) dIploma até a instalação da nova Camara, não poderã.o ser pro-cessados criminalmente, nem preso~, sem bcença da respeetiva Camara, salvo caso de flagrancia em crim~ inafiançável. Esta imunidade é extensiv~ ao suplente imediato
do Deputado em exercício.
§ 1.0 A prisão em flagrante de crime inafiançável será.
logo comunicada ao Presidente da Camara respectiva, com:
a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para que a
Camara resolva sôbre sua legitimidade e procedencia, autorizando, ou não, o prosseguimento da formação da culpa,
podendo negá-lo se considerar aue o exige o interesse pú:blico.
•
§ 2.° Em tempo de guerra, os Deputados civis ou militares, incorpOrados ás fôrças armadas por licença de suas
Camaras, ficarão sujeitos ás leis e obrigações milHares.
Art. 31. Nenhum Deputado, desde o recebimento do
diploma, poderá:
i) celebrar contrato com a administração pública, federal, estadual ou municipal;
2) aceitar ou exercer comissão ou emprego público
remunerado, salvo o disposto neste artigo.
§ 1.0 Desde que empossado, nenhum Deputado poderá:
1) ser diretor de empresa ou vencer remuneração de
pessoa natural ou jurídica, beneficiada com privilégio, isenção ou favor,em virtude de contrato com a administração
pública;
2) ocupar cargo público, de que seja demissível ad
nutum.
§ 2.° Será permitido ao Deputado mediante licença
prévia da Camara respectiva desempenhar missão diplomática no estrangeü·o.
§ 3.° Durante as reuniões das Camaras, ou da' Delegação Legislativa Permanente, se desta fizer parte, o Deputado, funcionário civil ou militar, contará tempo para promoção, aposentadoria, jubilação ou reforma, durante duas
legislaturas, no máximo, e só receberá dos cofres públicos
o subsídio, sem outro qualquer provento do posto, ou cargo,
que ocupe, podendo, na vigência do mandato, ser promlJvido
s6mente por antiguidade, salvo os casos do artigo 30, § 2°,
§ 4.° A inobservancia deste artigo, e seu ~ 1°, importa
perda do mandato, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante requeriment() do Presidente da Camam respectiva, de Deputado ou eleitor, garantida plena defesa ao
interessado.
Art. 32. O Deputado que faltar ás sessões de sua
Camara por seis meses consecutivos, será considerado como
renunciante ao mandato, e, se pertencer á Camara dos Representantes, substituído na forma do art. 40.
Arf.. 33. No decurso do quarto mês de cada sessão anual,
a Camara dos Estados e a dos Repres-entantes elegerão a
Delegação Legislativa Permanente, a que competirá, no interregno daS sessões legislativas:
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a) velar pela observancia da Constituição no atinente
ás prerrogativas do Pod-er Legislativo;
b) exercer as atribuições que os arts. 188 § 7°, 50, § 4°, e
71, lhe conferem em relação ao veto, ao estado de sítio, a
licença do Presidente da República, e ad refererulum da Camara competente, quanto a processo e pr.isão de Deputados,
e nomeação de juízes e funcionários;
c) criar comissões de inquérito nos casos do art. 34;
d) convocar extraordinariamente
a Assembléia Nacional.
§ 1.0 A Delegação Legislativa Permanente compor-se-á
de um membrQ por Estado, um pelo Distrito Federal e um
pelo Território do Acre, eleitos pela representação de cada
,um em ambas as Camaras.
§ Z.O A Delegação Legislativa Permanente deliberará
por maior-ia absoluta de seus mem!;lros.
§ 3.° Instalada a Assembléia Nacional, a Delegação Legislativa Permanente logo lhe apresentará minucioso relatório dos trabalhos realizados.
Art. 34. As Camaras criarão comissões de inquérito
sÔbre fatos determinados, sempre que o requerer a terça
parte, pelo menos, de ,seus membros.
Parágrafo único. Aplicam-se a tais inquéritos as normas do processo penal.
Art. 35. As Camaras podem convocar qualquer Ministro
de Estado, a comparec'er perante 'elas, para prestar informações sôbre questões, prévia e expressamente deterimnadas, atinentes a assuntos de suas pastas.
A falta de comparecimento do Ministro, sem justificação, importa em crime de responsabilidade.
§ 1.0 Igual faculdade, 'e nos mesmos termos, cabe ás comissões permanentes.
§ 2.° As Camaras, ou suas Comissões, designarão dia e
hora para ouvirem os Ministros de Estado, que lhes queiram
solicitar providên-cias legislativas.
o

o

CAPíTULO II
DA

CA~L~

DOS REPRESENTANTES

Art. 36. A Camara dos Representantes compõe-se de
Deputados do povo, eleitos mediante sistema proporcional e
sufrágio direto, igual e secreto, e de Deputados das profissões.
Art. 37. O número de representantes será fixado por
lei e os do povo em proporção que não excederá de um por
150.000 habitantes, até o máximo de 20, e, dêste para cima,
de um por 250. 000 habitantes.
Parágrafo único. Em todo -o caso, não ser?-. reduzido ()
número de representantes de cada Estado, admItIdos na Assembléia Nacional Constituinte, e não excederá de 300 o
total dêsses Deputados:-Também não será diminuido o total
dos representantes das profissÇt2s, 'admitidos na mesma Assembléia.
Art. 38. {)s Deputados das profissões serão eleitos por
quatró anos, de acOrdo com a lei ,ordinária, pOr sufrágio
das associações profissionais.
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§ 1.° Para o fim da representação política, das profissões, as associações serão classificadas em círculos profissionais de acôrdo com as respectivas afinidades e as con...·eniências econômicas ~ culturais do País, conforme prescrever a lei ordinária.
a) a discriminação dos círculos profissionais, inspirarse-á, sucessivamente, nas conexões técnicas, econômicas ou
de simples finalidade das profissões.
[}) a discriminação dos círculos profissionais s6 poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos membros da Camara dos Representantes.
c) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja posEÍvel, em cada círculo profissional haverá dois gTUpos distintos, um das associações patronais, outro das associações de empregados.
dj os grupos profissionais serão constituídos de delegados das associações, eleitos por sufrágio secreto. igual e
indireto, ,em graus sucessivos, da associação ao Município,
do Município ao Estado e do Estado á União.
§ 2.° Nesta eleição, ninguém poderá exercer o direito de
voto em mais de uma associação profissional.
Art. 39. A cada círculo profissional tocará um número
de Deputados divisível por dois.
§ 1.0 Cada grupo do círculo profissional elegerá metade
da deputação; quando, porém, s6 houver um grupo, êste
eloegerá a totalidade.
§ 2° Todos os círculos terão o mesmo número de Deputados.
§ 3.° Só poderá ser eleito Deputado das profissõ~s quem
de forma real e efetiva, pertença a uma associação, profissional que faça parte do grupo pelo qual' ~e procede a eleição.
Art. 40. Em caso de vaga por perda de mandato. renúncia ou morte do Deputado, será convocado o suplente na
forma da lei eleitoral, ,e, na falta dêste. quem fôr eleito para
preenchê-la, salvo se a vaga se der depois do terceiro mês
da última sessão da legislatura.
Art. H.Compete á Camara dos Representantes a prioridade de discussão e votação do adiamento e da prorrogação da sessão legislativa, do subsídio dos Deputados e do
Presidente da República, bem como da fixação das fôrças
de terra e mar, c, em geral, de todos os projetos de lei de
ordem fiscal ou financeira.

CAPíTULO UI
DA CA..1\1:.4.RA DOS ESTADOS

Art. 42. A Camara dos Estados compõe-se de cidadãos
elegíveis nos têrmos do art. 27, maiores de 35 anos .
§ 1.0 Cada Estado e o Districto Fed'eral dará dois Deputados á -Caroara dos Estados. ,eleitos simultaneamente com
os da Camara dos Representantes.
§ 2.0 O mandato dos membros da Camara dos Estados
dura oito anos, renovando-se a corporação por metade de
quatro em quatro anos.
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Na pl'imeira legislatul'a será de quatl'o anos o mandato
do representante de cada Estado, que tiver tido menOr votação. No caso de empate, o do mais moço.
Art. 43. É da atl'ibuição exclusiva da Camara_ dos Estados:
a) aprovar, ou não, as nomeacões dos Juízes dos Tribunais federais e dos membros do Conselho Nacional e do
Tribunal de Contas. do Procurador Geral da República, ress&lvado o disposto no art. 120, § 2°, e do Prefeito do Distrito Federal, bem como as designações de chefes de missões dipromáticas no estrangeiro;
b) autorizar os empréstimos externos dos Estados e Municípios.
Art. 44. Compete á iCamara dos Estados a prioridade de
discussão ·e votação dos projetos de leis sôbre intervenção
federal, e, ·em geral, dos que interessarem a um ou mais Estados, discriminadamente.
Art. 45. Além dos casos referidos no artigo precedente,
a Camara dos Estados participará da ela.boracã{) das leis referentes a:
a) esrodo de sitio;
b) sistema eleitoral e repr·esentação;
c) impost{)s e finanças;
d) mobilização, declaracão de guerra, celebração
da
paz, e passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional;
e) tratados e convenções com as nações estrangeiras;
f) eoméI'cio internacional e interestadual;
y) navegação de cabotagem e nos rios e lagos do domínIo
~
da União;
h) vias de comunicação interestadual;
i) sistema monetário, de pesos e medidas e regime de
bancos de emissões;
j) socorr<lS aos Estados;
l) sôbre as matérias em que os Estados têm competência legislativa, subsidiária, ou complementar, nos termos
do art. 7°, n. 10.
CAPíTULO IV
DQS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Arl.. 46. Compete privativamente ao Poder Legislativo,
com a sanção do PI'esidente da República:
1) decretar leis para completa execução da Constituição;
2) elaborar anualment.e o orçamento dá. receita e da
despesa, e, por período correspondente a cada legislatura, as
leis de fixação das fôrças armadas da União;3) dispor sôbrea díVida pública da União e sôbre os
meios de pagá-la; regular a arrecadação e a distribuição de
suas rendas; autorizar emissões de papel _moeda de curso
forçado e abertura e operações de créditos;
4) autorizar a declaração, ou a prorrogação, do estado
de sítio ou da intervenção federal nos Estados;
.
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5) aprovar as delibeMições das Assembléias legislativas
sôbre incorporação. subdivisão ou desmembramento de Estados, qua.lquer acôrdo realizado entre êstes;
6) resolver sôbre a execucão de abrase manutenção de
serviços de int.eresse nacional e interestadual, tais como:
a) os de comunicações por via postal, telegráfica, radiotelegráfica, telefônica ~ radio-telefônica;
b) os de portos e alfandegas:
c) os de defesa contra a seca.
7) criar empregos públicos' federais, fixar-lhes e alterar os venéimentns, sempre por lei especial;
8) transferir, temporariamente, a Capital Federal, quando o exigir a seguran0a nacional.
9) legislar sôbre:
a) o exercício dos poderes federais e a fiel execução
desta Constituição;
b) medidas necessárias para facilitar, entre o:; Estados,
a repressão e prevenção do crime e assegUMir a prisão e extradição de acusados e condenados;
c) organização do Districto Federal, dos Territórios e
dos serviç,os neles reservados á União;
d) licencas, aposentadorias e reformas, não podendo concedê-las, nem alterar as concedidas, por disposições especiais.
e) todas 25 matérias de competência da União, constantes do art. 7.0 ou dependentes de lei federal por fôrça desta
Constituição.
Art. 47. É da competência exclusiva do Poder Legislativo:
a) resolver, definitivamente, sübre tratados e convenções
com as nações estrangeiras, inclusive os relativos á paz, celebrados pelo Presidente da República.
b) autorizar o Presidente da República a ordenar a mobilização militar. a permitir a passagem de fürço.s estrangi~i
ras pelo território nacionaL a declarar a guerra, se não mais
for possível ou se malograr o recurso do arbitramento, e
a negociar a paz;
c) aprovar ou suspender o esL3do de sítio, e a intervenção nos Estados, decretados no inlerregno de suas reuniões;
d) conceder anistia;
.
e) prorrogar as suas reuniões, suspendê-Ias, ou adiá-las;
f) mudar temporariamente a sua séde;
g) autorizar o Presidente da República a ausentar-se do
território nacional.
Parágrafo único. As resoluções das Camaras na conformidade deste artigo, assim como as da Assembléia Nacional nos casos do art. 24, serão pl'omulgadas e mandadas
publicar pelo Presidente da Assembléia, para que tenham os
efeitos legais.
CAPíTULO V
DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art. 48. Salvas as excepções dos arts. 41 e 44, todos os
projetos de lei sôbre as matérias compreendidas no art. 45,
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podem ter origem, indistintamente, na Camara dos Representantes ou na Camara dos Estados:
a) de qualquer Deputado, ou comissão da Camara;
b) do Presidente da Rcpúbliea;
c) do Conselho Nacional;
Art. 49. O projeto de lei adotado numa das Camaras
será submetido á' outra; e esta,· se o aprovar, enviá-Io-á ao
Presidente da Republica que, aquiescendo, o sancionará e
promulgará.
Art. 50 Quando o Presidente da República julgar um
:grojeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional, Ou
contrário aos interêsses nacionais, o vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias úteis, a contar daquele em que o
receber, devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do véto,
á Camara de origem, se estiver funcionando.
§ 1.0 O silêncio do Presidente da República, no decêndio
imporLa a sanção.
§ 2°. Devolvido o projeto á Camara de origem, nesta,
dentro de 30 dias de seu recebimento,ou da reabertura dos
trabalhos, será submetido á discussão única, considerando-s8
aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros
da Camara. Neste caso, o projeto será remetido á outra Camara, quando esta tenha participado da sua elaboração e se
fôr também aprovado, pelos mesmos tramites e pela mesma
maioria, .será enviado, como lei, ao Presidente da República
para a formalidade da promulgação.
§ 3.0 Considera-se aprovado o véto pela Camara que se
não pronunciar sôbre êle. dentro de quatro meses da sessão
ordinária em que lhe for submetido, cabendo á outra Camara pronunciar-se em igual prazo.
§ 4.° No interregno das sessões legislativas, o véto será
comunicado á Delegação Legislativa Permanente, e esta o
publicará, convocando extraordinariamente as Camaras para
deliberarem sôbre ele, sempre que assim o considerar nece,ssário aLls intel'êsses nacionai.;.
§ 5.° A san()ão e a promulgação efetuam-se por estas
fórmulas:
1) "O Podcr Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei".
2) - "O Podcr LeS'islativo dccreta e cu promulgo a seguinte lei".
Art. 51. Nüo sendo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Pl'esidente da República, nos casos do § 1° do art. 50.
o Presidente da Camara qUe tiver decidido afinal, a promulgará, usar:do da seguinte fórmula:: "O Presidente
(da Camara dos Representantes ou da Camara dos Estados) faz sabeI.' aos que a presente virem que o Poder
Legislativo decreta e promulga a seguinte lei ou resolução."
Art. 52. O projeto de lei, oriundo de uma Camara.
emendado na out.ra, volverá á primeira, que, se aceitar, as
emendas, enviá-Io-á, modificado na conformidade delas, ao
Presidente da República.
§ 1.0 Se as emendas forem recusadas, o projeto volverá .
á Camara revi,s.ora; e, se, nesta, obtiverem dois tercos dos votos dos membros deliberantes, considerar-se-ão mantidas, e
serão de novo enviadas 'Com o projeto, á Camara iniciadora
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que s6 as poderá rejeitar definitivamente pela mesma
maioria.
§ 2.0 Nos projetos de lei de que tenha a prioridade a
Camara dos Representantes, será, porém, definitiva. a deliberação desta, por dois terços de votos, sôbre a,semendas da
Camara dos Estados.
§ 3.0 O projeto, com as alterações definitivamente adotadas, será submetido á sanção do Presidente da República.
§ 4. 0 Os projetos de uma Camara, enviados á outra, serão,
pela primeira, submetidos diretamente á sanção do Presideste da República se não forem devolvidos. ou remetidos a
êste. dentro do prazo de seis meses de trabalho, sómente
prorrogável mediante deliberação da Camara iniciadora.
, Art. 53. Se até 3 de novembro os projetos das leis anuas
de orçamento e fixação de fôrças, não tiverem sido enviados
á sanção, o Presidente da República prorrogará por de~reto,
as mesmas leis, então vigentes, fazendo-as publicar de novo.
Art. 54. Os projetos regeitados ou vetados, não poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.
Art. 55. Podem 'Scr aprovados em globo os projetos de
códigos e de c,onsolidação de dispositivos legais. depois de
revistos pelo Conselho Nacional e pela comissão técnica competente da Camara respectiva, quando a mesma Caroara
assim deliberar por dois terços de votos.
Art. 56. Os proj etos de lei serão apresentados com a
respectiva ementa, enunciando, de fórma sucinta, o seu
objetivo e sôbre êle deliberará a Assembléia.
Parágrafo único. É vedado dispor na mesma lei sôbre
assunto que não tenha relação com o seu objetivo principal.
CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIR...\.

Art. 57. No orçamento se incluirão discriminadamente:
na Dcspesa as importancias nec'essárias para ocorrer a todos
os serviços públicos; na Receita, além dos tributos e das
rendas industriais e patrimoniais, o produto de operacões
de crédito de qualquer natureza, bem como os saldos de dep6sitos lO! fundos especiais .
Parágrafo único. O Presidente da Rcpública enviará á
Assembléia. dentro do primeiro ml}s da sessão anual.' a proposta do orçamento.
Art. 58. O orçamento da Despesa dividir-se-á em duas
partes, uma fixa e outra variável. não podendo aquela ser
alterada senão em virtude de lei anterior, proibido em qualquer caso o extôrno de verbas.
.
§ 1.0 A parte fixa compreenderá as despesas para pagamento de pes~oul do quadro de funcionários públicos.
§ 2.0 A parte variável obedecerá sempre á rigorosa especializ·acão, exceto em casos de exploração de serviços industrias pelo Estado, na forma do dispositivo no art. 62, § 2.°
§ 3.0 A lei de orçamento não conterá dispositivos estranhos á Receita prevista e a Despesa fixada para os servicos
anteriormente criados. Não se inclue nesta proibição:
a) a autoriz,ação para a abertura de créditos suplementares e para operações de crédito como antecipação de receita;
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b) ,a aplicação do saldo ou o modo de ocorrer 'âo deficit.
§ 4.° Não se criará encargo para o Tesouro Federal sem

que a Assembléia autorize a abertura dG crédito ou consigne
a verba respectiva no orçamento.
Art. 59. É vedado á Assembléia ·conceder créditos ilimitados.
§ 1.0 A abertura de crédito especial, ou suplementar,
depende de expressa autorização da Assembléia Nacional;
a dos extraordinários poderá ter lugar, deacõrdo com a lei
ordinária, para despesas urgentes e imprevistas em caso de
calamidade pública, rebelião ou guerra.
§ 2.° Salvo disposição expressa em contrário, nenhum
crédito suplementar será aberto no primeir·o semestre do
exercício.
Art. 60. É mantido o Tribunal de Contas, que acompanhará, dia a dia, diretamente, ou por delegações organizadas de acõrdo com a lei, a execução orçamentária.
Art. 61. Os membros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presidente da República, com aprovação da
Camara dos Estados, e terão as mesmas garantias dos Mi-'
nistros da Côrte Suprema_
Parágrafo único. O Tribunal de Contas terá, quanto á
organização de seu regimento interno, e de sua secretaria,
as mesmas atribuições <:los tribunais judiciários.
Art. 62. Os contratos que, por qualquer forma, interesEarem imediatamente á Receita ou á Despesa, não serão definitivos antes do registo pelo Tribunal de Contas.
§ 1.0 Será sujeito ao registo prévio do Tribunal de
Contas, qualquer ato de administração pública. de que resulte pagamento a ser feito pelo Tesouro Nacional, ou por
conta dêste.
2.° Em caso de exploração de serviços industriais pelo
Estado o rcgisto prévio será feito em vista de especialização de despesa, podendo a mesma (:specialização ser, motivadamente, e, sempre por decreto, alterada, no decurso do
exercício financeiro, procedendo-se, então, a novo registo
e á publicação dos atos expedidos.
§ 3.° Em todos os casos, a recusa de registo, por falta
de saldo no crédito próprio ou por imputação a crédito impróprio, tem caráter proibitivo; quando a recusa tenha outro fundamento, a despesa podE'rá efetuar-se por despacho
do Pre!';idente da República, registo sob reserva do Tribunal de Contas e recurso de ofício para Assembléia Nacional.
Art. 63. Caberá igualmente ao Tribunal. depois de organizados os respectivos pl'ocessos, o julgamento das contas
tomadas dos responsáveis pior dinheiros e bE'ns públicos.
Art. 64. A prestação anual de contas do Presidente da
República e dos Ministros de Estado será feita perante o
Tribunal, que a '~nvial'á com o seu parecer, á Assembléia
Nacional. Se, até um mês depois da abertura da sessão legislativa ordinária, as contas do exercício anterior não houv·erem sido remetidas ao Tribunal, fará ê-ste a devida comunicacão á Assembléia, para que tome as providências necessárias.
Art. 65. Será nulo o ato de emissão dos títulos de dívida. ·ou de empréstimo, que venha a ser realizado pela
União, Estados, Municípios, ou Distrito Federal, quando e
serviço global de juros e amortização de toda a dívida pú-
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blica vier, assim, a exéeder anualmente á terça parte da
receita média dos impostos efetivamente arrecadados nos
h'ês úlLimos exercícios financeiros; ressalvadas as operações de consolidação da dívida flutuante anterior a p.sta
Constituição, assim como as de conversão que reduzam <lS
encargos do mesmo serviço.
Em. caso de guerra externa, a União poderá realizar
qualquer operação de crédito.
Art. 66. As dívidas provenientes de sentença judiciária serão pagas, á conta dos créditos orçamentários respectivos, atendendo á ordem de apresentação dos precatórios
revestidos de todas as formalidades.
TíTULO III
Do Poder Executivo

CAPíTULO I
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art, 67. O Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República.
Art. 68. O Presidente governará por um quadriênio, ('
não poderá ser reeleito senão quatro anos depois de cessar
a sua função presidencial, qualquer que tenha sido a duração desta.
~
S 1.0 A. eleição presidencial far-se-á trinta dias antes de
terminado o quadrienio, ou sessenta dias depois de aberta
a vaga. por escrutínio secreto e maioria de votos de um colégio eleitoral especial.
S 2.° Compor-se-á o colégio especial de representantes
dos Estados. do Distrito Federal e do Território do Acre,
eleitos, cento e vinte dias antes do término de cada período
presidencial, medü~nLe sistema 'Proporcional por suf!I'ágio
direto, igual, e secreto dos eleitores.
§ 3.0 Será eleito um representante por mil eleitores
alistados, em cada uma das circunscril,;ücs acima referidas,
exigindo-se dê:,sos l'ept'csentunles as cOlldir.;ü t !"; de eh·gil.tilidndt', (' ficando su.i(·il.os :lIlS ca,.;os de incolllpalibilidade eleitoral, estatuídos pa.ra os membros da Camara dos Representantes.
§ 4.0 São condições essenciais para ser eleito ~residentc
da República: ser brasileiro naLo; estar no gõsO dos direitos
políticos; ter mais de 35 anos de idade.
§ 5.0 São inelegíveis para o cargo de Presidente da
República:
a) os parentes consaguíncos ou afins até o terceiro
grau, do Presidente que estiver: em exercíci~ na época
da ,eleicã,o ou que não houver deIxado o exercícIO da Presidência pelo menos um ano antes da eleição;
b) os Ministros, os Governadores de Estado. os Chefe.,
dos Estados Maiores do Exército e da Armada eos Comandantes de Regiões Militares, titulares dos mesmos cargos,
ainda que licenciados, um ano antes da eleição;
c) os substitutos eventuais do Presidente da República,
que tenham exercido o cargo, por. qualquer .t~mpo, dentro
de seis meses imediatamente anterIOres á ele Iça0 •
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§ 6.0 A eleição do Presidente da República será realizada nas Capitais dos Estados e do Território do Acre e no
Distrito Federal; terá seu processo e apuração a cargo da
Justiça Eleitoral, nos têrmos da lei, devendo em caso de empate ser declarado eleito o mais velho.
§ 7.0 Decorridos sessenta dias da data fixada para a
posse, se o Presidente por qualquer motivo, não assumir o
cargo, o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral declarará
a vaeancia dêste, e promoverá logo nova eleição.
§ 8.° Em caso de vaga, o sucessor eleito exercerá o mandato por quatro anos a contar da data da posse, que deverá
ter lugar dentro de sessenta dias da proclamação do eleito.
§ 9.0 No impedimento ou na falta do Presidente, serão
chamados sucessivamente a exercer a Presidência o Presidente da Camara dos Estados, o da Camara dos Representantes e o da Côrte Suprema.
Art. 69. Ao empossar-se no cargo, o Presidente pronunciará, em sessão da Assembléia Nacional, ou, se ela não
estiver reunida, ante a Côrte Suprema, êste compromisso:

"Prometio cumprir com lealdade a Const.ituição
e as leis do País, promover o bem geral da República,
sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. "
Art. 70. O Presidente terá o subsídio fixado pela Assembléia Nacional.
Art. 71. O Presidente, sob pena de perda do cargo, não
poderá sair do território nacional para O estrangeiro, sem
permissão da Assembléia Nacional, ou da Delegação Legislativa Permanente, se aquela não estiver funcionando.
CAPíTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 72. Compete privativamente ao Presidente da
República:
1°, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
2°, expedir decretos, e regulamentos para fiel execução
das leis. ouvido préviamente_ o Conselho Nacional;
3°, nomear e demitir os Ministros de Estado e o Prefeito do Distrito Federal, observado quanto a êste o disposto no art. 134 ..
4°, perdoar e comutar, mediante proposta dos órgãos
administrativos competentes, penas criminais, exceto nos
casos de crimes funcionais;
5°. dar ~onta. anualmente, da situação do País á Assembléia Nacional, indicando-lhe, por ocasião da abertura da
sessão legislativa, as providências e reformas que lhe parecerem necessárias;
6°, entabolar e manter relações cOJU' os Estados estrangeiros;
7°, celebrar convenções e tratados internacionais, sempre cu/, referendum da Assembléia Nacional;
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8°, exercer a chefia suprema de toda.s as fur~.as militares da União, administrando-as por intermédio dos órgãos
do alto comando;
9°, decretar, autorizado pelo Poder Legislativo, a mobilização das fOrças armadas:
10, declarar a guerra depois de autorizado pelo Poder
Legislativo, e, se êste não se achar funcionando, proclamar
imeditamente o estado de guerra, em caso de invasão ou
agressão estrangeiras;
11, fazer a paz, ad referendum do Poder Legislativo;
12. permitir, mediante autorização do Pod~r Legislativo, a passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional;
13, intervir nos Estados e neles executar a intervencão~.
nos têrmos desta Constituição;
14, decretar o estado de sítio, de acOrdo com o artigo 1-88;
15, prover os cargos federais, observadas as normas expressas nesta Constituição e nas leis respectivas.
Parágrafo único. Cabe também ao Presidente da República, precipuamente, mas não privativamente, fazer executar as leis federais.
CAPíTULO IU
DA

RESPO~SABILIDADE

DO PRESIDENTE

Art. 73. São crimes de responsabiildade os atos do
Presidente da República, por êle pessoalmente praticados,
ou ordenados por escrito aos :Ministros de Estado e definidos ·em lei, que atentarem contra:
a) a existência política da União;
b)a Constituição e a forma do Govê.rno Fcderal;
c) o livre exercício dos poderes políticos;
d) o guso ou exercício legal dos dircitos políticos, sociais ou individuais;
e) a segurança intcl'na do País;
f) a probidade da administração:
(J) a guarda on emprêgo legal dos dinheiro::: públicos;
h) as leis orc;amelltárias.
Art. 74. O Prcsidente da Hepública será proccssado e
julgado nos crimes COIJIUI1S pela Curte Suprema. c, nos de
responsabilidade, por um Tribunal Especial, composto de
nove juízes, sendo três .Ministros da Curte Suprema, três
membros da Curnura dos Estados e três membroE da Camara
dos Representantes,
sob a presidência do Presidente da
Curte Suprema, que terá somente volo de desempate.
§ 1.0 Far-se-á a escolha dos juízes do Tribunal Especial, por sorteio, dentro de cinco dias úteis depois de decretada a acusação nos têrmos do parágrafo quarto, ou no
caso do § 6°.
§ 2.0 A denúncia será oferecida ao Presidente da Côrte
Suprema, que convocará logo a Junta Especial de Investigação, composta do Presidente do Tribunal Superior de JusVOLUME X

37
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til;;a Eleitoral, do Presidente do Tribunal. de Contas e do
Presidente do Tribunal de Circuito, ou, em sua falta, do
Presidente do Tribunal de Relação do Distrito Federal.
§ 3.° A Junta apreciará sumariamente a plausibilidade
da imputação; procederá, a seu critério, a investigação sôbre
os fatos arguidos e, ouvido o denunciado, apresentará á
Camara dos Representantes um relatório com os documentos respectivos.
§ 4.° Presente o relatório da Junta com os documentos,
ou a representação do Conselho Nacional no caso do art. 80,
§ 1°, á Camara dos Representantes, esta, dentro de 30 dias, e
.sob parecer da comissão competente, decretará, ou não, a
acusação e, no caso afirmativo, ordenará a transmissão de
todas as peças, ao Presidente do Tribunal Especial, para
o devido processo e julgamento.
§ 5.° Decretada
pela Camara dos Representantes a
acusação, o Presidente da República ficará,
desde logo,
afastado do exercício de seu cargo.
§ 6.° Caso a Camara dos Representantes não se pronuncie sôbre a acusação no prazo fixado no § 40, o Presidente da
.Junta remeterá cópia do relatório' e documentos ao Presi..dente da Côrte Suprema, para que promova a formação do
Tribunal Especial, e êste decrete, OU não, a acusação, e, no
caso afirmativo, efetue o processo e julgamento da denúncia.
§ 7.° O Tribunal Especial aplicará somente a pena de
perda do cargo e inhabilitação, até o máximo de cinco anospara o exercício de qualquer função pública, sem prejuizo
das ações clvis e criminais cabíveis contra o culpado.
CAPíTULO IV
DOS MIINISTROS DE ESTADO

.Art. 75 . O Presidente da República será au.~iliado
pelos Ministros de Estado, presidindo cada qual um dos
Ministérios, em que se dividir a administração federal.
§ 1.0 São condições
para nomeação de Ministro: set'
brasileiro nato; estar no gôsO dos direitos políticos; ter mais
de 25 anos de idade.
§-" 2.° Os Ministros serão assistidos pelo Conselho Nacional.
Art. 76. Além das atribuições que a lei ordinária fixar, competirá aos Ministros:
a) subscrever os atos do Presidente da República; .
b) expedir instruções para a boa execuçao das leIS e
regulamentos;
. c) apresentar ao Presidente da Rep~lica, e r~me~er
a todos os membros da Assembléia, NaCIOnal, no prImeIro
mês de sessão ordinária desta, o relatório dos serviços de
seu Ministério no ano anterior;
d) comparecer á Camara dos Representantes nos casos
e para os fins desta Constituição, art. 35;
e) submeter ao exame da Asse~léia Naci~:mal, no início de sua reunião anual, demonstraçao da receIta e despesa
do penúltimo exercício, dos seus Ministérios, relativas aos
atos não resultantes de ordem do Presidente da República;
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1) organizar as propostas dos orçamentos respectivos.
=:

Parágrafo único. Ao Ministro da Fazenda· compete organizar a proposta geral.do orçamento 9a Receita e Despesa,
com os elementos próprIOS e os fornecldos pelos outros Ministérios.
ArL 77. São crimes de responsabilidade 05 atos dos
Ministros atentatórios das disposições orçamentárias, respondendo cada um pelas despesas de sua pasta, e o da Fazenda, tamMm, pela arrecadação da receita.
§ 1.0 Nos crimes comuns e de responsabilidade, serão
processados e julgados pela Côrte Suprema, e, nos crimes
conexos com os do Presidente da República, pelo Tribunal
Especial.
§ 2.° Os Ministros são responsáveis
pelos atos, que
subscrevem, ainda que conjuntamente com o Presidente
da República, ou por ordem dêste.
Art. 78. Os Deputados da Camara dos Representantes,
nomeados Ministros de Estado, não perdem o mandato, sendo substituídos, na mesma Camara, emquanto exerçam o
cargo, pelos suplentes respectivos.
CAPíTULO V
DO CONSELHO NACIONAL

Art. 79. O Conselho Nacional, com séde na Capital da
República, tem por objetivo o esLudo técnico dos problemas
nacionais e compõe-se de dez membros, sendo oito civis, um
oficial general, do Exército, e outro da Al'mada.
§ 1.0 Os membros do Conselho Nacional serão nomeados, pelo Presidente da República, com aprovação da
Camara dos Estados. dentre os brasileiros naLos não menores de 35 e não maiores de 65 anos, de reconhecida probidade e sólido preparo técnico, preferindo-se que tenham
prática de govêrno e adminisLração.
§ 2.0 Os membros do Conselho serão nomeados por dez
anos, renovando-se por metade de cinco em cinco anos.
Dentre os primeiros nomeados serão designados, por sorteio, os que devam funcionar a.penas por cinco anos.
§ 3.° Os membros do Conselho gozam de imunidades.
est1Io sujeitos aos impedimenLos dos Deputados (art. 31), e
têm vencimentos irredutíveis.
§ 4.0 Os oficiais do Exêrcito e da Armada, nomeados
para o Conselho Nacional, serão transferidos para a reserva .
.:\rt. 80. Ao Conselho Nacional compeLe:
1) por proposta do Executivo, ou sem ela, el.aborar
quaisquer projeLos de lei. regulamentos, decreios 9u mstrucões, para a boa aplicação e execução da ConsliLuH;ão e das
demais leis;
2) emitir .cparecer sôbre os projetos de lei 4e. iniciativa
do Poder Executivo, inclusive orçamento da receIta edespêsa;
3) opinar. sôbre os projetos dos regulamentos a expedir pelo Poder Executivo;_
..
4) examinar, secretamente, os tratados. e ~onvemos
internacionais e sugerir,. antes de serem enVIados a Assembléia Nacional, alterações, rejeição ou aprovação;
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5) opinar, previamente, sôbre fixação de tarifas aduaneiras, ferroviárias, postais, telegráficas e telefônicas e de
remuneração de serviços públicos executados por administração ou por concessão; sôbre preços de fornecimentos sujeitos a monopolio, sobre alteração ou criação de impostos,
de vencimentos, de emolumentos e custas;
6) propor ao Govêrno, mediante reclamação fundamentada dos interessados, a anulação de atos de autoridades
administrativas, quando praticados contra a lei, ou por algum abuso ou desvio de pode~ e opinar sôbre os casos congêneres, sempre que a- iniciativa parta de qualquer dos poderes políticos;
7) emitir parecer sôbre qualquer assunto á requisição
do Poder Executivo ou do Poder Legislativo;
8) conceder licença aos seus membros, nos termos das
leis em vigor;
9) organizar o seu Regimento Interno e a sua Secretaria, dependendo, porém, de lei - especial. qualquer aumento de despesa.
.
§ 1.0 O ·Conselho poderá, também representar á Assembléia Nacional contra o Presidente da República e os Ministros de Estado, Mim de lhes ser instaurado processo de
responsabilidade, apresentando logo OS documentos em que
se funde a acusação. Nesse caso, não se procedeIlá á investigação do art. 74, § 3°.
§ 2.° O Conselho Nacional atenderá, também, a consultas dos poderes locais, transmitidas por intermédio do
Ministro do Interior, quando, envolvam, a juízo dêste, matéria relevante.
Art. 81. Fica facultado ao poder público competente
proceder sem o parecer do Conselho, nos casos em que êste
é exigido, se não fôr apresentado dentro de trinta dias.
ArL 82. Os Ministros de Estado são obrigados a prestar ao Conselho todas as informações que este solicitar sôbre assuntos de sua competência.
CAllfTUIJO VI
DOS CO::-<SELHOS TÉCNICOS

Ar1.. 83. Cada Ministério sero assistido por um ou
mais conselhos técnicos, tio acôrdo com os assunlos especializados de sua competência administrativa.
§ 1.0 Serão criados, fOI'(.lUdamente, os com:elhos técnicos
seguintes: da Produção, lIas Transporles, do Trabalho, da
Indústria, do Comücio, das Financas, da Justiça, de Diplomacia e Tratados. da Defesa Nacional. da Educação, da
Saúde Pública.
§ 2.0 .As questões relativas á organização política, á
organização social €: á organização econômica deverüo ser
presenles aos conselhos técnicos que tiverem relação com as
mesmas, em reuniões coletivas, na forma que a lei ordinária
determinar, constituindo, então, os Conselhos Gerais.
Art. 84. Os Conselhos Gerais (Conselho Geral de Organização Política, Conselho Geral de Organização Social e
Conselho Geral de Organização Econômica) são órgãos consultivos da Caroara dos Representantes e do Conselho
Nacional.
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Pa~ágrafo
co.n~ultlVos dos

único. Os Conselhos Técnicos são órgãos
resp.ectivos Ministérios, sendo vedado a um
lVI1mstro tomar delIberação que tenha merecido parecer
contrário, unanime, do Conselho.
.
~rt. 85.
A lei ordinária regulará a constit'.LÍCão e o
funcIOnamento dos Conselhos Técnicos e dos Conselhos
Gerais.
Par-ágrafo único. Os Conselhos Técnicos serão constituídos, em metade, de elementos representativos das reais atividades do País e de notória competência.

CAPíTUlJO VII
DOS

FUNCIONARIaS

l'ÚBLICOS

ArL. 86. Os cargos públicos são acessíveis a todos os
brasileiros, sem distinção de sexo ou estado civil. observadas as condições que a lei estatuir.
.
ArL 87. Os funcionários públicos. nomeados em virt.ude de concurso de provas e em geral depois de dez anos
de efetivo exerC"ício dos seus cargos. só poderão ser destituídos em virtude de sentenca judicial ou mediante processo administrativo. regulado por lei e no qual lhes será
assegurada plena defesa.
Art. 88. A Assembléia Nacional votará o Estatuto dos
Funcionários Públicos, obedecendo ús seguintes bases, desde
já em vigor:
.f 0, o quadro dos funcionários publicas compreenderá
todos quantos exerç:am cargos públicos permant~ntes, memcionados discriminadamente na lei respectiva, seja qual fôr
a forma do seu pagamento;
12°, a primeira investidura no~ postos de carreira das
repartições administ.ratiyas e nos demais que a lei determinar, terá lugar depois de exame mMico que verifique a
aptidão física do candidato e demoll::tração de capacidade
em 'Concurso de prova;
30, as promociJes serão ~eilas, dentro de sessenta dias
de ocorrida a vaga, allernadament.e, por antiguidade e por
merecimento, sob 11rOpo,.la de Comissão Disciplinar e de
Promoções, constituída, T)01' metade, mediante sufrágio entre
os funcionários.
40. a irtvalidez. para o exercício do cargo. determinará a
aposentadoria ou juhílaçüo.- que, nesse caso. depois de trinta
anos de scrvit;o público efetivo, será concedida com Os vencimentos integrais do cargo excI'cido há mai,; ele dois anos.
50, o prazo para concessüo da aOJosenladoria, com
vencimentos integrais. pndel'á ser. excepcionalmente, reduzido a 25 anos. nos casos que a lei det.el~rninar;
.
60. os funciomíl'ios que contarem menos de dez anos de
efetivo servir·o. serüo conservados enquanto bem ,;ervircm;
70. o fu'ncionttrio que contar srl.cnla e cinco anos de
idade. sm'á compulsoriamente aposenlado. no:: têrmos ela lei;
80, os pro\'entos da aposcnta~lo!'ia ou jubilacão nunca
excederão aos vencimentos da atlVidade;
90, todo funcionário pühlico terá direit.o a recurso ~o~
tra decisão disciplinar. e nos casos determinados, a reVISaO
do processo em que se lhe imponha penalidade.
Art. 89. Os servidores da União, de qualquer categoria. que não fizerem parte dos quadros dos funcionários:
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desde que j:lontem mais de dez anos de exercício efetivo, em
serviços públicos de caráter permanente, terão direito ás
garantias e vantagens dos funcionários, pela forma declarada em lei:
PaI"ágrafo único. Aos funcionários dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municílpios, sérão extensivos, na
parte que lhes forem iplicadas, as bases do Estatuto dos
Funcionários Públicos, àe que trata êste artigo.
I...\rt. 90. Sempre qUe a União, os Estados e os Kunicípios forem condenados em ações de ressarcimento de dano
causado por abuso ou excesso de poder, é obrigatório o
exercício da ação regressiva contra o funcionário ou autoridade culpada. O Ministério Público, sob pena de responsabilidade, e nos têrmos das leis, intentará a ação cabível.
Art. 91. E' vedada a acumulação de cargos públicos
remunerados da União, dos Estados, e dos Municípios.
§ 1.0 Excetuam-se os cargos do magistério e técnicos,
que poderão ser exercidos cumulativamente, ainda que por
funcionário administrativo, desde qUe haja compatibilidade
dos horários de serviço.
§ 2.° As pensões de montepio poderão ser acumuladas, uma com outras, oU com os proventos do exercício de
cargo público; mas, as vantagens da inatividade não o poderão ser, salvo no limite fixado em lei, ou se se tratar
de cargos cuja acumulação fôr permitida.
§ 3.0 E' permitido o exercício de comissão tempor,ária,
ou de confiança, decorrente do proprio cargo ou da mesma
natureza dêste.
.
§ 4.° As regras do presente artigo estendem-se aos
cargos em empresas ou institutos mantidos pelo poder público ou de que êste deslgne administrador.
ArL 912. Aplicam-se aos funcionários das Secretarias
e ·Cartórios dos Tribunais e Juízes, e do Tribunal de Contas,
assim como aos serventuários e funcionários de Justiça,
as normas dêste título, ressalvados os dispositivos especiais
desta Gonstituicão a êles referentes.
~>\.rt. 93. Os funcionários civis, eleitos para cargo legislativo, não reassumirão suas funções administrativas no
interregno das sessões, p-ercebendo, então, somente o ordenado a que têm direito.
TfTULO IV

Do Poder Judiciário

OAiPtrrrn.O I
DISPOSIÇÕES GERAIS

•.\rt. 94. O Poder Judiciario é exercido pela COrte Suprema, Tribunais de Circuito, Tribunais e Juízes militares
e eleitorais, mantidos pela União; Tribunais de Relação,
juízes de direito, tribunais do ,luri e outros tribunais e
juízes inferiores, mantidos pelos Estados.
.
Par.ágrafo único. A União organizará e manterá a justiça do Distrito Federal e dos territórios.

-

583-

Art. 95. Sempre que aplicarem leis dos Estados Og
ju;ízes e Tribunais federais consultarão a jurisprudência' dos
trIbunais respectivos. As justi~as dos Estados atenderão á
jurisprudência dos tribunais federais quando interpretarem
leis e atos da União.
'
Art. 96. Os juízes togados gozarão das garantias seguintes:
a) vitaliciedade, não perdendo o cargo sinão em virtude
de sentença, exoneração a pedido, aposentadoria voluntária,
ou compulsória, aos 75 anos para os Ministros da Côrte Suprema e do Supremo Tribunal Militar e dos outros tribunais federais, e, aos 70 anos, para os juízes singulares;
b) inamovibilidade, salvo remoção a pedido por promoção aceita, ou por decisão de dois terços dos h;'ízes efetivos
daCôrte Suprema, atendendo ao interesse público;
c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, todavia, aos
impostos gerais.
Parágrafo único. Os juízes aposentados compulsoriamente, par motivo de ida.de, terão direito aos vencimentos
integrais de seus cargos.
Art. 97. Os cargos judiciários, exceto os dos Tribunais
Eleitorais, ainda que o titular se ache em disponibilidade,
são incompatíveis com outra qualquer função de caráter
público, salvo o magistério superior. A violação dêste preceito importa na perda do cargo judici-ário e de todas as
vantagens correspondentes.
Art. 98. E' vedado aos magistrados ter atividade político-partidária.
Art. 99. Compete aos tribunais:
a) organizar seus regimentos internos e dos juízes singulares a êles imediatamente subordinados, assim como seus
cartórios, secretarias, e mais ·serviços, propondo ao Poder
Legislativo competente a criação ou supressão de empregos
e os vencimentos respectivos;
b) licenciar seus juízes, assim corno os magistrados a
êles imediatamente subordinados, e os resp~ctivos serventuários e mais auxiliares da justiça, nos termos da lei;
c) prover á substituição interina dos juízes, serventuários e mais auxiliares de Justiça, licenciados ou impedidos.
ParágrMo único. Os regimentos dos 'Tribunais regula-rão:
.
a) a nomeação, substitui~ão e demissão dos funcionários de. suas secretarias, ou cartórios, observados os princípios estabelecidos nesta Gonstituição;
b) as condições e os prazos das eleições dos presidentes
e vice-presidentes respectivos;
c) a ordem de julgamento das causas,· de sorte que se
observe, em cada espécie, tanto quanto possível, a precedência cronológica.
L-\rt. 100. E' .vedado aó Poder Judicilário tomar conhecimento de questões exclusivamente políticas..
Art. 101. -O pronunciamento de inconstitucionalidade delei OU ato do Govêrno, terá lagar sómente pelo voto eSiPresso:
da' maioria absoluta dos juizes do tribunal.

-

584 ; -

Art. 102. Nenhuma percentagem será concediãa a magistrado pela cobrança de qualquer dívida fiscal.
Art. 103. O juízo arbitral terá lugar nos casos e pela
fórma que as leis ordinárias autorizarem.
A.rt. :1.04. Para derimir questões entre patrões e empregado.:::, poderá a lei federal instituir juntas de conciliação e
arbitragepl, atribuindo plena eficiência ás suas decisões,
ressalvado o disposto no art. 105.
Art. 105. As decisões de autoridades, ou tribunais administrati.vos .organizados sem as garantias e formalidades
desta Constituição, não excluem a apreciação, no juízo comum competente, da prova produzida sôbre matéria de
fato e da interpretação da lei aplicável.
CAPíTULO II
DA CURTE SUPREMA

Art. 10a. A Curte Suprema, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional, compor-se-á de onze Ministros.
Parágrafo único. O número de ministros será irredutível, podendo, todavia, ser augmentado, por lei ordinária,
até qui.nze, sob proposta da Côrte Suprema.
Art. 107. Os Ministros da Curte Suprema serão nomeados pelo Presidente da República, com aprovação da Camara rios Estados, dentre os brasileiros natos, de nõtável saber jurídico e reputação ilibada, alistáveis como eleitores,
com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, não se
aplicando, porém, esta última restrição quando a nomeação
recaia em quem já faça parte da magistratura.
Parágrafo único. Pode a lei ordinária, por proposta da
Côrte Suprema, dividir a mesma Côrte em camaras ou turmas, e distribuir entre estas, ou aquelas, o julgamento dos
feito~ de sua competência .
.Art. 108. Nos crimes de responsabilidade, os Ministros
da Côrte Suprema serão processados e julgados pelo Tribunal EspeciliL u que se refere o art. 74.
Art. 109. A Côrte Suprema compete:
1°) processar e julgar originariamente:
. a) o Presidente da República e os Ministros da Côrte
Suprema, nos crimes comuns; b) os Ministros de Estado, o
Procurador Geral da República, os membros dos tribunais
federais, e da Relação dos Estados, do Tribunal de Contas e
do Conselho Nacional, os Embaixadores e M,inistros diplomáticos, nos crime~ comuns e nos de responsabilidade; c) as
causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre
êstes; d) as causas e reclamacões entre nacões -estrangeiras
e a União, ou os Estados; e) os conflitos de jurisdição entre
tribunais federais, entre êstes e os dos Estados e entre juízes
ou tribunais de Estados diferentes; f) a extradicão de criminosos, pedida por outras nações, e a homologação de sentenças estrangeiras; g) as ações rescisórias dos seus acórdãos;
h) o habeas-corpus, se o paciente for, ou o constrangimento,
alegado proceder, de tribunal, funci{lnário õu autoridade,
cujos atos estejam sujeitos imediatamente á jurisdição da
Côrte; se se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição,
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em primeira ou em única instancia; se houver perigo de se
consumar a violência antes que outro juiz ou tribunal conheça do pedido; i) o mandado de se~urança contra atos do
Presidente da República e ministros de Estado; j) as reclamações contra a inobservancia dos dispositivos da Constituição, em qualquer tribunal, ou por parte de qualquer tribunal, federal ou local, ou em juízo inferior depois de desatendida pelo tribunal respectivo, sempre que a matéria não
possa vir a ser apreciada em recurso; nesses casos será ouvido apenas o presidente do mesmo Tribunal, no p~azo que o
relator fixar, cabendo á Cõrte Suprema determinar todas e
quaisquer providências necessárias.
2°, julgar:
I - os embargos:
a) nas causas, excedentes da alç:ada legal, resolvidas por
juízes e tribunais federais; b) ás decisões dos tribunais de
circuito, sõbre mandado de segurança, quando envolverem
questão consLitucional; c) ás decisões do Tribunal Superior
de Justiça Eleitoral. no caso do art. 118, § 10; ri) ás decisões
dos juízes e tribunais estaduais. ou dos tribunais de circuito, opostos pela. Fazenda Nacional, como terceiro prejudicado
e nos casos do art. 111, § 2°; e) :lS suas próprias decisões nos
casos de sua competência originária, e nos de recurso extraordinário,em que a lei os admitir;
II - em recurso extraordinário, as causas decididas
pelas justiças estaduais, em única ou em última instancia:
a) quando se questionar sõbre a vigência ou a validade
em face desta Constituição, ou subre a aplicação de leis federais, e a decisão do tribunal local lhes fôr contrária; b)
quando se conLe5Lar a validade ue leis, ou atos de governos
locais, em fáce desLa desLa Constituição, ou de leis federªis,
-e a decisão dos tribunais locais julgar v;í.lidos os atos ou leis
impugnadas; c) quando houver diversidade de interpretação
definitiva da mesma lei federal entre dois ou mais tribunais
de Relação, ou entre um dêsses tribunais e a própria Curte
Suprema, ou outro tribunal federal, ou entre decisões de um
mesmo tribunal.
Parágrafo único. Nos casos de n. 2, lI, c) o recurso
poderá também ser interposto pelo PresidenLe de qualquer
dos tribunais de. que se trate, ou pelo Procurador da República.
III - Em recur~o Ol'dinúl'io, as decisões subre habeascm"pus.

Art. 110. Cabe ao Presidente da Curte Suprema conceder ,>;xequatw' a cartas rogaLóri.as de justiças estrangeiras.
CAPíTULO III
DOS TRIBUNAIS E .JUíZES INFERIORES

Art. 111. Compete aos Tribunais de Circuito:
'1) Rever, a favor dos condenado~; ~os casos e p~la fÓ.rn: a
que a lei determinar, os processos fmaos em matérIa crImInal inclusive os militares. a requerimento do sentenciado,
ou 'de qualquer pessoa, e do Procurador Geral da República.
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2) Julgar, em apelação ou agravo:
a) as causas propostas pelo Govêrno da União, ou Fazenda Nacional;
b) as causas em que alguma das partes fundar a ação,
ou á defesa. direta e exclusivamente, em dispositivo desta
Comtituição;
"
"
c) as causas propostas contra o Govêrno da União, ou
a Fazenda Nacional, ou em que esta intervenha a qualquer
~ título, e as" que se fundarem em concessão ou contrato da
União;
d) os litígios entre um Estado e habitantes de outro;
e) as causas. entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no Brasil;
f) "as causas movidas por estrangeiros, com fundamento
em convenções ou tratados da União; "
g) as questões de direito marítimo e navegação, no
oceano, D!OS rios e lagos da República, ou aérea, ou referentes a embarcações de alto mar, ou de navegação interestadual, e a aeronaves;
h) as questões de direito criminal, ou privado, internacional· e as que se fundarem, direta e exclusivamente,
em convenções ou tratados internacionais;
i) os crimes politicos, ou contra serviços ou interesses
da União. ressalvado o disposto no art. 118. h;
j) os habeas-corpus, quando se tratar de crime da alínea i ou quando a coacão provier <le autoridade federal;
l) os mandados de segurança contra atos de autoridades
federais.
§ 1.0 As causas a que se referem todas as letras do
artigo antecedente são processadas e julgadas, no cível, -em
primeira instancia, pelo Juiz de Direito <los Feitos da Fazenda, ou onde não o houver pelo que, na capital do Estado.
fôr competente para julgar as causas contra a Fazenda estadual: no crime, em primeira instancia, por um ou mais
juizes de Direito das Varas Criminais da Capital do Estado,
e em todos os casos com assistência do respectivo Procurador da República.
§ 2.0 O disposto no presente artigo, letra c), não exclue
a competência dos Tribunais de Relação J)ara os recursos nos
processos das falencias e dos demais feitos, a que a Fazenda
Nacional concorra como credôra, ou em que tenba outro
interesse secundário.
§ 3.0 A lei poderá ampliar a competência dos Tribunais
de Circuito aos casos do art. 109.
Art. 112. A lei ordinária determinará as condições de
nomeação dos juízes dos tribunais federais inferiores,
sempre mediante concurso e sujeitas á aprovação da Camara dos Estados.
CAPíTULO IV
~A

JUSTIÇA MILITAR

Ar1. 113. Os militares e assemelhados terão fôro especial nos delitos militares <lefini<los em lei.
~ste fôro poderá excepcionalmente ser extensivo aos
civis, nos ca!os definidos em lei, para repressão de crimes
contra a segurança externa do País, ou contra as instituições
militares.
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.. Art. 114. A ~ei t:.egulará também a jurisdição dos juízes
mIlItares e a aplIcaçao das penas da legislação militar, em
tempo de guerra, ou na zona de operações, durante grave
comoção intestina.
Art...115. O fôro militar compõe-se do Supremo Tribunal.MIlItar ede outros juízes e tribunais inferiores organizados na forma da lei.
'
_ Art. 116. A i~am.9vibilidade dos magistrados militares
nao exclue a obrlgaçao de acompanhar as fõrças junto ás
quais tenham de servir.
CAP1TULOV
DA JUSTIÇA ELEITORAL

Art. 117. A Justiça Eleitoral, com funcções administrativas e contenciosas, terá por órgãos: o Tribunal Superior.
na Capital da República; um Tribunal Regional, na Capital
de cada Estado, na do Território do Acre e no Dist.rito Federal; e Juízes singulares nos lugares e com atribuições
que a lei designar, além das juntas especiais admitidas no
art. 118, § 2°.
§ 1.0 O Código Eleit.oral regulará a organização dos
juízos e tribunais a que se refere êste artigo.
§ 2.0 O Tribunal Superior será presidido pelo VicePresidente da Suprema Côrte e Os Regionais pelos VicePresidentes dos Tribunais da Relação ou onde houver mais
de um Vice-Presidente pelo Juiz mais antigo do mesmo
Tribunal.
§ 3.° O Tribunal Superior, além de seu Presidente, compor-se-á de Juízes efetivos e substitutos escolhidos do modo
seguinte:
a) um terço, sorteado dentre os Ministros da Côrte Suprema;
b) outro têrço, sorteado dentre _os desembargadores do
Districto Federal;
c) o têrço restante, nomeado pelo Presidente da República, dentre seis cidadãos de not.ável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Côrt.e Suprema, que não sejam
pela lei declarados incompatíveis.
§ 4.° Os Tribunais Regionais compôr-se-ão por processo idêntico, sendo um têrço dentre os desembargadores
da respectiva séde; outro, dent.re os juízes de direito da
mesma, e o restante nomeado pelo Presidente da República
sôbre proposta do respectivo Tribunal.
§ 5.° Se o número de juízes não fôr exatamente divisível por tres, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral determinará a distribuição entre as catego!'ias acima determinadas de sorte que caiba ao Presidente da República a designação da minoria.
§ 6.° Os membrosodos Tribunais Eleitorais servirão por
dois anos, pelo menos, obrigatoriamente, salvo excusa concedida nos t.êrmos da lei. pelo Tribunal Supel'ior, e gosar-âo
das garantias do art. 96, letras b e c.
§ 7.° 'Cabem '.03 juízes locais vitalícios, segundo a lei
determinar, as funções de juiz eleitoral, com jurisdição.
plena.

-

588-

Art. 118. Á Justiça Eleitoral, que terá competência
privativa nas eleições federais, estaduais e municipais, coberá:
a) organizar a divisão eleitoral da União e dos Estados,
só podendo alterá-la, quinquenalmente salvo em caso de
modificação na divisão judiciária ou administrativa do Estado. ou Territ6rio. e em consequência desta;
·b) fazer o alistamento;
c) adotar e propor as providências necessárias para
que as elei<;.ões se realizem no tempo e na forma determinadàs em lei;
d) fixar as datas das eleições ordinárias ou extraordinárias, quando não .determinadas nesta Constitu:ição. ou
na dos Estados, de maneira que se efetuem, quanto pcssívei,
nos últimos ou nos primeiros meses dos períodos governamentais:
e) resolver sôbre casos de inelegibilidade e incompatibilidade;
f) conceder habeas-corpus em matéria eleitoral;
g) proceder á apuracão dos sufrágios e á proclamação
dos eleitos;
h) processar e julgar os delitos eleitorais.
.
§ 1.° As decisões do Tribunal Superior são irrecorriveis, salvo quando pronunciarem a nulidade, ou invalidade,
de ato ou lei, em face da Constituição Federal, caso em que
haverá recurso para aCôrte Suprema.
§ 2.° Sôbre eleições municipais, os Tribunais Regionais
decidirão em última instancia, exceto nos casos do § f °
em que cabe recurso para a Côrte Suprema, assim como nos
do § 4.° A lei poderá organizar juntas especiais de três
membros, para apuração das eleições municipais, contanto
que, em maioria, se componham de juízes togados.
§ 3.° Em relação ás eleições federais e estaduais, inclusive de governadores, dar-se-á recurso da decisão final
dos Tribunais Regionais, para o Tribunal Superior, sôbre
proclamação de eleitos.
§ 4.° Em todos os casos. caberá recurso da decisão do
Tribunal Regional, para o Tribunal SuperIor, quando não
observada a jurisprudência dêste mesmo Tribunal.
§ 5.° Ao Tribunal Superior compete regular a forma e o
processo dos recursos, para êle interpostos, nos casos acima
determinados.
Art. 119. Os magistrados em função nos Tribunais Eleitorais poderão, por motivo de acúmulo de serviços, ser licenciados, durante o biênio obrigatório, pelos tribunais ordinários dequc, façam parte. sem perda de quaisquer vantagens,
continuando, todavia, a funcionar nas causas que já tenham
examinado, como relatores ou revisores, e a tomar parte nas
deliberações de caráter administrativo.

CAPíTULO VI
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 120. O Ministério Público será organizado naS' Justiças da União por leis federais e, nas dos Estados pelas
respecti....as Assembléias legislativas.
§ f.O O Chefe do Ministério Público Federal nos juízos
comuns, é o Procurador Geral da República, de livre· nomeação e demissão do Presidente da República, aprovada
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pela Camara dos Estados, com os mesmos requisitos dos Ministros da Côrte Suprema e iguais vencimentos~
.
§ 2.° A nomeação do Procurador Geral da República poderá récair num dos Ministros da 'Côrte Suprema, dispensando neste caso, a aprovação da Camara dos Estados'.
§ 3.° Quando a Côrte Suprema, no julgamento de algum
feito, declarar inconstitucional o dispositivo de lei ou ato
governamental, incumbe ao Procurador Geral da República
comunicar, conforme a espécie, ao Presidente da R:'épública,
ou ao .Governador do Estado, e ao Presidente da Assembléia
Nacional, ou da Assembléia Legi!!>lativa Estadual, a decisão
tomada.
§ 4.° Os membros do Ministério Público Federal serão
nomeados mediante co:ncurso de provas e só perderão os
cargos por sentença, ou decreto fundamentado do Presidente
da República, precedendo proposta do Procurador Geral, ou
proces50 administrativo em que sejam ouvidos.
Art. -121. O Ministério Público nas justiças Militar e
Eleitoral será organizado nos termos das leis especiais respectivas, que também disporão sôbre os procuradores gerais, nessas mesmas justiças.
CAPíTULO Vil
DA .TUSTlÇA DOS ESTADOS

Art. 122. Cabe aos Estados fazer a divisão e a organização judiciárias dos seus territórios e nomear os juízes que
as preencham, observados os dispositivos dos arts. 96 a 105,
desta Constituição, adaptados aos princípios seguintes:
a) investidura nos primeiros graus, mediante concurso
de provas, organizado pelo Tribunal da Relação, sendo a classificação, sempre que possível, em lista tríplice;
b) investidura nos graus superiores, mediante
acesso,
metade por antiguidade e mE'.tade por merecimento, ressalvado o disposto no § 5°;
c) remoção, ainda que por mudança da séde do juízo, eXclusivamente a pedido do próprio juiz. ou pelo de dois
terços dos juízes efetivos do Tribunal da Relação. em virtude
de interêsse público. ou por acesso. se- o juiz o aceitar;
d) inalterabilidade da divi5ão e da organi!-ação judiciárias estabelecidas, antes de cinco anos, salvo proposta dCl Tribunal da Relação:
.
e) inalterabilidade do número de Juízes do Tribunal da
Relação, salvo proposta do mesmo Tribunal:
f) fixa0ão dos vencimentos dos desembarg-c1.dores dos
Tribunais de Relação, em quant.ia não inferior ao que percebam os secretários dos Estado: dos juízes das capitais,
pelo menos em dois terços dos desembargadores; e dos' demais juízes, com diferença não excedente a 30 % de uma categoria para- outra.
_
(7) -competência privativa do Tribunal da Relação para o
processo e julgamento dos· juízes inferiores, nos crimes comuns e nos de responsabilidade:
h) organização do Ministério Público com as formalidades e garantias do art. 120 destaConstituiCão.
§ 1.0 Nos. casos de promoção por antiguidade, decidirá..
preUminarmente, o Tribunal da Relação, em escrutínio secreto, se deve ser proposto o juiz mais antigo; e se três
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quartos dos votos forem pela negativa, proceder-se-á á votação sõbre o imediato em antiguidade, e assim !Sucessivamente até se fixar a indicação. Serão aposentados os jufzei>
que o Tribunal, por essa forma, se recusar a indicar para a
promoção.
§ 2.° Os Estados poderão manter a justiça de paz eletiva,
fixando-lhe a competência, ressalvado recurso d", suas decisões para juiz togado.
=
§ 3.0 A idade da aposentadoria compulsória poderá ser
reduzidü até 60 anos para os juíze~ locais de primeira instaneia, e a da primeira nomeação, até 25 anos.
§ 4.° Na composição dos tribunais superiores poderão
ser reservados lugares, não excedentes de um quinto do
número total, para serem preenchidos por advogados, ou
membros do Ministério Público, de distinto merecimento,
dentre uma lista tríplice, organizada pelo Tribunal de Relação, ou mediante concurso, conform~ a letra a.
TíTULO V

Da organização dos Estados, dos territórios e do
Distrito Féderal

Art. 123. Cada Estado reger-se-á pela Constituição e
pelas leis que adotar, respeitados os· princípios seguintes:
a) a forma republicana federativa;
bl independência, limitação e harmonia de poderes;
c) temporariedade- das funções eletivas, limitadas aos
mesmos prazos dos cargos federais análogos: excluida a reeleição de governadores e prefeitos;
d) autonomia dos Municípios nos têrmos do artigo 127;
e) possibilidade de reforma constitucional e competência da Assembléia Legislativa para decretá-la.
Parágrafo único. A especificação dos princípios acima
enumerados não exclue a obsel'vancia de qualquer preceito
explícito ou implícito na Constituição.
Art. 124. É vedado aos EsLados e :Municípios emitirem
títulos ou contrairem empréstimo de qualquer natureza, interno ou externo, sem permi~são da Camara dos Estados, a
quem incumbe observar nesta matéria as seguintes disposições:
a) a permissão para o empréstimo será solicitada mediante uma exposição de motivos que o justifiquem, e a sua
aplicação será logo depois relatnda, minuciosamente, á Camara pelo devedor, sob pena de se lhe negar no futuro outras permissões;
b) nenhum empréstimo novo se permitirá antes da
amortização de metade do último empréstimo contraído, salvo se se destinar a serviços ou obras, de caráter -c reprodutivo, que possam garantir os meios necessários á liquidação total dos respectivos compromissos;
c) são vedados os empréstimos para cobertura ,de deficit orçamentário.
Ar1. 125. Fica instituído um Registro Federal de Dividas, ao qual eompete:
a) registrar todas as dívidas estaduais e municipais;
bl-verificar os pagamentos dos juros e amortizações respectivas;
.-o..
' _.
-
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c) comunicar á Camara dos Estados a mora e quaisquer eventualidades verificadas nesses pagamentos;
d) transmitir á Camara dos Estados, quando tlver comunicação dos interessados, ou comunicar-lhe ex-officio,
quaisquer atrazos ocorridos nos pagamentos ao funcionalismo dos Estados e Municípios, especialmente aos Membros
do Poder Judiciário, bem cQ!Uo o atrazo de mais de 6 meses
no pagamento 4e contas e dívidas flutuantes;
·e) apresentar, anualmente, á Camara dos Estados um
relatório circunstanciado de todos os orçamentos dos Estados e Municípios e de suas dívidas, quâlquer que seja a sua
procedência, a sua natureza e o seu valor;
f) exigir dos Estados e MuniCÍpios as informações de
que necessitar.
.
Art. 126. Os Estados e Municípios são obrigados a
comunicar, dentro de 60 dias, todas as ocorrências que interessem, nos têrmos do artigo anterior, ao Registro Federal
de Dívidas. No caso de mora em tais comunicações perdem
o direito de contraír novos ~mpréstimos.
Art. 127. É assegurada à autonomia dos Municípios em
tudo o que disser respeito ao seu peculiar interêsse.
§ 1.0 Além de outros negócios, que forem especificados
nas constituições e leis estaduais, são do peculiar interêsse
dos Municípios:
a) a decretação das leis de sua particular organização;
b) a eleição do Prefeito, como titular do Poder Executivo, e dos Vereadores das respectivas Camaras Municipais;
c) a decretação dos impostos que lhes pertençam bem
como a arrecadação e aplicação dEl suas rendas.
§ 2.° O Prefeito poderá ser de nomeação do Govêrno do
Estado no Município da capi tal, bem como naqueles onde o
Estado custeie serviços municipais, garanta empréstimos
públicos ou construa ou administre estabelecimentos hidrominerais.
Art. 128. Os Estados poderão intervir nos Municípios
para pôr em ordem as suas finanças, quando se verificar
deficit orçamentário correspondente a um quinto ou mais de
sua receita durante três anos consecutivos, ou falta de pagamento de sua dívida fundada dois anos conseculivos. observadas, como forem aplicáveis, as nOl'mas do arL 12.
Art. 129. .A fusão, ou o desmembrumenLo. dos l\Iunicípios, ou a mudança de sua séde. pode ser promovida, e C lerá
de ser aprovada, pela maioria dos eleitores do Município, ou
do Distrito, interessado, e confirmada por lei do Estado.
Parágrafo único. No caso de desmembramento. a lei estadual regulará a distribuição dos encargos financeiros.
Art. 130. Os Estados poderão criar órgão de assistência
técnica aos Municípios e de verificação das suas financas.
Art. 131. Constituirão territórios nacionais, o do Acre,
e quaisquer outros que pertencam ou venham a pertencer á
União,·" por compra, cessão, convenção de limites. ou outro
_
meio legal de aquisição.
Art. ~132. Logo que tiverem população suficiente para
eleger dois· Deputados, e recursos capazes de assegurar. o
funcionamento normal dos serviços públicos necessários re-
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conhecidos pelo Poder Legislativo Federal, os territórios
serão, por lei especial, erigidos em Estado.
Art. 133. A lei assegurará a autonomia dos Municípios
em que se dividirem os Territórios.
Art. 134. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da República, com
aprovação da Garoara dos Estados, e demissível ad nutum.
cabendo as funções deliberativas á uma Camara Municipal,
eletiva. As fontes de receita do Distrito Federal são as mesmas que competem aos Estados e Municípios, cabendo-lhe
todas as despesas de caráter local.
Art. 135. Para os efeitos da secção do Poder Judiciário
equiparam-se o Distrito Federal e os Territórios aos Estados, salvo, o disposto no art. 94, parágrafo único.
TíTULO VI

Dos direitos e deveres

CAPíTULO I
DA NACIoNALIDADE E DÁ CIDADÁJ,"'lL<\

Art. 136. São brasileiros:
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,
não residindo êste a serviço do govêrno de seu país;
b) os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos no estrangeiro, ·estando seus pais a serviço do Brasil; e, fora deste
caso, se, ao atingirem a maioridade, optarem pela nacionalidade brasileira;
c) os estrangeiros que já adquiriram a nacionalidade
brasileira em virtude do art. 69, ns. 4 e 5, da Constituicão
de 24. de fevereiro de 1891;
d) os estrangeiros por outro modo naturalizados.
Art. 137. Perde-se a nacionalidade:
a) por naturalização em país estrangeiro;
b) por aceitação, sem licença do Presidente da República, de pensão, emprêgo ou comissão remunerada, de govêrno estrangeiro;
c) pelo cancelamento da naturaliza.ção, provando-se em
processo administrativo que a ,atividade social ou política,
do naturalizado é u-ociva ao interesse nacional.
Art. 138. São eleitores Os brasileiros. de um e de outro
sexo, maiol'es ou emancipados, na fórma du lei civil, regularmente alistados.
§ 1.0 Não podem ser alistados:
a) os que não saibam ler e escrever, como a legislacáo
eleitoral exigir;
b) as praças de pl'et das fôrças armadas e das policias
'estaduais;
c)
mendigos;
d) os religiosos de ordens monásticas, companhias, eon";
gregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitos a votos de obediência, regra, ou estatuto que implique 1'e.;.
núucia de liberrlade indivíctual;
.

os
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• e) os que estiverem, temporária ou
prl'~ados do,s direitos políticos.
.

d f' -te InI Ivamente,

.. .A:rt . 139. O a1is~mento eleitoral e o voto são obrigat6r11?S, :salvo .para os malOres de 60, anos ~ob as san"ões que a.
el determInar.
' "
v
:4..rt. 140. Suspende-se ou perde-se a cidadania nos casO$
segumtes:
§ :1.0 Suspende-se:
a) por incapacidade civil absoluta'
b) pela condenação criminal, pasbda. em julgado enquanto durarem seus efeitos;
, .
_ c) . pela. isenção obtiãa, por motivo de convicção cientifIca,. fIlosÓ~l~a, moral ou r~ligiosa, de algum dos onus ou
serVIços eXIgIdos pelas leis da República;
d) quanto aos devéres, por incapacidade física,
§ 2.0 Perde-~e:
a) nos casos do art. :137;
b) por aceitação de título nobiliário, ordem honorífica'
ou condecoraçã9, não compreendidas as distincões conferidas
como re~onhecImento, ou prêmio, de serviços á ciência ou
á humamdade, ou em guerra com o estrangeiro.
_ § 3:0 A lei estabelecerá as condições de reaquisição da
cldadama.
Art. :141.. São inelegíveis:
:1) Em todo o território da União: a) o Presidente da
República, os Governadores, os Interventores dos Estados
nomeados nos casos do art. :12, o Prefeito do Distrito Federal, os Governadores dos Territórios e os Ministros de Estado, até .um ano depois de cessadas definitivamente as res·pectivas funções; b) os chefes do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, inclusive das Justiças Eleitoral e
Militar, os membros.do Tribunal de Contas, e os Chefes e
Sub-chefes do Estado Maior do Exército e da Armada; c)
os parentes, até o 3.0 grau, inclusive os afins, do PresidentE>
da República, até um ano depois de haver êste definitivament~ deixado as suas funções, salvo, para a Assembléia. Naeional, se tiverem sido deputados anteriormente á eleição
daquele, ou o forem quando esta se realizar; d) os que não
puderem ser ali-stados eleitores.
2} Nos Estados, no Distl'ito Federal e nos Territórios:
a) .os secretários de Estado e os chefes de Polícia, até um
ano ap6s cessação definitiva das respectivas funções; b) os
comandantes de fôrças do Exército, da Armada ou da Polícia aU existentes; (') os parentes, até o 30 grau, inclusive os
afins, .dos Governadores e Interventores dos Estados, do ~re
feito do Distrito Federal e dos Governadores dos Terr.1tÓrios até um ,ano após definitiva cessação das respectlyas
funções, salvo, quanto ás Assembléias Legislativas, ou á Nacional, a exceção da letra c) do n. i.
3) Nos ·MUllidpios: a) os Prefeitos; b) as autoridades
policiais; c) os funci()ná~ios do Fisco! d) os parentes; até
o 30 grau, inclusive os afms, d~s . Prefelt<!s, até um ano ~p6s
definitiva cessação das respectIvas, funço~s, ~lvo. relatIvamente aos Conselhos e ás AssembléIas Legzslatlvas, ou á Na-·
cional, a exceção
da letra c} dO' n. f.
.:-. _....
.
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CAPíTULO II
DECLARACÃO DE DIltEIToS E DEVERES

· Art. 142. A~segux:a-:s.e ao~ !Jrasileiros, ~ aos estrangeiros
resIdentes no PaIS, a mVlOlablhdade dos dIreitos concernentes á liberdade, á subsistência, á segurança individual·· á
propriedade, nos têrmos seguintes:
'
1) - Todos são iguai.s perante a lei.
• 2) Nã,?se reconhecem fóros de nobreza, nem prIVIl~g.lOS de I!a~l?Imento,. sexo, classe social. riqueza, crenças rehglOSas e IdeIas polítIca·s. Nao se criarão títulos nobiliários.
3) - NiI~gueD! ·~erá .obr!gado a fazer, ou d~ixar de fazer alguma COIsa, smao em vIr.tude de lei.
.
4) - A todos cabe o dil'eito de prover á própria subsistência e de sua familia, mediante trabalho honesto, compatível com sua capacidade. O Poder Público deve ampara::',
na fórma da lei, os que estejam involuntariamente em imdigência.
· 5) - A todos facilitará o Estado a educação necessárIa.
6) - A lei e o ato administrativo não preJudicarão o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
7) E' assegurado o livre exercício de qualquer profissão, .observadas as prescrições de lei atinentes á capacidade
tecnica e ao interêsse público.
S) - A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém
aí podendo penetrar, de noite, sem consentimento do morador, sinão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem
de dia, sinão nos casos e pela fórma prescritos em lei.
9) - Ninguém será prêso, a não s·er em fl~grante delito,
ou por ordem escrita da autoridade competente, nos casos
expressos em lei.
10)- A pessoa detida. ou presa, será, dentro em 24
boras. apresentada ao .iuiz competente, que. se não houver
ordem ou decisão .iudicial anterior, manterá. ou relaxará a
detenção ou prisão, dentro de 72 horas. Se mantiver a privação da liberdade, o juiz dará, incontinenti, ao prêso, nota
de culpa, contendo o motivo da coação e os nomes das testemunhas. O prazo fixado para apresentação dos detidos, ou
presos, fora d~ séde da comarca, ou têrmo. será razoavelmente ampliádCj pelo juiz. em provimento geral. atendendo ás
distancias e aos meios de transporte. 1:ste dispositivo não se
aplica ás prisões de caráter mUitar.
fi) Ninlnlem ficará preso se prestar fiança idônea,
nos casos quI?- a lei estabelecer.
12) - Aos acusados se assegurará ampla defesa, com os
meios e recursos :t ela essenciais.
13)-Não haverá fôro privilegiado nem trIbunaIS de
exceção: admitem-se, porém, juízes especiais em razão da
natureza das causas.
14} - Ninguém será processado, n.em sentenciado sinão
em virtude de lei anterior ao fato arguldo, na fórma por ela
regulada e por autoridade competente. Ao acusado, se faculta
preferir a aplicação da lei ulterior.
.
15) '_.- Nenhuma pena passará da pessoa do del.mquente
16)-·- Não. haverá nena perpétua, nem de banImento e
de morte, ressalvadas, ijuanto sesta; as disposiçõe~ da le. gislação
militar; em tempo de"- guerra com o estrangeIro.
C·

-
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i'7) - Ne-nh~ juiz poderá negar proteção ao direito
de algué~. por motIvo <!e omissão na lei. Em havendo, deverá decldl~. por an-aIOgI8, pelos princípios gerais de direito
ou porequldade.
"
. 18) - Não poderá arguir a inconstitucionalidade da lei•
.ou!l0 ato goyernamental, quem lhe houver sofrido a a,plicaça0 por maIS de um ano .
. . f~) - A lei assegurará aos necessitados assistência judIcIárIa gratuita com isenção de sêlos taxas emolumentos
.
e custas processuais.
"
. _ 20) - Njio será con~~lida a Estado estrangeiro a extradlçao por crImes de opInIão ou políticos.
21) - Por motivo de convicções científicas filosóficas
políticas, morais ou religiosas. ninguém será privado dá
qualquer dos seus direitos.
22) - É inviolável a liberdade de conciência e decr.ença -e garantido o livre exercício dos cuU('s religiosos, nl) que
não contravenham á ordem pública e aos bons costumes.
23). - É livre a manifestação do pensamento, independente de censl..ra, sob a responsabilidade de cada um pelos
abusos que cometer, não sendo permitido o anonimato, e
sendo assegurado o direito de resposta.
24) - É inviolável o sigilo da correspondência.
25) - É permitidó, a quem quer que seja, representar,
por petição, aos poderes públicos, ·e denunciar abusos das autoridades.
26) - É garantido- o direito de propriedade, salvas as
restrições ao seu exercício, impostas por lei, no inteI"êsse
coletivo. A desapropriação por utilidade pública far-se-á nos
têrmos ria lei, mediante prévia e justa indenização. Ficará
sem efeito a desapropriaaão decretada que se não realizar
d-entro de doze meses, s6 podendo ser renovada se fôr logo
paga a indenização devida. Em caso de perigo iminente, como
guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade pàrticular até onde o bem público o exija. ressalvado o direito á indenização ulterior.
27) - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, a quem a lei garantirá privilégio temporário ou concederá· prêmio razoável. quando haja conveniência de vulgarização dos inventos. '
28) A propriedade das marcas, de ind~stria e comércio, é também assegurada nos termos da leI.
29) - Aos áutores de obras literárias e artJst~cas é assegurado o direito exclusivo de repord~f-l~ pela "lmpr~n~a.
ou por qualquer ou.tro processo. ~sse dIreIto s.e trans~ItIrá
aos herdeiros dos autores, pelo tempo que a leI determInar.
30) - Em tempo de paz. -salvÇl as exigênci~ !:!e passa:
porte quanto a ingresso de estrangeIros, e as restrlç,oes.da leI
ordinária. qualquer pessoa poderá entrar no terrItóriO nacional ou dêle s a i r . .
.
o
3i) Os tributos de natureza fiscal s6mente por ~I
especial serão instituidos ou majorados; as m~ltas poder:ao
ser estabelecidas nos regulamentos quando :t leI as autOl'lze
e lhes determine os limites. c
o .
32) - Nenhum imposto.. salv~o
d~ renda. gravará dl- .
retamente a profissão de escrltor, JornalIsta ou professor.
33) -,- Dar-se-á habeas-corpus. sempre que. alguém
.$ofrer ou se 'achar ameaçado de sofrer. "em sua hbe.·dade,
violência. .ou coação. . "por jlegali~ade.ou ~us() de poder.
Nas transgressões disciplinares nao te~ eab.unento l? ,holJeas-

°

::.corpus ~

"

.
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34) - Com o processo <lo habeas-corpus, dar-5e-á, em
todo o Pais, mandado de segurança a quem tiver direito
certo, liquido e i~contestá;v-e~, lesado .ou ameaçado de lesãO:
p~r ato da autorIdade públIca, mamfestamente inconstituCl<>nal ou c.ontrário á lei. A autoridade responsável será
sempre. ~uvIda, com sua defesa, no prazo de cinco dias, e
da decIsao caberá recurso voluntário, que não terá efeito,
suspe-nsivo ~uando a decisão fÓr favorável ao impetrante.
Parágrafo único. Caberá o remédio processual, instituído por êste número, a quem estiver em condições· idênticas á de outro litigante que haja,'Übtido o pronunciamento
judicial definitivo da inconstitucionalidade de lei ou de ato
do Executivo.
Art. i43. Sempre que se tornar necessário, nas expedições mii!tares, hospitais, penitenciárias ou outros estabele4
cimentos oficiais, será permitida a assistência religiosa, sem
coação ou constrangimento nem onus para os cofres pü-'
blicos.
Art. 1 H . A ninguém se privará do tempo preciso. para
a satisfação dos seus deveres religiosos, atendidas as obrigações dos serviços a seu cargo.
Art. 145. Os cemitérios terão caráter secular, e ser-:io
a<lministrados pela autoridade municipal, ficando livre a
todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em
relação aos seus crentes. Ficam ressalvados os cemitérios já
·mantidos pelas associações religiQsas, sujeitos, porém, á fis-:::
calização das autoridades competentes.
N.' i46. Somente aos bra·sileiros se asseguram os direitos:
a) de votar e ser votado para o provimento de cargos
públicos eletivos;
b) de exercer funções públicas, salvo de natureza técnica, para as quais poderão ser contratados estrangeiros;
c) de exercer, com responsabilidade principal e de
orientação, a imprensa noticiosa' ou política;
d) de reunirem-se, sem armas, em logradouros públicos,
não podendo a policia intervir sinão para assegurar ou resta:belecer a ordem ou para prevenir que seja perturbada;
e) de exercerem proIíssões ditas liberais.
Art. 1-47.; 'E' mantida a instituição do Júri, com a orgalD.iz·ação e as atribuições que a lei ordinária lhe .dér, assegurados sempre o sigilo das votações e a plenitude da defesa
dos réus. 13erá, porém, de sua competência o julgamento
dos ctimes~ de imprensa e politicos, exceto os eleitorais.
Art. 148. A União poderá expulsar do território nacional os estrangeiros perigosos á ordem pública ou nocivos
aos interesses do País.
Art. 149. A especificação dos direitos, garantias e deveres expressos nesta .constituição não exclúe outros, resultantes do regime e dos princípios que ela adota.

QA.P:tTU!JO III
DA ORDEM ECONôMICA E SOCIAL

Art. 1:50• A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as.· necessidades da ,vida I!a, cional,· visando ~ proporcionar a todos ~a existência dIgna
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do hómem. Dentro dêsses limites é garantida a liberda-de
econômica.
Art. 151.' A lei federal regulará o aproveitamento das
minas e demais requezas do sub-solo, que dep.endeI"á nos
casos determinados, de licença ou concessão do poder compentente.
.
§ 1.0 A licença ou concessão será conferida exclusivamente a brasileir()s e a emprêsas organizadas. no Brasil reg..
salvadas ao proprietário respectivo prefeI"ência ou coparticipação nos resultados..
.
§ 2.° A lei regulará -a nacionalização progressiva das
minas e quedas de água julgadas básicas ou essenciais á defesa. econômica ou militar da Nação.
§ 3.0 Q aproveitamento das águas públicas e da energia
hidrráulica dependeI'lá de licença ou concessão do poder
publico que sÔ'bre as mesmas tiver jurisdição, observadas
as normas gerais <Ia lei federal.
§ 4.° As minas e demais ri·quezas -do s"\lb-solo, bem
com as quedas de água, constituem propriedade distinta
do solo.
Art. 152. A União podere assumir, em lei especial por
motivo de interesse público, o monopólio de determinada indústria ou atividade ~onômica, asseguradas as indenizações
devidas conforme o art. 142, n. 26, eressalvados os serviços
públicos municipalizados, ou da competência dos poderes
locais.
Art. 153. .A!quele que, por cinco anos contínuos,
sem opOS1çao, nem reconhecimento de domínio alheio,
ocupar um trecho de terra, até 50 hectares de superfície,
ouo mantiver cultivado. ad·quirirã a propriedade plena do
solo, mediante sentença declaratória -do juiz competente,
regularmente transcripta.
A-rt. 154. A lei promoverá, por medidas adequadas, o
fomento da economia popular e o desenvolvimento do crédito.
Art. 1·55. E' proibida a usura. Considera-se usura a
cobrança de juros, inclusive comissões, que ultrapassem o
dobro da taxa legal. A lei "estabelecerá as penas d.~ste :crime.
Par<Í.grafo único. Na legislação bancár-ia será estabelecida a nacionalização progressiva dos bancos de depósito .
.A.rt. 156. A lei isentam de penhora a casa de pequeno
valor, em que resida o devedor, com sua família, se não
tiver outros bens, assim como OS prédios I"urais também de
pequeno valor, quando proporcionem a subsistência do devedor e sua família - ressalvados os casos de garantia real
prestada para a construção de . casa, ou para aquisi~ão do
imóvel, ou em da~a anterior a esta Constituição.
Art. 1'57. A lei federal regulará a revisão, baseada em
. índices econômicos, das tarifas de concessionários -de serviços públicos, para que os lucros, por estes' obtidos, não::excedam á justa retribuição do capital.
.
tA+t. 1·58. As heranças até o valOr de dez contos de réis,
na linha direta ou entre cônjuges, serão livres de quaisquer
impostos de transmissão.
""
: Art. 159. Alei promoverá o amparo da pre>duçào eestabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos cam-
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tendo em vista .a proteção social do· trabalhador eCos
interêsses· econômicos do País.
:Parágrafo Únibo. :Na legislação sÔbre o trabalho serão
observado!? os seguintes preceitos, desde já em vigor, além de
outras medidas que visem melhorar as condições do trabador: a) .igual salário .para igual trabalho, sem distinção de
sexo, idade OU estado civil; b) salário minimo capaz de satisfazer, coIllforme as condições de cada região, as necessidadesnormais de um trabalhador chefe de famma; c) jornada de
trabalho diário não exced~nte de oito horas; d). proibição
do trabalho a menores de 16 anos e trabalho noturno e em
indiístrias insalubres a menores de 18 anos; e) férias anuais
remuneradas; -f) assistência ao trabalhador enfermo bem
como á gestante operária; g) seguro obrigatório contra a
velhice, doenç.a, desemprêgo, riscos e acidentes do trabalho
e em favor da maternidade; h) direito de gráve pacifica; i)
indenizaçã:o de um mê& de ordenado ou salário por cada
ano de serviço ao operário demitido sem processf) por crime
previsto em lei; i) .contrato coletivo de trabalho; k) regulamentação de todas as profissões no seu exercicio.
lArt. 1.'60. Ã política.rul':M""'Será orientada no sentido da
fixação do homem doéampo a bem do desenvolvimento econômico do País, devendo a lei dispôr de modo geral sÔbre a
colonização e o aproveitame:nto das terras públicás sem
prejuízo das iniciativas dos poderes locais coordenados
com as airetI'izes estabelecidas pela União; assegurada sempre preferência ao trabalhador nacional.
Art. 161. A lei atenderá aos interêsses nacionais no
sentido de assegurar a assimilação dos imigrantes.
Art. 1ô12. E' garantido a cada individuo, e a todos que
eXe~am a mesma profissão,. ar libeNiade d·e união para a defesa da:s condições do trabalho e da vida econõmica-e cultural.
.
§ 1.0 As associações profissionais, bem como as eonvencões colectivas que celebrarem, na forma da lei, serão reconhecidas para os devidos 6lfeitos.
§ 2.°. Nenhuma assQciação profissional será dissolvi~da,
independente de deliberação própria. a não ser por sentença judicial.
lA.rt. 163. A lei organiea de imprensa estabelecerá regras especiais relativas ao trabalho dos redatores, operários .e maís empregados, garantindo-lhes a estabilidade,
f-érias e aposentadoria.
Art. 164. A lei fixará os tributos, tendo em vista os
seus fundamentos de ordem econômica e social, relativos á
renda ou lucros dos contribuintes; a valoriza.cão dos bens,
por fOrça de melhoramentos, realizados pelo "":Poàer Público;
a retribuição de serviços efetuados, ou de vantagens ooncedidas pelo mesmo Poder; á segurança e á validade das transações; ao amparo da produção nacional; e á defesa da ordem .interna e do bem público em geral.. .
Art. 165. No caso de valorização de imóvel por motivo
de obras públicas, podem ser parcialmente cobrado o custo'
destas pelo ramo da adin.inistração· que as tenha efetuado,
mediante tributação eSllecial.
Art. 1.66. A assistência social incumbe. á União e, de
acôrdo com .as normas fund~entàis estabelecidas na lei

-
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federal, aos Estados e aos Municípios, com os seguintes
objetivos:
.
.

.

velar l?ela saúde pública,_ promovendo o amparo aos
desvahdos, crIando os necessárIos serviços técnicos bem
como estimulando os serviços sociais existentes ~ pro.curando coordenaras suas finalidades;
b) incentivar a educação;
c) amparar a maternidade e a infancia;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra o. abandono físico, moral
e intelectual;
f) adotar medidas tendentes a restringir a mortalidade
~
e a morbidade infantis;
g) adotar medidas de higiene social e impedir a propagação das doenças transmissíveis;
h) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra
os venenos sociais.
Parágrafo único. Incumbe obrigatoriameJ;lte á União a
profilaxia da .lepra. .
a).

GAlPlTULO IV
DA FAMÍLIA E EDUCACÃO

Art. 167. A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado.
!Art. 168. O casamento sere civil, e gratuita a sua celebração e respectivo registo.
Pal'ágrafo único. O casamento poderá ser validamente
celebrado pelo Ministro de qual1quer confi'ssão religiosa,
Itreviamente registado no juizo competente, depois de reconhecida a -sua idoneidade pessoal e a conformidade do rito
respectivo com a ordem pública e os bons costumes. O
processo de habilitação obedece1'lá ao disposto na lei civil.
Em todos os casos, o casamento somente valerá depoi.s de
averbado no Registo Civil. _A lei estabelecere penalidades
para a transgressão dos preceitos legais atinentes á ceIe~ração do casamento.
Art. 169. Aos contraentes é obrigatória a prova :previa
de exame de sanidade física e mental, segundo os moldes da
eugenia, estabelecido sem lei federal.
~
lArt. f7(}. E' livre o ensino e~ todos os graus, observadas as normas da legislação federal, mas os exames finais
do ensino secundário e do sUlPerior serão prestados em institutos oficiais, ou reconhecidos pelo Governo Federal~ na
forma da lei e onde não houver instituto oficial.
!Art. 17L O ensino religioso será de frequêneia facultativa e ministrado de acôrdo com os princípios da confissão
religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis,
constituindo matéria dos h01'lários nas escolas públicas primárias, .secundárias, profissionais e normais.
Art. 172. O ensino primário é obrigat6rio, inclusive
para Os adultos e ose cégos, abrangendo o ensino profissional.
:A.rt.173. O plano nacional de edueaçlo somente poderf.
ser modificado de seis em ·seis anos.

-
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Art. 174. E' vedada a dispensa de provas escolares de
habilitação, determinadas em leis ou regulamentos especiais.
Art. 175. Nos institutos oficiais de ensinQ o provi~
men.to dos cargos do magistério se fará. sem1)r~ por- concurso de ,provas. Os professores, assim nomeádos, são vitalicios e terão vencimentos irredutíveis, só perdendo seus
cargos em virtude de sentenca judiciária.
_-\rt. 176. Com os serviços de educação inclusive auxílio
a estudantes de capacidade excepcional, qÚe dele necessita..
rem, a União, os Estados, o Distrito Federal e OS Municípios
despenderao, annualmente, nunca menos de 100/'0 da importancia dos impostos. arrecadado~,
.
Art. 177. E' garantida ampla liberdade de, catedra.
Art. 178. Os estabelecimentos particulares de ei1uc~ão
primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos,
serão isentos de-'qualquer tributo.
Art. 179. "A educação moral e cívica, a educacão física,
a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias obrigatórias em todas as escolas, exceto nos cursos superiores.
Nas escolas .primárias é, ainda, obrigatório o ensino do idioma nacional e de noções de geografia e história do Brasil.

CAPíTULO V
DA nEFESA NACIONAL

:Art. 180. Todas as questões relativas á i1efesa nacional
serão estudadas e coordenadas pelo Conselho .superior de
Defesa Nacional e pelos órgãos especiais criados para atender lás necessidades da mobilização nacional.
§ 1.0 O Conselho Superior será presidido pelo Presidente
da República e dele farão parte os Ministros de Estado, o
Chefe de Estado' Maior do Exército e o Chefe do Estado
Maior da Armada.
§ 2,° A organização, o funcionamento e a competência do
Conselho Superior serão regulados em lei.
.
Art. 181. Incumbil'á ao Presidente da RepúbUcá a direcão política da gUerra. sendo as operacões militares da
competência e responsabilidade do Comandante ou Comandantes em Chefe do Exército ou dos Exércitos em campanha
e dos das Fõrç'as Navais.
Parágrafo único. A declaração do est~do de guerra implicará a suspensão das garantias constitucionais que possam prejudicar direta ou indiretamente a segurança nacional.
Art. 182. As fôrças armadas são instituições. nacionais.
permanentes e, dentro da lei, essencialmente obedle~tes aos·
seus superiores hierárquicos. ,De~t~a~-se a ~ara~t1r .a segurança externa da Nação, as InstItulçoes constItUCIOnaIs e a
ordem legal.
Art. 183. Todos os brasileiros são obrigados, na f6rma
que a. lei estabelecer, ao ser-yico milif:ar ~ a. ~utros encaxgos
necessários á defesa da PátrIa e das mstItulçoes, e, em c~o
de mobilização, serão aproveitados conforme as suas aptl-
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dões, quer nas fôrças armadas, quer nas organizaçõe~ do interior. As mulhp,res ficam excetuadas do serviço militar.
§ 1.· Nenhum brasileiro' poderá exercer direitos políticos ou função pública, sem provar que está quite com as
obrigações estatuídas em lei 9aracom a defesa nacional.
§ 2.° Todo o brasileiro na idade do serviço militar será
obrigado ao juramento da bandeira nacional na f6rma e sob
as penas da lei.
Art. 184. O militar, em serviço ativo das fôrças armadas.
não poderá exercer profissão a elas estranha; se aceitar cargo público permanente, a elas estranho, será transferid() para
a reserva.
. § 1.0 O l>ficial em serviço ativo das fôrças armadas, que
aceitar cargo público temporário, de n()meação ou eleição,
e não privativo da qualidade de militar, será agregado ao
respectivo quadro, sem percepção de vencimentos, contando,
porém, tempo de serviço, inclusive antiguidade de posto,
nos têrmos do art. 31, $I 3°, mas não podend() ser promovido por antiguidade, enquanto não voltar ao serviço militar
ativo. Aquele que permanecer em tal situação por mais de
oit() anos contínuos, ou doze intercalados, será transferido
para a reserva.
§ 2.° O militar, no desempenho de mandato eletivo, terá
direito, nos intervalos das sessões legislativas, á percepção
das vantagens correspondentes á sua condição.
Art. 185. As -patentes e os postos são garantidos em
toda a plenitude aos ()ficiais da ativa, da reserva, oriundos
do Exército ativo e da Armada, ou reformados na forma da
lei.
§ 1.0 Os oficiais das fôrças armadas s6 perderão seus
postos e patentes por condenação superior a dois anos, passada em julgado; l>U quando, por tribunais militares competentes, e de caráter permanente, forem, nos casos especificados em lei, declarados indígnos do oficialato ou com
êle incompatíveis. No primeiro caso, poderá o Tribunal MilitaI" competente, atendendo á natureza, e ás circunstancias
do delito e aos serviços do oficial, decidir que seja reformado com as vantagens de sua patente.
§ 2.° O acesso na hierarquia militar obedecerá a condições estabelecidas -em lei, fixando-se o valor mínimo a
realizar para o exercício das funções relativas a cada grau,
ou posto, e as preferêneias de caráter profissional para a
promoção.
§ 3: Os títulos. postos e uniformes militares são privativos' do _militar em atividade, da reserva ou reformado,
ressalvadas as condições honoríficas efetuadas em ato anterior a esta Constituição ., .,.
Art. 186. Até cem quilômetros para dentro das linhas
das fronteiras, nenhuma concessão de terras, ou de. vias de
comunicação ou a abertura destas terá lugar sem audiência
do Conselho Superior da D~fesa Nacional. assegurando êste
o predomínio de ....capitais e trabalhadores nacionais, bem
como as ligações interiores necessárias á"segurança das zonas
servidas pelas estradas de penetração.
§ 1.0 Do mesmo modo' se procederá em relação ao estabeleeimento, nessa faixa, de indústrias, -inclusive de transportes. que interesse~ á defesa nacional.
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§ 2.0 o Conselho /Superior da. Defesa Nacíónal relacionará, e comunicará aos governos locais interessados, as indústrias acima referidas, que revistam êsse caráter, podendo,
em todo o tempo, rever e modificar a mesma. relação.

TíTULO VII

Das disposições. gerais

Art. :187. O Brasil não se empenhará em guerz:a de
conquisa, direta ou indiretamente, por si ou aliado a outras
potências.
Art. 188. A !Assembléia Nacional, :na emergência. de
agressão estrangeira, ou insurreição armada, poderá declarar em estado de sítio qualquer parte do território nacional,
observando o seguinte:
.
:1- O estado de sítio não será decretado por mais de
noventa dias, podendo ser prorrogado, no máximo, por igual
prazo, de caqa vez.
2 - Na vigência do estado de sítio, admitem-se as seguintes medidas de exceção:
ai) desterro para outros pontos do território nacional,
ou determinação de permanência em eerta localidade;
b) detenção em edifício ou lueal não destinado aos réus
de crimes comuns;
.
c) censura da correspondência de qualquer natureza, e
de publieação em geral;
.
d) suspensão da liberdáde de reunião e de tribuna.;
e) busca e apreensão em domicílio.
§ 1.° A' obrigação de permanência não será imposta em
lugares desertos ou insalubres do território nacional, nem
para. aí ninguém será desterrado, OU para lugar di$tante mais
de mil quilômetros daquele em que a prisão se efetuar.
§ 2.° Ninguém será, em virtude do estado de sítio, conservado em custódia, senão por necessidade da defesa nacional, em caso de agressão estrangeira., ou por autoria ou
cumplicidade em insurreição, ou fundados motivos de vir a.
participar nela.
§ 3.0 Em todos os casos, as pessoas atingidas pelas medidas restritivas da liberdade de locomoção, têm de ser dentro de cinco dias. apresentadas pelas autoridades que decretaram as medidas, com a declaração sumária dos motivos,
que .as determinaram, ao juiz comissionado para êsse fim,
e por êle ouvidas, tomando-se-l-hes, PO? escrito, as declarações.
§ 4.° As medidas restritivas da liberdade de locomoção
não atingem os membros da Assembléia Nacional, CÔrte Suprema, Supremo Tribunal Militar, Tribunal Superior. Eleitoral, Tribunal de Contas, e, nos territórios. das respectivas
circunscrições, os Governadorés de Estados, membros das
Assembléias Legislativas e dos Tribunais de Circuito e de
Relação.
§ 5. Não será obstada a circulação de livros, jornais
ou de quaisquer publicações, desde que seus autores, diretores ou editores se submetam á censura. No caso de inO'bservancia. da censura ou "por interesse da ordem pública,
caberá a medida autorizada pelo art. 142, n. 23.
0
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de qualquer dos poderes federais, salvo os referentes a medidas .de naturez~ militar. .
• § 7.° Não\s.e achando reunida a c Assembléia Nacional,
pode!,á o estado dê~ítio s~r decretado pelo Presidente da Repúbl.Ica, ob~ervadas as prescrições dês~ artigo, e com prévia
aqul;escêncIa da Delegação Legislativa Permanente. Neste
caso, a' Assembléia Nacional se reunirá trinta dias depois
independente de convocação.
'
§ 8.° Na sessão de instalação da Assembléia Nacional, o
Presidente da República relatará, em mensagem especial, os
motivos determinantes do estado de sítio, e justificará as
medidas que tenha adotado, apresentando as declarações exigidas pelo § 3°, e mais documentos necessários. As Camaras
passarão, em seguida, a deliberar sõbre o decreto expedido,
revogando-o, ou não, podendo também apreciar, desde logo
as providências trazidas .ao seu conhecimento e autorizar a.
prorrogação do estado de sítio nos têrmos do n. "1 dêste
artigo.
§c9.;" Froceder-se-á na conformidade dos parágrafos precedentes, para a prorrogação do estado de sítio.
§ 1.0. Decretad" o estado de sítio, o Presidente da República designará, por ato publicado oficialmente, as autoridades que exercerão as medidas de exceção, e as normas
necessárias para a regularidade destas.
§ ! 1. Cessado o estado de sítio, cessam, desde logo, t0dos os seus efeitos.
§ 12. Findo o estado de sítio, o Presidente da República relatará, em mensagem á Assembléia Nacional, todas
as medidas que tenha praticado, em virtude dêle, por si ou
por outras autoridades, e que ainda não haja comunicado,
remetendo as declarações prestadas e mais documentos necessários, para que a AsseD}bléia aprecie todos êsses atos.
§ :13. O Presidente da República e demais autoridades
serão responsáveis, civil e criminalmente, pelos abusos que
cometerem.
§ 14. A inobservancia de qualquer das prescrições dêste
artigo tornará ilegal a coação, e permitirá aos pacientes recorrerem ao Poder Judiciário.
§ :15. Uma lei especial regulará o estado de sítio em
caso de guerra, ou de~mergência de guerra.
Art. 189. Em todas as eleições, para cargos públicos, se
observará o sistema do voto rigorosamente secreto.
Art. 190. A defesa contra os efeitos das sêêas no Nordeste obedecerá a um plano sistemático e será permanente,
ficando a cargo da União que despenderá, com as obras e
serviços de assistência, quantia nunca in~erior a quatro por
cento da sua receita total.
§ :1.0 Dessa percentagem, tres serão gastos em obra~ n~r
mais. do plano de defesa estabelecido e o restante será ll~
vertido em uma daixa .especiál, afim . d~ ser«:m. socorrIdas nos têrmos do ar1. 7, § 6°, as populaçoes atmgIdas pela
o
calamidade pública das sêcas.
§ 2.° O Poder Executivo Federal pr~viden~iará para que,
no primeiro semestre de cada ~no, seja envIada ao .Poder
Legislativo a relação .pormenorIZada das obras termmadas
ou em andamento,das quantias despendidas no ano ante-
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rior, e das necessárias para continuidade das obras, descriminando-se o consumido com material e com pessoal, inclusive técnicos.
§ 3.° Os Estados e Município: compreendidos na zona
assolada pelas sêcas,' consignarão em seus orçamentos igual
quantia de quatro por cento, destinada a assistência econômica á região flagelada.
§ 4." Decorridos dez anos, será por lei ordinâria revista.
a percentagem acima ,estipulada.
Art. 191. Esta. Constituição poderá ser emendada e a
proposta de emenda deverá 'partir: a) de Ul!la quarta parte,
pelo menos, dos membros da Camara dos Representantes,
ou da Camara dos Estados; b) de mais de metade dos Estados, no decurso de dois anos, repr~sentada cada uma. das
unidades federativas pela maioria 4e sua Assembléia loeal.
Cada emenda considerar-se-á aprovada se aceita, mediante duas discussões, por mais de metade dos membros
componentes da Gamara dos Representantes e da Camara
dos Estados, em dois anos consecutivos.
'Se a. emenda obtiver' o voto de dois terços dos membros
componentes de um dos ramos do Poder Legislativo, - poderá, imediatamente, ser submetida ao voto do outro ramo,
entendendo-se aprovada se lograr quorum idêntico. .
Parágrafo único. Aprovada a emenda pelo Poder Legislativo, será ela anexada, com um número de ordem, ao texto
constitucional e .publicado êste com as assinaturas dos membros das Mesas da Camara dos Representantes e da Camara
dos Estados.
Art. 192. Continuam em vigor as leis que, 'explicita ou
implieitamente, não contrariarem as disposições desta Const~tuição.
C
PISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1." Promulgada esta Constituição, a As~mbléia Nacional Constituinte elegerá, no dia imediato, o Presidente da
República para o primeiro quadriênio constitucional.
.§ 1.0 Essa eleição se fará por escrutínio secreto e serã,
em primeira votação, por maioria absoluta de votos, e. se
nenhum dos votados a obtiver, por maioria relativa, no segundo turno.
§. 2.° Para essa eleição não haverá incompatibilidades.
§ 3.° O Presidente eleito prestará o compromisso do
artigo 69 perante a Assembléia Nacional Constituinte, dentro
de 15 dias, começando a decorrer dessa data o seu período
de govêrno.
Art. 2.° A 'Capital Federal será transferida, para a
região central do território nacional. O Presidente da República, logo que esta Constituiçã() entrar em vigor, nomeará uma Comissão que.. sob as instruções do Govêrno,
procederá a estudos de várias localidades adequadas á instalação da Capital. 'Concluídos tais estudos" serã presente á
Assembléia Nacional, que ~scolherá o local e tomará, sem
perda de tempo, as providências necessárias á mudança.
Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a constituir
um Estado, a menos que os poderes competentes deliberem
sua incorporação ao Estado do Rio de Janeiro..
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Art., 3.0 A Assembléia Nacional iniciará na sua primeira sessão ordinária, a elaboração das lei~ seguintes:
a) Código Eleitoral;
b) de processo e julgamento perante o Tribunal Especial;
c) de organização dos tribunais federais'
d) estatuto dos funcionários públicos; ,
e) de organização e liberdade de imprensa.
Art. 4.0 Noventa dias depois de promulgada -esta Constituição, serão realizadas as efeições para a primeira Assembléia Nacional ordinária e para as Assembléias estaduais constituintes. Estas, ultimada a elaboração das respectivas Constituições, elegerão os governadores. convertendo-se depois em Assembléias Legislativas ordiná.rias.
Parágrafo único; Até a instalação da Assembléia Nacional. o Presidente da República ficará autorizado a ex-'
pedir decretos com fôrça de lei.
Art. '5.0 Enquanto não adotarem regularmente. outra
Constituição. ficarão os Estados sujeitos ás Constituições
que vigoravam em 1930, com as alterações estabelecidas até
a promulgação desta Constituição Federal e as que dela
mesma resultarem.
Art. 6.0 O Govêrno Federal fará publicar em avulso
esta ConstituiCão para larga distribuicão gratuita em todo
o País, especialmente aos alunos das escolas de ensino superior e secundário, e promoverá cursos e conferências para divulgar o seu conhecimento.
Art. 7.0 Fica reconhecido ao Estado do Amazonas o
direito de recebe.r da União uma indenização pelos prejuízos advindos ao Estado em virtude da incorporação do Acre
ao patrimônio nacional. O valor desta indenização será fixado por árbitros, deduzindo-se dêle as indenizações pagas
pelo Brasil á Bolívia, e será aplicada em benefício do Estado, de acôrdo com a orientação do Govêrno da República.
Art. 8.° Fica reconhecido ao Estado de Mato Grosso o
direito de receber da União uma indenização pelos territórios
que ~s!õe Estado, em virtude do Tratado de Petrópolis, cedeu
á Bolívia. O valor dessa indenizacão, que deverá ser aplicada em benefíci.o do Estado, será fixado por árbitros, que
levarão em conta no avaliá-lo as vantagens que essa cessão
do território matogrossense trouxe para o Brasil com a aquisiCão do Acre.
Art. 9.° Dentro de dez anos, contados da vigência dest:1
Constituição, deverão os Estados resolver suas quastões de
limites. mediante acôrdo direto, arbitramento, ou recurso ao
Poder Judiciário~
§ 1.0 Findo êsse prazo. e não estando resolvidas essas
questões, o Presidente da República nomeará uma comissão
especial para o estudo e decisão de cada uma delas, fixandolhes normas de processo, que assegurem aos interessados· a
produção de provas e alegações.
.
§ 2.0 As comissões organizadas decidirão afinal sem
mais recurso sõbre os limites contr,overtidos, fazendo-se a
demarcação pela forma que a lei determinar.
Art. jO. No caso de haverem sido caucionadas rendas
dos impostos de expol',tal}âo, em garantia de empréstimos es-
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taduais, fiéam os respectivos credores, de pleno direito e
por fôrça desta Constituição, sem dependência de qualquer
formalidade especial, subrogados nas mesmas garantias
sÔbre a renda dos impostos de vendas.
Art. 11. A lei de organização sindical assegurará a comple~ autonomia dos sindicatos, relativamente a partidos. e
governos, e garantirá a unidade sindiéal -e liberdade política
de seus associados.
Art. :1.2. A exeção admitida no art. 97 é extensiva aos'
membros da magistratura que já exerçam cargos no magistério secundário.
.
Art. 13. O atual Supremo Tribunal Federal passará
a constituir a Côrte Suprema.
§ 1.0 Os recursos existentes no Supremo Tribunal Federal, sôbre questões que não forem de sua commpetência, a
menos que estejam em grau de embargos, baixarão aos tribunais a que esta Constituição deu atribuição de julgá-las.
§ 2.0 Enquanto não forem instalados as Tribunais
da Circuito, pertencerá á CÔrte Suprema o julgamento das
causas e recursos, da competência dos mesmos.
§ 3.0 As primeiras nomeações, para os Tribunais
de Circuito. independem de classificação quando recaiam em
juizes seccionais, ou membros do Ministério Público da
União.
§ 4.0 Os atuais juizes seccionais e os juizes substitutos,
sem exc~ção, ficarão em disponibilidade, com vencimento.;
integrais, até serem aproveitados em cargos de igualou superior categoria. Os escrivães e mais funcionários das Varas
Federais, inclusive os oficiais de justiça, terão preferência
-exclusiva nas nomeações para os cargos correspondentes dos
Tribunais de Circuito ou nos Tribunais e Juízos estaduais,
na·s mesmas localidades. Os escrivães e oficiais de justiça
efetivos continuarão a perceber dos cofres públicos os venoimentos e mais vantagens atuais até serem aproveitados em
outros cargos de categoria correspondente.
§ 5.0 As dema:is disposições referentes ao Poder Judiciário começarão a ser aplicadas sessent.a dias depois
de entrar em vigor esta Constituição. Nessa data. os juízes
federais deixarão o exercício dos cargos e remeterão os processos em andamento ao Juiz local competente.
Art. 14. Ficam aprovados os atos do Govêrno Provisório, Interventores Federais nos Estados e mais Delegados
do mesmo Govêrno, excluida qualquer apreciação judicial
dos mesmos atos e de seus efeitos.
Parágrafo único. O Presidente da República organizará. oportunamente, uma ou várias comissões presididas
por magistrados federais vitalícios que, apreciando, de plano, as reclamações _dos interessados, emitirão parecer sôbre
a conveniência do aproveitamento dêstes, nos cargos ou funções públicas que exerciam e de que tenham sido afastados
pelo Govêrno Provisório, ou seus Delegados, ou em outros
correspondentes, logo que possível, excluído s~mpre ~. pa~-_
mento de vencimentós atrazados ou de .quaIsquer mdem-'~
zações. .
'
Art. 15. Esta Constituição será promulgada pela Mesa
da Assembléia . e assinada pelos Deputados presentes ..
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Sala da Comissão Constitueional, 8 de Marco de 1934.
Carlos Mazimilia:no,; Presidente.
='
Raul Fernandes, Relator geral;. com restrições.
Levi Carneiro, com as restrições constantes das emendas que
ofereço.
Solano da Cunha.
Adolfo S!!.t:rres, com diversas restrições, principalmente com
relaçao ao .cap. 4.° do Til. VI, por terem sido mutilados princípios fundamentais dos substitutivos que apresentei como relator.
Odilon Braga, com as restricções constantes de minha declaração de voto.
.
Nereu Ramos, com restrição.
Góes Monteiro, com restrições.
Sampaio Corrêa, com restrições, conforme voto em separ 3do
junto a êste.
Cincinato Braga, com restrições.
Cunha Mello, com diversas restrições. No 'Voto que apresi:nLo
em separado, d·eclaro algumas dessas restricões.
Deodato Maia, com restrfcües.
Nero de Macedo.
,-: Fernando de Abreu, com restrições.
Cunha Va.~concellos, com restrições.
Vasco de Toledo, com restrição.
Alberto Roselli, com restrições de acôrdo com o voto em separado.
Nogueira Penido, com restrições.
Abel Chermont, com restrições.
João Ma1'ques dos Reis, com rcstri{;ões,
Generoso Pance Filho, com rest)'icão,
Euvaldo Lodi, com restri~~ões.
ldalio Sardenberg, vencido quanto ao capítulo da Justica
Eleitoral, que me coube relatar; com restrições qu~nto
ao processo de escolha do P)'csidcntc da RCllública, I;onselho Nacional e também inrlissoluhilidade do malri mônió, que não considero matéria de ord~m constitucional.
Pires Gavoso, com reslril;ões.
José Pereira Lvra, com as restrições que apresenio em 'Voto
em separado,
Waldemar Falcão, com as restrições constantes da declaração de VlOto que mandarei á Mesa da Assembléia
EMENDAS DO DEPUTADO LEVI CARNEIRO

Justificação

Tendo participado, .intensamente, da ela~oração do Projeto Constitucional, conseguindo introduzir nele muitas· proposições de grande alcance, e modificações de detalhe; tendo
colaborado, mesmo nos pontos capitais em que fui vencido,
procurando, sob a orientação adotada, aperfeiçoar os dispositivos correspondentes - desejo,' agora, formular todas as
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minhas proposições- não aceitas, e que -me parecem, ainda
agora, acertadas.
Nenhuma emenda apresentei ao plenário; nenhuma teve
a minha assinatura no plenário ou no seio da Comissão.
. A-pe~ar-de ~astal?-t~ ~lUmerosas as emendas, que agora
reItero, nao me smto IDlbldo de reconhecer as excelências do
P-rojecto sÔbre o Anteprojeto, elaborado pela Comissão governamental. :Minhas emendas atingem pontos essenciais na
organização dos três poderes: recomendaria a eleição direta
do Presidente da República, a eleição dos Deputados da Camara dos Estados pelos vereadores municipais, a. dualidade
da magistratura. Mas, afóra isso, envolvem, quasi todas,
apenas novas regras, o desenvolvimento de certos princípios,
maiores garantias, que a maioria da Comissão julgou desnecessárias, e que, a meu vêr, completariam a estrutura da
Constituição em preparo, dando-lhe maior estabilidade e eficiência.
Passo aexpõr, muito sucintamente, os fundamentos das
várias emendas, sem prejuizo de maiores explanações que
espero fazer em outra oportunidade.
N. :1. O Projeto não derimiu as questões de limites interestaduais. Nem, ao menos, assegurou -a sua decisão em prazo
razoavel. No art. 8° das Disposições Transitórias, o que se
estabeleceu é a decisão em um prazo longo, indefinido, infindável- isto é. em fOe mais a.nos •.. O Anteprojeto, no artigo
4°, continha fórmula preferíVel, ainda que com alguns defeitos de redação, que a tornaram confusa. Inspirei-me no dispositivo do projeto do Sr. Borges de Medeiros, e atendí a algumas outras ponderações, na emenda' que ofereci. Por ela,
.acabaríamos com a vergonheira das questões de limites interestaduais.
N. 2. Estabeleço, atendendo a uma observação do nobre
Deputado, Sr. Fernando de Abreu, a audiência das populações interessadas, no caso de desmembramento dos Estados.
As Assembléias Legislativas dificultam êsses desmembramentos, que, em alguns casos, tenderão a corrigir os defeitos
de nossa divisão política.
N. 3. O Anteprojeto proibia os simbolos estaduais. O
Projeto fugiu á questão - Umitando-se a determinar que os
símbolos nacionais serão usados nos t8rmos que a lei determinar. Isso era até desnecessário dizer. A questão em f6co
era a dos simbolos estaduais. -E o Projeto a deixou de lado.
Parece-me preferível admitir êsses sirnbolos - que, em
muitos casos, correspondem a tradições arraigadas e respeitáveis - obrigando, porém, n exibição. simultanea dos próprios símbolos nacionais. Assim se excluiria qualquer tendência, ou significação, antinacional da exibição, sem ferir
sentimentos regionalistas que se conciliam com OS do mais
alto patriotismo.
N. 4. Aditamento, talvez desnecessário, mas recomendado
para excluir dúvida que pudesse surgir.
Ns. 5 a 8. Restabeleço os dispositivos primitivos de minha proposição, de que resultou esta parte do Projeto. Mais
me fortaleceram a convicção ·da sua procedência, as ponderações aduzidas, perante a Assembléia, pelo eminente Ministro
Sr. José Américo.
N. 9. Restabeleço a possibilidade de alteração dos impostos federais, quebrando-lhes a uniformidade, como a~
tia o Anteprojeto (art. 33, n. 20), Fixei, porém, prazo lImItado para a vigência dessas. alterações.
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N. 10. O Anteprojeto entregára á União o imposto de
exportação (aliás, limitando-o, inconvenientemente, a 5 %
ad vaZorem), pelo interesse de defesa da produção nacional.
AdmitI) l'l. cobrança do imposto pela União, eventualmente.
para atender a êsses interesses, revertendo parte do produto
para OS Estados.
N. 11. O Projeto admitiu que a União cobrasse quaisquer
outros impostos não especificados, revertendo para o Estado
40 % da arrecadação. Nesses casos, o perigo é sempre a omissão da entrega. Como garantir os Estados? Pareceu-me útil
a garantia que encerra a emenda.
. N. 12. 'Convém estabelecer que, em caso de gu-erra, a
União tenha todas as facilidades de que precise para obter
os recursos necessários á defesa nacional, afastadas as restrições salutares que o Proj~to estabelece para os casos normais.
.
N. 13. Atribue á Assembléia Nacional competência para
eleger o Presidente da República, unicamente quando o sufrágio popular não dê a nenhum candidato a maioria exigida.
;., Ns. 14, 29, 39 e 54. Exige a qualidade de eleitor alistado - e não apenas a possibilidade de ser alistado eleitor.
Tendemos realizar o voto obrigatório. Não se compreende
que possam caber as mais altas funções públicas a quem é
apenas "alistável" como eleitor- não estando efetivamente
"alistado". Também prefiro fazer r-laramente esta exigência
em vez de outra, suscetível de dúvida, como estar no gôzo
.
dos direitos políticos.
N. 15. Contrario a opinião dominante, que o projeto
acolh-eu, mantenho a fórmula da Constituição de 91. A presença dos Ministros na Assembléia vai pert.urbar a administração pública - e a própria Assembléia. Não temos educação política - nem mesmo educação tottt court/ para isso ..•
N. 16. Simples emenda de redação.
N. 17. Consagro várias divergências do Anteprojeto, a.
saber:
a) proporcionalidade dos Deputados ao número de eleitores, e não ao de habitantes. Envolve precioso estímulo ao
espírito cívico dos brasileiros;
b) representação profissional, limitada, porém, a 115
dos outros Deputados, e proibida a reeleição dos representantes dessa categoria;
c) fixação do total dos Deputados em 320.
N. 18. Eleição dos Deputados da Camara dos Estados
pelos vereadores municipais. Não convém que as duas Camaras sejam eleitas do mesmo modo. Não confio em eleitorados especiais-nem pequenos, por sujeitos a influências extranhas nem numerosos, por tenderem a constituir-se de
homens' de palha. A eleiçüo pelos vereadores prestigiaria a
condição dêstes, e, assim, fortaleceria os orgãos da autonomia local. -As eleições de vereadores são as mais sérias, e
verdadeiras, do País. São as de mais imediata repercussão,
Os eleitores que escolhem ou aceitam, um mão Deputado,
não sentem, quasi nunca, diretamente, as consequências do
seu êrro. Ai, porém, dos que· elegem os máos vereadores!
Por outro lado, é sabido que, mesmo nos· Estados em que . a
dominação dos governadores se fazia sentir mais funda e
prolongadamente, sõbre as Assembléias Legislativas, sempre
submissas, nunca se poude estender a todas as Camaras Mu-.
nicipais, nem, muito menos, á totalidade dos vereadores de
cada uma.
~ .. VOLUME X
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N:::. 19 e 20. A Constituição vai consagrar numerosas
regras a que os Estados deverão obediência, ou que terão de
aplicar e cumprir.
Convém que a Camara dos Estados, pela índole Ple.sma
de suas atribuições, zele especialmente, e promova, a observaneia desses preceitos.
N. 21. O Projeto consigna dispositivo muito interessante (art. 53) ,que facilita a votação de Códigos e consolidações de dispositivos legais. Convém assegurar, tamb~m,
a elaboração técnica dos Códigos, e de outras leis de maiores proporções, e regularizar a delegação legislativa - que
sempre se teve de reconhecer inevitável.
.
N. 22. Retiro das Camaras a iniciativa das dec;pesas
públicas. Parece-me desnecessário justificar.
N. 23. Procuro completar o dispositivo do s 3°, do artigo 60, resultante de sugestão minha, inspirada em estudos
de provéctos funcionários do próprio Tribunal de Cont::.s.
N. 24. No regime de econÔmia dirigida, em que nos vamos embrenhando, avultam os institutos sob a gestão ime-;
diata do Estado, e que não são propriamente oficiais. As
regras sôbre a fiscalização dos dinheiros públicos devem ser
ai observadas, sob pena de Sel'em frustadas facilmente.
Ns~ 25 e 26. Proponho a eleição direta do Presidente
da República. É desnecessário repetir argumentos bem conhecidos. Ainda há pouco, na Assembléia, o Sr. Nereu Ramos, eJl? dois notáveis discursos, estudou, profundamente, a
questão.
.
N. 27. Adoto uma sugestão do ilustre Deputado, senhor
Valdemar Falcão, relator desta parte do Projeto, que completa o sistema, por êle delineado, para a responsabilidade
do Presidente da República.
N. 28 - Restabeleço dispositivo da 'Constituição de 1891,
que parece necessário.
N. 30. Emenda adotada pela maioria da Comissão Constitucional atendeu ao mesmo objetivo, aliás com detalhes excusados, ou talvez inconvenientes.
Ns. 31 e 32. Defino, mais amplamente, as atribuições
do Conselho Nacional. Dou-lhe organização mais flexível e
eficiente. Fixo apenas os moldes da secção central; as demais serão por ela organizadas, conforme as necessidades,
atendendo á especialização dos assuntos. Dez membros efetivos serão poucos para tudo; e serão demais para as funções que verdadeiramente lhes devem caber.
N. 33. Concedeu-se muita garantia aos funcionários.
Manda-se proteger a prole numerOsa. Não será significativo
consignar logo êsse favôr, tão merecido e benéfico?
N. 34. Emenda inspirada nas mesmas preocupações que
ditaram a emenda n. 24.
..
N. 35. O dispositivo do projeto (art. 85) não vai além
da situação atual. Nunca se intentará a ação regressiva. O
assunto foi objeto de vários projetos de lei, no antigo Congresso. Procurei concretizar na emenda a solução mais eficiente.
N. 36. Dispositivo feio para uma Constituição, confesso. Mas, necessário. Exigido, creio eu, pela nossa feia
realidade. . .
'
.
.
N. 37. Reporto-me ao meu parecer sôbre a orga~izacão
do Poder Judiciário. Considero um êrro gravissimo a unidade mixta, que o P.rojeto - aliás repetindo o Anteprojeto estabeleceu. Manteria a dualidade da magistratura, pelos
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motivos que já aduzí e que, oportunamente, espero desenvolver. Adotaria. pelo menos, várias emendas que formulei e
que não são inconciliáveis com o sistema do Anteprojeto especialmente sôbre nomeações (desde as dós ministros do
Supremo Tribunal Federal até as dos auxiliares de justiça),
tendentes a coibir o desmedido arbítrio do Presidente da
República.
Ns. 40 e 41. A revisão dos processos criminais milHares deve caber ao Supremo Tribunal J\filitar, e não aos Tribunais de Circuitos. a que se não pode subordinar aquele.
N'. 42. A presidência deve caber ao Vice-Presidente
mais antigo, e não ao juiz mais antigo.
N. 43. Visa incluir entre as atribuições àa Justiça Eleitoral a de decretar a perda de mandato de Deputado, que o
art. 31, § 4°, lhe confere.
N. 44. Para evitar o entendiment.o de que a demissão
do Procurador Geral da República, também dependa de aprovação da Cumara dos Estados.
N. 45. Tnclúo duas normas, estabelecidas pela Const.ituição FederaL e que considero conveniente serem obE'ervadas
peloE' Estados.
N. 46. Procuro assegurar o conhecimento da situação
dos Estados pelos Deputados da Camara dos Estados, estendendo á peculiaridade de sua competencia e completando
o disposto na emenda n. 20.
N., 47. Atribuiram-se aos Municípios, rendas privativas. E foi uma inovação feliz. Mas se se não faz qualquer
discrimmação de competencia. os Estados anularão essas
vantagens, atribuindo aos Municípios, como alguns já têm
feito. encargos desmedidos.
N. 48. ExiA'ência inspirada pelo valioso estudo do Sr.
Sud Menucci. (BrasVl Desunido).
N. 49. Convém evitar exageros de autonomia municipal. Convém, no entanto, que a própria Con"tituição do
Estaria estalJeleça suas nOl'mas adotadas.
N. 50. Regras sobre a formação do Executivo e do Deliberativo :Municipais. Reporto-me ao que escrevi em meu
livro - •. Problemas Municipa-is".
Ns. 51 e 52. Disposições sobre os Municípios que parecem evidentemente necessárias.
N. 53 - Compreende-se que conserve autonomia o Estado que permaneça sob intervenção federal por mais de dois
anos contínuos.
N. 55. Trata-se dos inelegiveis. Más, inelegível não
deve ser só o Secretário de Estado, ou Ministro, emexércicio,
mas, tanto liste como o titular efetivo do cargo, que se tenha
afastado - talvês apenas ficticiamente.
.
N. 56 - Clama-se contra a reelegibilidade. Não me animaria a proibí-Ia em absoluto. Mas, acredito, que uma restrição limitada, como a que proponho, arejaria, salutarmente,
os quadros políticos.
N. 57. As prisões militares não podem ficar condicionadas ás garantias extremamente liberais do Projecto. Não convém, todavia, que se entenda que dominará apenas o arbitrio
dos chefes. Há de haver lei especial.
N. 58. Êsse é um direito dos cidadãos, frequentemente
comentado entre nós. E que urge efetivar.
N. 59. A instabilidade dos tributos fiscais é um dos nossos males. Não me animei a fixar maior prazo; mas o proposto, pelo menos, já proporcionará uma garantia valiosa.
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N. 60. Não me satisfaz art. 13-5, TI. 34, do Projeto. Direito - "certo, líquido e incontestável" - não reclama proteção judicial. A medida pode se tornar inaplicável nos casos
mais necessários.
Talvês retrogrademos. Procurei adotar uma norma processual mais aproximada da dos interditos pessoais que do
"habeas-corpus" como é a tendência de nosso Direito. É a velha lição 00 Rui Barbosa: o "habeas-corpus"', para
a pessoa; o interdito possessório, para os bens. Estendi a
garantia desse processo ás questões sôbre impostos, que constituem. praticamente, talvez, os casos mais relevantes, estabelecendo, porém, normas especiais que evitem os prejuizos decorrentes das decisões precipitadas.
N. 61. Para efetividade das normas que a Constituição estabelece, há que contar com a vigilancia dos cidadãos.
É preciso, pois, facultar-lhes a reclamação judicial contra as
transgressões cometidas. Receiou a douta Sub-comissão o~
périgos das chamadas ações populares. Condicionei, então,
a iniciativa judiciária dos cidadãos á prévia autorização do
Conselho Nacional, como constada emenda n. 32, isto é, depois de reconhecida, pelo mesmo Conselho, a relevancia, prima facie, dos fundamentos legais da reclamação. Nem assim,
porém, logrei para a sugestão o voto de meus eminenLes colegas. Parece-me, no entanto, que, sem essa possibilidade,
não se conseguirá assegurar a observancia de muitos e muitos dispositivos da Constituição.
N. 62. Restabelece dispositivo bem significativo do
Anteprojeto, que foi excluido do Projeto.
N. 63. A expressão usada no Projeto, sÔbre a duração
do trabalho, provocou reclamações. De certo, não se poderá
estabelecer, na Constituição. uma norma absoluta e imperativa. Pode-se, no entanto, avigorar a norma estabelecida~
N. 64. O salário deve corresponder ás necessidades "normais"', e não apenas ás necessidades "mínimas".
N. 65. O seguro deve estender-se ao desemprêgo, além
da velhice, da invalidez. etc.
N. 66. O assunto foi versado brilhantemente por deputados eminentes, como os Srs. Miguel Couto, Artur Neiva,
Xavier de Oliveira, Teotônio Monteiro de Barros. Adotei a
emenda do grande e sábio professor, Sr. Miguel Couto, que
não estabelecia proibição absoluta, e ainda reduzi, de 5 a 2,
a percentagem proposta.
N. 67. Nossas condições exigem que, a par da educação, se cure desveladamente da assistência social. Deve-se
exigir dos Municípios e dos Es~ados o desen~olviment~, a. organização completa dos serVIçoS necessárIos. InspIreI-me
em várias emendas isoladas para estabelecer o quadro dêsses serviços. No entanto, não sei se estará completo e ctlrto.
N. 68. Já há leis nesse sentido. Amanhã, sob a nova
Constituição, poder-se-á contestar-lhes a validade.
N. 69. É uma idéia de Alberto TOrres. Parece-me aproveitável.
N. 70. Emenda do. ilustre Deputado, Sr. Álvaro Maia,
justificada em discurso' verdadeiramente notável, e a que
aditei a cláusula final afim de prevenir abusos.
N. 71. O Projeto exige a aplicação de 10 %, pelo menos, da receita dos impostos, aos serviços de educação. Há,
porém, .Estados que já despendem mais que isso. Não vão
êles valer-se do dispositivo para reduzir~m tais despesas!
N. 72. Institue-se a obrigatoriedade do ensino de certas
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matérias em todas as escolas. Não se incluiu, porém, entre
elas, o desenho. Releia-se o discurso monumental de Rui
.Barbosa, no Liceu de Artes e Ofícios.
.
N. 73. São casos inteiramente diversos de reforma da
Constituição - o da simples emenda, e o de revisão geral.
Deve-se facilitar a primeira, e dificultar a segunda.
. N:.74. Só. se deve suspender a aplicação imediata dos
dISPOSItIvOS, atmentes ao Poder Judiciário que dependam
.de nova organização da Justiça. Os outros, 'porém, podem e
devem ser observados desde logo.
N. 75. Excluem-se da apreciação judicial os atos discricrionários do govêrno revolucionário. Parece inevitável.
Há que ressalvar, no entanto, pelo menos os que contrariem
as próprias leis do mesmo Govêrno.
N. 76. Trata-se da observancia dos dispositivos que exigem (art. 167 do Projeto) 10 % para os serviços de educação, e (emenda n. 67) 10 o/ó para assistência social. Muitos Estados e Municipios não poderão, logo nos orçamentos
de 1935, consignar verbas tão elevadas. Admite-se, portanto,
que nesses orçamentos elevem as verbas atuais na proporção de metade, apenas, do que deveriam aumentá-las. Poderão, assim, gradativamente, atingir ao quantum exigido
pela Constituição.
- As emendas acima, foram formuladas sôbre o Projeto que a Sub-commissão constitucional elaborara, e todas se
referem aos artigos do mesmo projeto.
Foram ulterIormente incorporadas ao mesmo Projeto
vâria~ emend3.8 apoiadas pela maioria absoluta da Comissão. De quasi todas elas divirjo; e notadamente da que inverteu a regra do art. 19, para facultar aos Estados - e não
á União Federal - os impostos não atribuidos discriminadamente a uns ou á outra.
Sala das Comissões, aos 8 de Março de 1934. - Le'Ví
Carneiro.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PEREIRA LIRA

Subscrevo com restrições o "Substitutivo" ao qual dei
a minha colaboração na parte geral, como relator parcial, e
no seio da Comissão dos Vinte e Seis, propondo em plenário
e vendo vingar emendas:
a) sôbre a defesa permanente contra os efeitos das sêcas no Nordeste (art. 190);
b) sôbre a manutenção do Tribunal do Juri e a sua incorporação ao capítulo da "Declaração dos Direitos e Deveres", bem assim atribuindo a essa instituição competência
exclusiva para o julgamento dos crimes de imprensa e políticos (art. 147);
.
c) sôbre uma melhor técnica no processo revisional, de
modo a facilitar moderadamente a emenda da Constituição.
A adoção dessa última emenda me dá a tranquilidade
necessária para subscrever o "Substitutivo", embora com restrições, convencido como estou de que, a-pesar-das excelências do vencido, há muito a· suprimir e bastante a alterar.
As minhas divergências, no tocante á sistemática do
·"Substitutivo", partem de uma convicção em que me aferro
cada vez mais: - as Cartas Constitucionais devem de ser
.instrumentos sóbrios, curtos, de lineamentos 'gerais, contendo o essencial, isto ,é, o referente á parte geral, com a dis-

-
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criminação de competência, entre a União e as unidades federadas, á anatomia e fisiologia dos Poderes Públicos, sua
constituição e funcionamento, e os d(Weres e direitos dos cidadãos. Tudo mais, inclusive discriminação de rendas, deve
de ficar para Estatutos complementares, sem a tangibilidade
das leis ordinárias, e mesmo com estabilidade aproximada
da matéria propriamente constitucional.
Tracejei o esquema dêsse plano em um trabalho que
apresentei á Comissão dos Vinte e Seis e que está publicado
á página 561 do n. 27 do Ditf:rio da Assembléia, de 3 de. Fevereiro de 1934.
Ali e no relatório parcial de que fui relator, publicado
em o n. 40 do mesmo Diá.rio, de 24 de Fevereiro de 1934,
estão expostas algumas das divergências. que sou forçado a
manter em face do presente "Substitutivo".
Sem querer miudear, lamento que os novos rumos
constitucionais não tenham sido balisados no sentido da
unidade política do Brasil. que inexiste, como acentuara
Gilberto Amado. Essa unidade é perfeitamente compatível
com a autonomia dos Estados, desde que se fuja ao l1ostulado positivista da preparação das "pequenas pátrias".
A necessidade da Justiça e do Processo unos, o problema penitenciário, a questão agrária e as condicões do
trabalhador rural, a reforma tributária, - tudo está mostrando qUe Constituição de que o País precisa não coincide com o "Substitutivo".
Aliás, no plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
na 82a sessão, aos 28 de Fevereiro de 1934, salientei que
circunstancias são as menos favoráveis para articulacão de
uma Lei Fundamental, e me declarei, por antecipação, 1'evisionista em face da Constituição que ainda estamos elaborando.
Levarei as minhas divergências para o seio da Assembléia, em forma de emendas, mas descrendo da propiciedade do momento, contentar-me-eí em que seja mantido o ar1. 191 do "Substitutivo", para que possamos dar
corpo a um programa revisionista e empreender reformas,
não á feição dos Governantes, mas a benefício dos Governados.
Rio de Janeiro, 8 de Março de 1934. - losé Pereira.
Lira.
VOTO EM SEPARADO

Não é possível justificar as minhas restrições ao. Projeto de Constituição. dentro do curto tempo que me fOI concedido para apreciá-lo, sobretudo depois de haver sido resolvido pela Comissão Constitucional, contra o meu voto,
fossem incorporadas áquele Projeto, mesmo sem discussão,
todas as emendas apoiadas por 14 assinaturas dos membros
da dita Comissão.
Nestas condições, limitar-me-ei a mencionar apenas algumas das minhas divergências.
'
I - Não posso aceitar o parágrafo único do art. 6°, que
autoriza modificações, por lei ordinária, na bandeira nacional, mantidas apenas as côres atuais.
Como símbolo que é, a bandeira não deve sofrer modificacões de quando em vez, á vontade do legislador ordinário.
li - Não me parecem aceitáveis integralmente todos os
dispositivos do ar1. 7°.
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lU - Não sei da existência de uma "criminalidade sertaneja organizada" merecedora da alta distinção que lhe
confere o art. 9.° Os casos de banditismo, a que o citado
artigo quis aludir, são do simples domínio da polícia, como,
aliás, todos os demais casos de banditismo verificados nas
cidades mais cultas do País e do exterior. Afirmar a existência, entre nós, de uma "criminalidade sertenaja organizada", vale reconhecer um estado de civilização, que não é o
nosso, felizmente.
IV - Não posso tampouco aceit.ar de modo integral
todas as disposições e regras contidas no art. 12, que regula .a intervenção nos Estados. Basta ver que o Projeto entrega aos Tribunais a nomeação dos interventores em determinados casos.
V - Não me parecem recomendáveis as regras prescritas nos arts. 36 e 37. Limitam o número de representantes
do povo e deixam sem limitação o dos representantes das
profissões, o que de todo ponto não é de aceitar.
VI - O art. 63 é prejudicial aos altos interesses da
da União e dos Estados, cujo crédito de!"aparecerá por completo, em face do direito conferido ao devedor, de declarar
nul{) o ato de emissão dos respectivos titulos de divida ou
de empréstimo.
Vil - Não darei voto favorável -ao processo de eleição
indireta do Presidente da República, prescrita no art. 66.
VIII - Sou contrário á criação do Conselho Nacional,
de que tratam os arts. 77 a 80. Será um órgão inútil, simplesmente decorativo, introduzido desnecessária, senão nocivamente, no aparelhamento governamental do País.
IX - Sou por igual contrário ao disposto no art. 127
do Projeto. Não vejo razões q'le justifiquem a entrega da
Administracão do Distrito Federal, a um Prefeito de livre
escolha do Presidente da República. ' Demonstrei oportunamente que a maioria dos males de que padecemos no
Distrito Federal, decorre, precisamente, da ausência do povo
carioca na escolha do administrador da cidade.
X - Sou francamente contrário a algumas das disposições que formam os capítulos relativos a Ordem Econômica e Social e á Família e Educação. É que muitas são retrógradas, e outras traduzem espírito de sectarismo incompatível com a época atual.
XI - Não vejo consignados no Projeto quaisquer dispositivos que assegurem a liberdade de comérciQ e de indústria.
XII - Não 'vejo vantagem alguma na disposição constante do art. 2° das Disposições Transitórias e receio as
consequências do prolongar da ditadura, a;sse~r=:do no p~
rágrafo único do art. 4° das mesmas DtspOSlçoes Tra:J't3'Ltórias.
XITI - Não subscreverei em hipótese alguma o art. 13
das Disposições Transitórias, que declara aprovados, sem
exame todos os atos do Govêrno Provisório e de seus delegados,' de qualquer categoria, excluind~ as apreciações judiciais .dos mesmos atos e de seus efeItos.
.
É uma forma insólita de assegurar, contra os próprios
t~tos estáveis da lei fundamental projetada, um prêmio de
irresponsabilidade, não só em matéria política como mesmo no domínio dos direitos patrimoniais, aos agentes do poder e ao:; seus delegadcís, por tudo' quanto, durante .largo
período de tempo, hajam praticado no exercício discricio-
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nário do poder. É um atentado monstruoso ã civilisacão.
que o parágrafo único do mesmo art. 13 mal consegue
mascarar.
Em muitos outros pont.os divirjo do Projeto, que assinei com 'Festrições, as quais serAo apresentadas em plenário,
se tanto permitirem as modificações do Regimento, já hoje
propostas pela Mesa da Assembléia.
.
Sala da Comissão, em 8 de Marco de 1934. - S"l7npaiIJ
Corrêa.
DECLARAÇÃO DE VOTO

o Projeto, examinado de oro ponto de vista geral, satisfaz plenamente, sem embargo das restrições com que cada
um de. nós o assine. Não se lhe vê cunho pessoal. É obra
de colaboração sincera e patriótica dos Srs. Constituintes.
dos Relatores parciais e dos cultos e eminentes juristas' que,
afinal, o compuseram, sempre possuídos de um louvável espírito de tolerancia e de concórdia. Sua ideologia política
é de centro; nem conservadora nem revolucionária. Organiza a República ;em bases federativas discriminadas e definidas, fortalecendo a superintendência legislativa da União.
Refunde o sistema tributário, dispondo sObre a progressiva
.supressão d·e impostos considerados antieconômioos e esforçando-se por assegurar uma dist.ribuiçilo mais equitatíva das
rendas públicas enlre a União, os Estados e os Municípios.
Reavigora o poder municipal, possibilitando, com a reversão
direta de certos tributos, uma recomendável descentralização
de serviços públjcos. Mantém o equilíbrio da representação política dos Estados com o restabelecimento, silbre
novas bases, da segunda Camara, indispensâvel nos regimes
federativos dignos dêste nome, máxime nas uniões de Estadas extremamente desiguais, como o Brasil. Adota as inovações do Anteprojeto d'elativas ao comparecimento de lIIinistros á Delegação Legislativa Permanente e ás comissões do
inquérito. Aperfeiçoa o processo de apuração da responsabilidade do Presidente da República, criando a Junta de Investigações para apurar a procedência das denúncias contra
êle oferecidas, antes de decretação do impeachment, providência de alto alcance prático pal'a a qual me felicito de haver concorrido. Unifica a justiça, sem prejuízo da autonomia judiciária dos Estados, tentando melhorá-la. Dá á Justiça Eleitoral importantes atribuições, impeditivas de manobras partidárias tendentes á sustentação de oligarquias.
Impede, quanto possível, as intervenções e os "estados de sitio" produzidos por interesses de fação, enfraquecendo, é
certo, a autoridade material do Govêrno,· aumentando-lhe,
porém, a autoridade moral, ao tornar sómente praticável a
conservação do que esteja acorde com o sentimento nacioml!:~
Concede ao cidadão o mandado de segU'Fança, já em boa hora
instituí-do peLo Anteprojeto, assim o armando par::l o bom
combate da defesa. dos seus direitos e da Constituição. Na
ordem social, faculta ao Estado a cooperação das fôrças morais, princlpal:.lente religiosas; protege a família; regula o
direito de propriedade; assegura as várias modalidades de
assistência pública e privada; garante o direi,to de livre associação profissional. Em suma: aproxima-se o mais possÍ'~el
da estrutura constitucional reclamada pela nossa experiência
e pelas nossas possibilidades. Não deve espantar a ninguém
qUe contenha algumas incorre"cões de técnica ou falhas de

-6f7-

sistema. O Anteprojeto, fruto de um esfôrço que durou cerca
de 12 meses de sessões diárias, não se furta a igual reparo.
Quanto ás imperfeições de estilo, que são talvez as que mais
avultam, convém advertir que a redação da lei deve figurar
entre as mais dificeis das tarefas humanas. Requer, mesmo
dos mestres, tempo, paciência e o esmeril de sucessivas oficinas. Só por êsse meio perderá a marca pessoal, que sempre
a afasta dos modelos mais admirados. Ora, que mais custa
aos homens, sobretudo aos de personalidade, do que resistir a
si próprios para impessoalizar a gravação lapidar da' lei ? Não
importa. Daquí até a redação final muito se poderá fazer no
sentido do aprimoramento da técnica, da sistemática doutrinária e do estilo do Projectõ. De minha parte aplaudo-o, com
reserva apenas do direito·de apresentar emendas que concretizem as divergências, que pessoalmente e por parte da representação mineira, devo deixar ressalvadas, particularmente,
as relativas: 1°) á distribuição das rendas; 20) á livre organização do ensino primário, por parte dos Estados, apenas
observados os objetivos gerais fixados pela União; 3°) á faculdade de revisão legislativa da Camara dos Estados; 4°) á.
representação profissional; 5°) ao processo de eleição do Presidente ela República; 6°) á acumulação do mandato legislativÇl com o cargo de Ministro de Estado; 7°) ao sistema de organização dada á unidade mixta do Poder Judiciário; 8°) ao limite de temp9 de certas inelegibilidades; e 9°) ás novas exigências· de ordem econômica, social e internacional impostas
pelo Estado moderno. Eis, em súmula, as restrições com que
assino o PI'ojeto,
Sala das Sessões, 8 de Março de 1934. -

Odilon Braga.

DECLAJRAQW DE VOTO

Voto com diversas restrições e, entre elas, por enquanto,
menciono as seguintes:
Parágrafo único do art. 6 - Opino pela supressão. A
bandeira nacional não deve ficar sujeita a modificações dedetermináveis por leis ordinárias.
Art. 7, letra h - Deveria ser assim redigido: Navegação de cabotagem e praticagem de portos e barras, assegurada
a exclusividade da primeira a navios nacionais com dois t.erços de tripulação nacionais e a segunda a brasileiros nat.os.
Art. 12, n. 3 - Deve ser suprimido. Não é razoável que
a simples falta de pagamento de vencimentos ou subsídios a
membros dos poderes - Judiciário e Legislativo - estaduais
dê lugar á medida excepcional, extraordinária duma inter-venção federal. A falta de pagamento de vencimentos dos
membros dum poder não pode ser interpretada, em absoluto,
como uma orientação de criar obstáculos, de impedir o exercício dêsse mesmo poder.
Art. 12, n. 6 - Opino pela supressão. Os Estados na
situação a que se refere êste dispositivo devem ser incluídos
na espécie -:prevista pelo § 6.0 do art. 7.°. Na República Argentina, a Constituição é mais fraternal com os Estados,
pois dispõe:
"Ao Congresso Federal· incumbe concedp.r subsídios
do Tesouro Federal ::s províncias. cujas rendas não consigam. segundo osn seus orçamentos, cobrir os seus
gastos ordinãrios.
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Entre n6s, a União tem, também, as suas finanças em
desordem e, assim, não tem certa autoridade para intervir
nos Estàdos sob o pretexto de reorganizar as financas dos
mesmos.
Art. 17 - Também pela supressão. Os Estados devem,
['ealmente, extinguir o imposto de exportação que é inhábil,
retrógrado e anti-econômico. Recaindo êsse imposto sObre
a produção, s6mesmo aos Estados interessa extingui-los.
Não deve, porém, ser-lhes imposta essa extinção, dessa ou
daquela forma. Cada Estado poderá fazê-la de acôrdo com as
suas conveniências e oportunidades, das quais não se pode
ter uma justa medida de quantum ou de tempo.
Arts. 57 a 65 - Da fiscalização financeira - A orientação adotada neste capítulo seria mais compreensível num
regulamento fiscal, ou do Tribunal de Contas. A prevalecer
essa orientação, melhor seria transcrever todo o Código de
Contabilidade no texto constitucional.
Art. 68, §§ 1, 2 e 3 - A eleição do Supremo Chefe
do Pafs, num regime democrático, deve ser feita por sufrágio
universal.
Arts. 79 e 80. - Opino pela supressão. O Conselho
.
do Estado, tal qual foi concebido, é inútil e dispendioso. E'
uma variante do Conselho Supremo criado pelo Anteprojeto,
com a infelicidade da escolha de todos os membros pelo Presidente da República. A seu respeito reitero o qu"e disse no
meu parecer sôbre o Conselho Supremo: "Restaurado o Senado, instituidos os Conielhos Técnicos, êsse 6rgão é desnecessário na administração."
Art. 94 - Sou pela manutenção da primeira illstancia
da Justiça Federal. Acho estranha a organizacão do Poder
Judiciário com unidade de Justiça na primeira instancia e
dualidade na segunda. Manter a nossa atual organifação judiciária, de dualidade de justiça, criando, na Justiça Federal os
tribunais regionais ou de circuito, será orientação mais habil.
Art. 96, letra a - Acho exageradas as idades de 75 anos
e 70 anos estabelecidas para a compuls6ria de magistrados.
Penso que as mesmas deveriam ser 70 e 65 anos .
. No título referente ao Poder Judiciário tenho muitas outras restrições sôbre as quais me manifestarei oportunamente.
Art. 120, § 1° - O Chefe do Ministério Público Federal deve continuar a ser um Ministro do Supremo Tribunal,
escolhido pelo Presidente da República. Assim, o cargo poderá
ser exercido com mais independência e autoridade,·· quer nas
suas relações com o Poder Executivo, quer junto ao Poder
Judiciário.
.
Art. 122, letra f - Opino pela supressão. Nãi) posso,
num regime federativo,' atribuir á União a faculdade de traçar até regras sôbre vencimentos dos magistrados estaduais.
Art. 127, § 2° - É, evidentemente, preferível que seja
redigido como propús no substitutivo por mim apresentado
como relator do capitulo sÔbre ""Municípios", isto é, nestes
têrmos:
.
"Nos Municipios onde estejam instalados os governos -estaduais, bem assim onde exista estação hidromineral e naqueles que· obtiverem garantia de empréstimo ou ãux1lio financeiro do Estado. o executivo municipal poderá ser escolhido'por nomeação daqueles governos."
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Com a redação do Substitutivo, fácil será a qualque: Go-

v~rn~ Es~adual encontrar ~I}se~o para custear serviços muni-

ctpau, dtsfarçando conventenC1QS polfticas. E o pretexto dt>
custeio de tais serviços, fácil de encontrar, sempre á mão dos
adm!nistradores politiqueiros e inescrupulosos, ampliará desm~dldamente a faculdade da nomeação dp. prefeitos municipaIs, reduzindo a uma inutilidade o disposto noart. 11 9. M
oportunidades transformarão as exceções preyistas pelo paragr-afo, em regra geral: todos os Municípios poderão ter prefeitos nomeados.
Art. 131 - Penso que deve ter esta redação:
"Constituirão territ6rios nacionais o do Acre, e quaisquer
outros que pertençam ou venham a pertencer á União, por
compra, cessão, convenção de limites ou outro meio legal de
aquisição. "

Art. 144 -

Opino pela supressão. Acho inútil.

Art. 142, n. 18 - Opino pela supressão. O :ii~r,osilivo
estabelece:
"Não poderá arguir a inconstitucionalidade da lei ou do
ato governamental, quem lhe houver sofrido a aplicação por
mais de um ano."
Não concordo com quaisquer restri~ões ao direito de arguir-se a inconstitucionalidade das leis. Uma lei inconstitucional nunca pode existir, nem mesmo pela tolerancia censurável de sua aplicação por parte de quem quer que seja.
Art. 146 - Entendo que somente a brasileiros natos devem ser assegurados os direitos constantes da.;; letras a, b e c.
Art. 153 - Opino pela supressão nos têrmos 'la emenda
que apresentei. Pertencendo as te1'ras devoluta.s aos Estados,
não é lícito dispor-se, na Constituição Federal, sôbre meios
de aquisição das mesmas. A respeito das terras particulares
também não justifico o dispositivo. A prescrição aquisitiva usocapião - é matéria de direito privado, está regulada pelo
C6digo Civl, arts. 550 e 551 e parágrafo único. O artigo supra, reformando o C6digo Civil. no art. 551, reduz o prazo
da prescrição a cinco anos. O direito vigente sôbre o assunto
deve ser mantido.
Art. 156 - Opino pela supressão. A matérJa deve ser
prevista pela Lei de Falencias ou pelo C6digo Civil.
Disposicões TransiL6r-ias:
Art. 12, § 4° Deve ser redigido de forma a ficar
claro que o aproveitamento dos jufzes federais, mesmo com
acesso. nos tribunais àe circuit.o. 56 poderá dar-se sem desrespeito ao princfpio da inamovibilidade.
Art. 13 - Sou pela aprovação dos atos do Govêrno Provisório e de seus delegados, independente de qualquer apreciaç.ão judiciaL Ressalvo, porém, os direitos adquiridos de
funcionários vitaIfcios. demitidos ou prejudicados sem justa
causa_ Para exame e julgamento das ofensas e atropelos a
tais direitos, penso que deve ser instItuido um tribunal composto de magistrados federais que, examinando cada caso
concreto, determine as respectivas reparações como entender
justas - restituindo os cargos ou mandando indenizar. O
pr6prio Govêrno Provisório já reparou injm;tiças decorrentes de atos seus e de seus delpgados, referentes a membros do
=~pdeÍ' Judiciário Federal e Estadual.
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Não é razoável que, atos outros, em idênticas condiç~es,
mesmo relativos a magistrados, não mereçam, não tenham
igual reparacão.

-

Tenho muitas outras restrições, algumas das quais coerentes com emendas por mIm assmadas.
O curto espaço de tempo que me foi dado para apreciar o
substitutivo, não me permitiu fazê-lo em todos os detalhes,
habilitando-me desde logo a declarar, todas as minhas 1'est1'1ções ..
Deixando de assinar algumas das emendas apresentadas
na Comissão dos 26 e incorporadas, sem a menor discussão.
ao Substitutivo, assim procedí por. não estar de accõrdo com
tais emendas.
Sala das Sessões, 8 de Março de 1934. - L. T. da Cunha
Mello.
.
DECLARAÇÃO DE VOTO

Tendo assinado com restrições o parecer do eminente
Relator, cumpre justificar c meu voto divez'gente relativamente ás disposições infraindicadas, do Substitutivo formulado pela Comissão de Revisão, além' de outras de menor
relevancia.
No meu modo de ver, logo do Preambulo da Constituição, deverá constar a invocação ao nome de Deus, conforme
emenda do Deputado Mário Ramos, que assinei e defendi
perante esta ,Comissão.
Quanto ao Poder Legislativo, entendo que não somente
na Camara dos Representantes (art. 36), como também na
Cama~a ~os Estados, de que tratam os arts. 40 usque 43 do
SubsbtutIvo, deverá ter entrada a representação das associações profissionais, ã razão de dois Deputados de cada
grupo profissional, - empregados, empregadores. funcionários públicos e representantes das profissões liberais.
Para a eleição do Presidente da República, adotou o
Substitutivo (art. <::6, § 30) o método da eleição indiret.a,
mediante a constituição de um colégio f'special, na proporção de 1 eleitor por f. 000 cidadãos alistados em cada Estado, no Distrito Federal e no Território do Acre. Julgo preferível o processo da eleição popular, direta, intervindo todos
os cidadãos, alistados eleitores, na escolha do Supremo Magistrado da Nação.
No que concerne ás garantias dos funcionários públicos.
mencionados no 'Capítulo 6 do Título m (arts. 81 a 88), de que fui um dos relatores, - o Substitutivo somente concede o direito de estabilidade "aos funcionários públicos nomeados em virtude de concurso de provIU, e. em (le'T'al, depois de 10 anos de efetivo exercício de seus cargos." Atenderá melhor os legítimos interêsses dos servidores do Estad(j
a fórmula que apresentei no Substitutivo parcial, e consistente no seguinte: - "São invioláveis os direitos adquiridos
pelos funcionó:rios públicos, os quais. quaisquer que sejam a:
SUa denominação, (órma de pagamento. I:ategoria. ou furu;ão.
uma vez que esta seja de caráter permanente, s6 poderão ser
destituidos dos seus cargos em virtude de sentew;a judiciQl
'ou 1nediante processo administrativo, re(lulado 1'01' lei e no·
qual lhes será assegurada ampla defesa." Dispõe o Substitutivo, no art. 83. n. 4, que "a invalidez, I para o exercício do
cargo. deteTminará a aposentadoria ou jubilação, que, nêsse
'caso, depois de 30 anos de serviço público efetivo, será, con0
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cedida com os vencimentos integrais do cargo exercido há
mais de.- dois. anos.". ~epresenta semelhante dispositivo, para
o funcclOnallsmo CIVIL, um grande benefício, e ao mesmo
tempo, um ato de justiça. Mas, para que êste seja completo,
é preciso ~uprimilI' o interstício de dois anos. Para a refor:na
no ExércIto e na Armada, assim como na Polícia Militar e
~o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não existe essa
exig(;ncia; e é odioso dispensar tratamento desigual a servidores do País em idênticas condições. Determina o n. 70
do citado art. 88 que "0 funt.:io1Uirio que contar 75 anOs de
idade se1'á compulsoriamente aposentado." Considero isso Ulil
exagêro, achando que a idade máxima para a aposentadoria
compulsória dos funcionários públicos propriamente elitos,
deVl::l'á ser de 68 anos, segundo estatuía o Anteprojeto, no
art. 91, letra d. Penso, também, qUe a regra estabelecida no
mesmo artigo, letra c, que "as prorn.oções serão feitas alternadamente, por antiguidade e por merecimento," deverá comportar a exceção de que, em se tratando de cargos de direCão; prevalecerá o critério de.' merecimento.
No Capítulo III do TítulG VI: que se inscreve - Ordem
Econômica e Social - arts. 142 a 171, julgõ'" necessário a
inclusão do seguro social, de acõr<.!o COm oU emenda que apresentei e que tomou o n. 412, de modo a assegurar, mediante
a triplice contribui~ão do empregador, do ~mrJ:.-~g'"ddo e d()
Poder Público, a necessária assistência ao operário em caso
de acidentes do trabalho, desemprêgo, enfermidade, invalidez
"'eihicl:' e morte.
Relativamente á organização do Distrito :Federal (art.
127 do Substitutivo), entendo que o Prefeito deverá ser eleito, conforme propús em emenda amplamente justificada,
e sustentei oralmente perante esta Comissão, ao se discutir o
art. 3° do Substitutivo dos relatores da Parte Geral do Projeto de Constituição. Ainda com relação aO Distrito, entendo
que deverá ser eliminada a parLe final do art. 2° das Di.sposiçiJes Transitórias do Substutivo, que admit.e a incorporação do mesmo Distrito ao Estado do Rio de Janeiro, por
isso que sou de parecer que, - uma vez efetuada a mudanca da Capital da União para outro lugar, - o atual Distrito
Federal deverá ser, desde logo, convertido em unidade feder-ativa, com plena autonomia política e administrativa, sob
a denominação de - Estado de Guanabara. - conforme prescrevia o Anteprojeto, no n. I das referidas Dis,posições
Transit6rias
Finalmente, confirmando o meu ponto de vista expresso, no projeto que apresentei na sessão seguinte á da
instalação da Assembléia Constituinte, e, posteriormente, na
emenda n. õ, e, ainda, de acõrdo com o que sugeri, em 1926,
em favor dos revolucionários de 22 e 24, - penso que deverá ser incluida nas Disposições TransHúl'ias da Constituil;ão
a medida de alta sabedoria política, da anistia geral, ampla
e absoluta, com a restauração. dos direitos. ad~irido.s.dos
funcionários públicos, concretlzada no segumte dISPOSItIVO:
É concedida-anistia ampla a quantos, até a data dI}. promulgação desta -ConstituiçãO.. se envolverem em acontecimentos políticos. Os funcionários públicos, de qu.alquer dos
poderes constitucionais, que foram exonerados sem. CQltSa
legal até aquela data, terão. por isso, os seus d.ini(o$ inteuraZ";tcnte restaurados, 'Voltando ás suas fun-;ões, O'.L o. outras
equfvalentes. e a contar tempo. para todos OS efeitos."
~ala da Comissão Constitucional,· em 8 de março de
_}934~ - Nogueira Penido.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Preliminarmente - Não compreendo porqUê se tenha
excluído dispositivo expresso, proibindo que a União. os
Estados e os Municípios prescrevam leis retroativas. Bem
assim, entendo qUe deve constar, expI'essamente, da Constituição um outro dispositivo mandando considerar integrados na legisla~ão brasileira· os princípios de Direito Internacional, universalmente, a~eitos.
Art. 7° n. 10, letra r. Pela supressão das palavras
"normas fundamentais do", acrescentando-se, entre "civil"
e "criminal" a palavra "comercial".
Art. 17. Em vez de 20%, diga-se 10%.
Arts. 20 e 21. Pela modificação da redação das letras
c e d do art. 20 combinado com a letra b do art. 21, para
evitar confusão. Ademais, não há razão para se conferir aos
Estados as margens dos lagos navegáveis, e não as dos não
navegáveis, que de nada aproveitam a União.
Art. 25. Onde se diz "para receber o compromisso do
Presidente da República". diga-se "para eleger e receber o
compromisso ... "
Art. 68, § 1.° Pela supressão da parte final "de um colégio eleitoral especial", por "da Assembléia Nacional, presente a maioria absoluta de seus m~mbros".
Art. 69, §§ 2°, 3° e 4°. Pela supressão.
Art. 70. Com o acréscimo "em sessão anterior ao período presidencial".
Art. 76, letra e. Substituida a redação pela seguinte:
"Submeter ao exame da Assembléia Nacional, no início de
sua reunião anual, as contas do exercício anterior, relativas ás respectivas pastas".
Art. 88. Acrescentando-se "10 - Para efeito de reforma
ou aposentadoria, compuls6ria ou por invalidez, será contado
o tempo de serviço público prestado á União, aos Estados, ou
aos Municípios".
Art. 96, letra c. Suprimindo-se as palavras ·'sujeitos.
todavia, aos impostos gerais".
Art. 101. Substituindo-se pelo seguinte:
Art. 101. Só a COrte Suprema poderá declarar definitivamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato do
govêrno.
§ 1.0 O pronunciamento de inconstitucionalidade terá
lugar s6mente pelo votb da maioria absoluta de Ministros.
'§ 2. 0 O Pvocurador Geral da República comunicará, conforme a espécie, ao' Chefe do Poder Executivo, federal ou
estadual, ou á Assembléia Nacional, ou Estadual, a decisão
tomada, para .'. a revogação da lei ou ato, em decreto motivado, sob pena de responsabilidade.
Art~ 109, 2° - Parágrafo' único.
Pela supressão das
palavras "ou pelo Procurador da República".
Art. 111, letra c. Pela supressão das palavras "ou ·'em
qUe esta intervenha a qualquer título".
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Art. 122, § 5.° Pela supressão das palavras "'advogados ou".
Art. 138, § 1°, d. Pela supressão.
Art. 140, § 1°, c. Pela supressão.
. Art. ,14.2, ;t. 2. 6 . Em"vez de "A d~sapropriação por utilIdade públIca , dIga-se A desapropriação por necessidade
ou utilidade pública".
. Art. 146, letra d. Em vez de "em logradouros públicos"
dIga-se "nos logradouros públicos indicados pela Polícia'
que não pOderá intervir senão ... "
,
Disposições Transitórias

Art. 2.° Pela supressão.
Art. 14. Deve ser dada outra redação. Não é nossível
aprovar, incondicionalmente, todos os aLos aos Intel'ventores
€ Delegados do governo, certo como é que entre êles há verdadeiras aberrações, sacrifícios de direitos e inomináveis
arbitrariedades e abusos.
São estas, per enquanto as restrições a fazer, reservando-me para em tempo oportuno oferecer outras e emendas
que julgue necessárias.
Sala da Comissão Constitucional, em 8 de Março de
1934. - Alberto Raselli.
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO OFERECIDAS PELO RR. LEVf CARNEIRO

Organi::ação Federal

Art. 2.0 Suprimo.
Se subsistir, acrescento:
Parágrafo único. São definitivos, para todos os efeitos, os limites interestaduais estabelecidos, .por decisões
judiciárias, ou arbitrais, terminativas dos processos, ou por
acôrdos regularmente ultimados. e, na falta, os observados
em :1 :de janeiro de 1930, quer o fossem de direito, ou apenas de fato. extil!tas, portanto, todas as questões a eles referentes. quaisquf:l': que sejam os têrmos em que se ·achem. O
Govêrno Federal :,promoverá o reconhecimento, descrição e
demarcação nesses limites, á custa dos Estados interessados.
Caso não subsista o art .. 2°, êste dispositivo será incluído nas Disposições Transit6ri.as•
.2 - Art. 3.° Substituo pelo seguinte a parte final:
Também poderão os EstarIos subdividir-se, ou desmembrar-se. para se anE'xarcm a outros, ou formarem novos Estados, ou Territórios, pelo voto dos eleitores das regiões
interessadas, na forma da lei federal e com aprovação da
Assembléia Nacional.
S - Arl. 5.° Substituo:
O uso da bandeira, do hino, do escudo e das armas nacionais será regulado por lei federal, e obrigatório, em todo
o País, conforme as circunstancias, nos atos e documentos
oficiais em que se exiba símbolo correspondente do Estado
respectivo.
:1 -

-

624-

4 - Art. 7.0 Depois de - sanitár~a geral, diga, inclusive vegetal e animal.
5 - Art. 7°, n. 3, separe a ·parte final - "de correios,
. etc. para constituir número separado (4) - e inclua, depois de - cabos submarinos - "'rádio-coml.1onicações".
ô - Art. 7°, § 4.° Acrescente: ,A lei federal poderá
c conIerir aos Estados que tenham organizado os- sel'viços técnicos e administrativos necessários, a atribuição de fazer
as concessões relativas á exploração das riquezas referidas
na letra n).
7 - Art. 10, b. Suprimo "rádio-comunicação".
8 - Art. 10, § 3.° Substituo pelo seguinte: A União
poderá conceder aos Estados em seus territórios, e a particulares em qualquer parte do País, a exploração dos serviços mencionados em o n. 4 (emenda supra), sob fiscaliza-'
ção de funcionários federais e observadas as leis que forem
aplicáveis.
9 - No art. 13, § 5.° - Acrescento: Todavia, poderá ser
aI terada. por lei federal, sôbre parecer do Conselho Nacional, a uniformidade dos tributos cobrados pela União, para
atender a condições peculiares a certos Estados, quando o
exigirem interesses gerais da sua população, sempre por
prazo determinado, não superior a um ano.
16 - No art. 17. Acrescento: Todavia em casos excepcionais, no interesse da defesa dos mercádos internos, a lei
federal poderá estabelecer o imposto de exportação para. o
estrangeiro, por tempo determinado, nunca superior a um
ano, em relação a um ou· mais produtos, e a certos Estados,
distribuindo o produto da arrecadação nos têrmos do
artigo 19.
11 - Art. 19. Acrescento: A falta de entrega regular
da parte devida ao Estado tornará, desde logo, inexigível,
no mesmo Estado, o imposto correspondente.
12 Depois do art. 19. Em caso de guerra externa,
poderá a União lançar todos os tributos que se tornarem
necessários, e proceder á ::sua cobrança imediata, sem atribuir aos Estados qualquer parte da arrecadação, assim como
fazer todas e quaisquer operações de crédito de que precise.

Poder Legislativo
13 - Art. 25. Acrescento: Eleger o Presidente da
República nos casos do artigo •..
H - Art. 27. Em vez de - alistáveis - diga - alistados.
15 - Art. 35. Substituo: Os ministros de Estado
não poderão comparecer ás sessões da Assembléia e só se
comunicarão com ela por escrito, ou pessoalmente em conferências com as comissões das Camaras.
.
16 - Art. 31, § 3°. Em -vez de - promovido somente diga: promovido unicamente.
17 ---::. Art. 37. Substituo pelo seguinte:
O número de Deputados escolhidos por sufrágio direto
de cada Estado, Território e Dist~ito Federal, será fixado,
90 dias antes da eleição, pelo Tribunal Superior de Justiça.
Eleitoral, atendendo ao dos eleitores que concorreram ás
últimas eleições federais, em' proporção que a lei fi~ar. Em
todo o caso. não será reduzido o número de representantes
de cada Estado na. Assembléia Nacional Constituinte.

-- 625~ 1.0 Além dos Deputados acima. referidos, compor-5e-á
a Camara do~ Representantes de outros, em número correspondente a um quinto daquêles, eleitos pelas associações
profissionais, previamente classificadas conforme as respectivas afinidades e os interesses econômicos ê culturais, nos
têrmos da lei ordinária. A lei, que classificar as associações, não será alterada senão por dois teroos dos votos das
duas Camaras. Não votarão nas eleições dessas associações
os estrangeiros. Somente poderá ser eleito representante
de profissão quem efetivamente a exerça há mais de dois
anos, não podendo ser reeleito.
§ 2.° O número de Deputados não excederá de 320,
sendo· proporcionalmente reduzidas as representações se
fór ultrapassado êsse número.
:l8 - Art. 40. Substituo pelo seguinte:
A Camara dos Estados compõe-se de dois representantes de cada Est.ado. e do Distrito Federal, e um do Território do Acre, eleitos pelos vereadores municipais, dentre
os cidadãõs brasileiros natos, maiores de 35 anos, com :lO
anos, pelo menos, de residência no território respectivo, e
os demais requisitos legais.
19 - Depois do art. 41 - Art. • .. Cabe especialmente á Camara dos Estados verificar e promover a fiel
observancia desta Constituição pelas administrações dos
Estados e dos :Municípios, organizando, para êsse fim, comissões especiais que requisitarão todas as informações de
que precisem. recomendando quaisquer providências e tomando a 1niciaf,iva de projetos de lei de interesse federal,
quando necessário.
20 - Parágrafo único - o 2°. ~
Art. 43. Suprimir as letras g). i).
Acrescente: No primeiro mês da sessão anual da Camara dos Estados, um Deputado de cada Estado apresentará relat6rio minuciôso, escrito ou oral, sôbre a observancia da Constituicão Federal no Estado respectivo e sôbre as
medidas legislativas que a sua situação possa reclamar.
2:l - Depois do art. 53. Acrescente:
Art.
O Poder Legislativo autorizará o Presidente da
República, quando necessário, a expedir decreto. com
fôrça de lei, sôbre matéria det.erminada. elaborado pela Comissão Técnica respectiva. Da autorização constarão as
normas fundamentais do decrelo, ficando êste sujeito á
aprovação global da Camara compelente. salvo os dispositivos que ela resolver destacar para votação separada.
Considera-se aprovado definitivamente o decreto, se a
Camara competente não adotar outra resolução na primeira
sessão ordinária depois de sua publicação.
22 - Depois do art. 57. Acrescente:
Art;
As Camaras não poderão aumentar as verbas
da despesa constantes da proposta orçamentária; salvo mediante redução justificada de outra verba também da despesa, ou àumento, igualmente justificado, da receita.
23 - Art.·
Nenbum pagamento, salvo dos vencimentos fixos dos funcionários, se fará, antes do empenho
e regisloda despesa, pelo Tribunal de Contas. mediante verificação de legalidade 'do ato e dedução da importancia da
:=ll1esma despesa, do crédito respectivo, sob a pena de res-
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ponsabiliaade criminal dos funcionários que determinarem
'
a despesa ou efetuarem o pagamento. ,
24 - Art.
As normas sObre a fiscalização dos dinheiros públicos serão extensivas a quaisquer institutos,
ou estabelecimentos. criados por lei, que arrecadarem contribuições obrigat6rias. devendo incluir-se na prestação de
contas do Presi liente da R.epública, ou dos Ministros, as
dêsses mesmos institutos ou estabelecimentos.

Poder E:cec'Utivo
25 - Art. 66, § 5°. Substituo:
,
O Presidente será eleito por quatro anos, pelo sufrágio
direto da Nação e maioria absoluta dos votos apurados, não
podendo ser reeleito senão, eto.
26 - Art. 66. § 5°. Substituo:
Se nenhum dos votados alcançar maioria absoluta, a
Assembléia Nacional será logo convocada, e elegerá, por
maioria de votos presentes, um dentre os dois mais votados
na eleição direta. Em caso de empate, considerar-se-á
eleito o mais velho.
27 - Art. 72. Antes do 7 0 : novo parágrafo oferecido
pelo Sr. Valdemar Falcão, modificada a redacão:
Se a Camara dos Deputados denegar a decretação da
acusação por menos de dois têrços dos seus membros, o .
Tribunal Especial poderá, por deliberação unanime, proç"eder á formação do julgamento do p;rocesso.
28 - Acrescente depois do art. 73:
Art. Os Ministros de Estado não poderão exercer outro
emprego ou fünção pública.
29 - Art. 84. Em vez de - estar no gozo, etc - diga
- estar alistado como eleitor.
30 Acrescente:
Art. A lei regulará a organização dos con8Blhos ,. té<micos junto aos vários Ministros de Estado, coordenandolhes a ação com a do Conselho Nacional, e podendo atribuir-lhes veto impeditivo ás resoluções do Ministro respectivo. por unanimidade de votos.
31 - Art. 77. Depois de - dos problemas nacionais diga - coordenando os órgãos destinados ao mesmo estudo,
assegurando a continuidade da administração federal e a
observancia desta Constituição.
Em vez de - e compõe-se - diga: e compreende uma
secção central, com cinco membros. e várias secções especiais, organizadas por lei. Os membros do Conselho serão
sempre de Estados diferentes.
, 32 - Substituo os §§:
l§' 10 Á Secção Central cabe o estudo das questões de
ordem política geral e das mais que se reservar, a coordenação e orientação dos trabalhos das Secções Especiais. revendo-lhes as conclusões; a organização de comissões temporárias para estudo de questões deterni.inadas, quando con'sidere necessário; a proposição de lei' que estabeleça ou
modifique a orga!l1iiacão das Secções Especiais; a recomendação, a qualqUer autoridade administrativa, de providên,cias ou:resoluções tend~ntes a assegurar a. observanciadesta
Constituição; a autorizaQão para propositura 13.e ação 'judicial, a que se refere o artigo quando, prima_ lacie," recolÜ1eça arelevftncj~ (i~ s~uS fÓlldaníêntos lesais.
.

s z.u tj:oous os membros da Secção Central serão brasileiros natos, com mais de 30 anos de idade, nomeados pelo
Presidente da República, por 10 anos, com aprovação da
Camara dos Estados, sujeitos ao .disposto nos artigos (impedimentos e proibições dos Deputados), e tendo subsídio
igual ao dos l\1inistros da Côrte Suprema, também irredutível. O Conselho se renovará, por metade, de cinco em
cinco anos, designando-se por sorteio, dentre os primeiros
nomeados, os que devam funcionar apenas cinco anos.
§ 3.° A lei fixará os vencimentos, condições e prazos de
nomeação dos membros das Secções Especiais e as demais
regras para funcionamento do Conselho, podendo dar-=lhes
outras atribuições, atinentes ás suas funções próprias.
33 - Art. 83. Acrescente-se:
i§. Ao funcionário que mantiver mais de cinco filhos
legítimos, de menor idade, a lei concederá gratificação especial.
34 Acrescente:
Art. As regras deste título, exceto quanto á aposentadoria;' aplicam-se aos funcionários de institutos ou empresas
mantidos pelo poder público, ou por contribuições fixadas em
lei, ou de que o poder público designe algum administrador.
35 - Art. 85. Substitua pelo seguinte:
Art. Todos os funcionários são responsáveis pelos abusos ou 'omissões em que incorrerem no exercício de seus
cargos.
§ 1.0 Em todas as causas judiciais, intentadas contra pessoa jurídica de Direito Público interno, para haver indenização de dano ocorrido na vigência desta Constituição, será
apurada a responsabilidade do funcionário que o tenha determinado.
§ 2.0 A lei regulará o chamamento a juízo do funcionário,
assegurando-lhe plena defesa, e a execução da sentença contra êle, quando condenado.
36 - Acrescente:
Art. Nenhum presidente governador, ou prefeito, poderá nomear para cargos ou funções públicas, respectivamente,
mais de 5, 4 e 3 parentes seus até 4 grau civil.
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Poder ludiciário
37 - Arts. 89 e seguintes.
Reitero os dispositivos, que não tenham sido aceitos, jun{os :lO meu parecer sôbre êste título, especialmente os que
não são incompativeis com o Projeto.
38 - Art. 89. Parágrafo único, acrescente-se:
Observadas as regras deste Capítulo e as do art. 117.
39 - Art. 102. Em vez de -.: alistáveis diga - alis.
tados.
40 - Art. 156, n. fEm vez de - inclusive os militares ....:.:. diga
exceto
os militares.
41 -Art. 110, a c r e s c e n t e : .
'
Parágrafo único. A~ S?px:emo. ':!'ribunal Militar caberá a
or.erisão d~s processos crlmmalS mll1tares. ,

4~ -- Ari. 112, § 2.° Em vez de - pelo jwz mais antigo
do mesmo Tribunal - diga - pelo mais antigo.
43 -- Art. 113 - Acrescen:te:
é i) decretar a perda de. mandato legislativo "nos casos "do
art. 31; § 4°.
44 - Art. 115, § 1.° Em vez de: de livre nomeação etc.
- diga- de nomeação do Presidente da República, com aprovação da Camara dos Estados, dentre cidadãos com os requisitos exigidos para os ministros da CÔrte Suprema (artigo
102). Terá os mesmos vencimentos desses ministros, sendo
porém, demissível ad nutum.

Estados
45 - Art. 118. Acrescentar:
impedimentos para o exerClClO de funções públicas
eletivas estabelecidas para os Deputados Federais.
g) normas sÔbre a fiscalização das despesas públicas
idênticas ás dos art$"·
46 - Depois" do art. 118.
Art. Os Governadores apresentarão, em mensagem
anual á Assembléia Legislativa, informações detalhadas sÔbre os serviços públicos, e especialmente sôbre a despesa e a
receita, o teor dos contratos realizados e a demonstração detalhada da divida pública. Dessa mensagem remeterão exemplares a todos os membros da Camara dos Estados.
47 - ·Art~ Cabe aos Estados abrir e conservar as estradas das zonas suburbana e rural; manter a polícia civil
e militar; além dos demais serviços e encargos que esta Constituição lhes atribue.
§ f.o Incumbe aos Municípios todos os serviços públicos
urbanos,. a políci.a administrativa e mais os que esta Constituição lhes designa.
§ 2.° A Constituição estadual distribuirá entre o Estado
e OS Municípios os demais serviços públicos.
§ 3.° O Município não contribue para serviços a cargo
do Estado.
048 -- Art. 119. Substituo:
Cada Municipio terá continuidade territ6rial e renda suficiente para o custeio normal dos serviços de sua administração, de acOrdo com as regras da Constituição. Não se aplica em relação ás ilhas, que façam parte do Município, a exigência de continuidade territórial.
"
49 -- Acrescente:
Art: A Constituição estadual estabelecerá:
a) a área territórial e a população mínimas de cada. Município, assim como as circunstancias que excepcionalmente
as possam tornar dispensâveis;
.
b) o n~ero de Veread()r.es em proporção uniforme ao
eleitorado;
c) a limi!.acãoa três anos, no máximo, dos mandatos dos
V-ereadores, e do Prefeito, quando eleito;
.
d) a gratüidade de todos os cargos das Camaras Munif)

. cipa!.;

f:J nonnas rie publicidade de todos os atos da administração municipal, especialmente dos atinentes á despesa e
contratos;
f) regras especiais para à administração dos distritos,
que não forem séde do Município, assegurando a aplicação
na mesma localidade, de parte razoável das rendas aí arrecadadas.
50 - Art. Em cada Município haverá Prefeito e Camara, investidos, respectivamente, das funções executivas
e deliberantes.
§ 1..0 O Prefeito poderá ser nomeado pelo Governador,
com aprovação da Assembléia Legislativa, e demissível ad
nutum, no -Município onde tenha sedê a Capital, nos de mais
de 100 mil habitantes, e nos em que a administração local,
por circunstancias especiais, envolva interesses diretos e
consideraveis do Estado, nos termos' definidos pela Constituição do mesmo Estado.
§ 2. As Camaras Municipais poderão ser, no todo ou em
parte, constituidas mediante representação proporcional.
Delas farão parte, sempre, os dois maiores contribuintes de
impostos municipais, de nacionalidade brasileira, que não
tenham impedimentos e aceitem os cargos.
51 - Acrescente:
Art. Os Municipios que não preencherem os requisitos
do art. serão, por lei do Estado, extintos e incorporados a
outro, designado pelo voto dos seus eleitores.
52 Art. Estendem-se aos Municípios, como forem
aplicaveis, as proibições e normas expressas nesta Constituição em relação aos Estados.
53 - Art. 123. Acrescente in fine. Os Estados que permanecerem sob intervenção federal por mais de dois anos
continuos.
54 - Art. 134 - 1, d) em vez de - todos os que não
puderem ser; diga - todos os que não estiverem.
55 - Art. 134. Acrescente:
§ 1.0 Todos os dispositivos deste artigo se aplicam, não
só aos titulares efetivos dos cargos designados, como a quem
os exerça, mesmo interinamente.
56 - Art. Nenhum Deputado poderá ser eleito para a
mesma Camara em três legislaturas consecutiveis.
57 - Art. 135, n. 10. Acrescente: - que serão reguladas pela legislação especial.
0

Declaração de direitos
58 - Art. 135. Acrescente:
N. A lei assegurará o rápido andamento dos processos
-nas repartições públicas, a comunicação, aos interessados,
dos despachos proferidos, assim ~0!!10 das inf~r.!Dações e~
que ê!tes se fundarem, e a expedlçao das certIdoes requerIdas para defesa de direitos indi,:iduai~ o.u para esclarecimentos dos cidadãos sôbre os negócIOs pubhcos.
59 _ N.o Nenhum tributo novo, ou modificação de tributo anterior, -será exigível antes de tl'~S meses da publicação .da lei-que o estabele.cer.
-
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-.Art. 135. N. 34. Substituo:
quem tiver direito patrimonial, ameaçado, ou violado,
por -ato inconstitucional, ou ilegal, de qualquer autoridade, ou
poder público, concederá o juiz competente, sendo requerido, mandado de segurança, afim de suspender,·- impedir,
restringir, ou anular os efeitos do ato l'eferido.
§ 1.0 A lei federal regulará o processo do mandado, em
têrmos sumários, de sorte que, ouvida a autoridade competente, a decisão inicial seja proferida dentro de 10 dias,
cabendo recurso de~sa decisão, ,quer conceda, quer negue,
o mandado, assim como da sentença que, afinal, o confirme
ou revogue.
_
§ 2.0 Em se tratando de impostos, taxas, ou multas fiscais, o _mandado s6 terá efeito suspensivo do ato depois de
confirmado, afinal, pelo Tribunal da Relação, podendo ser
concedido, porém, permanentemente, para todos os casos da
mesma esp~cie que interessem ao requerente.
§ 3.0 O mandado será concedido, dêsde logo, com ~feito
suspensivo, quando tratar de caso identico a outro definitivamente julgado no mesmo sentido.
§ 4.0 Não se concederá o mandado de segurança a quem
haja, por mais de 60 dias, quando o requerer, tolerado a
aplicação da lei ou ato impugnado, podendo, então, recorrer !los meios ordinários cabíveis.
61 - Art~ 139. Acrescente:
e) de promover, quando não tenha interesse patrimonial imediato, ação judicial para anular atos administrativos atinentes á receita ou á despesa pública, ou quaisêIuer
outros, contrários a esta Constituição ou ás leis aplicáveis.
obtida a licença especial do artigo.
62 - Antes do art. 141, inclua:
Art. Correm aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, os deveres seguintes:
:::
a) de trabalhar, ou exercer atividade honesta e profícua, ressalvados os casos admitidos por lei;
b) de prestar, em benefício coletivo, os serviços que a
lei exigir;
c) de manter e cumprir esta Constituição e as leis do
País, resistindo ás ordens evidentemente ilegais e denunciando os abusos de que tiver conhecimento.
63 - .A1'í. 150, § 1.° Em vez de: Sempre que possível
até 8 horas, diga-se: Em regra, não excederá normalmente
_de 8 horas.
64: - Art. 150, § 2.° Em vez de: necessidades mínimas,
diga-se: necessidades normais.
§ 3.0 Acrescente: desemprego.
65 - Depois do art. 152, acrescente:
Art. É. proibida a imigração africana ou de origem africana, e s6 consentida a asiatica em proporção não superior
a 2 por cento, anualmente, sÔbre a totalidade de imigrantes
de~saproc~dencia já eXistentes no território nacional.
- 66 - .A1't. 157. Substitua pelo seguinte:
Art. Os Estados, o-. Distrito· Federal, ou -Territórios e
A
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receitas provenientes de impostos, em organizar e manter,
ou subvencionàr serviços, ou estabelecimentos, que proporcionem, aos pobres gratuitamente, ou, aos menos necessita·
.
dos, por preço ínfimo:
a) assistência médica, alimentação adequada, intérnaCão, orientação educativa, ás gestantes, parturientes, e lao:'"
tantes;
.
11 j assistêncIa médica, vestuário, alimentação, adequadas, aos lactentes é, em_geral, ás crianças. necessitadas, especialmente alunos das· escolas primárias;
c) asilagem, recreio, repouso, aos menores abandonados,
·e aos 6rfãos indigêntes;·
.
d) alimentação, e outros auxílios, ás famílias pobres
numerosas e aos indigêntes inválidos para o trabalho;
e) internação, aos doentes de tuberculose e cancer; com
isolamento. aos de lepra, e aos intoxicados:
f) assistência médica aos enfermos de doenças venéreas,
malária, verminose~;
u) alimentação nutritiva e barata aos trabalhadores em
geral.
§ f.o Pelas mesmas '\'erbas se manterão ou subvencionarão serviços de profilaxia da tuberculose, da lepra e das
doenças mentais e venéreas; e de tratamento assim como de
colonização de selvicolas.
§ 2.° A União concorrerá para esses serviços, conforme
as necessidades e a deficiência dos recursos locais.
§ 3.° Não serão reduzidas as verbas aplicadas nos serviços de que se trata, no último exercício financeiro encerrado
antes da promulgação desta Constituição.
§ 4.0 Quando as condições locais tornarem demasiada a qu6ta fixada neste artigo a importancia excedente reverterá para o serviço de educação, de que trata o art. 167,
sem prejuízo da quóta aí fixada.
67 - Art. Acrescente:
Art. A lei fixará a percentagem numérica de empregados
brasileiros que os concessionários de serviços públicos e os
que explorem certos ramos do comércio e da indústria serão
1
.
obrigados a ter.
68 - Art. A União procederá ao aproveitamento das
quedas dágua existentes no território nacional, afim de facilitar o fornecimento de luz e energia eletrica, por preço
mínimo, ás popúlações de todo o País.
69 - Art. Será respeitada a posse de terras por indigenas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vêdado aliená-las.
70 - Art. f67. Acrescente: Em caso algum, será, porém, reduzida a importancia da despesa efetuada com esses
.
.
serviços, no exercício de 1933. ;
71 - Art. 170. No primeiro período, ex.: - e desenho.
_
.
72 - Al-t. 181. Esta Constituição poderá 'Ber reformada, mediante processo de· emenda ou de revisão.
.
§ 1.0 No primeiro caso; a proposta de emenda, visando·
dispositivos determinados, e formulada precisamente, sem

-
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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 deliberação da maioria absoluta de cada uma destas; e considerar-se-á aprovado, se o fór 'em 3 discussões, em cada Camarã
em duas sessões consecutivas, sempre por dois terços dos
Deputados presentes.
A emenda não será extensiva a artigos não atingidos
pela proposta primitiva, e qualquer substitutivo só se considerará áprovado se fór proposto e aprovado nas condit.ões
acima determinadas.
§ 2.° No segundo caso, a proposta de revisão, abrangendo toda a Constituição, será apresentada em qualquer das
.Camaras, aprovada, pelo menos, por dois quinflos de seus
membros, ou por dois terços das Assembléias Legislativas
em virtude de deliberação da matéria absoluta de cada uma
destas.
Se ambas as" Camaras, por maioria de votos, admitirem
a revisão, proceder-se-á .á elaboração do Anteprojeto pela
forma que determinarem. O Anteprojeto será submetido a
três discussões e votações em cada Camara, em duas -sessões
extraordiná.rias, com seis mêses, pelo menos, de intervalo.
§ 3.0 Não se procederá a reforma da Constituição na
vigência de estado de sitio.
.

lJisposições 1'ransitórias
72 - At-t. 1.2, § 5:
Depois de - as demais disposições atinentes ao Poder
Judiciário - diga - que dependam da nova organizQção da
.justiça.
73 - No art. 17 - Acrescente:
.
Salvo quanto aos "que contrariém a própria legislação do
mesmo govêrno."
..
.
74 - Art. Os dispositivos do art. 167 e art. (emenda
n.) serão rigorosamente observados a partir dos orçamentos
de 1936 em diante. Nos de 1935, a quota aplicada nos serviços aludidos· se elevará, em relação á do :exercício de 1934,
em importancia correspondente á metade da diferença que
possa haver entre a percentagem exigida nos arts. citados e
a despesa efetiva do mesmo exercício de 1934.

