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iria, 397.

SOA0 PINHEIRO (J. P. Fllho)

-

- Minas

364, 436.

BDmpregadorei

-

Geraes

874.

-

-

-

JOAO VILLASBOAS
Matto Grosso
119, 120.
J 0 Ã 0 VITACA ( J . Jíiguel V.)
Empregados
385.

-

-

K
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KERGINALDO CAVALCANTI (K.C. d e Albuquerque)
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192, 193. 426.

-

L

.

-

-

GACERDA WERNECK (Frederico Vinnond L. W )
SHo P a u l o
87, 88, 89, 90. 91. 114, 116, 397.
LAURO SANTOS (L. Faria S.)
Espírito S a n t o
73.
LEÁ3 SAMPAIO
Cear6
189, 273, 316, 373, 458, 497,
LEITÃO DA CUNHA ( R a u l L. d a C . )
Dfstricto Federal
22.
23' 470, 472.
LEOXCIO G A L S O (Manoel L. G . )
Bahia
165, 166. 483, 484.
LEVI CARNEIRO (L. Yernandes C.)
Yrofissbes Liberaes
Vice-Presidente d a C o r n r n i s ~ ~Cofistitacfonal
o
167, 168. 1G9.
170. 17:, 172. 173, 174, 341. 357, 358, 359. 411. 412. 414, 415, 416,
417. 485 486.
LEVXNDO COELHO (L. Euluardo C.)
Minas Geraes
43, 473.
LU12 CEDRO (L C. C a r ~ e i r oLeZo)
Pernambuco
265, 266,
267, 274, 457.
LUIZ SUCUPIRA (L. Cavalcanti S.)
Ceara
362. 482.
LUIZ 1Amazonas
19.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-
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Empregadores
20, 57.
66. 113. 287.
MAURICIO CA.RDOS0 (Joaguim M. C.)
R i o Grande d o Sul
Leader d o s representantes d a F r e n t e Unica d o RIO Grande d o
Sul
131. 164.
MEDEIROS NETTO (Antonio d e G a r c i a Si. N. ). B a h i s
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d o s representantes d o PartiOo Soclal Democratico
819,
329, 338.
MORAES LEME (Lino d e M. L.)
SHo P a u l o
48, 49, 51, 52,
53, 54, 186. 187. 215, 348, 350, 351. 362, 378, 380. 381, 382, 383,
384. 422, 423, 424, 479. 480. 487. 488.

-

-

-

-

N

-

--

-

-

-

NEGREIROS FALCAO ( A r t h u r N. F.)
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Lerider dos representantes
Commissáo Constitucional
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33. 34. 467, 472.
NERO DD MACEDO (N. d e M. Carvalho)
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68, 398. 481.
NILO D E 'ALVARENGA (BeneUioto N. d e A;)
Rio d e J a n e i r o
99. 100, 101, 102, 103.

-

-

-

-

-

o

-

- -

-

-

ODILON BRAGA (O. D u a r t e B . )
Minas Geraea
CcmmissBo
Constitucfonal
322. 329, 331, 332, 333. 338, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352. 353. 355, 356, 357. 358, 368,
360, 362, 363, 364, 365, 379, 380. 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388,
389. 395. 396. 397. 398, 399. 409, 411, 412, 413. 414, 415, 417, 418,
419. 420. 421, 422, 423, 424. 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436,
437, 438, 452, 453 454, 465. 456, 457, 458. 461. 462. 463, 464, 165,
466. 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474. 475, 479, 480, 481, 482, 488,484, 486, 486. 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493. 496, 497. 498, 499,
502. 503, 504, 596, 507.

-
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- Rio
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-
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Empregadores
64.
PEDRO VEiRGARA
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68, 232. 283, 234, 235.
PEREIRA LYRA (Jose P. L.)
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Commies& Conetitucional
221, 222, 223, 226. 227, 228, 229. 230, 231,

-

-

--

-

-

----

348. 343. 366, 448, 449, 490, 491.

- Profissóes Liberaes - 220,
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438. 440. 457.

PIRES GAYOSO (Francisco P.
Commisgo Constitncional
330, 338, 448, 449, 450, 452.
PONTES VIEIRA (João Jorge d e P. V.)
Cearti
69. 177.
PRADO XELLY (Jose Eduardo P. K.)
Rio d e Janeiro
290,

-

--

292. 299. 300, 301. 302.

-

-

R

RAUL FERNANDES

- Rio de Janeiro - Relator Gera d a Com-
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--

missao Constltuclonal
211.
RICARDO MACHADO
Empregadores
181, 231.
ROCHA FARIA (Carlos Tellea d a R. P.)
Empregadores
24.
RODRIGUES DORIA (José R. da Costa D.)
Sergipe
111. 112.
RODRIGUES MOREIRA (Trayahd R. 16.)
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79.

-

-

-

s

-

-

-

SAMPAIO CORRÉA (Jose Jbattoso de S. C.)
Districto Federal
Commissão Constitucional
34. 35, 36, 37. 46, 68, 59, 70, 71, 72,

-

213. 214, 395, 479.

-

-

SIW6PAiO COSTA (Amando S. C.
Alagóas
178.
SERGIO DE OLIVEIRA (S. Ulrich de O.)
Rio Grande do Sn)

-

160.

-

-

-

SILVA LEAL (Jose d a S. L.)
Ceará
502.
SWUES LOPES (Augnsto S. L . )
Rio Grande do Sul
dos representanten do Partido Republicano Liberal

-

- Ircader,
- 311, 312.
347. 468. 469, 505, 507.
SOARES FILHO (Jose iüonteiro S. P.) - Rio de Janeiro - 232.
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DA CUNHA (Francisco S. Carneiro da C.) - Pernambuco - CommissHo Constitucional - 308.
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276. 277, 461.

- %pregadores -

THOXAZ LOBO (T. de Oliveira L.)
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tario da Assemblea
75, 76, 77, 78, 397.

-

v

VALENTE DE WMB (Jose Affonso V; de L,)
271. 272.
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WALDEMAR MOTTA (W. d e Araujo M.)
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299, 876.

274. 275,

-

Federal
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-
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841.

-
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-

z

880 Paulo

-

461.

PARECERES

Parecer sbbre as emendas oferecidas ao projeto
n. 1
A, de 1934,. referente ao Títnlo
Organização ~ederi&'eao Capítulo
Da Fisca-

-

-

-

lização Financeira.

.

.

Exmo Sr. Dr Presidente da Comissão Constitucional :
A Comiesão o que foi cometido o encargo de relatar o
Titulo 10, o o Copllulo (I" do Titulo 2Q, examinou os textos
de 497 omendaw que lhe foram entregues pela Mesa da ASsernbl6ia.
No ourlo aspago de tempo que o Regimento lhe concedeu,
imposslvol #orla um estudo aprofundado dos variadfssimos
assuntos vorwados por essas emendas, geralmente justificadas
por modo quo multo realça a cuItura de seus autores.
A Commlsiião, entretanto, teve a preocupação de não retardar a aprosonta~ãodo seu parecer para alem do prazo regimental. Essa ei~umstnncia,sem falar na difficuldade intrfnseca da turoia, 6 por ela agora invocada para que a Assembl6ia Cnnstlluinle generosamente lhe releve confessada
imperfei~ãodo sou trabalho.
A Comlaallo osmerou-se quanto poude em acolher para os
textos adotodou nn eugestões dos Srs. Constituintes dentro
do amor d brovldade delles, e, sobretudo, ao espírito de sistema, que a bles dove presidi- Junta a Comissão os pareceres
parciais, sempre emitidqs sdbre o substitutivo jti aprovado
pela Assembldia Nacionnl ,

-

ga.

- Cincimto Bra-

*Saladas Sessões, 20 de Abril de 1934.
Sampaio Correu.
Pereira Lira.

-

-

Parecer da Comissão
PREAMBULO

A maioria da Comissão adota as emendas supressivas sob
números 477, avulso 16, pag. 3, e 1.883, avulso 27, pag. 354.
Prejudicadas as emendas sob números: 10, 113, 449,
1.186, 1.404, i. 499 e i . 699.
Cincinato Braga. - Sampaio
Corrt?a.
Pereira Lira.

-

-

-

-4-

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃOFEDERAL

-

CAPfTULo I

Dos Poderes em Geral
Art. 10:
A maioria da Comissão adota a redação do art. í0 da
emenda c. 1.945 (avluso n. 28, pag. I ) e que 4 a seguinte:
Art. 1P "A Nação Brasileira, constituída em Estados
Unidos do Brasil, pela união perpetua e indissolúvel dos Estados, Districto Federal e Territórios, mantem como forma
de governo, sob regime representativo, a Repalica Federativa proclamadz a 15 de Novembro de 1889."
Ficam prejudicadas as seguintes emendas :
Números: 179, 218, 235, 630, 739, 1.189, 1.465, 1.406 e
1.488. ~~~~~o
Braga.
Sanapaio Corr@a.
Pereira
Lira.

-

-

Art. 2.0

A maioria da Comissão adota a emenda n. 180 (avulso
n. 7, pag. 9) com esta redação:
"Art. 2.0 O território, nacional, compreeiididr nos limi-

tes resultantes de posse imemorial, de leis, de iratados, d e
convenções, de laudos de arbitrõrnento e de regras do Direito
Internacional, nso poderá ser desmembrado, em nenhum caso
nem a qualquer título. "
Ficam prejudicadas as emendas números: 236, 631, 777,
1.406, 1 .765 e 1 .945.
Cincinato Braga
Sarnpaio C d a .
Pereira Lira.

-

-

-

Art. 30:
A maioria da Comissão 'Mota a emenda n 180 (avulso
13) avubo 28, pag. 6, que B .&corde com a emenda n. 1.626,
avulso n. 26, 179, com a seguinte redação:
"Art. 3.0 Os Estados podem incorporar-se entre si, subvidir-se ou desmernbrar-se, para se anexarem a outros ou
formarem novos Estados, mediante aquiesc8ncia das respectivas Assembléias Legislativas, em duas legislaturas sucessivas, e aprovagão por lei federaln.
Ficam prejudicadas as emendas numeros: 65, 114, 181,
237, 680, 739, 778, 1.487, 1.489, 1.591, 1.,626 e 1.854.
Ci~z~t~suzto
Braga.
S m g a i o Corrêa.
Pereira Lira.

-

-

-

Art. 40:

A comissão por sua maioria aceita a emenda n. 1.945
(art. 2O), avulso n. 28, pag. 18, çom a segurnte redação :
"Art. 4.0 Todos os poderes emanam do Povo, o em .nome d'Elle são exercidos." Ficam prejudicadas es ?mendas números : 238, 428, 739,
1.280. 1.848 e 1.912.
Czncinato Braga.
Sarnpazo Corria.
Pereira Lira.

-

-

-

Art. 5.0
A maioria da Comissão aceita a emenda n. 1.945 (artigo 3O) üvulso n. 28, pag. ia, salvo quanto ao § iO, para o
qual adota a emenda n. 780, avulso n. 22, pag. 59, ficando
o artigo com a seguinte redação:
"Art. 5P São Crgãos da soserania nacional, dentro dos
limites constitucionais, os poderes Legíslativo, Executivo e
Judiciário, independentes e coordenados entre si.
3 1.0 É vedado a qualquer das tr4s poderes delegar suas
atribuições.
8 2.0 O cidadão investidon em funções de um deles não
poderá exercer as de outro.
Prejudicadas as emendas niimeros: 15, 182, 183, 231,
239, 240, 394, 428, 541, 552,.632, 721, 739, 1.250, 1.266,
1.4 14, 1.848 e 1,9! 2.
Czncznato Brwa.
Sampaio Cmrêa.
Pereira Ltra.

-

-

-

Art. 60:
A maioria da Comissão propõe s supressão do art. 60.
oujn materia deve ser regulada nas "Disposições Gerais".

Ficam prejudicadas as emendas níimeros: 8, 14, 184,
478, 539, 681, 682, 691, 739, 749, 776. 581, 1.190,
1.250, 1.415, 1.636, 1.690, 1.766, 1.865, 1.901, 1.912 e
1.945.
Cincinato Braga.
Sumipaio Corrêa.
Pereira
185, 241,

Lira.

-

-

-

Art. 70:
A maioria da Comissáo propõe a ado~ãodo aeguínte
substitutivo :
"Artigo 7.0 Compete privativamente á Uníáo:
f
Estabelecer e manter relações com os Estados estrangeiros, e, no-interesse nacional, firmar com eles tratados e convenções e conceder-lhes passagem de fbrças pelo
terri tdrio brasileiro;
TI Declarar a guerr8 e fazer a paz;
iI1- Prov6r d defesa nacional, orgapizsndo e mantendo
f6rças armadas e determinando as condições gerais de utiIiza~ãod% fbrgas policiais dos Estados. em caso de mobilizaçáo ou de *erra, inolus~vegarantias, naste caso, sdbre
promoções, reformas e pensõas;
IV
Provhr tí policia e s#gurznpa nas fronteiras;
V
Fiscalizar a produc5o e o com6rcio de armas e de
qua!quer material de guerra, não sendo Ifcito produzf-10s
ou importá-los sem expressa permissão das autoridades federais competentes;
VI
ProvBr os servicos de correios e tele-oomunica~ õ e sno território nacionaI, facultada 6 União a outorga de
concessão para tais servrgos no trtlfego com o estrangeiro.
Esta disposição não impede a exploração direta pelas
Estados da rádio-comunicação, nos seus territórios, em uso

-

-

-

-

-

exclusivo dos serviços oficiais de sua administração; e bem
assim da telefonia, que poderá ser objeto de concessão estadual ou municipál;
VI1 - Btabelecer o plano aacíonal de viação f 6 m a e
de rodagem e regular o tráfego interestadual;
VITI - ExpIorar e fazer concess6es de vias fdrress que
Liguem diretamznte portos a fronteiras nacionais ou transponham os limites de um Estado;
UL - Criar alfandegas e entrepostos;
X
ProvBr os serviços de policia marftima e portuária, sem prejuizo dos serviços policiais do Estado;
XI
Fixa:. o sistema monetário, baseado em unidade
de moeda para o território nacional; cunhar moeda metálica
ou emitir mueda fiduciária; e instituir banco de emissáo;
XIT
Fiscalizar as operaçóes de bancos e de seguros;
XIiI - Estabelecer as diretrizes gerais da edumjáo
nacional ;
X W - Organizar a defesa permanente contra os efeitos das sêcas do nord8st.e;
XV
Organizar a administração dos territõnios, e dos
serviços a cargo da União no Distrito Federal;
XVI
Efetuar, de vinte em vinte anos, no máximo, o
recenseamento geral da população;
XVii
Conceder anistia;
XVIII - Regular a defesa sanítaria em geral, inclusive
n vegetal e animal;
XiX
Legislar sdbre:
a) o exercicio dos poderes federais e a execução desta
ConstituiyJo, decretando as leis organicas necessárias;
b) organização dos juizos e tribunais da União, e pracesso perante Bles;
C) sistema eleitoral da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive alistamento, processo de. eleições, apuração,
recurso de decisões, proc1aniay;ão dos eleitos e seus supl~ntes, e expedição de diplomas;
d) requisições civis e militares; desapropriações;
ej navegaçiio aerea, ficando as respectivas instalações Je pouso dependentes de autorização e fiscalização federais, de ac6rdo com o que á lei cumpre determinar no luterBsse da defesa econ6mica e militar do pais;
f ) direito penal; direito civil; direito comercia1; direito
aéreo; direitos autorais; .registros públicos; marcas de f&brica e patentes de invenção; e processo de falência;
g) com6rcio exterior B interestadual; instituições dc
crddito; operações de cambio e de transferhcia de valores
paro o estrangeiro; produção e consumo. podendo estabelecer as Iimitaçõerj exigidas pelo bem público; normas gerais
sbbre o trabalho;
h) bens do dominío federaI; caça e pesca; e defesa fiorestal;
i) condições de~oapacidade para a exercfoio de profissões liberais;

-

-

-

,

j ) naturalização, entrada e expulsão de estrangeiros;
passaportes; extradição; emigração e imigração, que poder8
ser limitada ou pro!bida, de acbrao com o interêsse nacional;
k) normas gerais sobre mineração, siderurgia e aproveitamento das águas, sernpre que estas, ou o transporte de
energia por elas produzida interessem diretamente a mais
de um Estado ou a serviços da U n i ã ~ ;
I ) sistema de pesos e medidas;
m ) viação férrea e de rodagem, ficando as estradas de
uma e outra naturezs, quanto ás condições t6cnicas de sua
construção e exploração, subordinadas ás disposições desta
Constituição, e ás normas que á legislação federal incumbem no interesse da defesa econdmica e militar do Pafs;
nl navegação marftima. fluvial e lacustre, ficando a de
cabotagem reservada exclusivamente aos navios nacionais, e
dada preferencia a brasileiros para os serviços de pratica-

gem;
o) portos e regime de sua exploração;
p) normas fundamentais do processo penal, civil e co-

mercial nas justiças dos Estados; do regime penitenciftrio;
da legislação rpral; da assísUncia social; e das estatisticas de
~ n t e d s s ecolctivo;
q) incorporação dos eelvfcolas
comunhão nacional.
Parágrafo Único. Os Estados terão preferencia para concessão, em seus territórios, de serviços portuários, de navegaçãc? aérea e de outros de utilidade pública; e para aquisição
de bens alienaveis da União.
Nessa conformidade, são julgadas prejudicadas na parte
referente ao art. 7 3 as seguiates emendas:

-

N.7, avulso i, pag. 9.
N. 13, avulso 1, pag. 12.
N. 17, avulso 2, pag. 1.
N. 39, avulso 3, pag. 2.
N. 40, avulso 3, pag. 3.
N. 41, avulso 3, pag. 3.
N. 42, avulso 3, pag. 3.
N. 66, avulso 4, pag. 6.
N. 83, avulso 4, pag. 12.
N. 115, avulso 6, pag. 7 .
N. 213, aviiiso 7, pag. 25.
N. 223, avulso 8, pag. li.
N .232, avulso 9, pag. 6.
N. 242, avulso 9, pag. 11.
N. 422, avulso 11, pag. 37.
K. 427, .avulso 12, pag. 3.
N. 433, avulso 13, pag. 3.
N. 436, avulso 14, pag. 1.
N. 438, avulso 14, pag. 2.
N. 458, avulso 15, pag. 1.
N. 459, avulso 15, pag. i.

. 460, avulso 15, pag.

N
N.
N.
N.
R.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

2.
461, avulso 15, pag. 2.
462, avulso 13, pag. 3.
474, avulso 16, pag. 1.
479, avuiso 16, pag. 5,
480, avulso 16, pag. 6,
481, avulso 16, pag. 6.
505, avulso 17, pag, 5,.
506, avuIso 17, pag. 5.
507, avulso 17, pag. 5,
508, avulso 17, pag. 6.
N. 509, avulso 17, pag. 6.
N. 510, avulso 17, pag. 7.
N. 511, avulso 17, pag. 33.
N. 514, avulso 17, pag. 9.
N. 535, avulso 17, pag. 20
A. 536, avuIso 17, pag. 21.
N. 537, avulso 17, pag. 21.
N. 538, avulso 17, pag. 21.
N. 540, avulso 17, pag. 22.
N. 553, avulso 18, pag. 13.
N. 606, avulso 20, pag. 1.
N. 649, avulso 20, pag. 42.
N. 692, avulso 21, pag. 20.
-N. 739, avulso 22, pag. 4.
N. 750, avulso 22, pag. 45,
N. 782, avulso 22, pag. 59.
N, 783, avulso 22, pag. .59.
N. 784, avulso 22, pag. 59.
N. 785, avulso 22, pag. 59.
,N.786, avulso 22, pag. 59.
N, 787, avuiso 22, pag. 59.
N. 788, avulso 22, pag. 60.
N. 789, avulso 22, pag. 60.
N. 790, avulso 22, pag. 60.
N. 791, avulso 22, pag. 60.
N. 792, avulso 22, pag. 60.
N. 793, avulso 22, pag. 60.
N. 794, avulso 22, pag. 60.
N. 795, avulso 22, pag. 60.
N. 796, avulsc 22, pag. 60;
N. 797, avulso 22, gag. 60.
N. 798, avulso 22, pag. 60.
N. 799, avulso 22, pag. 60.
N. 800, avulso 22, pag. 61.
N. 801, avulso 22, pag. 61.
N. 802, avulso 22, pag. 61.
. N. 1.051, avulso 23, pag. 17.

.

..

.

,.

N. 1.053, wulao 23, gag. 18.

N. 1.061, avulso 22, pag. 23.
N. 1.062, avulso 23, pag. 23,
N. i . 063, avulso 23, pag. 23.
N . 1 -064,avulso 23, pag. 25.
H. i . 065, avulso 23, pag. 25.
N. 1.066, avulso 23. pag. 26.
N. 1. 067, avulso 23, pag . 27.
N. 1.068, avulso 23, pag. 27.
N. 1.191, avulso 24, pag. 51.
3 . 1.201, avulso 24, pag. 57.
N. 1 -202,avulso 24, pag. 58
N. 1.203, avulso 24, pag. 58.
N. 1.204, avulsa 24, pag 5%.
N. 1.205, avulso 24, pag. 60.
N. 1.206, avulso 24, pag. 60.
N. 1.207, avulso 24, pag. 61.
N. 1.208, avulso 24, pag. 61.
N. 1.209, avulso 24, pag. 61.
N. i .210, avulso 24, pag. 62.
N. 1.211, avulso 24, pag. 62.
N. 1.212, avulso 24, pag. 63.

.

.

W. 1.263, avulso 25, pag. 4.
N 3.264, avulso 25, pag. 6.
N. i -283,avulso 25, pag. 12.
N. 1.284, avulso 25, pag. 12.
K. i .285, avulso 25, pag. 12.
N. 1.286, avixlço 25, pag. 12.
N. 1 .287, avulso 25, pag. 12.
N 3.387, avulso 25, pag. 30.
N. i .416, avulso 25, pag. 60.
K. 1.4í7, avulso 25, pag. 60.
N. 1.418, avulso 25, p8g. 60.
N. 1. 490, avulso 25, pag. 80.
N. 1.521, avulso 26, pag. 81.
N. 1.522, avulso 26, pag. 104.
N. i. 523, avulso 26, pag. 111.
N. 1.524, avulso 26, pag. 112.
N. 1.637, avulso 26, pag. 182.
N. 1.666, avulso 26, pag. 197.
N. 1.667, avulso 26, pag. i97.
N. 1.668, avulso 26, pag. 197.
N. 1.689, avulso 26, pag. 216.
N. 1.740, avulso 26, pag. 247.
R'. 1.767, avulso 26, pag. 272.
N. i -768, avulso 26, pag. 273.
N. 1.845, avulso 26, pag, 316.
N . 1.849, avulso 26, pag. 330.

.

.

N.
N.
N.
N.
N.

1.881, avulso 27, pag. 344.
1.886, avulso 27, pag. 359.
1.897, avulso 27, pag. 367.
1.912, avulso 27, pag. 373.
3.945, avulso 28, pag. 1.

N. 1.960, avulso 27, pag. 441.
Sampaio Corda. - Pereira Lira.

- Cincinuto Braga. -

A maioria da Comissão opina pela supressão do conteúdo deste artigo, por isso que sua mat6ria foi contemplada
em outros artigos. Assim, aceita as emendas supressfvas
números 438, 1.213 e, em parte, 1.845.
Ficam prejudicadas as emendas ns. 43, 186, 243, 422.
512, 550, 739, 803, 1.845 (em parte), 1.897, 1.912 e 1.945.
Ci)z~t~nato
Braga.
Sampaio Corr&a.
Pereira Lira.

-

-

-

Art. 90:

A maioria da Comissão propõe que o atual art. 9O do
Substitutivo seja assim redigido:
"Art. São permitidos acbrdos da União com os Estados
e destes êntre si, a bem da administração pública, podendo
ser reciprocamente cometidos serviços de um a funcion6rios de outro, inclusive em matéria de arrecadação de rendas, serviços policiais e estatfsticos."
Nota
A aprovação deste substitutivo impprta na supressão do 5 í0 do art. 7O do projeto substitutlvo em discussão.
Ficam prejudicadas as emendas ns.: 67, i96, 232, 668,
693, 739, 1.419, 1.490, L.525, 1.715, 1.912 e 1.945.
Ciwinato Braga.
Smnpaio Correa.
Pereira Lira.

-

-

-

-

Art. 10:

A maioria d a Comissão, tendo em vista as emendas
apresentadas e aceitas, propõe para este artigo a seguinte
redação :
"Art. 10. É vedado i3 yniiio e aos Estados:

a) criar distinçõeç ou preferencias entre naturais de
Estados diferentes ou entre Estados;
b ) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercicio de cultos religiosos ou ter relações de aliança ou de~endenciacom qualquer .culto ou igreja, sem prejuizo todavia da representação diplomatica junto ao Estado do Vaticano;
c) alienar bens ou conceder privil6gi0, a não ser em
virtude de lei especial;
d ) recusar f6 a documentos público; oficiais;
e) negar a cooperagão de seus funcion8rios no interesse dos serviços públicos correlatos;
f.) estabelecer. ou arrecadar quaisquer rendãs com inobservancia de preceitos desta Constituiçãon.

-

Nota
Esta emenda substitutivs torna prejudicaáas
as segilintes emendas ns.: 44, 245, 433, 502, 533, 554, 595,
739, 804, 805, 1.045, 1.288, 1.289, 1.420, 1.421, 1.422, 1.490,
1. .526. 1-866 e 1.945.
Cincinato Braga
Sampaio Corrba.
Pereira Lira.

-

-

.-

Art. 11:

A maioria da Comissão, aceitando a sugestão contida
na emenda n. 246, avulso n. 9, pág. 13, opica por bste
dispositivo :
"Art. 11. 2 obrigatória para os Estados e Municípios a
nomenclatura dos cargos e funções adotada nesta Constituição, ou nas leis sdbre serviços sujeitos a normas federais".
Prejudicadas as emendas ns. 246, 1.912: 1.290, e 1.713.
Cincinato Braga.
Sampaio Corrêa.
Pereira Lira.

-

-

-

A maioria da Comissão propõe um texto resultante da
possível concilía~ãodo substitutivo com as emendas apresentadas. Foram aproveitadas, rotadamente, as de n. 806,
avulso n. 22, ptlg. 61, n. 1.046, avulso n. 23, pág. 14, número 1.423, awilso n. 25, p&g. 61, 1.424, avulso n. 25, pttgina 62 e n. 1.945, avulso n. 28, ptíg. 5.
O texto, a que a maioria chegou, é o seguinte:
"Art. 12. A União não intervirá em neg6cios pecu-,
Iiares aos Estados, salvo:
I, para manter or integridade nacional;
II, para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado
em outro;
III, para pbr termo a grave comogão intestina;
TV, para garantir o livre exercfcio de qualquer dos poderes públicos estaduais;
V, para assegurar a observancia dos princípios constitucionais m6ncionados no art. (123 do projeto) e a eTecução das leis federais;
VI, para reorganizar as finanças do Estado, quando,
sem motivo de força maior, cessar por mais de dois anos
consecutivos o scrvigo de sua dfvida fundada;
Vil, para execução de ordens e decisõss dos juizes e
tribunais federais.
I ,L0 Para assegurar a observancia dos princfpios constitucionais, assim como para a hipdtese do n. VI, a intervençáo será determinada por lei federal, que Ihe fixará a
amplitude e, quando f6r o caso, a duração, prorrogdvel por
nova lei especial.
3 2.0 No primeiro caso do n. V, a intervenção 96 se
efetivar8 depois que a Cdrte Suprema, mediante provocaçáo
(do Procurador Geral da Rep6blica. tomar co~hscimentoda
lei local a r y i d a de infringente desta Oonstituição e lhe declarar a inconstitucionalidade
$ 3.0 São incluídos no n. IV: a) o obst8culo 6 execubão de leis e decretos do-poder legislativo e á de decisões e
ordens doa juizes e tribunais; b) o não pagamento iqjusti-

.

,

'

ficado, por mais de ires meses, do mesmo exercicio financeiro, a membros do poder judiciário.
g 4.0 A intervenção não suspende a vigencia das leis d o
&tado, executadas as que a motivaram, e s6 temporariam,ente inteitrompe a >exerqício das atoridades legitimas
cujos ai% Ibe deram causa.
8 5P Para o caso do n. VI1 e para garantir o livre .exercíqio do Poder Judiciário local, a intervenção ser& requisitada ao Poder Executivo Federal pela Cbrte Siiprema, ou
pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, oonforme o
caso, podendo cada qual dêstes designar o juiz que t o r n ~
efetiva ou fiscalize a execução d a orderxi ou decisão.
S 6P Compete ao Presidente da República:

a) executar 3 intervenção determinada pelo Poder Legiclativo Fcdcral, ou requisitada pelo Poder Judiciário;
b ) intervir: para assegurar a execução das leis federais,
nos casos dos nç. I e 11; no caso do n. 111, com prévia autorização do Conselho. Federal, e bem assim, por solicitação
dos Poderes Legislztivo ou Executivo locais, no caso do número TV; sujeitando sempre seu ato á aprovação imediata
do Poder LegísIativo.
Ficam prejudicradas estas emendas :
. Ns. 116, 147, 247, 248: 447. 551, 555, 694, 695, 739, 806,
807. 808. 809, 810, 811, 812, 813, 1.046, 1.052, 1.214, 1.250,
1.29í, 1.292, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.527, 1.867,
1.912 e 1.945.
Cincinuto Braoa.
Sampaio Cmt?a.
PPercirír Lira. .
Art. 20:
A maioria da Comissão adota a emenda n. .1.945, avulso n. 28, pdg. 4, que cm sua essencia contém cis dispositivos
feUzss da emenda n. 1. 260, avu16o n. 24, pág. 97, com altcraçbes sugeridas pelas emendas ns. 194, avulso 7, pág. 17,
n. 558, avuIso 18, pág. 15, n. 739. avulso 22. PAR. 63,
niimero 830, avulso 22, pág. 63, n. 831, avulso-22, pág. 63,
n. 1.533, avulso 26, p&g. 125 e parágrafo 6nico da emew
da n. 1.913, avulsci 27, pág. 375.

-

-

-

Assim, propõe í!stii redação para o art. 20:"Art.
União :

São do domfnio públic'o ou pati-imonial da

a) os bens que lhe pertencem pela Iegislaç%oem vigor;
b) os rios e lagos, navegíiveis ou não, uma vez que banhem mais de um Estado, ou sejam limitrofes com outros
países, ou n eles se estendam;
c) as ilhas fluviais L lacustres nas zonas fronteiriças."
Prejudicadas as emendas: ns. 18, 194, 254, 558, 685,
739, 830, 831, 1.0f8,.1.260, 1.533, 1.592, 1.849, 1.912 o
1 .945.
Cinctnato Braga.
Sampaio Cow@a.
Pereira
Lira.

-

-

-

Art. 21:
-i maioria da Comissão opina para 'que'seja adotada
. este dispositivo:

VI-Difundir
a instrução pública em todos os seus
graus." - Cincinato Braga.
Sampaio Corrêa.
Pereira

-

Lira.

-

Artigo ...
A maioria da Comissão propõe o seguinte texto, resultante dc estudo de várias emendas, notadamente a de número 1.945:
"Artigo. 33 vedado aos Estados:
I- Rejeitar a moeda legal em circulação;
I3-Denegar a extradição de críminosos, reclamada de
a d r d o com as leis da União, pelas justiçês de outros Estados
ou do Distrito Federal."
Cinctnato Braga
Sampaio
Cw&a

- Pereira Lira. -

Artigo

-

...

A maioria da Comissão, atendendo á sugestão da emenda

n. 1.912, avulso n. 27, pág. 375, propõe a ado~ãodo seguinte
artigo, a ser inclufdo logo após Aqueles que caracterizam os
bens da União e dos Estados:
'Artigo. Os bens da União, dos Estados e dos Municipios são imgrescritfveis."
Cincindo Braga. - Sampaio
Cm&a

- Perei~aLira -

Artigos novos :
Onde convier no titulo I:
F, maioria da Comissão, tendo em visia algumas sugestões contidas em varias emendas, notadamente na de n. 1.945.
sugestões que, no projeto, ou não estavam incluidas no Tftu10 I, ou, mesmo, não figuravam, propõe os seguintes novos
artigos, para serem considerados em lugar próprio:
"Artigo. 13 facultada aos Estados a criação de um br@o de assíst4ncia tecnica á administração municipal e de
fiscalização de suas hnanças."
"Artigo. É facultado aos Estados intervir nos Municfpios, afim de regular as suas finanças, quando se verificar
impontualidade nos serviços de emprdstimos garantidos peIo
Estado, ou falta de pagamento de sua. divida fundadada por
dois anos consecutivos, obser~ada:~naquilo que forem aplictiveis, as normas dos artigos. .. (os de interven$áo)
"Artigo. O Distrito ~ e d e i a l6 administrado por um
Prefeito, escolhido em eleição direta, cabcndo as funções deliberativas a uma Camara Municipal eletiva.
Parágrafo único. Compete á União decretar a lei organica do Distrito Federal."
Cincinuto Braga. - Sampaio
C d a .

- Pereira Lira.

'

-

As emendas ns. 1.652, 1.252, 1.015, 701, 406, 383, 256,
2114 e 130 estão prejudicadas, em vista dos pareceres anteriores da Comissão. - Cincinato Braga
Sampaio Corr&a.

- Pereira Lira.

Elaboração do orçamento
do projeto.

-

- Arts.

57 a 59 e 60 a 66

Discrimina-çáo de Rendas
PARECER DA COMISSHO

Arts. 13, 14, 15, 16, 18 e 19.
A maioria d a Comissão adota os artigos seguintes, em
substitui~ãoaos de ns. 13, 14, 15, 16, 18 e 19 do projeto
substitutivo; e propõe que a matéria riêles versada constitúa o "Capitulo II
Das Rendas Públice~",ficando os artigos 1" a 12 e 19 a 21 do substitutivo subordinados, no Título I, ao s ~ b s t í t u i o"Capttulo I
Dos poderes em geral".
Ficam, assim, prejudicadas as emendas ns. 57, 68, 94,
215, 223, 224, 234, 249, 250, 251, 252, 253, 340, 341, 392,
,432, 436, 465, 482, 493, 500, 501, 530, 531, 532, 534, 556,
557, 598, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 664, 684, 696, 751, 752, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824. 825, 826,
827, 828, 829, 1.028, 1.054, 1.06% 1.183, 1.215, 1.260,
1.276, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1..297, 1.238, 1.397, 1.f08,
1.409, 1.410, 1.411, 1.474, 1.479, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531,
1-532, 1.640, 1-641, 1-660, 1.677, 1.680, 1-705, 1-706, 1.707,
1.708, 1.712, 1.720, 1.721, 1.816 ou 1.817, 1.847, 1.858,
1.868, 1.881, 1.911, 1.922, 1.945, 1.946 e 1.949.
A adoção da emenda proposta importa em aceitar os artigos das Disposições Transitdrias", anexos a aste, e que com
aquela formam sistema. - Cincinato Braga.
Sampaio
Corrêa.
Pereira Lira.

-

-

-

-

CAPÍTULO 11
DAS

Artigo.

RENDAS

P~BLICAS

São rendas privativas da União:

I- Impostos : a ) de importação de mercadorias proce-

dentes de países estrangeiros; b) de consumo de quaisquer
mercadorias, excetuado; os combustíveis de produção nacional para motores de explosão; c) de rendimentos e proventos
de qualquer espkcic, erecetuada a renda cedular da propriedade rural; d) sbbre transferência de fundos para o estrangeiro; e) de salo, quanto aos atos emanados de seu governo
o aos negócios de sua economia, ou regulados por lei federal.
a) de telégrafos, de correios e outros ser11-Taxas:
v i ~ o sfederais; b) de saída e estada de navios e aeronayes,
sendo livre o comercio de cabotagem ás mercadorias- nacionais e ás estrangeiras si3bre que haja sido cobrado imposto
de importação.
Artigo. São rendas privativas dos Estados :
'
I Impostos : a) sdbre propriedade territorial, exceto
a urbana; b) sdbre transmissão de propriedade -causa-mpflis;
c) sobre transmissão de propriedade imobiliária znter-vzvos,
incIusive sua incorporação ao capital de sociedade; d) sdbre
vendas e consignações efetuadas por industriais, produtores
ou comerciantes, competindo á legisla~ãoestadual regular a
isenção em favor dos pequenos produtores; e) sdbre indústrias e profissões, exceto sobre a profissão de agricultor e
criador; f ) s6bre selo, quanto aos atos emanados de seus
govdrnos e aos negócios de sua economia.
I1 Taxas sobre serviços estaduais.

-

-

Artigo. São rendas privativas dos Municipios :
I Impostos : a) sbbre licenças; b ) sBbre propriedade
predial urbana; c ) sobre diversões piiblicas; d ) sobre ind6strias e profissões agrícolas e pecu$rias..
I1 -Taxas sobre serviços municipais.
Artigo. São rendas privativas do Distrito Federal as
atribuidas pelos arb. . . aos Estados e Munícfpíos.
Artigo, Os tributos fiscais s6 poderão ser cobrados em
virtude de lei, e dentro de cinco anos, contados do xíltimo dia
do exercicio financeiro em que forem devidos; e as multas
fiscais s6 poderão ser estabelecidas em regulamento, desde
que a lei as autorize e Ihes determine o limite.
Artigo. O produto de multas fiscais será integralmente
recolhido aos Tesouros Federal, Estaduais e Municipaes, conforme o caso, vedada a quem quer que seja a participação
nelas.
Artigo. Os impostos federais serão uniformes para todo
o terriurio nacional, sendo vedadas distinçóes em favor de
portos de uns contra outros Estados; do mesmo modo, os
ímpostos dos Estados e Municfpios serão uniformes paw os
respectivos territórios.
Artigo. É vedado aos Estados e Municipios tributar bens
e rendas federais, ou serviços a cargo da União, e reciprocamente; 6, outrossim, vedado aos Estados tributar Dens s rendas municipais, ou serviços a. cargo dos Municipios, e reciprocamente.
Parágrafo unico. São excluidas da disposiçiio deste artigo as taxas remuneratdrias devidas por concession6rio.s de
serviços publicas.
Artigo. É vedado a Estados e Municipios estabelecer
diferença tributária, em razão da procedência entre bens de
qualquer natureza.
Artigo. São vedados os impostos de exportação para o
estrangeiro, e bem assim os interestaduais e intermunicipais,
que, a qualquer título, gravem ou perturbe= 3 entrada e a
saida livres de pessoas e bens em qualquer Estado ou Município, ou dos veículos que os transportem.
Artigo. A União e os Estados poderão criar outros impostos, alem dos que Ihes são atribuidos privativamente.
Si 1." A arrecadação dos impostos de que trata este
artigo será feita pelos Estados, que entregarão, dentro do
primeiro trimestre do sxercfcio seguinte, trinta por cento á
União e vinte por cento aos Municfpios, onde se fizer a coleta. Se o Estado faltar ao pagamento devido á União ou aos
Municfpios, o lancmento, a arrecadação e a distribuição
passarão a ser feitos pela União, que, nesse caso, atribuirá
trinta por cento ao Estado e vinte por cento aos Municipios.
8 2." Incorrer50 em orime de responsabilidade o Presidente da República e o Ministro da Fazenda que deixarem
de dar pronta e exato cumprimento ao disposto neste artigo.
Artigo. I3 vedada a bi-frlbutagõo, prevalecendo o imposto lançado pela Unilio quando a wmpet8aola fbr oonoorrente.
. I :1 Sem prejuizo de reauroo judloial, inoumbe ao
Conselho Federal, ex-oficio ou mediante ual uer prwocação de contribuinte, declarar a exíst8noía a b -tributagslo e.
determinar a prevalência de um 86 dos tributo#.

-

.

% 'i

,

- 18 emenda n. i .945, avulso 28. pág. 28, subordinados ao titulo
"Mcção IVn "Do Tribunal de Contas"; substituindo-se, no
artigo competsnte da emenda n. 1.945, as palavras "de que
resulte" pelas palavras "que jmporte em oompromieso den;
e mantendo mais o art. 66 do pro~e-. Assim, foi atendida a
emenda a 739.
Prejudicadas as emendas :
484, avulso 16, pág. 7.
N.
503, avulso 17, pág. 4.
N.
563, avulso 18, pág. 17.
N. 1.031, avulso 23, pág. 1.
N. 1 ,119, avulso 24, pág. 24.
N. 1. 120, avulso 24, phg. 24.
N. 1.246, avulso 24, phg. 83.
N. 1.249, avulso 24, phg. 87.
3. i -319, avulso 25, p*.
16.
N. 1.550, avulso 26, pág. 136.
N. 1.551, avulso 26, pág. 136.
N. 1.831, avulso 26, pág. 312.
N. 1.920, avulso 27, pág. 379.

-

.

Ns. 882 a 892, avulso 22, p8gs. 68 e 69.
Sampaio Correu. - Paeira Lira.

Braga.

-

- Cincinato

33mendas ao anteprojeto de Constituição - Capitulo
Parte Geral, Divisáo de rendas, elaboração de
orçamentos, tomada de contas, registro e fiscalização de mesas.

-

Titulo I
Da organízação federal.
~ e t r aE do n. 1 0 do art. 7O.
Redija-se :
"Navegação de cabotagem para cargas e passageiros,
.gratioagem de pórtos, barras e rios, assegurada il primeira
.a exclusividade dos navios nacionais, isto é, aqueles cujos
armadores, proprietarios, comandante e oficialidade, e, pelo
menos, duas terças partes de suas guarni~õessejam de brasileiros natos, quanto a segunda ser exercida somente por
brasiIeiros natos;"
Luiz TiSala das Sessões, em 14 de Março de 1934.
ve&.
Cunha Mello. Previ a alteração da redação numa
.das minhas restri~aesao substitutivo. Alfredo da -ta.
Joaquim Magalhbes.
Arrtcda Falcáo.
Cunha Vmconceltos.
Alberto Diniz.
A w d Peixoto Jdnior.
Lem,gruber Filho. - Aariio RebeUo.
Ruy Santiago.
Domii+
gos VeiLasco.
Godofredo Menezes. - Leandro Maciez.
Zuncberto Moura.

-

-

-

--

-

-

-

N.
Capitulo I
&t. 6 O

-

-- -

8

- Da organização federal.

- 5 único.

Redija-se :
"Não poderá ssr modificada a bandeira naoiona1,-poden,do por lei ordintíria ser criado um pavilhão commemial."
Luh
Sala das Sessões, em 14 de Março de 1934.
TireUi.
Cunha MeUo A emenda resume uma das minhas
sestricções ao substitutivo da Comissiío Constitucional.
Alfredo da Matta.
AbeZ Chennolrt.
M d n o Cherncont.
Ecimar da Silva.@a~valho. Joaquim Magalhães.
iüartias e SZlva. Subscrevo a primeira parte, pois entendo que
não precisamos de pavilhgo comercial. - Arruda Falcáo.
.Alberto Diniz. - Amara1 Peixoto JzlnÊor.
Lewruber
.Filho.
Ruy Santiago.
Domingos Vellasco.
GuiZherme Plaster.
Vasco cte Toledo..
João Pinheiro.
Godofredo díenezes

-

-

-

-

-.

-

.

-

-

-

-

-

-

- -

O preambulo qce precede ao titulo 1 4 redija-se:

N6s, os representantes do Povo Brasileiro, pondo nossas
confiança em Deus, e reunidos em Assembléia Constituinte,.
para organizar um regime democrático, que assegure a unidade nacional, a liberdade, a justiça e o bem estar social e
econ6mico da Nação, decretamos e promulgamos a seguiuie
Constituição da Repóblioa dos Estados Unidos do Brasil.

Satisfará, naturalmente, 6 alma cristã brasileira, trsbalhadora, bondosa e pacifica que haja no preambulo d&
sua Constitui~ãouma palavra de pensamento no Criador, embora se escreva nas táboas da sua lei: a independhncia dos.
dois poderes espiritual e temporal e em obediencia ao pr6prio principio do livre arbitrio: a liberdade dos cultos s
das concih%ias.
Sala das Sessões, 3 de Maqo ds 1934.
Mario de Aa v i e r de Oliveira.
JRamos. - Atcgwto de Lima.

F m e i T a de Souza. - Costa Fernand.es. - Arruda Camura.
~ o g u e i r aPenído. - Luiz Cedro. - A W o Bastos. Fredenco João Wolfenbutelt. - H. Annes Dias. - Demetrio
Mercio Xazrier . - Moraes Paiva. - Arrclda Fale&. - MaTio Chermont. - Zren&o Joffity. - FiQueiredo Rodrâgues.
- Leão S m p a i o . - Corr&a de Oliveira. - Euvaldo Lodi.
- Jones Rocha. - Godolredo M m z e s . - G a t ã o & Brito.
Olegario Marianm. - E. Tebeira Leite. - Acur&
Torres. - Godofredo Vianna. - Leoncio .Galrbio. - Barreto Campello. - Leandro Pinheiro. - Rodrigues Moreira.
- A g a m e m m Magalhães. - Herectiano Zenuide. - AbeZurdo kíarinho. - Magalhães de Almeida. - Miguel Couto.
A.lberto Dz'niz. - Alfredo da Matta. - Alvaro Mah. Lemgruber Filho. - Arlindo Leoni. - Vieira Marques. P. Matta Machado. - Mario Domingues. - Alde S m p a i o .
Souto E'iLho. - F e m n d e s Tavora. - C W n a t o Braga.
Oscar Rodrigues Alves. - José A1meid.a Canulrgo. -Abelardo Vergueiro Cesar. - José de Scí. - Alexandre Siciliaw J ~ n i o r .- Cunha Hello. - José Ulpiam. - Car-'
lota P. de Queiroz. - Sarros Penteado. - Carlos de Moraes Andrade. - .Waldemar Falcão. - Generoso PonceFilho. - João Penido . - Campos do Amaral. - Josd Braz.
- Carneiro de Rezen.de. - Delfim Moreira. - Martins
Soares. - Lacerda Pinto. - Alòerto Roselli. - João a.
Silva Leal. - Augusto Corsino. - Oliveira Passos. Edmar da Silva Carvalho. - David Meinicke, - Luiz Su-eu amos - Solano da Cunha. - Aarão Rebelto . Clemente e rado. - CeZso Machado. - B u e n c
cupira.
-=--%m
.Branddo. - Gabriel de R. Pas8os. - Pedro Aleixo. Renato Barbosa. - Pedro Veruara. - Moura CmaZho. -

-

Adroaldo Mesquita da Costa.
Manuel Hyppolito do Rego.
- Josd Carlos de Macedo Soares. - Daniel de Carvalho.
F. Negráo de Lima.
Augusto Simões Loper.
Raut
Bittencourt.
Kenrique Bayma. - Francisco de Moura.
Polycarpo 'Jiotti.
Chn'stiano Machado.
Perna*
Magalhães. - Domiwos VeUasco.
Milton de S. CarvaRocha Faria. - Furtado de_ Menezes.
Leeindp
lho.

-

-

-

-

-

-

-

-

- 21 4'oelho. - Augusto Viegas. - João Beraldo. - RauZ Sd.
J. Jacques Montandon. - h c u r g o Leite, - José ALkm i m . - A&zo Haciel. - Biaa Fortes. - Cardo80 de
die2la. - CarZos Reis. - Odon Bezerra Cdvacanti. Augusto Cavakanti. - Victor Russomano. - 1 AnurraZ
Peixoto. - Christovão Ba~cellos. - Nílo & Alvarenqa.
Hello Franco. - J. E. de Macedo Soares. 1Eenrique Dodswmth. - WaLter James Gosling. - Mario MG
nháes. - Veiga Cabra.?. - Cardoso de M e b Netto. - Aseanio Tubino, - Valente de Lima. - Antonio Mach.ado. Augusto Leite. - A. Konüer. - Ribeiro Junqtceira. S i W da Cunha. - Mario Wathelly. - Etcgenio Monteiro
& Barros. - Carlos Gomes & Oliveira. - Izidro & Vcu.conceUos. - Jehovah Motta. -4.J
B o m a t o . - Valdomiro Magalhães. - Ckmentz Maruani. - E e r g i W Cavalcanti. - Jaão Pinheiro Filho. - L i m de Moram Leme.
WaLdemar Motta. - Humberto Moura. - Luiz TireUi.
--Deodato Maia. - Roberto Sintmsen. - AbTeu ~ S o d ~ d .
Sebastiao de Olivei~a.- Eugo Napoleáo . - Mario Caiado. - Ca~ZosLindenberp. - Th. Monteiro de Bamos Fi.Lho. - N a o de Macedo. - E. Pereira C m i r o . -1 F w
Anrado. - R Pinheiro Lima. - Betmiro de M ~ & ~ T oSzloa.
s
Art. 10 5 único. Suprima-se.
I4

Sala dm Sessões da Assembldia Nacional Constituinte,
de Março de 1934.
Godof~edoViana.

-

Art. 7, n. 10.
Substitua-se pelo seguinte: "Compete privativamente
'União: 10) legislar sbbre - a) direito civil, direito comeroial, direito penal, direito aereo, e sbbre o processo de
falbncias, letras de cambio e notas promissbrias, hipotécas
.e casamento civil".
Gala das Sessões da Assembldia Nacional Constituinte,
.14 de Março de 1934. - Godofredo Viana.
I

11'. 14
Act. 6, Parágrafo único. Suprima-se.

Sala das Sessões da Assembldia Nacionsl ~onstit$nte,
1.4 de Marco de 1934. - Godofredo Viana.

Art. fio. Substitue-se pelo seguinte: "São órgãos da
-Soberania Nscionsl o Poder Legislativo, o Executivo-ie, o
Judiciario, 'harm3nicos e independbntes .dntre sin. .
Sala das Ses$6e~da Assembl6ia Nacional constituinte,
$4 de Margo de 1934,
Godofredo Viana.

-

Acrescente-se ao número 6, do art. 7O:

...

e determinar as oo@ições gerais a que devergo se
8ubmete;r as estradas estadual8

.

A medida importa em dar ao govbrno da União oa meio&
de coordenar condiçZies técnicas, traçado e tr8fego das via&
de comunioa@ío, atendendo sempre 8 eventualidade da mobilizaçiio nacional.
F e m a d o Xwalh8er.

-

N.

18

horescente-se B letra e, do art. 20:

...

e 11Jias oceanicm, se nscùssibias 6 defesa naoional,
indenizados os Estados possuidores desta8 ilhas..
Jwtifk~bo
As ilhas oceanicas são bases estratdgicas de grande interesse para a defesa nacional. E basta esta razão suprema-

- F m n d o kíagctlhdíes.

Ao art. 70, inciso 7:
Redija-se assim: fixar o plano nacional de educagão,
em todos os gráus e ramos e as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos :de pnsino secundário,
profissional e compIementar e dos institutos de ensino superior, exercendo stbre Bles a necesstiria fiscalização.
Sala das Sessões, 16 de l a r g o de- 6.934...
Ra11 Leitão.
da Cunha.

-

Ao art. 7O, inciso 8:
Redija-se :
Efetuar de vinte em vinte anos, no máximo, o recenseamento gera1 do pafs.
Rml LeitãoSala das Sessões, i6 de Março de 1934.
da Cunha.

-

Ao a& 70, inciso 10:
Substitua-se, nas siglas Q e: m, "podendon por "devendon..
Sala ãas Sessaes, i6 de Marw de 1934.
Raul Leitáe

da Cunha.

-

Ao art. 70, inoiso 10, 1 50:
.Redija-se :
Compete aos Estados e aos Municípios a organização e
o ousteio de estabelecimentos e institutos de edumáo..
Cabe B Uni(io instituir e manter eçtabelecímentoa de ensino complementar e institutos de ensino superior..
Sala das Sessões, 16 de Marco de 1934.
Iiaul Leitbo
da Cunha.

.

-

.

.

Cabe í l União, aos Estados e aos Municipios..
Parágrafo único. A ação supletiva do Estado e da União
verificar-se-á onde e sempre que a deiiciencia de recursoe
locais a reclame.
Sala das Gessões, i6 de Março de 1934.
Raul Leitão

-

da C u n h .

N. 44
Ao art. 10:
Amres-ntar :
h) dar em penhor as rendas públicas ou assumir compromissos, externos ou internos, que n f o sejam resgaiáveu
em moeda nacional.
Sala das Sessões, 16 de Março de 1934.
Raul Leitáo
da Cunha.

-

1 2O, do art. 13, redija-se:
"O produto das multas não poderá ser atribuido,'no
todo ou em parte, e por qualquer titulo, a funcionános ou
outras pessoasn.
O regime fiscal brasileiro padece do grande mal de atribuir a funcionários e denunciantes o produto total ou parcial das multas por inobservancia ou infragão de dispoações tributárias. Tem sido a fonte permanente de escanda10s e não raramente de perseguições a contribuintes, que
exercem o comdrcio ou a indtistria, os quais, ainda que comtinuamente fiscalizados pelos funcionhrios competentes, $0
v6m envolvidos em processos administrativos por preteqdidas sonegações de impostos em annos remotchs. A8 interpref
tagões estravagantes dos textos fiscais favorece, por. outro
lado, a imposição de multas pesadfssimas, que arrumam a
economia dos contribuintes. Chegou-se no Brasil ao ponto
'

de se recompensar a magistratura, incumbida de julgar os
feitos da Fazenda Pública, com uma parte dessas muitas.
Isso felizmente jtí acabou.
A emenda visa impedir que o produto das multas possa ser por lei ordinária atribuído a quaisquer funoiontírios
ou mesmo a outras pessoas. Pertencerá integralmente tí Fazenda Pública.
Parece-nos que assim se evitará que, sob outra modalidade, continue o abominável regime.
Sala das Sessões, 16 de Mareo de 1934. - Rocha Faria.
Milton Carvalho. - Oliveira Passos.
Paulo Filho.

Figueiredo Rodrigues .

-

-

Ao art. 3O:
Redija-se do seguinte modo:
Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se
ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem
novos Estados, etc.
Jwtifâcmo
A linguagem da emenda A a da Constituieão de 189i.
E 6 a do anteprojeto. Deve ser aproveitada porque mals

elegante que a do substitutivo .
Gala das Sessões, em 17 de Marl;o de 1934.

Silva.

-Amld

Ao 5 70, do art. 7O.
Substitua-se pelo seguinte :
Cabe aos Estados em geral todo e q u a l q ~ e rpoder, ou
direito, que lhes não seja negado por cláusula expressa ou
implicitamente contido nas cl6usulas expressas desta Constituição.
Basta reproduzir o artigo do substit~tivopara o neoessário confronto: "Cabe aos Estados, em geral, todo e qualquer poder, ou direito, que lhes não seja negado por cl8usula expressa, ou implioita contida nas olAusulas expressas
desta Constituigão". A emenda 'aproxima o dispositivo da
linguagem da Constituigão de 1891, evidentemente superior
nésse ponto.
Sala das Sessões, em i7 de Março de 1934. - A m i d
'

Silva.

Ao Titulo I. Da organizaeiio federal.
Suprimam-se as duas palavras finais do art. gO.

.

wescente-se

onde couber :

Art.
A União prestará, quando lhe solicitarem, auxílio aos Estados, que tenham mobilizado forças consideraveis ou organizado expedições para garantir a paz e a ordem nos campos, assegurando a vida, a propriedade e o trabalho das populações rurais.
Justificação
O projeto substitutivo procurou orientar-se, como se
orientara o anteprojeto, "no sentido da fixagiio do homem
no campo a bem do desenvolvimento econbmico do paisn.
Atendeu á colonizwáo, ao aproveitamento das terras, á
defesa contra a seca, 9, imigração e aos serviços de vigilancio vegetal e animal.
Desatendeu, porém, aquilo que vem faltando, principalmente, ao homem nos sertóes: garantias para a vida, a propriedade e o trabalho.
O caso não comporta so!ugão estadual
já o demonstrou longa, sangrenta e dolorosa experiencia.
Facultar, tanto á União quanto aos Estados, como faz o
substitutivo, "celebrar acbrdos, sem caráter politico, para
os f i do~ art. 73 5 I*, e especialmente para uniformização
d e leis, regras ou praticas, arrecadação de impostos, permuta de informações, oriagão, desenvolvimento OU exploracão de servigos, no interesse geral, inclusive repressão da
criminalidade sertaneja organizada "6 coisa diversa da que
augeriu, em tempo oportuno, a bancada baiana. E é não
enfrentar o angustioso problema em que se debate o nordeste.
Haja vista, zutes de tudo, a grande infelicidade desta
expressão : "criminalidade sertaneja organizadan.
Que se facultem, á. União e -aos Estados, Asges ac6rdos
quanto aos diferentes fins enunciados no dispositrvo transcrito, inclusive a "repressão da criminalidaden. Nada mais
razoavel . Da criminelidade, pura e simplesmente. Da crimiealidade em geral. Da criminalidade que aflora nos campos e reponta nas ruas, deserta os vilarejos e estarrece as
capitais, assombra o litoral como domina o interior.
Na palavra "criminalidade" cairá, forgosamente, o ponto final do art. gO, do projeto.
Dê-se, entretanto, remédio
não mediante aodrdos falfveis e facultativos, mas por meio db auxfiio obrigatório
aos governos estaduais, que se empenharem decididamente
na repressão do banditismo
d&-se remedio & situação de
cinco unidades federadas em cujo s610 h5 muitos anos se
imprime um rastro de sangue, pavor e desolaç80, com os
mais graves danos para a economia nacional.
Sala das Sessões, em i 7 de Março de 1934.
Amold

-

-

-

-

Silva.

N.

68

Ao Q 2P do art. 13.
Substitua-se pelo seguinte :
4
.

O produto das multas não pode ser atribuido, . o todo
.OU em parte, a quem verificar a infragão que Ihes de oauaa, nem a quem as impuser, confirma? ou arrecadar.

Emendanda o anteprojeto do Govlerno wvisório, abancada pauTista e a bancada baiana
esta num longo trabalho, do Sr. Clemente Mariani, s6 em parte aproveitado
lembraram que se vedasse "a concessão de percentagem a
funcionários 86bre a arrecadação de multas fiscaisn.
A primeira dessas bancadas justificou a medida como
"um principio de moralidade administrativa que precisa ficar expresso na Constituiçãon. E a segunda p6s em eviddncia a triste situacão do contribuinte, "vítima indefesa em!
face dos fiscais, sob a confusso dos regulamentos de impostos, todos os dias alterados num ponto, interpretados da ma-.
neira mais diversa por atos, avisos, circulares e portarias".
Corresponderam as duas emendas a uma das eugestões.
da ilustre comissão de estudos constitucionais organizada
pelo Instituto de Engenharia e outras altas corporaç8es de
São Paulo. E visaram extinguir um mal que se agrava s
acentua em toda a extensão do tFrriMrio brasileiro, oprimindo
o comercio e a indústria e provocando, aiA, repetidas vezes,
a desordem e o crime.
NBo parece razohvel que se estimule o agente fiscal a.
deixar de instruir e guiar o contribuinte, levando esse agen-.
te, pelo interdsse rnorietário, a preferir um regime de contravengões constantes & normalidade do tributo regularmente
satisfeito.
É de justiça que a multa puna o contraventor coneiênte.
Niío d justo, co entant~,que o agente fiscal se locuplete com
a multa.
Por todas as razões expostas a douta comissão dos 26.
deu guarida Bs citadas emendas no 5 2 O do art. 1 3 do substilutfvo que apresentou ao anteprojeto: "o produto das mullas não poder4 ser atfibuido, no todo GU em parte, aos funcionBrios m e as impuserem ou confirmaremn.
Gucede, porem, que niio d beneficiado pela multa, no regime atual, quem a impõe ou confirma. Be~efici~zdo
6 o funoioncirio que verifica e reduz a tdrmti h infraçgo. esse funcionário se julgará, entretanto: a salvo do dispositivo. Dai a
emenda, que fecha todas as portas 6 ganancia da fiscalização pouco esorupulosa .
Sala das Sessões, em 16 de Março d6 1934.
Arnotd'

-

-

-

Silva.

N. 73
Ao i0 do art. 62: .
Onde se diz de que resulte pagamento a ser feita pelm
Tesouro; diga-se: de que possa resultar pagamecto pelo Tesouro.

Justificaçáo

Para maior concisão da linguagem.
Sala das Sessões, 1 7 de Marco de 1934.

- Arnold Silva.

Ao art. 70, n. 3: Incluir após as palavras ('cabos submarinos" o seguinte : "Radiocomunicação".

Ao art. 70, n. 10, alinea b: Exclua-se a palavra "r$iocomunicaç8esw, constituindo-se outra alinea nos seguintes
t6mos :
"Comunicações postais, telegráficas, telefdnicas, radiotelegraficas, radiotelefdnicas e outras quaisquer modalidades
de radiocomunicaçãow
Ao art. 70, 8 30. Substitua-se pelo seguinte:
'A União poderá permitir aos Estados, para serviço de
administração própria, o estabelecimento de estações radiotelegráficas e linhas telegráficas ou telefdnicas entre os diversos pontos dos respectivos territórios ainda não providos
de serviços federais dessa especie e conceder a terceiros a
exploração de linhas telefdnicas em qualquer ponto do paf9
e de serviços telegráfico, telefdnico, radiotelegrtífico e radiotelefdnico internacionais, segundo as nórmas estabelecidas em leiw.
Ao art. 14, 2O. Substituam-se as palavras "telegrafos e
de correiosw pelas seguintes :
"Corrsios, teldgrafos, klefanea e serviços de radio-comunicação"
Ao art. 46, n. 6. Substituam-se as palavras "Resolver"
até "manutenção dew pelas seguintes :
"Estabelecer nórmas para a ~ X ~ C U Gda~ Oobras e";
Ao art. 80 n. 5. Substitua-se por uma ","o "e" compreendido entre as palavras "telegrtifica a telefOnicaw,acrestentando-se, em seguida, as palavras "radiotelegrbfica, radiotelefdnica e outras quaisquer modalidades de radiocomunicaçãon.

.

.

Jwtific~bo

Nas emendas que tive a honra de crpresentar ao anteprojeto de ConstituiçYo, sob os ns. 238 e 239, estão consubstanciados os princípios de exclusividade du competbncia da
União no estabelecimento e exploração dos servi~psde telecomunicações no território nacional.
Foi com imensa satisfação que os vi consagrados da
tribuna de nossa Assembléia pelo órgão vibrante e patribtico do Sr. Ministro da Viação e Obras Piiblicas, Dr. José.
Américo de Almeida, que vem j& há três longos anos superintendendo com brilho e clarividencia os magnos serviços de
comunicações através de todo O Brasil.
Agora, na simples preocupação de coordenar as nossas
idéias sbbre a competencia federal em materia de tanta r e
levancia, em harmonia com o pensamento da própria Comissão Revisora dêsse anteprojeto, estou certo de que as presentes emendas, interpretando fielmente todos os atos do
GovBrno Provisbrio nessa matéria, terão pleno apbio dest8augusta Assembléia.
Quanto ao monopólio de fato sdbre os serviços de correios, telégrafos e radiocomunicação, 6 ponto que não admite
mais controvdrsias, tão evidente 6 a finalidade em qualquer
pais que tenha concibncia de sua soberania.
O serviço telefbnico por meio de condutores metálicos
não deve ficar também a merc8 d6 prov;lvel equivalencis
com o serviço telegrtífico em geral, pois que, Iiberto Qe.

.qualquer fiscalização federal, poderti ter desvirtuada a Úni-

.oa finalidade que tem, de transmissor da palavra falada, o

que equivaleria a absorver todos os esfdrços feitos gela competência exclusiva da União na exploração das demais co:municações rápidas.
Nestas condições, 6 de toda a conveniência para o interi3sse nacional que tambdm fique o serviço telefbnico na degenddncia da União, como brgão coordenador e ooncessor de.
.comunicações em geral, tendo-se em vista a competenoia
.assegurada pelo decreto n. 19.883, de 17 de abril de 1931.
Não 6 de mais acrescentar que os serviços de comunicaçees, sobretudo as comunicações interiores, constituem ele.mentes preciosissimos nas mãos do Governo, para imediata
,ação, revestida de sigflo, nas medidas a tomar nos momentos extremos, dada a ligação intima entre essas comunicações e o problema da defesa nacional.
As presentes emendas teem, pois, em vista conciliar &s
,disposições que regem a matéria, escoimando-as das incon-gru4ncias existentes e dando-lhes redação de acbrdo com
os interesses vitais do pafs. Assim, estará o assunto perfeitamente dentro do principio que atendg ás conveniencias da União; á qual deverá ser consagrado definitivamente o direito de exclusividade na exploração dos serviços
de comunicaç6es interiores, quer postais, quer telegráficas,
ou telefdnicas, com e sem fio, para ouja exeouç8o jB se acha
.ela bem aparelhadá.
A adoção dessa medida n8o 6 mais do que seguir o
Brasil o que nesse sentido já existe no mundo como legislação uniforme
Ao concluir, certo de que estou oumprindo um dever
de brasileiro, d com o maior prazer qua transcrevo aquf o
veeme~teapelo feito
Constituinte pelo honrado Ministro
da Viação e Obras Pdblicas, Dr, Jose Americo de Almeida,
ao encerrar o seu tno oloquente quão patribtico discurso
pronunciado na sess8o de 5 do corrente:
"Ap610, portanto, para a AssemblBia Constituinte. Invo.co seu aatriotismo. os seus sentimentos de interesse piiblico, afim de que não se estatua 4sse regimb tumultuário e
dispersivo, para que os serviços de correios e telbgrafos
continuem cometidos A União. E, se o Govhrno Federal f6r
;iulgado inapto para essa organização, deve-se, ao contrário, facultar-lhe recursos, para que êle se aparelhe e aten-da ás nossas necessidades de comunicações com uma cabaI
.eficiéncian.
Sala das Sessões, 17 de Março de 1934. - Augusto de

.

Lima.

N. 94

Ao art. .13, 5 20.
Substitua-se 'pelo seguinte :
2P O produto das muitas reverter& integralmente para
,o':Tesouro Público.

Justificação

O parágrafo, tal como consta da emenda, realiza o obje-

'*tive visado pelo legislador constituinte, que 6, certamente, o

de evitar a partilha das multas. Tal objetivc não, seria atiri-gido com a defeituosa redação do projeto, porquanto B deficiente a enumeração proibitiva deixando de fora exatamenteas pessdas que pretendia alcançar. Com efeito, uão são os.
funoionários que impõem ou confirmam as multas
os
beneficiários da partilha admitida em nossa vigente legislação fiscal mas os autuantes e denunciantes, até rnesmc
quando simples particulares.
O dispositivo seria, portanto, inoouo
Sala das Sessões, 19 de Março d e 1934.
Daniel de-

-

.

-

-

-

-

Carvalho.
Leuindo Coelho.
Polycarpo Viotti.
Carneiro de Rezende.
Furtado de Meirezes. - Chhtiano Machado.

-

Preambulo
Suprima-se..

. dos Estados Unidos..

,

Justíficwlio

Estados Unidos é, incontestavelmente, uma expressiio:
desnecesstlria e, sobretuda, sintomático 'do madelo norte
americano, na elaboragilo d a carta d e 91.
Lá, nos Estados Unídos da America, os constituintes de
FiladBlfSa recorreram á locugáo, porque faltava a designaç80 gendrica de pafs.
NBo tinham, como o temos nds, um nome geográfico.
que exprimisse o territdrio da na~80.
YorBm, nbs o temos, 116s somos o Brasa e, portanto, de& República
ve-se dizer Repslblica do Brmil, C~orr~tituiçáo
do Brasil.
Os Estaáos Unidos da América, aIBm disso, 86 faranl

adquirindo a unidade polftica, depois da independhcia. Realmente, 86 a guerra de Secessão a consolidou.
São eram, como o Brasil, um todo indissolúvel pela s u a
história, sua lingua e seus costumes.
Tinhamos um s6 direito, um s6 govêrno.
A independencia manteve a solidariedade nacional e for-.
taleceu o sentimento de brasilidade.
Ao contrário disso, cada colhia da Amdrica do No?%.
regia-ss pela sua pr6pria carta polftica e, possuidos d e tradição do Common Law anglo-saxbnico, criaram suscetibilidades profundas, que bem se traduziram nos artigos d a
Chnfedewção de 1781.
Basta citar-se o art. 10, d4sse documento.
"O nome desta Confedwaçdo serd Os Estados Umdos da,
Amérioa"

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

Mais além: "Cada Estado reserva sua soberania, sua li-.
berdade, sua independbncirc, e todo poder, jurisdigão e direito, que não forem por esta confederagão, expressamente,
delegados 'aos Estados Unidos, reunidos em congresso.
Bra uma liga de amizade, como o declararam então, or- "
ganizada para defesa comum.

- Estabeleceram,

primeiro, um verdadeiro tratado, uma
liga que sbmente a guerra, o perigo comum fortaleceu e permitiu chegar á organização politica definitiva, através da
Constituição de FiladAIfia.
Eram 13 Estados, 13 soberanias, 13 nomes diferentes e
tiveram, por isso, de recorrer ao circudóguio: Estudos Unidos & América.

Nbs, porAm. somos Brasil. indissolúvel, integral.
Logo, deveremos ser RepBbZica do Brasil e renunciar 4sse vestigio da influ4ncia norte americana.
Fernun& de
Sala das Sessões, 17 de Março de 1934.
Abreu.

-

Art. 3.0 Substitua-se : Os Estados poderão incorporarse entre si, mediante a aquiescencia das respectivas assembl6ias legíslatiyas, em duas sessões anuais sucessivas, bem
como subdividir-se, para se anexar a outros ou formar novos Estados, se assim o requerer a maioria do eleitorado da
região, num e noutro caso sob a aprovação do Senado Federal.
Considero a divisão territoria1 meramente de ordem administrativa.
Se, nn verdade, funda-se na tradição histbrica, todavia, n8o chegou a criar diferenças fundamentais de grupos
socinis, nem mesmo com o exagerado federalismo de 1889.
Rio-grandenses do sul, paulistas, mineiros, fluminenses
e at6 baianos, pernarnbucanos, maranhenses, ou goianos
pouco diferem uns dos outros.
Devemos este grande patrim6nio politico, sobretudo, h
.comunhão de língua, crenças e costumes.
É certo que os meios de comunicação, mbltiplos e
onfmodos, já não permitem mais o insulamento dos povos
com a fixação de habitas exclusivistas.
Se a ordem social, assim se caracteriza
mais deve
contribuir a obra politica nacional.
Separar é enfraquecer, 3 n t o mais que a complexidade
da economia do sdculo, eliminou de todo o aspecto comu.nai da antiguidade.
A produção seriada, o trabalho racionalizado
enfim,
.a indústria, exige mercados amplos e de vasta capacidade de
consumo.
Ésse aspecto geral da economia dos povos vai conduzindo o mundo para um dilema, fatal: escravizar ou socia'lizar.
Certo A que nenhum perigo corre o mundo por nossa
conta, mas poderemos nds correr perigo por conta dossr.
expansão industrial dos povos imperialistns.
Nossa garantia esth em que bles prbprios nõo se acham
muito garantidos, quanto ti partilha do lego.
Enquanto se decidem na posse dos mercados
todos
.os povos organizados do mundo, apelam para a defesa na~cionalista.
A Inglaterra um mercado fechado nos limites do seu
.imp6rio, desde a confer&ncia de Ottawa.

-

-

-

-

-

Assim o 6, igualmente, o Japão, os Estados Unidos e
:a Rinssia.
Briand sonhou com a confederação econdmica da Europa, a-pesar-dos sulcos profundos do ódio polftico que sepzra os povos daquele continente.
#Enfim, estamos em pleno florescimento das competições tarifárias, como preparativo da pfóxima guerra.
Não creio que tais recursos constituam a soluçao, para
estabelecer a paz e a tranquillidade entre os homens.
Pordm, enquanto não se chegar a solugão desejável, deveremos adquirir a conciencia da nossa vida polftica, defendendo-nos, como eles, atravhs do sentimento e da solidaPiedade nacioqal
Sou, por isso, partidario da economia unitária, fundada nesta virtuosidade oivica que é o sentimento de pitria.
Virtualidade eficaz virtualidade operante, disciplinadora, ativa
enfim, idéia fbrça, como fundamento da unidade nacional.
Já o dissera Alberto Tbrres:
"O problema do Brasil B o da circulação interna clas
iddias e da riqueza."
Carecemos de entusiasmo, de exalt%ão patri6tica, precisamos de espfrito de solidariedade politica e economica.
Para erigf-10, faz-se necessário corrigir o Brro hisMrico das capitanias, das vastidões excessivas, que têm criüd o hegemonias odiosas e, sobretudo, com prejuízo da administracão
Desde a proclamag80 da República, não tivemos mais
um governo nacional.
Tivemos governos de S. Paulo, de Minas ou do centro,
da Parafba ou do uordésk, mas não tivemos um sd governo
panoramico, de horizontes nacionais.
Sou, portanto, partidtirio de uma nova divisiio terriM a l , mas, se não se puder organiz8-Ia, agora, sob esta multiplicidade de inter&sses, sob susceptibilidades regionais
evidentes nesta Assembléia, deixemos consignada, na Constituigiio, o principio legal para que o tempo corrija
os
Brros da nossa divis8o polftico-administrativa.
N6s, que citamos os Estados Untdos da A@rica a cada
passo, que nos modelamos por 81es até nos nominativos geodevemos não nos esquecer que sendo 13 os seus
gráficos
Estados originários
hoje sao nada menos que quarenta e
oito.
Porem, que o resolvamos sinceramente ..
Deixar ás respectivas Assembléias dos Estados deliberar
em tal matéria, fazer-se juiz em causa prdpria, 6, incontestavelmente, faltar & bba fé legislativa.
Sala das Sessões, 17 de Maxo de 1934. - Fernando de

.

-

.

-

-

A breu

N. 115

Da organizaçbo Federal

Art. 70, n. 10, letra m, redija-se: o trabalho, a produ~iio
o o consumo, o combrcio, o cambio o trnnsferdncia de valores para o ostrangeiro, eto.
Art. , n. 10, letra r, suprima-se: e para a comunica$60 & seus resultados.
.
I

Justificação

Propús suprimir os qualificativos exterim e &ter-estadual :
Na verdade, nada poderemos legislar s6bre o com6rcio
exterior, a não ser através dos tratados diplomáticos.
O comércio interior, sim, ê s h é da nossa exclusiva atribuição, e devemos desde já consignar o princípio, através do
qual, havemos de nacionalisá-10.
Se não todo comkrcio, pelo menos o comércio a varejo.
É indispensável proteger o nacional, a todo o transe, sob
pena de jámais libertarmo-nos da escravidão econ6mica c+
lonial.
Propiis, igualmente. a supressão desse ap6ndice ináitil:
e para a comunicação de seus ~esultados,em relação á estatfstica.
É claro que a estatistica tem uma função social.
Reune dados, prepara os quadros demonstrativos, avalia
as possibilidades, enfim, esclarece a administxyão.
Pordm, isso é precfpuo, irnanente, essencial.
Declará-lo é, portanto, desnecessário.
*Saladas Sessões, 17 de M a ~ ode 1934.
Fernando de
Abreu .

-

N.' ii6
Art. 10,

5

redija-se :

50,

O tribunal designará o interventor judiciário que pro-

mova ou fiscalize a intervenção.
Tal, porém, não foi a intenção do legislador.
Pelo que proponho nova redação, tornando bem claro
ser &se interventor meramente judiciário.
Sala das Sessões, 17 de Março de 1934.
Abreu .

- F e m n d o de

Da Organizqáo Federal

Art.

... Onde

convier:

O sufrágio pogular far-se-á por voto igual, direto e secreto, segundo os princípios da representação proporcional.
A falta de uma lei eleitoral eficiente foi uma das causas determinantes do desvio do regime institucional de 1891.
Primeiro, erigiu-se . o principie da incompetênc~a do
Poder Judioitirio para resolver s6bre matéria política e
depois, escancaradamente ou não, fez-se p prbprio Poder
Legislativo a camara de sanção do arbítrio governament+.
Tal ordem de fatos abriu as portas da fraude premiada e todas as eleições adguiriram o mesmo aspecto: as que
resultaram dos atos governamentais eram falsas; mas falsas tambem as baseadas na9 duplicatas da .oposição.

- 33 Por cúmulo.de tudc ?.i,
chegou o tempo em que leis
eleiicrais oerebrmas, permitiram a mtlxlrna mistificação
mndatos sem eleição alguma. fundados, apenas, nos boletins eleitorais.
Era Ibgiw que ta1 regime haveria de criar e manter
as oligarquias atravds dos conchavos politicos e com prejuizo do decoro das instituições.
Mal ficava o pnncfpio de inelegibilidade dos presidentes,
iludido com a eleição dos parentes de todos os graus e, quando tal não fosse possível, pela dos agregados e servicaisSe essa ordem de fatos era corrigida
tudo se devia á
fatalidade da psicologia huaana, revoltando-se sempre a
criatura contra o criador.
Os presidentes reformavam as leis eleitorais de &rdo com as convenibncias e sua exclusiva vontade.
Ante a evidencia d&sses fatos, torna-se ne-czessário cominar-se o principio do voto secreto e propomional.
Sala das Sessões, i7 de Marw de 1934. - Fernando &

-

-

Abreu.

N. 145
Accrescente-se onde convier :
Art. IColuideram-se parte integrante do direito brasileiro as normas de direito internacional que, por universalmente aceitas, forem incorporadas ao direito positivo.
Justificqho
É tendencia do direito constitucional moderno a penetração do direito internacional nos textos constituciõnais
pelo reconhecimento da f6rça obrigatória das mas normas.
Const. : allernã
Art. 4O; austríaca, art. 90; Estbnia,
art. 4O; Tchecoslovtíquia, preambulo; ?span3ola, art. 70.
Art.
A AssemblBia Nacional, ~ o lei
r especial. votada
l
por dois terços dos Deputados e - &mente r é f o ~ m ~ v epor
este número, poderá estabelecer os casos de destitu~ção doe
cargos eletivos.

-

Pccstific~~ão

mais um freio que a Constituição deve estabelecer.
o artigo 133 do Anteprojeto.
Gala das Sessões, 17 de Março de i934. - Nerêu Ramos,
É
É

- VarZos Gomes d e Oliveira. - Aarão Rebellp.
Ao art. 35, 5 10:

Substitua-se pelo seguinte :
Igual faculdade, e nos mesmos termos, cabe ti Delegação Legislativa permanente e As comiss6es permanentes.
Tinha sido esquecida a DelegaçBo permanente.
Sala das Sessões, 17 de Março de 3934.
Nert?tt Ramos-

- Carlos

VOLUME

Gomes de Oliveira.
XVII

- Aar6o RebeEl'o.

~

a

,

Ao artigo i 2 :

4 3P Onde se diz: "havendo atrazon; diga-se: "havendo
atraeo injustificado".
Jus tif kaçáo
O acrazo pode ter explicação razoável, como o evidenciou perante a Comissão'do Anteprojeto o eminente M i a tro Artúr Ribeiro.
Sala das Sessões, 17 de Março de 1934. - Nm&uRamos.
Carlos Gomes de Oliveira. - Aarão RebeUo.

-

Onde se diz, no artigo iO:
"-4 Nacão Brasileira mantém' como forma de govdrno, sob o regime representativo, a República Federativa,
oonstituida pela união perpétua e indissoliável dos Estados,
do Distrito Federal e do TerriMrio do Acre."
Diga-se :
"A Nação Brasileira, constituida em Estados Unidos do
Brasil, pela união perpetua e indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e do Território do Acre, mantém como
forma de governo, sob o regime representativo, a Repiiblica
Federativa, proclamada pelo decreto n. 1, de 15 de Novembro de 1889."
Justificação

'

Fica assim corrigida a redaçiío do art. io, que, como
estsi no projeto, atribue tí República Federativa o que foi

ato da Nação Brasileira: a sua constituição em união perpetua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e do
Território do Acre. Ao mesmo tempo, a redação proposta
frisa a continuidade do sistema, desde o ato inicial, de i 5
de Novembro de 1889; e a locução "sob o regime representativo" passa a relacionar-se B locução "forma& govêmo",
que nela se caracteriza.
Sala das Sessões, em 20 de Março de 1934.
Sampaio

-

Correu.

N. 180

Onde se diz, no art.

2O:

"O território nacional, indivisfvel e inalientível, é c

compreendido nos limites estabelecidos por fbrça de posse
imemorial, leis, tratados, convenções, laudos de arbitramento e regras de Direito Internacional."
Diga-se :
"O território nacional, compreendido nos limites consequentes de posse imemorid, de leis, de. tratados, de convençbes, de laudos de arbitramento e de regras do Direito
Internacional, não poder5 ser desmembrado, em oaso algum o sob qualquer titulo."

Justificação
A redação do projeto póe como proposiçW principal o
,.que, no espfrito da frase, é um mero determinante, *pois o
.que cumpre accentuar t! a impossibilidade de qualquer des.rnembramenio do terrítório nacional, consequentementa definido. Outrossim, a emenda suprime o adjetivo "imiivisd
.ueGn, que desvírtúa o sentido da frase, e o adjetivo "indíemível", que é apenas o característico de uma modalidade do
.desmemDramento.
Sala das Sessões, em 20 de Marw de 1934. - , g a e
4orrc?a.

Onde se diz, no art. 3O:
"Os Estados podem incorporar-se, entre si, subdividirse ou desmermbrar-se, para se anexarem' a outros, ou forma..rem outros Estados, mediante a aquiescbncia das respecti-vas AssenblBias Legislativas, em duas sessóes ordidriat?
.euccessivas, e aprovação por Jei federal."
Diga-se :
"É permitido a qualquer Estado incorporar-se a outros,
mediante aquiescbncia das respectivas AssemblBias LeSíslativas, em duas sessbes ordinárias sucescivas, e final apro-vagão por lei federal. e, outrossim, permitido a qualquer
Estado, respeitaâas as mesmas exigencias, o desmembramento de parte do seu território, para constituir novo Es. tado. ou incorporar-se a outro já existente. "
Justáficaçbo

Ficam, assim, claramente distinguidas as duas hipóte'ses essenciais do artigo, que a redag8o do projeto viciosa-mente baralha e n8o esclarece: o desaparecimento total de
um Estado, ou a redução do seu territorio, e, nesta, consideradas, sucessivamcnfe, as duas finalidades do ato
a formação de um novo Estado, ou a ampliação de outro j B erisdente.
Sampafo
Sala das Sessões, ern 20 de Março de 1934.
4,?orr&a.

-

-

N. i82

Onde se diz, ao art. 50:
"São brgãos da soberania nacional, dentro dos limites
.constitucionais, os poderes legislativo, executivo e judioidosio, harmônicos e índependentes entre si. "
Diga-se :
"São órgãos da soberania nacional os poderes legislati-vo, executivo e judíci&rio, hamnbnicos e independentes en*4re si."
Justifkaçáo
Parece preferível a redação do art. 15 da Constituigao
,.de 1891, que foi. a ado-bda na emenda, por considerarmos,
?redundante e inexpresslvo o acréscimo do projeto, formado
.sela locução "dentro dos ltnzites comtitucionais". A sua si-

gníficaçáo está contida na parte final do artigo, que determina a harmonia e a indepenâencia dos tres poderes; quaE
quer desrespeito, por parte de um deles, aos respectivos li-..
rnites constitucionais, destruirá essa harmonia e independbncia.
Sala das Sessões, em 20 de Março de 1934.
Sampa.iá.

-

Corr&u.

Subrima-se o $ 2O do arte 5O, que diz:
"O cidadão investido em função de qualquer desses poderes não poderá exercer as de outro, nem ocupar *mais d e
um cargo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78.
O parágrafo reune indevidamente uma s6rie de ossos
distintos, que devem ser considerados separadamente, psrs
poderem produzir os efeitos colímados. Nem se trata ape-.
nas de evitar, como faz o parágrafo, a acumula(;ão de fua~ õ e sem poderes diferentes; h&, por exemplo, que comiderar, o que não considera o parágrafo, a incompatibilidadedo exercicio simultaneo no Conselbo Nacional e em qual-quer das duas Casas legislativas, prescritas EO próprio projeto. Outras emendas, nos devidos lugares, tratarão d8sW
assunto.
Sala das Sess8es. em 20 de Março de 1934.
SampaW

Comêa.

-

N. 184

Onde se diz, no art. 60:
''A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais devem ser usados em todo o território nacional nos termosque a lei determinar."
Diga-se :
"A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais sbpoderão ser usados, ubrigaúíria ou facultativamente, nos
casos e nos t8mos que a lei
Parece que, com a redapão da emenda, fica melhor tm-duzido, ou interpretado, o pensamento dos autores do artigo:
trata-se, primacialmente, de impedir o abuso dos símbo1aqda soberania naciona! em condiçõw imprdprias ou desoabidas, e, em seguida, distinguir, no seu uso legitimo, os casos
óbvio, de outro lado, qus.
obrigatórios e o facultativos,
qualquer disposição de lei a respeito, s6 poderá obrigar o.
uso dos simbolos dentro do territbrio nacional.
Sala das Sessões, em 20 de Março de 1934.
SampaioC o d a.

-

N.

185

Suprima-se o par8g;'afo iínioo do art. 60, que diz:
"A lei ordinária, poder4 modificar a bandeira nacional,

mantidas as d r e s atuais, e criar um pavilhão comercial."'

Justificação
A bandeira, czornc sfmbolo nacional, deve ser intangível,
para acrescentar ao seu valor representativo o prestfgio da
tradição, assegurada pela identidade dêsse sfmbolo em todos
os f a t o s nacionais.
De outro lado, não vejo necessidade de criar um pavilhão commercial .
Sala das Sessões, em 20 de Março de 1934.
Sampaio
.Comda,

-

Onde se diz, no art. 8O:
"Cabe á União e aos Estados, concurrentemente, ressalvado o disposto no art. 7O:
a) promover a educação pilblica e o progresso das letras, artes e ciências;
b) proteger a saúde pública e assegurar a assisfkncia
social. "
Diga-se :
"A União e aos Estados compete assegurar harmonicamente a educação pública em todas as suas modalidades,
5em como a saúde pública e a assistencia social. *
O espfrito do artigo 6 garantir a educação pública, a
oa6de pública e a assisténcia social, como dever preofpuo
da União e dcs Estados. A redação do projeto não acentua
isso e apenas põe como competência de uma e de outros o
que 6, antes de tudo e sobretudo, um dever.
-4 expressão "em todas as suas modaliduães", determinando a locução "educaçáo gnlblica", dispensa a enumeração que se fez no projeto com a frase "progresso das Letras,
artes e ciências", pouco expressiva e pouco nftida.
A distinção estabelecida, na redação do artigo do projeto, com a diferença do6 verbos "prqteger", "promouer" e
"assegurar", 6 injustificavel, porquê, em qualquer caso, a
função do Estado B a mesma.
Finalmentg: substitulindo-se !pelo advebio "hJa?~manicamente" o adv6rbio "cmcurrentemente", usado na redação
.do artigo, assegura-se a interpretação de que se trata de
atividades coerentes e harlliOnicas da União com os Estados,
ao passo que o adv6rbio primitivo apenas indicava uma simultaneidade de atividades, que poderiam ser desconexas e
.encontradas.
Sala das Sessões, Em' 20 de Março de 1934. - Sampaio
4orr~?a.
N . 194

Ao art. 20, letra à.
Substitua-se pelo seguinte:
d) os rios e lagos que banhem mais de um Estado ou
.:sejam limftrofes com outros pafses ou se estendam a território estrangeiro.
w

Na partilha dos rias públicos entre a União e os Esta-doe sob o regime da Constituição de 1891, a dontrina e ar
jurigprud4ncia haviam assentado que estavam sujeitos ao.
domínio da União os rios contiguos ou que servem de limite do Brasil com outros pafzes
e, ao dos Estados, os-.
rlos que t$m sua nascente, todo o percurso e f6z dentro dasfronteiras do Estado.
Abria-se o debate s&bre aqueles rios interiores que banham mais de um Estado ou se estendem a terriurio 8 8 - .
trangeiro. Bipartia-se aqui a doutrina em duas comentas,.
uma sustentando o domínio da União (Clovis, Mendes Pi-.
montel) o outra a dos Estados (João Luiz Alves, Alfredo Vallrdllo, C. de Mendon~a). A ióltima era a mais geral e foi
ooniagrclda em acórdão do Supremo Tribunal.
O anteprojeto, acompanhando de perto a d u 8 8 o da'.
obra loglslativa do Governo Provisório nesta matéria, oreou
uma propriedade separada para as rnarjJene dos rios e lagos
navegáveis que pertenoeriam aos Estada, ao passo que estaboloceu o domfnio da União sobre as a y a s dos rios e lagos.
novo&veis e sbbre todas as quedas dágua ainda inexploradoi tanteorojeto, art. 19).
O substitutivo atribue á União a dominialidade sdbre os.
rlor e lagos limitrofes com os pafzes estrangeiros e ainda
rbbro oe rios e lagos que banhem mais de um Estado. Deixou, pois, de fóra uma categoria de rios
a dos que atra-.
voiinm nossas fronteiras e se estendem a paizes estraneelros.
Ora, no sistema adotado, que não 6 o que venho defen-.
dando desde 1919, quando o Consultor Jurídico da Seoretarln de Agricultura de Minas, parece-me que, Iõgicamente,.
tambbrn essa iíltima classe rle rios deve pertencer União.
Por outro lado, se não 6 na navegabilidade que determina o domlnio sbbre Asses rios e lagos, não encontro motlvo para a expressão "naveg6veis ou nãon, que se torna.
Perfeitamente dispensável . Tamb6m me parece iniítil a
frwe '*incIusive as respectivas aguas". O dono do rio GW
lago h6 de ser forçosamente dono das aguss, do leito e drt.
ribanceira que são os tr&s elementos constitutivos do rio
ou logo.
A prevnlecer a distribuição das aguas públicas consi-.
gnada no substitutivo, entre a União e os Estados, creio quetem inteiro cabimento a emenda proposta.
Sala das Sessões, 21 de Março de 1934.
Danie2 &-

-

,

-

Carvalho

-

N. 195

Ao art. 21, letra 6.
Suprima-se.
Justificaçtio
O substitutivo confere 4 União o domfnio s6bm o8 tios'e lagos, navegáveie ou não, que banhem mais de uni Estado ou sejam limitrofes com pafses estrangeiras (art. 20"
letra b) Depois, ilogicamente, atribue aos Estados o do-minio sbbre as margens dos rios e lagos naveghveis.

.

A-pesar-de fncurial, ainda se compreenderia que, a pmvalecer o sistema, se doassem aos Estados as margens doe
rios e lagos não navegáveis. Mas passar para os Estados as
margens dos rios e lagos navegáveis, que p e r t e v m B União
pelo sistema adotado, parece-me absurdo.
Com efeito, o uso principal das margens se liga 4 navegação que sempre se entendeu entre n6s dever ser regulada por lei federal. Afigura-se-me inconveniente que a
União, dona de um rio ou lago naveghvel que banhe mais
de um Estado ou seja limitrofe com outros paises ou se estenda a terriMrio estrangeiro, não seja tambdm dona de suas
margens em território nacional, e, para qualquer obra de
porto, farol ou outro serviço relatiyo B navegação, tenha
que entrar sm ac6rdo com o respectivo Estado e pagar-lhe
indenização.
Foi uma liberalidade que o Governo Provisbrio fez aos
Estados sem motiv6s ponderosos que justificassem a munilicencia que o anteprojeto homologou e o substitutivo pretende ratificar .
Em verdade, nos rios e lagos distinguem-se tres elementos que são suas partes integrantes - a agua, o leito e
as margens. Sem remontarmos ao direito romano, ocorre
lembrar que desde o código de Frederico se entende que o
rio compreende a água, s riba e o álveo.
A definição de Ulpiano s6bre a riba se acha inserta
no capitulo relativo á navegação: "De fLuminibw, ne quid
.in ftumine publica ripave ejus fiat, quo pejus nauigetur".
Continuam a pertencer A União os terrenos d6 marinha
e acrescidos, Não vejo razão te6rica nem motivo de ardeni
pratica que aconselhe a adoção desta retirada de uma das
partes constitutivas do rio ou lago navegável para constituir propriedade separada. - Daniel de Carvdho.

N. 196
Ao art. 9O:
Faça-se ponto e m geral, suprimindo-se o resto: "nclusive repressão da criminalidade sertaneja organizada".

A faculdade dada á União e aos Estados de celebrar~m
acOrdos, já referida no 5 10 do art. 7 O e tornada mais especificamente determinada no art. 9*, compreende a parte
final dêste mesmo artigo, desnewssár'ia por inportar no
reconhecimento de uma evidencia m e está a desafiar a especulação dos observadores e soci61ogas das coisas do Brasil.
Christiatw
Sala das Sessões, 21 de Março de 1934.
Machado. - Furtado de iiíenezes.
PoZycarpo Viotti.
Carneiro de Rezende.
Levindo Coelho.
D a d e l & Car-

valho.

- --

-

-

"

N.

213

Art. 7.0 Compete privativamente á União:
7) Diga-se simplesmente: .Fixar o plano nacional de
.educação em todas as g d u s e ramos.

Substitua-se :

5 5 P A União auxiliará o emino primário e profisslona1 nos Estado% entireganda aos m.spedivps gover4os a
subvengáo a cada um destinada.
Acrescente-se :
Á União cabe:
9. Instituir e manter, onde convier, estabeleciméntos de
ensino profissional, secundário, superior e de alta cultura
geral ou especializada, estabelece;* as condições de equiparação dos institutos congêneres e fiscaliz8-10s.
S. Exercer nos Territórios toda ação relativa aos fi.ns
educacionais.
8. Aos Estados cabe :
a) Organizar, administrar e custear, de acbrdo com as
leis federais, o seu aparelho educacional.
b) Aplicar as verbas que, para o fim de eàucação, lhe&
sejam entregues pela U n i h e pelos Municipios.
c) Decretar leis supletivas que as circunstancias locais
aconselharem.
5. Aos Municfpios cabe estimular a educação popular e
auxiliar os poderes estaduais na sua ação educacional.
'

CAP~TUIX) IV

Titulo VI
Da Familia e da Educação

Accrescente-se onde convier :
Art. A escola é instituiçHo nacional e visa a formação
f isica, prof isimnal, inteletual e moral dos brasileiros, não
s6 no interbsse individual, como mo interesse da sociedade e
da Pátria.
Substitua-se :
Art. 170. É livre o ensino em todos os gráus, observadas as normas da legislação federal e estadual, e gratuito
o ensino p~blíoo,primário e profissional.
Art. 172. A frequência á escola primária é obrigatória,
inclusive para os adultos e os cégos, nas condições que a lei
estabelecer.
Art. 176. Para os serviços do ensino primário e profissional, a União destinara, no mínimo, 10 %, os Fnunicfpios
12 %, os Estados e o Distrito Federal 15 %, da imporbncia
dos impostos arrecadados.
Para asçistência ás crianças pobres e auxilio aos estudantes de capacidade excepcional, affm de que possam czontinuar os seus astudos, a União e QS Estados reservarão ainda, 2 % daquela importancia.
Parágrafo únioo. A importancia detas quotas ser8 recolhida a um fundo especial de educação e entregue ao Estado, pela U.niáo e pelos Mnoicipios. "
Justificação
Na questão do ensino, dois aspectos principais nos devem preocupar aqui:
1.0 Uniformidade na orientação e na ação educativa;
'

2=, Fixacão dos recursos necessários á realização do
plano.
O primeiro objetivo s6 se conseguirá dando a um iknico
poder, a União, a atribuição de tragar o plano de orientação educacional e de organização dos servi(;os respectivos
w a todo psk, nas suas linhas gerais, ao menos.
E estas emendas visam não s6 ordenar melhor e desbwtar das suas demasias os dispositivos referentes á educação, como precisar as competências, estabelecendo a unidade de ação.
Ora, o "substitutivo" fixa, sdbre este assunto, atribuições da União no nfimero 7 e no § 5 O do art.
e o faz cumulando'atribuições desta e dos Estados.
Por aí, a estes compete "espeoialmente organizar e
manter estabelecimentos de ensino primario e profissional
g~atuito,para satisfazer a necessidade da sua populapãow.
(Final desnecessário. )
A seguir diz: "Cabe á União instituir e manter estabelecimentos de ensino superior e de alta cultura geral ou especializada, onde e quando as circunstaneias especiais o justificarem, de qualquer gráu do ensino (gratufto o ensino
primário e profissional?) e exercer onde se faça preciso,
por deficiencias de recursos, ou por outras circunstancias
especiais, toda a ação neoessária em favor da educaçãow.
Ao demaís das redundancias, atribui-se aqui, tamb6m 6
União, intrometer-se nos Estados, organizando o sistema,
criando escolas, etc.
Ora, as nossas emendas, alem da sua redação mais ooncisa, d&CI União, o poder de traçar o plano educacional, entendido aquí, também as linhas gerais da organização do ensino, podendo, naturalmente, criar para i6s0, uma linha de
subordina~ãolegal entre as autoridades federais e estaduais,
como se faz, aliás, necessário para a eficiência do plano.
Ao Estado, porém, e s6 a ble, cabe, nos l i m i k do seu
terriiório e dentro das linhas traçadas pelas leis federais,
realizar o plano.
Assim, assegura-se a Unidade do sistema educacional
em favor do interesse nacional, sem sacrificar o principio
federativo.
Como está no projeto, ao em vez, permite-se a quebra
dessa iínida.de e a violação da autonomia dos E6baos.
Aliás, não fazemos aqui
constatam&-10 com prazer mais do que aplicar CI instrução o sábio sistema adotado pelo
projeto, para a organização da justiça.
O projeto faz completa abstração dos Municípios, parecendo assim que lhe retira qualquer competência sbbre o
assunto.
Está certo. Acentuando essa posição dos Munjcfpios em
face do problema, do modo, aliás, como já enunciámos outro dia da tribuna, e como .a fez também a bancada paulista nas suas emendas ao anteprojeto, fixamos-lhes uma
função auxiliar e de coperação que ser6 util.
Alteramos a percentagem que cada governo deve reservar para a educação.
Os Estados, como os Municipios, em mddia, jtí gastam
mais de 10 %, com iIE3truçiiOo.
Em eotatistica por n6s lida no plenãrio, mostrAmos que
os Municípios gastam j A 19 % das suas rendas com instru650, os Estados 16,6 %, e a União 1,2 %.

-

- 42 Deve-se, porBm, tomar em conta que nessas percenttbgens estão inclufdas as despesa6 com instruçáo superior e
secundaria, mesmo nos Municfpios.
ConvBm, por isso, admitir. uma redução máxima de 5 9h
na contribuição dos Municípios, o que equivalerá a 28.9.12
contos, dada a sua renda global de 578.845 m t 0 s .
Quanto ao Estados, a percentagem de 15 % s6 para ixmt r u ~ ã oprimária e profissional, aumentará a sua contribuição atual. E quanto & União, com a sua renda de i .695.555,
contos, dará 169.555 contos para aquele fim, o que wmk
pensará fartamente a redução da percenfagem municipal.
Demais, é preclso convir que ao Estado e A União competem mais bses encargos, e que a hles são entregues a
direção do pIano e os serviças respectivos.
Fixamos tambbm, percentagens para assistência es<zolar. É preciso prover as crianças pobres do material escular, de roupas, dar-lhes merendas, manter os estudantes pobres, mas de capacidade excepcional, onde preciso fdr.
- S6 assim se farA obra mmpleta.
Abstivemo-nos de entrar em detalhes sdbre a organização, estabelecendo .por exemplo a criação de Conselhos,
como o pretendem em geral, as emendas apresentadas ao
substitutivo
E o fizemos deliberadamente, pois isso B .matéria p a r s
a Lei Organica do Ensino, que se terá de elaborar. Criar;
aqui esse aparelho e fixar-lhes, c o m seria preciso, as atribuições, importaria a!onpr mais ainda e desnecsssariamente, a futura Constltu~çBo.
Pela mesma razão, deixamos de estabelecer que a quota
de cada município deve, em sua grande parte, ser aplicada
dentro da respectiva circunscrição.
Carlos Goma de Oliveira. - Nere'u Ramos.
Aaráo Rebello.

.

-

-

AccresCente-se, em seguida, ao art. 19, o seguinta:
Art.
Estão isentos de quaisquer impostos ou taxas
os templos destinados exclusivamente ao exercfcio do culto
religioso, bem como os edifícios de hospitais, preventbrios,
asilos, orfanatos, rocolhimentíw, escolas gratuitas, caem de
caridade, de assistência e amparo social.

I2 obvia a justiça do que se pleiteia. A iniciativa privada no Brasil, em obras de real interesse coletivo, devese muito mais do que 4 ação oficial.
por um serviço que lhe cumEntretanto o Estado
pria executar, - paga de ordinário em castigo fiscal, o que
devia retribuir em premio e .estimulo. N b 8, pois, um favor
que se pleiteia - ma8 unicamente o reconhecimento, devido
peIo poder pííblioo, as benemeritas iniciativas particulares
que, em toda a parte, pelas suas alta finalidades amiaig.
tem amparo, auxilio, defesa .e proteçgo oficial.
Aquf niio se pede tanto.

-

Quanto aos templos, 6 um dispositivo que, ainda reoen-.
temente, a Constituição uruguaia incluiu no seu texts.
Sala das Sessões, em 22 de Margo de 1934. - ~eoind6:
CoeZho. - Polycarpo V w t t i , - Daniel de Carvdhd.
Catneiro de Reze&.
Christiam M. Yaehado.
Furtado#
de Menezes.

-

--

Diga-se, no art. iO, que a NaGo Brasileira adota come
forma de governo a República Feüerativa, sob o regi=
parlamentar, e substitua-se e accrescente-se, onde convier,.
o seguinte:
Art.
O Poder Executivo ser& exercido pelo Presidente da República com a colaboração do Conselho de Mfnistros.
Art.
Cabe ao Conselho de Min~strosa inioiativa de
projectos de lei, que serão apresentados a Assemble18 pelo.
Presidente do Conselho, depois de aprovados por dois &TO%
dos Ministras que constituem o gabinete.
8 i P O Presidente do Conselho, e, por indicação ddsb,
. os Ministros de Estado, são nomeados e demitidos pelo Pre-.
sidente da República,
§ 2P O Presidente dc Conselho e os Ministro8 de Estado, não poder30 manter-se nos respectivos cargos desde quea qualquer deles expresse a AssembltSia Nacional a sua dsscanfianga.
Ari.
O voto de desconfiança ao Conselho ou a qualquer Ministro s6 poder6 ser proposto por oincoenta Depu-,
tados e aprovado por dois terça da totalidade dos membros.
da AssernbIBia .
Partígrafo único. Quando a questáo de confiança for
de iniciativa da Prssidents do Conselhó se?& resolvida por
maioria absoluta dos vdtos da Assembldia.
Art.
O Presidente do Conselho de Ministro3 apresentará á Aseernbldia as bases do programa de gov8rn0,.
aprovado pelo Presidente da RepiSblica, cabendo-lhe a responçabilidade de sua execugão.
Partlgrafo 6nico. Os Ministros de Estado tem autonornia~
administrativa, na gestão dos negócios de sua past?, e sgo.
diretamente respons8veis perante a AssemblBia Nacional.
1 í 0 Em cada Ministério funcionara uma subdireeria,
composta d e ;prqflsgionais wpec&+]Eizadosnas .respe\otl!p
serviços, os quais darlu parecer sbbre os projeto6 de lnlciativa do Conselho. As subdiretorias tdcnioas são órgão5
auxiliares das Comissões da Assem3ldia Na~ionale do C0nselho Federal.
Art.
O Presidente do Conselho e os Ministros são
obrigados a comparecer 6 reunião das Cammlssões da Asçembldia Nacional, desde que essas o solicitem, paira esclarecer as questões relativas aos serviqos das respectivas pastas e sbbre a quais eras tenham de dar parecer.
Art.
O Presidente do Conselho e 06 Ministros poderão, quando julgar necessário, assistir ás sessões da Assem;
bleia, para defender qualquer projeto de lei de iniciativa
40 Conselho.

Parágrafo bnico. O comparecimento do Presidente do
#Conselhoe de qualquer Ministro á Assembleia 6 obrigatõrio,
quaridc solicítado por um quarto dos seus membros, para
..dar ao plenário informações sbbre assuntos das respectivas
.pastas.
Art.
S6 poder8 ser Preaidentt: do Conselho quem
for Deputado á Assembldía Nacional.
Parágrafo Único. O Presidente do Conselho e os Ministros, quando sejam Deputados, não perderão o mandato,
sendo substituidos, na Assembldia, enquanto exercerem
aqueles cargos, pelos respectivos suplentes.
Art.
O Presidente da República s6 poderá dissolver
a AssembIOia Nacional se o Conselho Federal o autorizar por
deliberação de tres quartos da totalidade dos seus membros,
procedendo-se a nova eleição sessenta dias depois do de~cretode dissolução.
f 1P O decreto de dissolugão precisará os motivo3 desta
e será publicado diariamente em todos os jornais do pafs
atd a d a b das novas eleições.
5 2.0 Se a nova Camara, por dois terços dos votos, se
. .manifestar contra o programa do governo, estar8 automaticamente revogado o mandato do Presidente da R e p ~ l i o a ,
que será substituido pelo Presidente do Conselho Federal
atd que, dentro de trinta dias, 8 AssembIdia Naofonal eleja o
substitutivo definitivo.
Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
Agantemnon
Magalhães. - A d a C a m r a .
Eumberto Moura.
Ar-

- n a d o Bastos - Osorio Borba. - Yario Domingues. - A s

-

--

-

--

gusto Cavalcanti.
Alberto Surek.
Francisco de Mou~a.
Gilbert Gabeira.
Vasco & Toledo.
J. Ferreira de
Souza.
Mario Manhbea
Aloysfn Filho.
Antdnio Petb
mafort.
Zoroat~troGouveia.
Antonio Rodrigues. - J o ã o
Vitaca.
Acyr Medeiros.
Josd de Sd.

--

.-

--

N. 224

Ao zrt. 14, acrescente-se o seguinte:
5 Enquanto a União. nEo puder dispensar definitiva-mente a arrecadação dos impostos sbbre a circulacão denominados de tmnsporte terrestres e marftimos e de viação,
não poderão ser aumentadas as tarifas destes impostos que
-vigorarem na data da promulgação desta Constituiçilo

.

O imposto de transporte e de viwão são tão anti-eco-nbmicos e nocivos á produção, quanto os de exportação. Não
se compreende, pois, que extinguindo um, se conserve o
outro, em toda a sua plenitude. Se a sua tarifação atualmente 6 módica, pois o Governo Federal arreoadou em 1932,
#de transportes terrestres e marftimos, apenas 19.280 :913$600
e de viação somente 17.543:273$500 no Brasil inteiro, não
ser8 demasia deixá-lo em vigor atd que a situação flnancelra
.da União permita a sua completa erradicação de nosso sis'terna tributário.
Nilo
Rio, 21 de Março-de 1934. - ~ e h a n d e sTávore.
.de Alvwenga.

-

N. 231

Ao art. 50 :
Substitua-se pelo seguinte :
São 6rgãos de soberania nacional os poderes IegisIativo,.
executivo e judiciario, coordenados 6 authnomos, dentro dos.
limites constitucionais,
§ 1
:. É vedado a quziquer dos tres poderes delegar as
suas atribuições, salvo a delegação do poder Iegislativo ao.
executivo para, em casos excepcionais e sbbre determinada.
matéria, expedir decreto-lei .
Sa- das Sessões, 23 de Março de 3934.
Agamemnon.
Mwalhaes.
losd de Sd.
Arrwla Camara. - OsorioBorba.
Ama?& Bastos.
Alovsio Filho.
Nero de
Macedo.
Augusto Cavakanti.
Mario Domingues.

-- -

-

-

-

N. 232
Onde se diz, no art. 9O:
"É facultado á União e aos Estados celebrar acordos,.
sem caráter polftico, para os fins do art. 70, Zi iO,e especi-almente, para uniformização de leis, regras ou práticas, arre-.
oadação de impostos, permuta de informações, criação, d e
senvolvimento ou exploração de serviços, no interesse geral:
inclusive repress5o da criminalidade sertaneja organizada";e, no § 10 do art 7O
"Os serviços, atribuições, atos e decisões dos poderes
federais serão desempenhados ou executados por funcion6rios da Uniao, salvo delegação desta aos Estados, mediante
acdrdo com os governos respectivos. Poderá a Uniáo, por
acbrdo, incumbir-se de exercer e executar, por funcioná-rios seus, atribuições e serviços estaduais";
diga-se :
"São permitidos aclcOrdos da Uniiío com os Estados, 8
de Estados entre si, para o processo eficiente e harmbnico
da administraçiio pública, em todas as suas modalidades, inclusive para uniformizar leis, regras ou práticas, arrecadarimpostos, permutar informafies e conjugas esforços nas
repressões policiais. Sáo, outrossim, permitidos acbrdos da
União com os Estados para o desempenho de serviços, atribuições e decisões daquela por funcion8rios ddstes; e reci-procamente. "

.

Justificqáo

Parece ficar assim corrigida a ~ e d a c ã odo artigo 9O dbprojeto, que é defeituosa, frouxa e imprecisa.
A expressão, usada na emenda; - "para o processo e J b
ciente e harmhico da adminfstração ptZblica" - define.
claramente a natureza dos acdrdos permitidos e proscreve
aqueles, evitando-se, que o artigo 9 O do projeto procure.
determinar pela expressão "sem cwáter politiro", emprestando, assim, viciosamente. ao adjetivo "politico" o sentido?
vulgar e deprimente que ale não deve ter em um texto de lei..
Caracterizada d(5sse modo a natureza dos acdrdos oonsentidos, passei a enumerã-10s em sucessivos item, subor-

dinando-os todos a uma locugão verbal única, evitando a remissão inconveniente que se faz no projeto ao artigo 7O, e
substituindo por uma f6rmula mais ampla e mais nobre a
expressão "inclusive repressão da c r i m i n u i ~sertaneja
organizada", que refuguei de inicio a o assinar com restri..çóes o projeto em estudo.
Antes de assinar esta "Justificação", sinto necsssidade
.de declarar que,
com respeito ás emendas que tenho apresentado, e a outras que pretendo ainda submeter á Assembldia, - a analise da parte de redação @o envolve qualq u e r censura aos dignos membros da Comlssão Constitucional. É que, por defeito grave do Regimento, não dispuzeram os meus colegas do tempo preciso & redacão cuidada
<.dostextos da lei fundamental do Pais. Em lugar deles, premido pelo tempo, o próprio autor das emendas referidas
teria cometido as mesmas, ou maiores, faltas.
gala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
SampUio
.Col.r&a.

-

-

Ao a&. 14, i0, letra c:
8ubstitua-se pelo seguinte:
c) a renda ou proventos de qualquer natureza,
sendo
,que s6bre a renda da propriedade imobiliaria s6 poder& lan.çar o imposto geral ou complementar.
Aos arts. 14, 88 10 e 20.
Supprirni~
.
Ao art. 18, 10, letra c :
Substituir :
c) propriedad~imobiliária, inclusive a predial urbana
ressalvada a compethncia da Uni30 quanto ao imposto geral ou complementar s6bre a randa.

-

Os 31 iCe 20 do art. 14 não se harmonizam, antes colidem com o artigo a que foram apensados. A letra c do artigo 1 4 declara ser da compeU!ncia exclusiva da União decret a r impostos sdbre "a renda ou proventos de quatquer natureza". Mas, depois de declaração tão gendrica, o § 10, com-binado com o art. 18, c, exclue do imposto a renda das propriedades imobiliarias, - isto 6, a renda de aluguel de casas,
a da agricultura e a da criação de gado.
Por sua vez, o 5 2 O declara que o imposto s6 pode* inbcidir sdbre os proventos obtidos na mobilização de capitais,
.- o que exclue do tributo os rsndimentos das profissaes liberais, os ordenados p8blicos e particulares, as bonificações
-e gratificações 'dos diretores de companhias e q u i ~ ámesmo
a s retiradas prd labore, dos comerciantes.
Eliminados também os juros de apolices,
a que se re,duzirão então os "proventas de qualquer natureza", referi.dos no artigo 1 4 letra c? A juros de emprestimqs e lucros do
com6rcio e indústria: mas o nosso sistema de impostos, que
6 o mais aperfeiçoado, supõe que se englobem todos O s rendimentos do individuo, para assim medir-lhe a capacidade
.contributiva, depois de deduzidos os encargos d e família ao

-

#.quepaga de juros e de premio de seguro de vida; e se agora
:6e ~ X C ~ Udo~ Simposto a maior parte das fontes de renda,
+como se poderá pretender que dos rendimentos apenas de
.juros e do corndrcio. e indilstria se deduzam todos os encar*Os do individuo? Seria evidentemente disparatado e, portanto, a aprovação do projeto de Constituição, qual aia, importaria em obrigar a abandonar o nosso sistema atual de
imposto de renda que tem base rigorosamente cientffica.
Aiém de acarretar para o União um grande decrescimo de re.ceita, sem que se lhe dem outras fontes onde se possa com'pensar.
Um individuo com 20:000$ de juros e 20:000$ de ordenaaos, tendo mulher e tr8s filhos, paga atualmente 1:912$
.de imposto, - a saber: 8% sdbre os juros, i % sdbre os ordenados. e a taxa complementar sbbre a renda global de
'26:2008, obtída pela dedução, nos 40:000$ de renda global,
dos seus encargos de familia (i2:000$) e de 1:800$ do imposto proporcional. Se se fizer desaparecer da declaração a
-verba de 20:000$ de ordenados, Qle nada mais pagaria, nem
sobre os 20:000$ & juros, isso porque, deduzidos os seus encargos de família, a renda liquida dele seria de menos de
10:000$. e portanto isenta. .. esse individuo seria tratado
-exatamente como outro que só tiuesse os 20:000$ & juros,
sem os 20:000$ de ordenados: e no entanto a situação de
:ambos não 6 evidentemente a mesma.
Quanto ao 8 do do art. 14 do projeto, é certo que, a prinofpio, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucio:sal s cobrança, gela Uniao, do imposto sobre a renda imobiliaria (acõrdiios no agravo de peti~iíon. 4.616, do Rio
,Grande do Sul, de 19 de Dezembro de 1928, e no agravo n6mero S.O9i, de 24 de Dezembro de 1930.)
Depois, entretanto, tornou-se torr4ncial a jurisprudenoia pela constitucionalidade do tributo.
Acõrdáo n. 5.085, de 5-9-30 (Diário da Justiça, ds i8
.de Dezembro de 1930.)
Acbrdilo dc 30-6-31 (Didrio da Justiça, de 27-8-31 .)
Acórdiio de 8-4-31 (Diário da Justiça, de 10-9-31 o

-

-3i-io-3i ,)

Aodrdão de 10-4-31 (Diarios citados. )
Acórdáo de 21-5-31 (Diário da Justiça, de 15-i0-3i.j
Ac6rdão de 4-8-31 (Diário da Justiça, de 16-10-31.)
Acõrdão de 1-9-31 (Diário & Justiça, de 13-11-31.)
Acórdão de 6-10-31 (Diário & Justiça, de 7-12-31 .)
Acórdão de 28-7-31 (Diário da Justiça de 26-1-32.)
Acõrdão de 22-10-31 ( D e 0 da Justiça de 8-9-32.)
i? § 2O do art. i 4 apresenta sdrios defeitos de redação.
-4 sua segunda parte é perfeitamente expletiva, - pois
não é necessario dizer que os ordenados, salários, etc., não
. são "prowyeltos obtidos na mobilizaçEo dos capit~is." Ora, a
primeira parte do dispositivo já declara que s6 sdbre tais
proveitos poderá incidir o tributo.
Quanto ao prõprio mérito de todo o § 2", visou êste
'beneficiar os empregados pttblicos e particulares. E no entanto será inteiramente contraproducente, - de vez que,
:se á União fdr negado o direito de lançar o imposto de renda
.sdbre ordenados,
ela não podendo aumentar a receita,

-

ter& que diminuir as despesas. reduzindo o estipBndio d e
seus funcionários, com enorme desvantagem para estes: 0,
imposto não alcanca os ordenados menores de 10:000$ e,
mesmo quanto aos maiores, iniímeros funcionários estão isentos, devido aos seus encargos de familia, juros que pagam,
etc. : e uma redução de vencimentos de certo atingira a todos ou, pelo menos, não há de tratar mais benignamente
os funcionários com grandes encargos de famflia, de juros,
etc.
Um funcionzírio com 12:000$000 de vencimentos, senda
solteiro, paga um pouco menos de 130$000 de imposto de
renda por ano, atualmente; sendo casado, mesmo sem filhos, nada pagará.
Com 20:000$,
pagarár 249$, se fbr solteiro e se tiver
mulher e três filhos já náo pagará d .
Com 30:000$, - pagara 447$, se f6r casado e com seís
filhos já não pagará nada.
Poderão os funcionzírios esperar que quando o Estado.
tiver que cortar nas despesas de pessoal, devido á exiguidadb
de receita,
os cortes que sofrerem terão a mesma benignidade e atenderão pela mesma forma ao fato de terem encargos de familia maiores ou menores?
ConvBm pbr, finalmente, em relevo, que todos os pa!çes
estão desenvolvendo Aste imposto, que se funda em motivos.
notórios de justiça socialRestringi-lo, quando entre nós se manifestam os anseios irreprimiveis do povo no sentido de melhor distribuição dos encargos fiscais, ser& um Amo imperdohvel.
Nosso dever ser6 melhor&-10 e desenvolvê-lo para Poder
aliviar as classes menos favorecidas dos onus que pesam
sbbre elas com os impostos indiretos de importação e de
consumo que não consentem imunidade fiscal e recaem s6bre todos os brasileiros, sem atencãp B capacidade contributiva de cada um.
Daniel &.
Sala das Sessões, 24 de Marco de 1934.

-

-

-

-

Carvdho.

N. 235
Ao art. 10 - Substitua-se pelo seguinte :
"O Brasil B formado pela união perpdtila dos seus Estados, Distrito Federal e Território do Acre, sob a - forma
republicana federativa e o nome de União ou Repiiblica dos
Estados Unidos do Brasil. "
,Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino & Morais Leme.

N. 236

Ao art. 2O - Substitua-se pelo seguinte:
"O terriurio nacional 6 indivisivel e inalien6vel."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de MOruis Leme.
N. 237

.
Ao art. 30 - Substitua-se pelo seguinte:
"Os Estados podem incorporar-se ou subdividir-w, formando outros Estados, mediante aqulescdncia das Assem-

- 49 bléias Legislativas respectivas, em duas legislaturas, e apro-vação da Camaro dos Estados.
Parágrafo Único. Podem igualmente ser desincorporadas partes de um Estado para anexação a outro, mediante
representação, á Camara dos Estados, da maioria do eleitorárlo da área a desincorporar, plebiscito da popuiagáo da
mesma e aprovação da Assembléia Nacional, em duas legisIaturas ."
Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
Lino de Morais Leme.

-

N.
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-

Ao art. 4O
Faça-se ponto em "Povon e suprima-se o
restanb.
Szla das Sessõeç, 23 de Março de i934.
Lino & Morais Leme.

-

Ao art. 5" - Suprima-se: "dentro dos limites constitucionais. "
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de Morais Leme.

-

Ao art. 5 9 Q 2 O - Faça-se ponto em: "outron e suprima-se o restante.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de Morais Leme.

-

Ao art. 6O e seu padgrafo
guintes :

- Substituam-se

pelos se-

"Art. 6P São mantidas, como simbolos nacionais, a
bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais.
Parágrafo único. A lei ordinária disporá s8bre o uso
dêsses símbolos e estabelecrá as condições em que poderão ser modificados ."
:Sala aas Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de %orais Leme.
Ao art. 7" e seus parhgrafos: Substituam-se pelos seguintes :
"Arf,. 70. Compe* privativamente á União :
I
defender a unidade e a integridade da Pátria,
assim,
a) legislar s6bre o direito civil, comercial, industrial,
adreo e criminal;
b) estabelecer as linhas gerais e os prinoipios normativos do ensino, em todos os graus;
c) manter exéroito e armada;
VOLUME XVII
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-

d ) determinar as condiqões de utiliAção das f6rças policiais dos Estados, em caso de mobilização ou de guerra;
e) declarar o estado de sitio;
f ) decretar leis eleitorais e estabelecer o sistema de
representação;
gj prover á policia e segurança das frontsiras e reaoIver sobre a passagem de fbrças estrangeiras pelo território
-e águas da República;
h) regular a produção e o comércio de armas e de ma.teria1 de guerra;
i) intervir nos Estados;
j ) prover á defesa nacional;
k) resolver sobre os limites dos Estados;
2 - regular o com6rcio exterior e o intereçtaùua:; c3nsequentemente,
a) cobrar impostos de importação;
b ) fixar o sistema monetário, cunhar e emitir moedas;
c) criar bancos de emissão;
à) estabelecer o sistema de pesos e medidas;
e) fixar as normas para a organização e defesa da producção ;
f ) regular a circulação das riquezas;
g)
estabelecer medidas para defesa da exportação e
proteger contra a importação;
h) manter correios;
i) regulamentar o serviço teIegráfico, radiotelegráfioo
radiotelefBnico, podendo encampar os existentes;
j) estabelecer o plano geral da viação f6rrea e d3s
estradas de rodagem, sem prejuízo dos planos estaduais ou
particulares que áquele se liguem e cuja concessão pcrtence aos Estados;
k) regular a entrada e safda de capitais ou valores;
I ) regular a navegação de cabotagem;
3 - as relações exteriores; portanto,
a) o serviço diplomático e consular:
b ) a celebração de tratados ou convenções internacionais, sdbre mat6ria polftica ou econdmica;
c) fazer a paz ou a guerra;
.
d ) prover aos serviços . de polfcia marftims ou portuária;
e) estabelecer regras para a concessão de passiLportes,
naturalização, extradição, para entrada e expulsão de estrangeiros, podendo regular ou proibir a imigração e a emigração ;
4 - organizar a justiça e os tribunais federais:
'
5 - prover aos serviços federais;
6 - arrecadar as rendas da Unijío;
7 - fazer o recenseamento nacional;
8
qualquer outra atribuição que lhe for reservada
expressamente nesta Constituição .
$ l.0 Os serviços. e atribuições federais e estaduais, de
natureza administrativa, poderão ser reciprocamente delegados, mediante acdrdo entre a União e os Estados;

.

-

5 2.0 Os Estados terão preferência para a concessiío dos
serviços piíblicos federais, nos respectivos territórios.
f 3.0 & navegação de cabotagem será feita por navios
nacionais.
Sala dos Sessões, 23 de Março de 1934. - t i n o de Morais Leme.
N. 243
Ao art. 8O - Substitua-se pelo seguinte:
"Compete á União e aos Estados interessados:
a ) a defesa permanente contra a sêca do Nordeste;
6) a defesa contra as epidemias, as endemlas e as epizotias;
c) a profilaxia c d r a as moléstias contagiosas e o
isolamento dos leprosos;
d ) os serviços de assistência social;
e ) a adoção de medidas destinadas a impedir o exodo
rural ;
f ) o aperfeiçoamento e a defesa. da produção;
g ) o desenvolvimento da viaçáo fdrrea e das estradas
de rodagem;
h) promover o ensino secundfirio e o superior;
i) proteger os niovimentos naturais, artfsticos e históricos;
j ) a proteção aos anormais;
k) a defesa da moral, da salubridade, da alimentação
e da higiene públicas, e 'o combate 6 literatura pornográfica;
1 ) a defesa da, economia nacional contra as explorações
;igricolas, industriais e comerciais, de carater parasitAri0
ou incompatfveis com o interêsse da coletividade.
ParAgrafo Único. Em qualquer caso, a lei estadual não
contrariará. a lei federal correspondentemente anterior."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de Morais Leme.
N. 245

Ao art. 10 - Suprima-se.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
ruis Leme.

N.

- Lino de iüo-
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Ao art. 1I - t3~iiprirna-se o voo&bulo "obrigatoriamente".
'Sala das Sessões, 23 de Março d e 1934.
Lino de Morais Leme.

-

Ao 3 30 do art. 12 - Suprima-se.
,Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
pais Leme.

- Lino de Mo-

-

Ao 5 6O, letra b, do art. 12
Suprimam-se as palavras - "e para assegurar a execução das leis federaisn.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino dr: MOruis Leme.

-

-

Ao art. 13, 5 30
Redija-se: "bens, rendas e servi~os".
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de Morais Leme.

-

Ao art. 14 - Substitua-se pelo seguink:
"2 da compet8ncia exclusiva da União decretar:
iO) Impostos sbbre:
a) a importação de mercadorias;
b ) operações de cambio;
c) a renda.
d ) a entrada, safda e estadia de navios e aéronaves,
sendo livre o oom8rcio de cabotagem ás mercadorias nacionais, e ás estrangeiras, que jíl tenham pago o imposto de
importação, o transporte por mar e por terra;
e) as vendas efetuadas por produtores, industriais e comerciantes, com isenção para os inferiores a cinco contos de
rbis anuais, e não podendo exceder de i0 % do total bruto;
2O) taxa de correios e telégrafos nacionais;
3O) selos, quanto aos atos emanados de seu Governo,
aos negócios de saa economia e aos reg~ladospor lei federal".
5 1.0 Conservado.
5 2.0 Conservado.
.Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de Morais Leme.

-

Ao art. 15 - Substitua-se pelo seguinte:
"I3 de competência exclusiva dos Estados decretar:
10) impostos sdbre:
a ) a transmissão da propriedade.
A taxa de transmissáo inter v2;uos não poderá exceder
de 5 %; a sobre a transmissão causa mortis ser&gradativa e
não poderá exceder de 5 % na linha reta,. de 10 %, entre
cdnjuges, e de 20 % na linha colateral;
b ) o consumo;
C ) a propriedade rural;
2O) selos quanto aos atos emanados dos seus governos
e negócios regulados por lei estadual*.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de
Yorazs Leme.

-

Ao art. 1 8
Substitua-se pelo seguinte:
"É da compett?ncía exclusiva dos municipios decretar
impostos s6bre:
a) indústrias e profissões:
b) imóveis, urbanos, não podendo as taxas exceder de
dez por cento do valor locativo anual;
c) licenças e diversões."
Sala das Sessões, 23 de blarço de 1934. - Lino de Morais
Leme.

-

Ao art. 19
Substitua-se pelo seguinte:
"Quaisquer outros impostos não mencionados nos artigos
anteriores s2o da competencia privativa dos Estados, que,
não os tendo coocedido aos Municípios, entregarão á União,
até o segundo trimestre do exercicio seguinte, quarenta por
cento das respectivas arrecadações."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. -L.Mio de Mmaw
Leme.

N.

254

Substitua-se o art. 20 pelo seguinte:
"São do dominio da União:
a) os portos e mares territoriais;
h ) os terrenos d e marinha e acrescidos;
c) a s terras devolutas, nos territórios;
d ) os lagcs e rios navegáveis que banharem mais de um
Estado ou forem limitrofes com outros países;
e ) as ilhas fluviais, nas zonas fronteirigas;
f ) os bens de se? uso especial;
g ) os bens dominicais que lhe pertencerem em virtude
das leis em vigor.'
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.- Lino & Moraia
Leme.

N.

255

Substitua-se o art. 21 pelo seguinte:
"São cio domínio dos Estados:
a) as ilhas marítimas, nos mares territoriais;
b ) os lagos, navegdveis ou nno, situados em seus territórios, e os rios, naveg8veis ou ngo, que nele 96 tiverem
curso;
as margens dos rios e lagos navegdveis da UniBo;
C)
d ) as estradas da rede estadual, destinadas a ligar dous
ou mais Municfpios;
e) os behs de seu uso especial;
f) os bens dominnicais que lhes pertencem, de acbrdo
com as leis em vigor.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.- Lino de Morais
Leme.

'

N.

256

Accrescente-se, onde convier :
"São do domfnio dos Municipios:
( r j as entradas que ligarem povoações c propriedades
rurais a estrada estadual;
b ) as ruas e praças das povoaçóes;
c? os bens de seu uso especial;
d j os bens dominicais que Ihes pertencerem como pessoas jurfdicas de direiio privado."
Sala das SessGes, 23 de Março do 1034.-Lino de Morais
Leme.
N.

257

Substitua-se pelo seguinte o 1 O do art. 22:
"É proibida a acumulação de mandatos políticos federais ou estaduais."
Sala das Sessõcs, 23 de Março de 1936.-.Lino de Moraia
Leme.
Ao art. i64 -Subustitua-se pelo seguinte :
"Os tributos serão fixados por lei, de maneira uniforme,
tendo-se em conta as exigencias orçamentárias, o desenvolvimento econbmico e a capacidade tributária, sem tolher-se
a expansão das autoridades individuais ou coletivas."
Sala das SessGes, 23 de Março de 1934.- Lino de Morais
Leme.
Acrescente-se, onde convier :
"Artigo. As divisões administrativas dos Estados serão
as municipais e os distritos de paz."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.- Lino de Morais
Leme.

-

Ao art. 18, letra c
Suprimam-se. por desnecessárias,
as palavras "incIusive a predial urbana".
Sala das Sessões, 22 de Março do 1934.-Acurcio Torres.
Substituam-se :
No art. 5*, "executivon por "governamental".
No art. 22, as expressões "Camara dos Representantes"
e "Camara dos Estadosn, respectivamente, pelas expressões
"Camara dos Deputados" e "Senado Federal".
O art. 35 pelo seguinte:
"As Comissões permanentes da Camara poderão ouvir
pessoalmente qualquer Ministro de Estado sdbre questões,

prévia e expressamente, determinadas, relativas a assuntos
de ruas pastas ou sbbre quaisquer providências que aos Ministros queiram solicitar."
No art. 63, as expressões "oor a m quatri6nion pelas expressões "por cinco anosn.
No art. 66, 5 iO,as palavras "e maioria de votos de um
coldgio eleitoral especialn pelas palavras "maioria absoluta
de votos em escrutínio direto, proporcional e secreto".
No art. 40, § 23 a axpressão "oito anos" por "nove anos,
sendo a renovação feita por um terço".
No art. 89, as palavras "Tribunais de Circuito" pelas s e
griintes : "Jufzes Federais, Substitutos de Juizes Federais,
cujas atribuições seráo, as atuais, e suplentes togados, remunerados por tempo determinado, com jurisdição em cada um
dos antigos distritos eleitorais, constituindo a magistratura
ambulante."
0s arls. 123, 124 e 125 pelo projeto contido no parecer
e substitutivo por mim apresentado em 1' discussão, em 6 de
Fevereiro de 1934, assim modificado:
Art. 123. Constituirão Territ6rios Kacionais :
I. O Território do Acre.
11. As regiões fronteiriças com pafses estrangeiros e as
dos Estados Centrais, de população inferior a um habitante
por quilbmetro quadrado.
111. Os terrenos que pertençam, ou venham a pertencer, á União, por compra, cessão, convenção de limites ou
outro meio Iegal de aquisição.
Art. 124. Ma criação dos Terriurios o Congresso Nacional obseivará o seguinte :
iO, nenhum Território poderá ter menos de 200.000
quilbmetros quadrados nem mais de 400.000 quilbmetros
quadrados, ser desmembrado dos Estados que não possuam
o dobró da base mínima;
2O, os Territórios, logo- que atinjam o coeficiente exigido pelo art. 22, 8 3; e tiverem meios bastantes de vida
próprxa, capazes de assegurar as seus serviços piiblicos e
socorrer as suas despesas, justificados perante o Cocgresso,
seráo, por lei espe~ial,erigidos em Estado;
3O, a União dará aos Estados dos quais forem desmembrados a compensação equivalente, que ser& arbitrada nos
termos da lei, sob a forma de encampação da dívida piílblica,
cujos tftulos render80 os juros correspondentes ao valor da
indenização.
Pnrsgrafo único. O processo da elevação de um Território em Estado será o previsto gelo art. 125, no que lhe
i6r aplicavel
Art. 125. Verificando-se qualquer das hipbtesas do artigo 3", observar-se-&, a!6m do que preceitúa o art. 124, $8 i0
e 2", o seguinte:
iO, que a fragão ou as frações que se querem elevar
em Estados o façam por meio de um requerimento dirigido
ao Presidente do Senado Federal;
20, que as legislaturas dos Estados a que pertençam a
região ou as regiões que se querem erigir em Estado sejam
ouvidas sobre a conyeni6ncia e a oportunidade aa 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 sõbre 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.
Cunha Vasconcelos.

N. 406
Ao Capitulo Vi, onde convier:
Artigo. A lei federal sob denominação de "Lei monetária" determinará que a cnidade monetária brasileira, milrbis, chamar-seti "cruzeiro" e conterá um peso de curo fino
e mais a liga na razão de 9110 e ij10, conforme for determinado. O cruzeiro serti dividido em ddcimos; a moeda divisiomiria ser& um dbcimo, dois d6cimos e tres dbcimos do
cruzeiro cunhados em nikel; um cruzeiro e dois cruzeiros
cunhados em prata.
Artigo. O Governo Federal contratará com o Banco do
Brasil o privil6gio por 50 anos para a emissão de notas
papel fiduciário com lastro ouro, de acBrdo com a lei monetária. O valor dessas notas papel-ouro será de um, dous,
cinco, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 cruzeiros.
$
i O Banco do Brasil se obrigará a reformar os seus
estatutos de forma a pb-10s de acbrdo com o tipo e as,condições de funcionamento como Banco Central que a lei monetária estipular.
b 2.' O Governo Federal aIienarA em Bolsa ou como a
lei determinar as suas ações do atual Banco do Brasil, ficando apenas com i 0 % do capital e wm o privilbgio no
contrato a assinar de nomear o Presidente do Banco.
Artigo. A lei federal providenciará paz8 a IundagSo
do Banco Agrícola e Industrial do Brasil com capital de
200.000 :000$000 e outorgará ao mesmo favores de gengão
de impostos idkticos ao do Banco do Brasil e o privilbgro
de cmíssão de letras hipotecárias aos juros de 6 % com
garantia do Tesouro Federal.
ParBgrafo único. O contrato para a fundação desse
Banco será estipulado mediante concurrhncia pública e nas
o0ndigões que a lei determinar? sendo os seus d i r e t ~ e sno
mfnimo dous terços de brasileiros natos ou natiiralizados.
Artigo. A lei federal chamada "lei bancária" deterrninará que todos os bancos ou casas bancárias nacionais ou
estrangeiras se organizarão ou reorganizar-se-ão em sociedades andnirnaç de acBrdo com a lei brasileira e seu%estatutos obedeoerão ás disposições da lei bancária.
5 1 . Todos os bancos são cbrigados a ter no minimo
i0 % do seu capital realizado, representado por ações nominativas do Eanco do Brasil, com o contrato e funções de
Banco Central.
§ 2.0 Todos os bancos são obrigados a ter pelo menos
um terço do seu fundo de reserva representado por tftulos
da dívida federal externa ou interna.
1.O

Jzbstiftc@do

A parte os fatores naturais que concorrem para a depressão ecnnijmica mundial e á qual a nossa PAtria não

escapa, temos no,nosso caso pavticular a deprimir e a dissipar o nosso trabalho agricola e industrial a nossa moeda
anarquizada, a ausbncia de um banco encarregado da sua
defesa moral e material dentro das leis clássicas da finança
bancária e da economia política; a dispersão das nossas sobras pela falta de um sistema bancário nacionalizado e, finalmente, a completa ausência de crédito agricola e industrial a. longo prazo e a juros razoiíveis, o que s6 pode ser
conseguido por um grande estabelecimento bancário dedicando-se exclusivamente a estas operações e colhendo os
seus recursos em todas as atividades do Pais e oferecendo
as garantías as mais solidas por um contrato capaz de provocar intergsse e reunir as sobras financeiras da pecuária,
da lavoura, da indústria e do com6rcio.
Sala das Sessões, 24 de Março de 1934.-Mario &
A. Ramos.

Onde se 16:

N.
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-

AI*^. 124
É vedado aos Estados e Municipios emitirem tilulos ou contrairem emprdstimos, da qualquer natureza interno ou externo, sem permissão da Camara dos Estados, a quem incumbe observar nesta matérire as seguintes
disposições :

a) A permissão para o empréstimo s e d solicitada mediante uma exposicão de motivos que o justifiqua, e a sua
aplicacão serg logo depois relatada, minuciosamente. á
Camara pelo devedor, pena de se lhe negar no futuro outras permissões;
h) nenhum empr6stimo novo se gerniitirá antes aa
amortização de metade do tíltimo empréstimo contraido,
salvo se se destinar a serviço ou obras, de car8ter reprodutivo, que possa garantir os meias necessários á liqitida@io
total dos respectivos compromissos;
C) ,080 vedados os empréstimos para cohrturo de defidt or&mentárion.
LAin-so :
"Art. 124. Nenhum empréstimo externo poder4 ser
~ucmiidopor qualquer Estado, ou quaIqusr de seus Nunicipios, e pelo Distrito Federal, sem prévia autorisação
da Gamara dos Estados."
Jslstificaçtzo

Preliminamente, sou contrário a qualquer ação coercitiva da .União sdbre as unjdades federativas, a pratica-se
ate uma iadevida inRomissao no. governo delas, passandose por cima da autorid,a& estadual para conter ou fiscalizar
a administração dos Municipios.
São da cornpet&n$a da respon$~ibilidadad a adrninis@ição..pi~iblicaes-dual e das .administraçõés piíblicas municipais as operagjs , de. crédito, tendentes, a suprif-lhes
as necessidades e permitir o progresso das comunidades
que governam,;, e não é justo atribuir-lhe gratuitamente a
intenção,permanente de agir na matéria com leviandade e
imprevid8ncia. Aiitís, no regime democrático liberal que nbs
vai reger, tanto são aleitas pelo povo as autoridades federaio, como as estaduais e municrpais, de sorte que q ~ s l q u e r

prsçsupoato menos lisongeiro em referdncia a estas, se reflete naquelas, as quais tem a mesma origem; e redunda,
portanto, em negar a uma parcela do povo brasileiro sabedoria e criterio na escolha de seus representantes.
Não há como aIegar os prejuízos que se deram durants
a liberdade ampla na materia reconhecida e asseguraria m
Cmstituir,Bo de 1891. Psses prejuízos devem ser atribuidos
a tres grandes causas, que se fizeram sentir, ora isolada,
ora concurrentemente. Em primeiro lugar, hái para 'considerar o que foi obra de crises gerais ou de determinados
produtos (como, por exemplo, a da borracha, no Amazonas,
e a do café, em Espiríto Santo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais) em que se esteiava a administração regional; e não
se pbde, portanto, nêste caso, responsabilisar as autoridades locais, que planearam e executaram empr6stimos sem
contar com o imprevisivel. Em segundo lugar. houve muitas vezes o reflexo d a situação financeira e econdmica geral
do país, que, com a consequente queda de cambio, alterou
as condições de resgate t juros pagáveis em moeda naci*
nal; não cabe ainda aqui responsabilidade direta ás autoridades locais, por um fato decorrente da administragão 2sderal, que o provocou ou não soube prevenir. Resíam os
casos de incontest6vel abuso e imprevidencia das autoridades locais, mas não 6 com a medida proposta que sorão
evitados casas semelhantes no futuro, e sim com a evoluflo
sooial, com a experibnoia adquirida, com o esclarecimento
das mesmas, que, pouco e pouco, irão mais e mais decantando as suas escolhas no exercicio do sufrtlgio.
Não d admissfvel a restriçi?o contida na letra b do artigo
124 do projeto, que só permite um novo empréstimo depois
do amortização de metade do áltimo contraido, mesmo porqud a exceção que é f a t a a esse dispositivo, para o caso
d e "serviqos e obras, de c a ~ d t e r?ep~odutivo,que possam
garanti^ os meios necessarios d l f q u ~ d total
o
dos Tespe-

ctiuos c o m p ~ o m ~ s o snão
"
permite distinguir, quando h&
que obdecer á proibi~ão,ou não, nem o carhter reprodutivo de uma obra ou serviço B cousa que se possa dsterminar com antecedenoia
A ter de conservar-se qualquer restrição na liberdade
at6 agora assegurada aos Estados e Nunicipios neslc particular, será, preciso, ao menos, isolar os empr6stimos lnternos e, considerados apenas os externos, limitar-se a Superviszo federai Aqueles que, representando dividas fundadas, interessam vãrias gerações c se refletem no crédito da
'Jnião e de todas as suas partes. Deveni ficar, po~%anto,
f6ra dessa supervisão as "emissdes de titulos" que, de um
modo genkrico, estáo inoluidos no artigo 124 do pro~eto,o
que seria tolher a admmjstraçiío local na compra a prazli
de materiais de que carecesse em seus serviços e obras, e
até nos recursos de ernz~g&ncianormalmente feitos por
antecipação de recaita.
Proponho, portanto, a emenda substitutiva do referido
artigo, ressalvando a minha opinião radical no assunto, tal
como acima exgús e justifiquei; fortalecida ainda pela lembrança de que o papel supervisar da Camara dos Estados
convida ai as diversas bancadas s combmaç5es polfticas
inconvenientes, de permuta de votos no conceder ou nega*,
Sala das Sessões, em 26 de Março de 1934.
Sampaio
Corr&a.
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Onde se 14:
"Art. 125
Fica instituído um Reglstro Federal de
Dividas ao qual compete:
a) registrar todas as dívidas Es-duais e Municipais;
b) verificar os pagamentos dos juros e amortizações
respectivas;
c) comunicar á Camara dos Estados a mora e quaisquer eventualidades vsrificadas nesses pagamentos;
d) transm~tirá Camara dos Deputados, quando tiver comunicação dos interesses, ou comunicar-lhe ex-offiçio. suaisquer atrasos, ocorridos nos pagamentos ao funcionalismo
rios Eçtados e Munici~ios. es~ecialmenteaos mcinbro,a do
Poder Judiciário, bem Como o-atraso de mais de seis meses
no pagamento de contas e dfvidas flutuantes.
e) apresentar, anualmente, á Camara dos Estados um
relatório circun~tanciadode todos os orçamentos dos Estados e Municipios e de suas dividas, quaisquer que seja a surc
procedência, a sua natureza e o seu valor;
f ) exigir dos Estados e Municipios as informações que
necessitar.
Art. 126. Os Estados e Municípios sã6 obrigados 6 comunicar, dentro de 60 dias, todas as ocurrbncias que interessem, nos termos do artigo, anterior ao Registro Federal
de Dívidas. No caso de mora, em tais comunicações, perdem
. c direito de contrair novos emprdstimos."
Leia-se :
Art. As competentes autoridades dos Estados e do
Distrito Federal deverão comunicar, no devido tempo, ao Ministdrio da Fazenda, para registro para inclusão obrigaMria nas mensagem anuais do Presidente da Repúblrca á Asszinblbia Nacional;
1 - Os emprdstimos, externqs e internos qiie se fizeram, com remessa de cópia exata e integral dos respectivos
contratos;
2
a situação de cade empréstimo existente, quanto ao
serviço de juros e de amortização;
3 - as leis orçamentarias de receita e de despesa;
4 - as arrecada~õese despesas de cada exercício."

-

-

Justificaçáo

Tais como .estão redigidos, os artigos 125. e 126 e projeto exigem, para a criação do Registro de que'tratam, um
aparelhamento dos mais onerosos, e de tal compleridado
que se torna impraticável na organização r desdubramento
de funções. Acresce que a vida financeira dos Municipios não
interessa diretamente B União, que, para dela tomar conhecimento, como estabelece o projeto, tenn de invadir a órbita de
aç5o dos Estados.
É apenas de compreender e de admitir que a União t e
riha ao seu alcance os dados necessSrios para conhecer, em
qualquer momento, a aituaçáo financeira dos Estados t? do
Distrito Federal, porque essa situacão influc no norteamento
da vida financeira de toda a Federação. e que as autoridades federais .têm. por missão prever e prover.
Sala das Sessões, em 26 de Março de 1934. - Sampaio
Corrêa

.

O Brasil tem duas despesas sagradas: a defesa nacional
e a educação do povo; uma preserva o território, a outra o
valoriza. As restantes hão de se comprimir dentro das sobras.
Art. 7P (Compete privativamente á União).
ParAgrafo ünico. '-Aninguém é licito importar ou produzir, no pais, material bdlico de qualquer natureza, sem
aquiescência dos poderes da União."
Diga-se: "a ningudm e a nenhum Estado", etc.. .
Art. 8P (Compete á União e aos EstUdos, concurrentemente).
3 1.O "Promover a educação pfiblica e o progresso das letras, artes e ci8ncias.
3 2P Proteger a Saúde Pública e assegurar a assistencia
social."
Os tdmos vagos e imprecisos da antiga Constituição
dera= em resultado, através de perenes torneios acadêmicos,
no Parlamento e f6ra dele, á parada do Brasil durante 40
anos, em mathria do educação. A nora reincide no mesmo
erro.
Eu demonstrei na tribuna, que os Estados, reservando
20
das suas receitas 8 Gste fim, como a maioria jd o faz,
se encarregariam satisfatoriamente da educação do povo nas
suas cidades e vilas; porhm, que todas as crianças, na idade.
escolar, dos campos e sertões brasileiros, zonas em que elas
representam cerca de quatro quintos da população d c s a
idade, e em que se dispersam na proporção de i paTa 3 quiMmelros quadrados, todas elas estão condenadas á eterna
treva da ignoranaia. E da ctcltura dessas populaçbes r u ~ a i s
que se deve ocupar taxativahnte a Unido, disseminando em
cada Estado, no nilmero convinhbvel, colhias, institutos ou
que nome lhe queiram dar. NSo sendo gossfvel uma professora ao lado de cada criança, serão as crianças trazidas para
estas coldnias e ficarão sob a tutela da União; ate completarem a educacão moral, intelectual e ffsica, e, quando possfvel, comegarem a profissional. O provtyto Teixeira de
Freitas chega a avançar que, mesmo comprado a dinheiro o
consentimento dos pais, ainda assim seria um alto negócio
para o Brasil.
Se os marcos da compet8ncia não ficarem definitivamente tanchaàos na Constituição, daqui a 40 anos o nosso
Brasil ainda estard ocupando o bako de honra no quadro
dos pdses incultos da Amdrica, porquê começará, e não ter&
fim, o jogo de evasivas e subterfúgios entre a União e Estados, fugindo cada um com o corpo a esta obrigação onerosa. Enquanto a ignorancia não fdr encarada como uma
calamidade pábiica, igual B guerra, ao terremoto, A pfste, e
s6 lhe aplicarem mezinhas e lambedores, jamais sairemos
desta situagão humilhante.
Neste problema os pontos capitõis e constitucionAveis
são, a meu ver, a fixação das compet8ncias e a da dotaçilo
orgamentária, porqud todos OS outros que concernem a nor.
mas, mdtodos, processos educativos, jb esplanados e adelgaçados até ao último fio em numerosos e stíbios trabalhqs.
.congressos, livros e conferências, - conetituem mat6ria. de
leis ordinilrias, ad?pttlveis ás flutuações da pedagogia. Vznte
por cento E O 'nir5nzmo que, do que o povo entroga aos ãover-
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nos em impostos, lhe deve reverter no beneficio supremo da
educação e da assistencia. A União encarregada da formação da escola, das élites, ainda incumbe 0 ensino superior, da
ciências e letras, livre aos Estados tamb6m o proporcionarem.
Entrego aos Estados a organização e a direção do e2sino e da assist&ncia que propiciam e custelam coní a sua
bolsa exclusiva. É um ato de justiça, e nem tão impeciivel
e insigne mestre tem se revelado o Centro, com as suas reformas logo reformadas, para se arvorar em Arbitro destas
coisas.
Assim, acrescente-se ao art. 8.0:
c) o ensino primário 6 obrigatório para todas as crianGas em idade escolar, cumprindo aos governos fornecê-lo e
aos pais das crianças cumprf-10;
d ) compete essa incumb6ncia A União nas zonas rurais
o sertanejas do Brasil e aos Estados nas suas cidades, velhas
e pmoadas;
e) aos Estados compete o ensino secundhrio e profisslonal e União, cumulativamente com os Estados que o
desejarem, o ensino superior de ci8ncfas e letras;
f) a idade escolar compulsória, para o ensino primário,
t? de 7 a 14 anos;
g ) s União, os Estados e os Muniaipios aplicarso pelo
menos 20% das suas receitas B EducagBo e B Assistência,
sobretudo da Infancia;
h) t? livre o ensino, pordm, sob a fisoalizagão e a orientação do Govdrno Federal e dos Estados, respeativarnenb.
Art. 43. "e da atribuig80 exolusiva da Camara dos Estados :
b) autorizar os emprestimos dos mtados e nhinicipios".
Isto t? o mesmo que se tornar a UniBo fiadora da transaçáo comercial, com todos os riscos de quem endossa letras.
Náo ser& o credor malogrado quo se esquecer8 do aval.
Proponho que seja o parãgrafo substituido por Bste:
"A União não se responsabiliza em caso nenhum por
emprestimos contraidos pelos Estados ou Municfpios*. OU,
senão êste: "Os Municípios s6 podem levantar emprestimos
dentro dos seus Estados e os Estados dentro da União".
Art. 68:

3 1.0 "A eleição de presidente se far& por maioria de
votos de um coI6gio eIeibral especial.. "
- Substitua-se :
"A eleição do presidente da Repúblioa far-se-á por SUfrágio direto do povo."
Art. 68:
3 5.0 "São inelegíveis para o cargo de Presidente da
República".
Acrescente-se :
d) 0 s naturais do mesmo Estado do Presidente que tiver concluído o seu mandato.
Capitulo V - Do Conselho Nacional.
Menos sarapantão que o antigo, porem, igualmente anódino e sujeito a paroxismos perigosos, as suas atribui~ões

.

no anteprojeto se cifravam em poderás e no atual substitutivo em opinarás.
Compete-lhe: 1°, elaborar quaisquer projetos de lei,
etc. ; 20, emitir parecer sbbre projetos de lei, etc. ; 30, opinar
sobre os projetos dos regulamentos, eto.; 4O, examinar secretamente tratados e convenios, etc.; 5O, opinar sbbre tarifas aduaneiras, etc.; 6O, propdr ao governo a anulação de
atos administrativos, etc. 7O, emitir parecer sbbre qualquer
assunto ii requisição do Poder 'Executivo, etc.
Afinal, nada lhe incumbe de operante. Muita opinião,
nenhuma eficiencia. Não pagará o que vaé custar. .
Suprima-se.
Art. 94. "O Poder Judiciário 6 exercido pela Cbrte Suprema, Tribunais de Circuito, etc."
Acrescente-se.
5 1.0 A primeira investiduh na carreira judiciária,
promotores, pretores, etc., em cada Estado, será efetuada
ap6s concurso de provas perante o respectivo Tribunal da
Relação.

.
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TITULO I
Da organiz8~30federal

Art. 7.0, alínea (101, letra ( h ) .
Redjja-se: A navegaqeo de cabotngem, assegurando-se a
exclusividade desta, a navios nacionais; sendo que o comando dos navios mercantes nacionais, prationgcm das barras,
portos, rios a lagos s6 goderk ser exercido exclusivamente,
por brasileiros nalos
Sala das Sessões, 27 de Marco de 1934.
Antonio Pen-

.
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nafort de Souza.
Alberto Surek.
Gilbert Gabeira.
Joúo Vitaca. - Edmar da Silva Carvalho. - Wal&ma? Reik&l.
Guilherme Plaster.
Francisco de Moura. - Abel
Chemont.
A . Konder.
Chrtsliano dI. M%chado,
Carneiro de Rezende.
Polycarpo Viotti. - Furtado de
Menezes. - LeviCoelho. - Edward Possolo. - Daniel
Martins e Silva.
de Carvalho. - Lacerda Werneck.
Lemgruber Filho. - Mario Chemnnnt,
Alberto DZniz.
Jehovah Motta.
Leandro Pinheiro. - Clementino LisbBa.
Carlos L M e n b e r g .
Carlos Gomes de Oliveira, -r.ssalvada a última parte. - I&io Sardemberg. - Antonio JorRuy
ge Machado. - Flavio Manhães. - Ferreira Neto.
Santiago. - Aaráo Rebello. - Pernando Magalhães.
Bias Portes. - Guedes Nogueira.
JosS de Nacedo Soares.
David Meinick.
Vasco de Toledo. - Guaracy Silveira.
E . TehezTa Leite. - Acyr Mehiros. - Acurcio Torres.
Cesar Tinoco. - Rodrigues Yoreiru.
Lino Machado.
Xavier de Oliveira.
Lauro Santos. - Fernando de
Cardoso de Melo. - Abeiardo Marinho.
AmaAbreu.
rai Peboto Filho.
Alipio Costallat.
Milton Carvalho.
Pedro Rache. - Sebastião de Oliveira. - Agenor Monte.
Rerginaldo Cavalcanti,.
João Pinheiro Filho.
Arm d a Camara.
Simão da Cunha.
Aloysio Filho. -BarPlinio Tourinho.
reto Campello. - Augusto Corsino.
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Christovüo B U T C ~ ~ assegurados
~OS,
os direítos atuais
Prado Kelly. - Soares Filho. - Costa Femandes . - Asdrubal
Gwver Azevedo.
Adolpho Soares. - Moura Carvalho.
Alvaro Maia.
Carlos Reis.
José de Sd.
Deodato Maia.
Arruda FaLcão.
Vieira Marques.
Agamemnon MagaNegrão de Lima.
Delfim Moreira Junior.
Lylhães.
curgo Leite.
Celso Machado.
Campos d o A m r a l .
Thomaz Lobo. - Waldemar Motta.
Leitiio da Cunha.
Renato Barbosa.
J. J. Seabra.
Henrique Dodsworth.
Jones Rocha.
Generoso Ponce Filho.
João Alberto
Lins de Barros. - Hugo Napoleão.
Godofredo Vianna.
Sampaio CorrEa. --;K?guet Couto.
Magalhães de Almeida.
Augusto Lezte.
Cunha Vasconcelos. - Pernandes Tavora.
Luzz Sucupíra. - Nogueira Penido.
Odon Bezerra Cavaicanti.
Lacerda Pinto, - Oliveira
Passos.
Augusto Cavakanti.
Medeiros Netto . -Froncisco Rocha.
Homero Pires.
Leoncio Galráo.
ATthur Neíva.
A m i d Silva.
Gileno A d o .
Atllln
A m q a l . - Prísco Paraiso.
Antonio Couello. - Lriuro
Passos.
Arlinâo Leoni.
Leandro Maciel.
G6es Monteiro.
Antonio áiachado.
Izidro de VasconceUos.
Martins Veras.
Alberto Rosellí. - 3. Ferreira de So?riza
F . Magalhães Netto.
Mel10 Franco. - Alfredo C. Pacheco. - Paulo Filho.
JOGO Narques dos Reis. - Nergu
Ramos.
Freire de Andrade.
Pires Gayoso.
Joüo
Villasbdas.
E&ard Sanches.
Pacheco de Oliveira.
Iren&o Joffilu.
A m a n d o Laydner.
Augusto SimCcs
topes.
Raul Bittencourt.
Pedro Vergara.
Ascanio
Tubino .
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- --- --- -- -- - Justifica-se o direito dos comandantes dos navios mercantes nacionais, serem exclusivamente brasileims, devido
ser o posto mais alto e de mais responsabilidade, na marinha mercante; cerca-me uma grande desconfiança nos cnmandantes naturalizados, devido que Ales s6 se naturalizam
por conveniencia própria; nunca Ales perdem o nmor phtrio,
estamos por isso sujeitos em qualquer momento de guerra
com os países de sua procedencia, sermos traidos por
estes elementos; com facilidade êles podem meter a pique
os nossos navios, e mesmo não podem ter o verdadeiro amor
pelo Brasií, como os brasileiros natos, acresce mais a necessidade de, nas futuras leis ordinárias, n6s nacionalizarmos a
equipagern da marinha mercante. Justifica-se esta medida
de seãuranca Para a nossa Pátria, em virtude de serem os
componentes da marinha mercante nacional, Reserva Naval
da Marinha de Guerra. E como poderão ser considerados reserva naval elementos estrangeiros?
Se torno o comando dos navios mercantes nacionais restrito exclusivamente aos brasileiros natos, é porque jtí o
Exmo. Chefe do Governo Provisório decretou a lei número
20.303, de 19 de AgOsto de 1933, que dispõe sbbre a naelonalizaçiio do trabalho na Marinha Mercante e d a outras providencias.
os braDiz o art. 10, pardgrafo único, deste decreto:
sileiros naturalizados qpe tivereq exercido comando em navios mercantes nacionais por març de 10 anos poderá0 continuar a exerce-10 at6 o prazo de cinco anos, contados da data
da publicação desta lei.
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Faltando para êstes dois anos e cinco meses, para terminar os seus direitos conferidos pelo citado decreto, como
após á aprovação da Constituição este decreto perde o seu
valor, é que tomo esta providência.
Com relacão aos práticos das barras, portos, rios e lagos,
do Brasil, se peço que seja exclusivamente exercido por brasileiros natos, 6 porqu8 se verifica gra,nde absurdo por parte
dos pr'áticos estrangeiros, que monopolizam este servi~o,
usufruindo grandes lucros, e não permitindo que os práticos brasileiros natos ingressem no serviço, ficando estes
sem onde ganhar o pão para sustentarem as suas famflias.
Verifica-se isto no serviço de praticagem d a barra e p6rto
desta Capital, onde o servigo 6 monopolizado por seis práticos,
todos eles estrangeiros, sendo um inglAs, um su6c0, um espanhol e os restantes portugueses.
São tão audaciosos, Srs. Constituintes, (Istes elementos,
que tiveram a audQcia de me telegrafar neste sentido.
Transorevo o telegrama na integra:
Assembldia Consti"Deputado AnfAnio Pennafort
tuinte
Rio. De P. Mauá. N. 443. Pls. 40
Data 28-2934. Horas 10.30.
Sindicato Arrais da bafa Rio Janeiro prQticos, mestres
cabotagem, vem protestar junto V. Ex. contra memorial eucabegado Centro dos Práticos do Rio de Janeiro.
Sendo mesmo clandestino não representando coletividade.
Affonso Groua, prendenta. *
Eis, senhores, onde chega a audácia de um inglAs, que
vive usufruindo direitos que lhe niio compeem, tendo ainda
o pejo de lançar semelhante ultrsjc ao Brasil, é necesshrio
116s pormos t8rmo a Astes absurdos, que jámais se verifique
outro atentado Q nossa soberania nacional.
Confiante estou que ser8 tomado em consideração esta
justificagão feita por um sofredor das ameaças dos estmngeiros, certo estou que esta causa ser8 por todos os Sr8.
Constituintes amparada, por ser uma causa justa e de garantia para a nossa nacionalidade no futuro.
Sala das Sess3es. 27 de Março de 1934.
Antdnio Pennafort de Souza.

-
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Titulo I.
Da organização federal.
Art. 4 P Suprima-se.
Art . 5P Substitua-se :
São órgãos da Nação Brasileira, os poderes legislativo,
executivo e ,iudicihrio, coordenados e autonomos, dentro dos
limites oonstitucionais
Pedro Rache.

.-

As emendas visam p6r a ConstituigBo do Brasil, de aoc6rdo com a realidade, ,eliminando creacões metaffsicas, hoje completamente inúteis e at6 prejudiciais.
Pedro Rache.
Sala das Sessões, 27 de Março de 1934.

-
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Ao capítulo I.
Art. 14
Redija-se:

-

Art. 14. fi da competencia exclusiva da União decre-

tar :
a) impostos de ~mportaçãosbbre mercadorias de procze
dencia estrangeira;
h ) imposto de consumo sbbre quaisquer mercadorias e
utilidade;
cj imposto s6bre a renda, excetuado o regulado sbbre
a renda de imóveis;
d ) .taxas de teldgrafo e de correios, bem como as d6
entrada, saida e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
com6rcio de cabotagem ás mercadorias nacionais .e ás estrangeiras que já tenham pago imposto de importação;
e) selos, quanto aos atos emanados do seu gov&rno, aos
negócios da sua economia ou regulados por lei federal.
$ 1 P Será regulado por lei o direito da União e. doe Estados legislarem sbbre viaçiío f6rrea e navegação intenor.
A navegação entre portos nacionais chamada de cabotagem
sd ser6 feita por navios nacionais.
Art. 15 - Redija-se:
Art. 15. e da competdncla exclusiva dos Estados decretar :
a) impostos de exporta~ilode mercadorias de sua pr6pria produg.,
rriá o máximo de i 0 c/o ad vaiorem, devendo
sofrer Bstes impostos cada ano fiscal uma reducõo de 112 Q/c
ad volorem ate sua reduqiio uniforme a 5 % ad valorem em
todos cs Estados que o adotam ou ndotarem;
b ) imposto d e transmissiín de propriedade imobilitíria
urbana e rural e ver880 de imóveis para formação de S O C ~ ~ dade;
c) imposto sbbre a terra;
d ) taxas de sdlo quanto aos a b s emanados d e seus governos e sbbre mercadorias de circulação dentro do Estado
ou de produção do mesmo Estado.
Art. 18 - Redija-se:
Art. 18. É da compefkncia exclusiva dos municípios
decretar :
a). imposto de ind6strias e profissões, licença& sendo
atribuido ao Estado 50 % do arrecadado;
6 ) imposto sbbre a renda de propriedade imobili6ria;
c) sblo quanto aos atos emanados de seus governos, aos
neg6cios da sua economia ou regulados por deliberação
municipal;
d ) Lmposto sbbre energia eldtrica consumida.
Com a nossa emenda procuramos restabelecer a emenda
que jB tinhamos apresentado 80 anteprojeto, como modificaçbes atendendo ao substitutivo e juatificadas em parie
no nosso discurso de 6 de Dezembro quando fizemos um 14pido estudo sbbre os impostos diretos ou indiretos, bem
como da organização do nosso sistema fiscal. O imposto de
VOLUME
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exportagáio, ponto de maior controv6rsia, deve ao nosso ver
ser conservado como renda dos Estados sdbre mercadorias
de sua produção e a sua redução deve operar-se, lentamenk?,da' a pkposta de redução de 112 % ad valorem cada ano,
e estando limitado ao máximo de 10 % irá assim diminuindo
até a taxa máxima de 5 % ad v a r e m . Nestaç condições
não se poderá qualificá-io de pesado e anti-econbmioo. As
modifica&es que traz o substitutivo, como seja dar o imposto de consumo s6bre a gazolina e outros combustiveis de
motor de explosão, n8o nos parecem satisfazer, atendendo
que tal mercadoria 6 de uma distribuicão muito desigual e
nenhuma renda daria, ou muito pequena, a grande maioria
dos Estados. Tamb6m não julgamos satisfaíhrio dar aos
Estados os impostos das vendas mercantis, agora cobrados
pela União, e que aos Estados renderiam cerca de 60.000
contos no total. Preferimos conservar o imposto de expor&ão ou outro indirecto que as circunstancias econômicas
poderão indicar. Sob o aspecto fiscal n6s julgamos menos
gravoso á econdmia, o Estado tributar a produção expor&
vel, pois que neste caso h& incíddncia sdbre uma mercadoria regutads, o que 6 demonstrado pelo p r 6 p ~ ofenbmeno
da sua saída de Estado e por isso mesmo evidenciando a
sua capacidade de suportar tributo, desde que Ale seja razoiivel como taxa de renda e não extorsivo.
Finalmente, A de grande sabedoria em mauria de tributação, evoluir sem muito inovar, salvo para corrigir a
dupla tributagiío e as demasias. Alguns querem entre n6s
estudar o nosso sistema tributário comparando com os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, onde cerca de 60 %
da renda B obtida de impostos diretos, mas esquwm que
são países com tres a seis s4culos de formação econdmica e
povos ricos, dai o poderem obter seus recuraos dos impostos
diretos sbbre a t e m a sdbre a renda. Entre n6s, a aplicagtio de tais impostos dxreta exigiria taurs muito altas a
tais tributos entorpeceriam o crescimento das pr6prias fontes tributadas, pois a economia particular 08th por natureza
vigilante e se a querem extorquir contrae-se, diminue as
iniciativ88, o trabalho mesmo dissipz e desaparece. Assim,
pois, -tudo aconselha a manutenção das nossas linhas fiscais
interiores com as modificações evolutivas propostas pela
emenda. Tanto a União coom os Estados e os ~unicipios
têm grandes compromissos externos, internos consolidados -A
parte a dfvida flutuante, sendo que os Estados e o2 Municipios Um compromissos bancarios e não podem paralizar
completamente obras que interessem a pr6pria economia.
6ala das Sessões, 28 de Março de 1934. - Mario de A.
Rabos

.

N. 433
Art. 70 n. iU, letra n, redija-se assim:
siderurgia, fdsseG,
"Riqueza do guh-sol% mineraç.,
(irnas energia eldtrica, florestas, caça a pesca e sua exploragiio"
O art. 10, letra c, redija-se asefm:
"Alienar bens, nos tdmos desta Constituigão, ou conceder privi16gio, a náo ser por lei espeofsln.
Ao art. 21, acrescente-se:
c "03 fósseis e as suas jazidasw.

.

Acrescente-se, em seguida, ao art. 21 e suas letras:
Art. Os bens públicos de uso comum do povo são
inalienzíveís, bem como aqdeles que pertençam ao patrimbnio
científico, cultural e artlstico do País.
Todas essas emendas se justificam, peio seu simples
enunciado.
Queremos, entretanto, chamar, como vivo empenho, o interesse da douta Comissão Constitucional e da nobre Assembl6ia Constituinte, para a sorte dessas emendas que se referem aos fósseis.
O Brasil possue, indiscutivelmente, na opinião de notabilidades nacionaee e estrangeiras, os melhores e mais preciosos especfmens de fósseis, de todos os Continentes. A
nossa S e m do Mar 6 considerada como o repositório paleontológico mais antigo da terra. Tanto é isto verdade, que, na
opinião de shbios alemáes e ingleses, muitos especfmenes fósseis que se pr-ame existir e uma vez descobertos, virão
suprir a solução de continuidade que se venfica na história
de certas esp6cies zool6gicas, tem de ser encontrados, necessariamente, no Brasil.
Essa presunção foi, em parte, confirmada com grande
nota de sensa@ío, no mundo inteiro, h& dois anos, quando se
descobriu no Rio Grande do Sul, dentro das celebres jazidas
da Alemda, nas serras da cidade de Santa Mana, um valiosfssimo espéoime fóssil, que se classificou, depois, como um
rincfuioszíurio, e a que se atribue a idade planetaria de 3
milhbes d6 anos.
AliBs, essa descoberta tinha sido especialmente prevista
em Munich; sabia-se que esse animal devia ter existido e
que o seu fóssil 96 podia ser encontrado no Brasil.
Adotando a mesma orientacão cientifica, alemã e ingle~a,
que dá ao Brasil e á Serra do Mar o primaciado da antiguidade paleontológica do mundo - os sBbios paulistas, logo
após a descoberta du rinquios8urio riograndense, se puseram
a investigar o seu territ6rio e fizeram ali interessantfssimos
achados, que vieram enriquecer o patrimbnio do Museu Paulista.
6e essas pesquizas se fizerem no resto do Brasi!. 9s resultados serão ainda mais surpreendent~.A quantidada de
peixes fósseis que se encontram nos sertoes do Norte do pafs,
no Ceará, na Bafa e em Pernambuco, 6 incalcul&veI. Podem
ser vistos os especimens desaparecidos, mais curiosos-e mais
raros, nas posiqões mais estranhas. Eu mesmo possuo uma
dessas pedras em que o animal aparece retorcido, formando
quasi um cfrculo, como se tivesse sido eternizado em granito, na angústia da morte. Pois bem: cada uma cizlsas Pedras que contém exemplares magnificos, A vendida aos Musous de Inglaterra, por preços que nunca são inferi~res a
uma libra e têm sempre o valor da raridade que roprosen-

Nni.

O mesmo acontece com os fósseis do

Rlir

GrnLde do Sul,

os quais permanecem no mais completo abandono, entregues

exportação de particulares, quasi sempre estrangeiros, gue
os extraem e os transportam para a Argentilia e Europa,
onde os vendem, pelo justo valor.

g,

Não laz muitos anos, foi ali descoberto urr; daqueles especímes de incalculável antiguidade e de iaenso valor pal~onloibgico; o Gov6rno do Estado e o GovS~mod a União,
áquela Bpoca, por motivos quaisquer, não quicJram adquiri-lo e o fóssil foi vendido a um Museu da Europa, que, já
então, o disputava.
Outra caso, do mesmo valor: o emrnente escritor AlcizIes
Jlaia, que B um apaixonado por todos os problemas que interemam á nossa Pátria,
e principalmentç: A siia ciêriciõ e
ás suas artes - viajando: certa vez, em Santo ViMria do
PJínar, encontrou um turista estrangeiro q u ~havia 2zhado
nas praias do Chuf uma s6rie de ossos de baleia fdssil, cujo
yalor em 'paleontologia B dos mais altos. JA se dispunha o
descobridor a transportar para f6ra do Pais os 6ssos enoontrados, quando Alcides Maia interveiu e cons2grtiu, com auxílio de amigos, a sua aquisicão para o Museoi tlo Estado.
Ora, tudo isso está indicando que o Brasil não deve descuidar, por mais tempo, a condiçtio jurfdica do seu pntrim6nio paleontológico e as suas condições de conservação. A
Ar8entina pode servir-nos de exemplo, neste particular, cnde
os exaustivos trabalhaos de Ameghino lhe propiciarani o desenvohimento e a organização da sua provfncia tematica.
O problema dos nossos fdsseis precisa ser encszado ds
ituas maneiras: sob o ponto de vuts da sua propriedada o sob
o ponto de vista da sua conservagáo e salvaguarda.
As emendas visam bsses dois aspectos da quesZo: os
f6ssois n8o são mais res nuUius; não pertencem mais ao primeiro ocupante, nem aos donos dos terrenos onde se achem;
passam a fazer parte do patrimbnio material do Estado.
Para evitar o seu extravio e a sua cessão ou venda, convertamo-los em bens públicos inalienhveis
gala das Sessões 28 de Márço de 1934.
P e d ~ oV e r g a ~ a .

'

-

.

- Gaspar Saidanha.

-

N. 436
Titulo I - Da organizaçiío Federai
Art. 7 O
A alfnea constante da letra q
do n. 10, fica
assim redigida :
"condiçõ_es gerais das f b r ~ a spoliciais estaduais, em caso
de mobilizaçao ou de guerra, estabelecendo ainda a instrução a ser ministrada, o armamento a ser usado, as garantias
das promoções em seus quadros, as reformas e pensões nos
casos de invalide2 ou morte, durante o perfodo em que estiver em operações de guerra, e a concessão da caderneta de
reservista aos que nelas servirem por dois anos ou mas'..
Art. 12. Suprimam-se a segunda parte do $ 5O, assim
redigido: "O tribunal designará o interventor, ou o juiz que
promova ou fiscalize a execução da ordem ou decisão*.
Art. 18, n. 2. -4crescentar as palavras
"por verban depois da palavra inicial selos.

-

-

-

Consta do discurso publicado no Didrio & Aaaemlrléia
N a c i m a i de 27 de Marco de 1934, páginas ns. i ,944 a i ,814.
Sala das Sessões, 31 de Março de 1934.

cedo.

- Nero de Ma-

.

Ao art. 12 acrescente-se: 5 8P No caso' de pluralidade
de Poderes, dar-se-á a intervençãot independente de solicitações destes, após averiguada a legitimidade de um deles pelo
Tribunal Superior Eleitoral, cuja decisão, tomada ex-officz'o
ou por provocação de interessados, o Presidente da República farti cumprir.
Jwtifzcaçáo
A reforma da Constituirão de 1926 previa o caso especial da emenda supra. Naturalmente inspirou a providencia
a ocorrencia da intervenção a o Ceará, em '1914, onde se alegava a existenoia de dois Presidentes, um em Fortaleza e outro em Joazeiro. Considerei este caso, em 1922, contentandome o que dispds a reforma de 1926, em harmonia com os meus
comentários de então. Ao anteprojeto apresentei emenda neste sentido, a qual foi melhorada pelo concurso que trouxe
a de n. 286 da autoria do Deputado mineiro Daniel de Carvalho. A hipótese que se preve no § 8 O supra diverge do
pressuposto no n. 4 combinado com o 8 70 do art. 12. Bem
se concebe, diz este constituinte, que não sendo liquida a situação de quaisquer dos poderes estaduais, a solicitação dêles não pode ser exigida como requisito para a intervenção. A
conilagraçóo á mão armada levada a tRrmo 30 Ceará em 1914,
ccinstitue uma fonte de ensinamentos para que a ConstituiçBo
de 1934 não 'deixe sem as providencias necessárias a possivel
ocorrencia. Estabelecida a situação de fato da coexisten~iade
dois gcvernos, o Poder Federal não se permitiu intervir, enquanto não se feriu, naquela circunscriç80 da Repbbliea, a
guerra civil de t60 lamentdveis consequencias; e tudo, pela
ausdncia de um dispositivo que legitimasse, teoricamente, a
intervençiio. Considere-se igualmente o caso de Intervençiio
no E. do Rio, em 1922.
Sala das Sessões, 20 de Março de 1934.
Pontes Vieira.
Leüo Suapaio.
Jose de B w b a .
Silva Leat.
Ps-

nandes -a.
canltí.

- - Waidemur Motta. - Kmginaido CavdPreambulo

Redija-se assim o Preambulo :
Os representantes do povo brasileiro e das profissões,
reunidos em Assembldia Constituinte para organizar u m regime social democrátioo que assegure a unidade .nac~onnl,a
liberdade, a justiça, e o bem estar social e econ6mico do pafs,
decretam e promulgam o seguinte.
Antvnio RoSala das Sessões, 22 de Março de 1934.

-

- - Gui- Alberto Surek.

drigues.
AntSnio Pennufort.
Lhemne Plaster.
N. 458

Onde se diz, no art. 7 :
"Art. 7.0 'Compete privativamente 6 União :
i
organizar e manter a defesa externa, a polfcia e sigumrnga das fronteiras, as fdrças armadas."

-

Diga-se :
"Art. 7.0 Compete privativamente tl União :

-

1
prover A defesa nacional, nos tèrmos desta Constituiçiio, organizando e mantendo as f6rgas armadas, e igualmente prover os serviços de policia e seguranga das fronteiras. "

Jwtif~uçcio
O n. i do art. 7, tal como esta redigido no projeto, emprega a expressão defesa e x t e m para indicar a defesa do
Pais no jogo das suas relaçõwinternacionais. Gomo, pordm,
a expressão &tesa eztemb significaria apenas, espontaneamente, a defesa do que estivesse f6ra do Pais, substitue-a
por &tesa naciona+?,de acbrdo, aliás, com o que dispõe o
capitulo V do tftulo VI do próprio projeto, que exprime a
mesma id6ia pela mesma f6rmuIa.
Por outro Iado, a organização e manutenção das fdrças
armadas fica subordinada tí idéia central da defeea naoionai,
o que não acontece no projeto.
Parece-me, ainda, que o verbo grooet B mais apropriado
em referencia ao substantivo abstrato delega do que o conjugado organizar e manter, que tem aplica@io mais concreta;
reservei-o, por isso, para reger a expressíio jôrçaa amradad.
Sala das Sessóes, 2 de bbril de 1934.-Sampaio Corre&.

N.

459

Suprima-se, no art. 7*, o a 6, que diz:
"Art. 7: Compete privativamente 4 Uniáo :

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

6) concorrer e fiscalizar as vias ferreas, que ligarem
portos e fronteiras nacionaie, ou sirvam 8 mais de um $stado,
diretamente ou em conexiio com outras vias f6rreas.

O n. 6 trata da mauria a ser preferentemante versada
no n. i0 do mesmo art. T , que trata da cogpetência privativa da Uni60 para legislar. Na emenda que apresenta
a i parte, s propósito desse n. 13, explicarei o que penso a
respeito das disposiçaes que o projeto aquf estabelece.
Sala das Sessaes, 2 de Abril de i934. -Sampaio CorrJa.

Onde se I&, no art. :'7
"Art, 7.'

Compete privativamente

Unitio:

....................................................
2)

entabolar e manter rd,agZies com Estados estran-

geiros, firmar traiados e convenç8es internacionais, conce-

der ou negar passagem a fbrças estrangeiras pelo território
nacional."
Leia-se :
"Art. 7: Compete privativamente B UniBo:

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

2). estnholoccr e manter'relagbes com Estados estrangeiros, podendo, em consequenc~ae no inter4ss6 nacional, firo

mar com 8les tratados e convenções, e conceder-lhes a passagem de f d r ~ a spelo território nacional."
Justificaçíío
Com a iddia de subordinar a redação do inciso ao pensamento central que o determina, alterei o n. 2, r$ssaltando
preliminarmente que compete á União, de manora- geral,
estabelecer e manter relaçaes com Estados estrangeiros, e
enumerando, como casos especiais desta função, os tratados
e convenfles internacionaia e a concessão de passagens d e
fbrças estrangeiras pelo território nacional. Demais, pela
expressão no inter&sse&ional limitei e caracterizei o ob~etivo dos tratados e convenções, bem como o motivo para a
concessão de passagens de tropas de outro país pelo nosso
território.
Sala das Sessões, 2 de Abril de i934.-Sampaio Cotr&a.

R.

461

Onde se 18, no art. 7':
"Art. 7 . Compete privativamente

União:
....................................................
fixar o sistema monetário, cunhar e emitir moeda
4)

metálica ou fiducitlria, criar bancos de emissiío."
Leia-se :
"Art. 7.' Compete privativamente O Uni50 :

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

..

.determinar o sistema monetário, cunhar 6 emitir
moeda metáiica ou fiduciaria, e regular a criagiío de bancos
de emissão."
Jwtificaçdo

Parece que o verbo determinar exprime melhor o pensamento do legislador, pois fizar, stn'cto sensu, 6 apenas
tornar fixo. e no niimero considerado do aytigo dá-se-lhe a
acepfio extansiva da Ifngua usual, acepgiio que, em estilo
de lei, deve unicamente caber, com propriedade, a &terminar.
Convdm, ainda, alterar a redaçáo da parte final do dispositivo impugnado, porque limita inaceitav.mente ti União
o criar bancos de emissão; ora, Asses institutos, desde que
obedeçam a prescrípçóes de lei, podem deixar de ser criodos
diretamonta peIo Estado, a que apenas deve.competir privativamente legislar a respeito.
Sala das Sess5es, 2 de Abril de 1934. -Sampaío Cotrt?a.

N.

462

Onde se IA, no art. 7':
"Art. 7.' Compete privativamente ti União:

....................................................
6) fiscalizar as operações de bancos e de sepros, a
produgão s o aom6roio de armas, de stibstanoias Mxica9, ou
bdlioae, e de todo o material de guerra, e a aplicacáo das leis

aociaie

.

Parhgrafo único. A ningu6m é Ifsito importar ou produzir, no Pafs, material bdlico de qualquer natureza sem a
aquiescencia dos Poderes da União."
Leia-se :
"Art. 7.0 Compete privativamente á União :

...autorizar a fundação de bancos e companhias de
seguros, e fiscalizar-lhes o funcionameuio;
...fiscalizar a produção e o comdrcio d e armas e de
todo o material de guerra, não sendo licito a ninguém produzf-10s no Pais ou importa-los, sem 116rmissão dos competentes Federais."
Jus tificaçáo
O IL 5 do art. 7" compreende prescrições varias, sendo
que algumas devem disjungir-se em nbmeros distintos, e
outras ser suprimidas por excessivas ou descabidas.
Assim, tratei preliminarmente dos bancos e companhias
de seguros, alterando a doutrina do projeto, pois entendo que
B dever privativo da União não s6 fiscalizar Asses institutos,
mas ainda autorizar-lhes a criagão.
Em seguida, em número a parte, tratei da produção e
com6rcio de armas e de material d! guerra, suprim@do' o
paragrafo finico do n. 5, para incluir-lhe as prescriçoes no
próprio corpo do inclso, como esclarecimento e determinação complementar, o que julgo mais consentaneo com o espirito e a tecnica da redacão das leis.
As substancias b8licas e Mxicas (gases asfixiantes e similares) a que em especial se refere o projeto, já estão
inclufdos na expressão genérica material de guerra, de que
usei. Quanto 6 expressão substancias tdxicas que o projeto
adjunge B expressiio substancias bdlicas, se a intanção de
quem redigiu o inciso foi a de considerar todas as substancias tóxicas, e não apenas aquelas que podem ser utilizadas
na arte da guerra, penso que z í União apenes deve competir
legislar a respeito, podendo, na fiscalizaçiio resultante de
legislaçáo assim feita, fazer-se auxiliar pelos Estados e Municipios.
Finalmente, não cabe aludir B fiscalização da aplicação
das leis sociais, porque toda e qualquer lei é feita para ser
devidamente aplicada, e a fiscalização, que cabe a todos em
geral, deve ser prevista na prdpria lei.
Sala das Sessões. 2 de Abril de 1934. -Sampaio Corr&a.

N.

465

Alinea b, do n. d, do art. 15.
Suprima-se.
Justificação
O imposto territorial s6 se compreende como imposto
único, sem o que ser& mais um onus direto sbbre o lavrador
que ja paga indiretamente todos as impostos.
Criar o imposto territorial sem suprimir os demais 6
ferir a lavoura. A'simgles promessa de supressilo do. imposto de exportação niío basta como cómpensaçiío B crlqação

desse imposto táo impopular dentre os homons cio sert8o.
Acresce que deixar esse imposto entregue ti administração estadual constitue um perigo, pois, na a n d a de aumentarem suas rendas, os governos estaduais não trepidam em
escorchar o contribuinte. Haja vista o que ostd acontecendo
presentemente no Espfrito Santo, onde o decreto n. 4.372,
que regula a cobrança do imposto territorial criado pelo
chamado Código dos Interventores, manda que o referido
imposto seja cobrado sdbre o valbr totnl da propriedade,
menos 20 % (art. 3 O ) atribuidos ás bcmfeitorins, q u ~ s d o6
sabido que estas é que dão val6r B terra.
Quem conhece a lavoura do Brasil, pais do grandes extensões terzitoriais, sabe bem que s6 o trabalho valoriza a
terra. Atribuir 20 % ao trabalho nessa valorizncúo 6 adotar
como regra a s raras excecões e desprezar a rogrn gora1 em
qiie a valorizacão do trabalho atinge qunsi eempro 80 %.
Ésse decreto capichaba 6 uma triste rrmostrn do que
ser& o imposto territorial no Brasil.
Sala das Sessões, 2 'de Abril de iQ34.- Lauro Faria
Scntos

.

Ao art. 7", n. 10:
Onde se diz, letra a: "direito civil, comorcinl, direito
aéreon, diga-se: "direito civil, direito camoroial, direito
aéreo, direito penal e direito procernrual", a euprima-se a
letra r do mesmo nfimero, referente a norma8 fundnmentais
do processo.
A emenda restabelece a unidade do prooeaeo ou um processo iinico para todo o Brasil, como estava no anteprojeto,
acabandc com a anoma!ia de haver em no880 pafe 2i modos
diferentes de fazer valer em jufzo o mesmo direito.
Esta emenda foi por mim amplamente Juatificada em
discurso pronunciado a 12 de Março e publisado no Didrio
da Assembldia de 16 de Marco. Posteriormente, o acatado
professor de direito civil da Faculdade da Bafn, Dr. Prisco
Parafso, em discurso proferido a 24 de Marco o insorto no
Ih'áno da Assembléia de 27 de Margo último, reforoou-a com
o prestfgio da sua autoridade e da sua argumentagúo.
TambBm o Clube dos Advogados, em conferdncirrs magistrais, se tem manifestad~no mesmo sentido, acentuando
as desvantagens práticas da' pluralidade do prqcesso, com
valiosos argumentos e com exemplos que engrossam a lista
já conhecida de fatos tirados da vida forense.
{Seja-me Ifcito citar mais um para o rol: o Código do
Processo Civil de Minas 96 admite, nos acórdãos proferidos
em agravo, embargos de declaragão, ao passo que a Consolidacão do Processo Federal (decreto n. 3.08k) admite tamb6m embargos ofensivos ou modificativos. De sorte que,
se uma das partes opuser, em Minas, embargos ofens~vos
ou modificativos de acórdáo proferido em agravo do emcutivo cambial, pode, com igual probabilidade, v&-10s recebidos ou rejeitados. conforme se entenda apliotlvel o prooesso federal ou estadual.
Com efeilo,'não h6 meio seguro de tracar a linha divisbria entre direito substantivo e adjectivo e muito manos

entre normas fundamentais e não fundamentais no proccseo.
A distinção entre direito material e formal, de ac6rdo com
a Constituição de 1891, j A era uma complicação. A diatincão entre noiwmasfundamentais e nor,mas acessórias do processo seria nma nova ~compIicação
e muito mais seria
que a primeira.
A verdadeira solução A a unidade processuaI propugnada
pela grande maioria, senão quasi unanimidade dos juristas
brasiIeiros.
Sala das Sessões, 2 de Abril de 1934.
Daniel & Car-

-

-

calho.

N. 477
i

Suprima-se o preambulo do Substitutívo Constitucional.
Os preambulos das carkc polfticas, nos regimes de democracia, devem revestir uma f6rmula geral que abranja
todos os matizes do espfrito Iiumano e abrigue todos os credos religiosos e convicgões cicntfficas e filos6ficas do povo,
em cujo nome agem os seus delegados no exercfcio da aoberania nacional.
Èsto príncfpio, como imperativo polftico, decorre 16gica e necessariamente da separação dos poderes temporal e
espiritual e da declaração de que todos os poderes emansm
dc povo e em nome dele ser50 exercidos.
Se bem que desnecessário, o preambulu que figi?ra no
Substitutivo Constitucional não seria de rejeitar, pois enuncia apenas, em carater geral, objetivos -de ordem politica,
econdmlca e social; mas de todo inaceitável 6 a formula
constante da emenda n. 10, da autoria do nobre Deputado
Sr. Mario Ramos e subscrita, de animo ligeiro, no. recinto
da Assernblbia, pela maioria dos Deputados constituintes,
depois de rejeitada pela Comissão Constitucional.
Essa emenda 6 inaceitável por sectária, como tal atentatória da liberdade de conciencia e contraditória com o
próprio texto do projeto constitucional.
O espfrito sectgrio que ditou a emenda em apreço ressalta evidentemente dos próprios termos do discurso com que o
seu autor a apresentou no plenário da Assemblbia. "In
verbisw: "A nossa palavra a Deus no Preambulo da nossa
Carta Constitucional 15 e ser6 sempre como uma prece, ungida de humildade e cheia de esperança, dirigida áquele que
nos ensinou pela voz do Mestre Perfeito: "Pedi e v6s receberei~,procurae e v6s achareis, batei e se vos abrirá*!
Refere-se a uma religião. Esquece, por6m, que, embora
a maioria da populagáo brasileira seja havida como cat6lica, exietem na9 varias camadas populares, e mesmo no seid
da AssernblBia Nacional Constituinte, materialistas, espiritualistas, racionalistas, destes, de diversas religiões, e até
fetichistas h& no seio do povo, porque, como declarou o
atual Chefe do Governo Provisbrio da Repfiblica, por ocaeião da reforma constitucionai de 1926. "a mande massa
ignara está na fase fetichista da adoração de santos com
v8rias especialidades milagreiras".
Não há, assim, como se pretender que haja no Brasil
unidade religiosa, para se impor, no Preambulo da lei constitucional, uma confias80 de crençan, que n5o 6 a de uma

parte considerável do Povo Brasileiro, a menos que se gueira
contramarchar para os m6todos e processos da idade antiga e da idade média, arvorando "o principio de que a religião 6 uma cousa polftica e que o Estado, senhor absoluto
de toda8 ás oonciAncias, poderá fazer com que os seus subditos procurem a sua salvação na religião que Ale adotan.
Mas, contra a adoção desse falso principio, ditado pelo
obscurantismo de Bpocas que nãepoderão voltar, está a disposi~ão expressa do art. 142, R. 21, do projeto constitucional, que assegura aos brasileiros a liberdade de professarem todas as convicções cientificas, filosóficas, políticas, morais e religiosas. sem privaç50 de qualquer dos seus direitos.
Como, pois, sem contradicã~com o texto constitucional
e violqão expressa do direito assegurado a todos e a cada
um doe cidadãos brasileiros de ~rofessarema reliaião ou a
convicção filosófica que entendirem, impbr-se a-todos os
Deputados constiiuintes e, portanto, a todo o Povo Brasileiro,
que eles representam, "uma confissão de crença e amor a
Deusw, como, por seus adeptos e servidores, o entende e
quer, uma religiáo que não 6 a bnica do Brasil?
Com a f6rmula proposta na emenda n. 10, que envolve
a manifestação de um sentimento intimo de f6 religiosa,
conforme declara~ãodo seu autor, a futura Carta Política
do Brasil sb poderá, em conciAncia, ser promulgada pelos
Deputados católicos, em nome, apenas, da parte católica da
populagão.
Par8 que a Constitui~ãopossa ser promulgada por todos os Deputados constituintes, em nome do Povo Brasileiro,
que Ales representam e encarnam em todos os matizes dtu
suas cranças e opiniões, 6 que se prop6e a presente emenda
supressiva.
Aliás, a presente emenda visa, também, resguardar a futura lei constitucional de uma prdvia violagão. A emenda
n. 10 violaria o disposto no art. 142, n. 21. Se a Constituição ãssegura aos brasileiros :r aos estrangeiros residentes
no Pafs o direito de professarem Iivremenie qualquer convicção científica, filosófica ou religiosa, constitiie evidentemente uma violação deste direito o impdr-se, no preambulo da nossa Carta Política, uma confissão de crença religiosa ou convicção filosófica diferente.
Sala das Sessõw, 3 de Abril de 1934. - Tb'waz Lobo.

- Osorio Borba.

N.
Parágrafo i5inico do art.

178
6O

- Suprima-se.

Justificaçbo
A bandeira nacional não deve ficar sujeita a modiiicações irnpostas por simples lei ordintlria. Os simbolas ganham prestigio e sobem na veneragão da alma coletiva na
razão direta da sua antiguidade, e, por assim se haver entendido, assinala a história que as modificações dos pavilhões nacionais entre todos os povos só se tem verificado
quando há uma mudan~aessencial do regime político que
torna o simbolismo da antiga bandeira incompativel com
as idéias do novo regime. Náo 6 este, entretanto, o caso
brasileiro. Eramos República federativa e, pela nova Constituição, República federativa continuaremos a ser.

Nenhuma razão existe para a supressão do lema "Ordem
e Progresso". Divisa existia na bandeira que prim'eiir representou a nossa Pátria, e a divisa que figura na bandeira
republicana exprime um nobre e elevado Ideal, de inteira
atualidade, sem êiva de sectarismo, pois verifica-se que as
palavras que a constituem, j B em 1831, tinham aparecido em
nossa história, no lema de Feijb: "Sem Ordeni não há Progresso".
.Assim, quer em seu aspecto histórico, quer em sua expressão mesma, deve ser mantida a nossa bandeira como
imagem' da Pétria em todas as manifestagões da sua atividade.
Thomaz Lobo.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934.

-

Art. 7 9 n. 3 - Onde se diz "f,elefbnesn, diga-se: "telefbnes interestaduais. "

O que legitima a competéncia d a União em serviços de
comunicação 15 o carater nacional ou interestadual desses
mesmos serviços.
Assim sendo, nenhuma razão existe que possa justificar o atribuir-se, privativam'ente á União, compet&ncia
para prover os serviços de carater puramente !oca]. como
seriam as comunicações telefbnicas dentro do território de
um Estado, ou limitados A zona de um municipio.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934.
Thomaz Lobo.

-

- Osorio Borba.

-

Art. 7O, n. 10, letra a
Substitua-se pelo seguinte: legislar sdbre: a) direito civil, direito comercial, direito penal, direito aereo e direito processual.
Jus tificaçáo

Hoje, não é possivel estabe!ecer de modo absoluto
linhas divis6rias entre o direito.subçt.antivo e o direito adjetivo, tão intimamente ligada se acha a existencia dos direitos
as formas processuais que os asseguram. Isso B tão verdade
que, a-pesnr-da Constituição de 91 conferir á Uniáo o direito de legislar sdbre o dimito civil, comercial e criminal
da República, aos Estados o de legislar sbbre direito processual, verifica-se que várias leis da União sdbre direito
substantivo cont6m numerosas disposições sdbre direito
processual, o que representa, inquecltionavelmente, uma usurpaçáo de poder. Mas essa arrogação de direitos por parte
da Uniáo impõe-se, em muitos casos, pela necessidade de
imprimir uma mesma iisionomia e assegurar as mesmas
garantias 8s rclacões jurfdicas por elas reguladas. Num regime .de multiplicidade do direito processual, ninguem dirá
que uma letra de cambio é uma nota promissória, num Estado qne estabelega para a sua exigibilidade a aglo decendial, tenho. a mesma expressiip de credito que tem noutro

Estado, que prescreva para a sua cobrança a ação executiva,
e que a posse, tutelada por ação ordinária ou por ação sumária, tenha a mesma expressão juridica.
Urge, pois, eskbelecer a unidade do direito processual,
atribuindo á União competência privativa para sdbre Ale iegislar .
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934. - T h o m z Lo6o.

-

A r t . 70, $ 3O
Substitua-se pelo seguinte:
Fica salvo aos Estados o direito de estabelecerem linhas telegráficas entre os diversos pontos de seus territórios que niio se acharem servidos por linhas federais, podendo a União desapropriá-las quando f6r de interesse
geral.

Já se acham estabelecidos no Pafs, a cargo da União, os
serviqos de oommunicações telegráficas e postais, com o caráter de serviço de interesse nacional, e, assim, não se justifica que se faculte aos Estados o direito de prover e explorar, em caráter definitivo, hsses serviços, sob o pretexto da sua insuficiência. Nêstc caso, ainda deve competir
á União compietii-10s e aperfeiqoá-los, no exercfcio da sua
competência de prover todos os serviços de caráter geral.
Quando muito, como dispae a emenda, poderão os Estados estabelecer linhas telegráficas em zonas não servidas
pelas linhas federais, reservado á União o direito de dsaapropriá-Ias, quando f6r de interesse geral.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934. - Thomax Lobo.

- Osorio Borba.

Art. 13, 3 30 - Suprima-se a parte final que diz:
" A mesm'a proibição se aplica ás concessões de serviços
pablicos, quanto aos prqprids rnic.cjs oosceáieáidiose aos
bens utilizados apenas para o objeto da eoneess60.
Justificação

Afigura-se-nos excessiva a isenção de impostos que se
pretende estender ás empr8sas partioulafes que exploram
serviços piiblicos, equiparando-as aos ramos do Poder.
A isenção de tributos de que podem gozar essas emprêsas, pelo seu caráter comercial, deve ser unicamente da parte do Poder concedente, e, isso mesmo, tendo-se em vista,
em' cada caso, o interesse geral devidamente apreciado e defendido nos respectivos contratos e não como uma medida
geral de ordem constitucionaI
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934.
Thomaz Lobo.
Osorio Borba.

.

-

-

Art. 65. Substitua-se pelo aeguinte :
8 proíbido ii União, aos Estados, aos Muniofpios e ao
Dístríto Federal emitir tftuIos de divida ou de emprestimo
quando o serviço global de juras e amortizacão de toda a
divida pública vier, assim, a exceder anualmente 6 terga
parte da receita media dos impostos efetivamente arrecadados nos tres bltimos exercicios financeiros; ressalvadas as
operações de consolidagão da divida flutuante anterior a
esta Constitui~áo,assim a m o as de conversão que reduzam
os encargos do mesmo servigo.
Em. caso de guerra externa, a União poderfi realizar
qualquer operação de crédito.
A emenda proposta visa a defesa do cr6dito público. A
declaração pura e simples da nulidade da emissão de tftulos
de divida ou de emprestimo por parte dos poderes públicos,
por culpa s6 imputável aos seus agentes, contravem ao interesse público e moralidade administrativa.
Melhor fbra proíbir a emissão no caso previsto, como
estabelece a emenda.
Sala das Sessões, 3 de Abril de $934.
Thomaz Lobo.

-

h t s . i 4 e 15.
Substituam-se pelos seguintes :
Art. 14. É da competenoia oxclusiva da União decretar:
I
Imposto s6bre irnportagão de proaedbnoia ecrtrangeira
TI
Aireitos de entrada, safda e estada de navios e
aeronaves, sendo livre o comdrcio de cabotagem tis merosdorias nacionais, e As estrangeiras quites oom' a Aliandem.
iII
Imposto sdbre bancos e cas8s banctlrias.
F? Taxas de correios,.tel&rafot~e rtídio-comunioaç80.
V
Taxas de M o , salvo o dispositivo do art. i5 n.
rv.
-. Parlgrafo único. Os impostos federais sáo uniformes
para iodos os Estados, salvo o caso previsto no art. 33 n. 20.
Axt. 15. E: da competencia exclusiva dos Estados decretar :
I
Imposto s6bre imóveis rurais e urbanos.
II Impostos s6bre transmissão de propriedade, intervivos e causa-mortis;
Iii
Impostos sdbre indústrias e profissões.
IV
Taxas de ~410, quanto aos atos emanados do seu
governo e da sua economia.
Parágrafo único. Os impostos sdbre exporkqão para o
estrangeiro, sdbre renda e consumo e quaisquer outros não
incluídos nos arts. 1 4 e 15, serão decretados e cobrados exclusivamente pela União, cabendo, pordm, a cada Estado a
quota de cincoenta por oento do que fbr arrenadado no respectivo territbrio.

.--

-

--

-

J w t i ficaçáo
A discriminação de rendas que a emenda propae, outro
fim não tem senão o de adotar um' sistema tributário, que,
sem sacrificio da União, de aos Estados recursos financeiros, para satisfagão dos seus encargos. Estabelecida a classificação, conferindo á União e aos Estados competenoia exclusiva para tributar determinadas fontes de renda. determinaòo ficou no § unico do art. 15 - que o imposto sbbre
exportagão, atualmente privativo dos Estados, os de renda e
economia serão deczretados e cobrados somente pela União,
cabendo, por&&a cada Estado, a metade do qUe fbr arrecadado no respectivo Territ6rio.
Esta parte da emenda é importante. O imposto de exportação é mantido, a-pesar-da tendkncia se lhe dar sucedaneo, por julgar a' sua supressão uma tentativa perigosa
que poderá, em consequhcia, trazer o desequilibrio financeiro dos Estados, principalmente no Norte. D& no entanto,
a emenda, poderes á União para a sua decretagão e cobranga, visto como lhe cabe legislar sbbre o comércio exterior, e
o imposto de exportagão para o estrangeiro tem caráter internacional.
Quanto aos de renda e consumo, a emenda estabelece
um sistema fiscal que está consignado nos estatutos do
P. R. do Maranhão m o uma medida indispenstlvel a ser
propugnada para conjurar as dificuldades tributarias, trazendo a vantagem de, sendo simples, tolher a escravidQo
fiscal com a duplicidade de impostus, por isso que, a sua
decretagão da mesma fórma que o imposto sbbre exportagão passara a ser feito exclusivamen.te pela União que poderá, em caso de necessidade ou conforme exigirem as circunstancias, aument8-10s ou restringi-los uniformemente am
todo Pais.
AlBm do mais, a União fazendo a sua cobranga para o
que dispõe atualmente de brgãos apropriados, evita o Eatado de maior dispdndio com os servigos necesskíos 6 sua
arrecadagão e fiscalizag?io
A emenda, pois, n2io 93 consulta os interbsses da Unjfio
e dos Estados, por não trazer desequilibrio na sua vida.
econbmica e financeira, como poupa ao mesmo tempo as
fbrças propulsoras do Pais, assegurando o desenvolvimento
do seu comércio e da sua indústria.
Sala das Sessões, 3 de Abz : de 1934.
Rodrigues Moreira.
Lino Machado.
Carlos Reis. - Adolpho Soares.

.

-

-

-

Ao art. 90 - Suprimam-se as expressões "inclusiue repressáo da criminaiidade sertaneja organizada".
Seria depIorável que tivessemos de incIuir no texto Ga
Co~uçtitui~ão
uma referhncia expressa á criminalidade sertaneja, emprestando-lhe a importancia de problema politico
e wntstitucional, quando não passa de uma questão comum,
pertencente 6 esfera do Direito Penal e sujeita A agão preventiva e repressora das autoridades policiais e judiciariasl

-

A16m disso, 6 de se notar que a art. 46, n. 7, letra b, estabeleceu, entre as atribuições do Podes Legislativo, a de
"decretar medidm necessárim, p w a facilitar, entre os Estados, a repressão e a prevenç60 do crime e assegurar a
yrzsdo e extradição do acusado e condenados". Mbre o assunto havíamos oferecido & emenda n. . . para que não
s6 a repressão da criminalidade fosse objeta d a ação do Poder Legislativo, como, tambdm, a sua prevenção. A id6ia foi
adotada e, assim, 6 manifesto que a criminalidade sertaneJa,
organizada ou pão, permanente ou esporadica, como fenomeno social, ser& objeto das atenções do poder público pelo
seu órgão competente. Mesmo nos têrmos do art. gO, jB estava compreendida a matdria, independentemente de uma
refer6ncia especial, que apenas tem o fim de atrair as atenções do Pais para mais uma manifestação da imperdoável
tolerancia com que assistimos a certos acontecimentos, que
atestam a incapacidade ou a fraqueza dos nossos aparelhos
de defesa da segurança individual ou pública.
A criminalidade sertaneja organizada, de que o famigerado Lampeáo 6, na atualidade, o principal expoente, 6 uma
vergonha nacional.
Não haveria Lampeóes se para isso não contribuissem
os governos dos Estados, princfpalaente j~teressadus no
cambate a esses flagelos das populações laboriosas e pacatas, com a sua indiferença ou tolerancia para a desembaraçada prática dessa atividade nefasta, permitindo aos que a
exercem profissionalmente uma invej&vel liberdade de movimento e de ação.
A politicagem do interior, o terror das populações indefesas e o faquirismo governamental, em face do rastro de
crimes hediondos que assinalam a passagem dos bandos que
infestam uma parte dos sertões do Norte e dos quais a imprensa nDo faz mistdrio, enchendo de liorror o pais inteiro,
demonstram que, em mat6ria de criminalidade sertaneja,
pl-ecisamos não de preceitos constitucionais, mas d e uma
reação geral contra o pernicioso sistema de a encararmos
como uma fatalidade das condições mesológicas e Btnicas,
transigindo com os seus calamitmos efeitos e, sobretudo,
com a cumplicidade dos acoitadores dos temíveis facfmras
e bandoleiros das zonas sertanejas.
Severa legislação comum e adequada repressão energica,
real e efetiva, sem transigências, tolerancia, esmorecimento, e os Lampeões desaparecerão rapidamente dentre os eiementos de perturbagão da ordem geral, permitindo que as
g o p u l a y t ~dos renotos vilarejos do nosso interior recuperem a calma e a confiança nas providencias dos Governos
e retomem ao seu trabalho.
Sala dals Sessões, 4 de Abril de 1934. -AntBnio Covello.

..

N.

500

Ao art. 17 - Transfira-se para o capitulo "Das Disposições Transitdrias".
Justificação
Em se tratando de um preceito, que apenas v i g o r d durante o prazo certo de cinco anos, findos os quais, com a
extinçáo do imposto de exportação, desaparecer& do corpo

da Constituiflo, é seÚ lugar o capftulo que encerra as disposigks simplesmente transitórias.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.-AntBnio Covello.

Ao art. '13 n. 2:

-

Diga-se: n. 2
O vai# dos bens e de servigos na exploração de propriedades e indústrias.

O vocábulo v a b tem uma aignifioag80 .técnica ineubstituivel e que melhor se coaduna com o objeto da tributacão de que trata o artig* 13. O prego A fixado de oonformidade com a convengão dos particulares. O valar, quer seja
extrfnseco, quer seja intrfnseco,. exprime uma outra idéia e
traduz a representação econbmlca dos bens e eervígos e&
bre ss quaís deve incidir 8 tríbutaqiio, mpromWo eamômica, ~0 A a Wica a interessar ao fisco.
Sala das Sessbes, 4 de Abril de 1934.-Antdnw CoPdto.

Ao art. to, letra a e

so art.

13 4 50:

Diz o a&. 10 letra a que 6 vedado z l Uni& &ar distingões ou preferinoias entre naturaie de ~ a t s d o sdffemntss
ou entre os vários Estados, ou sem &os.
O art. 13, 1 6:
reproduz o mesmo ensamento, pro bindo t i Uni20 decretar
impoetns que Impor rn em prefer4noia em favor dos porto8
de uns contra os de outros Estados. Estamos, assim, em
face de umr, ~epetigilodo mesmo rinefpio de igualdade de
tratamentd difmemadr, tl$ ,unida es fed#atf.vas. Cumpre,
nestas condições, harmonizar os dois diepositivos ou suprimir uma das zeferbncias apontadas para que o texto comtituoionaí ganhe em harmonia e uniformidade.
Sala das Ses96es, 4 de Abril de 1934.-Antgnio Covello.

P

re

2

-

Ao are. 62, 20
Redijase do meguinte modo:
2.9 Em caso de exploração de servigos industriais pelo
Estadoy far-se-á mediante competente espeoifioai$o o mgistro da despesa, que poder&.ser a1tera.a por deareto, no
decurso do exercfci.~financeiro, uma vez justificada.
Justificaçdoj
A emenda B de redaçp. Ressente-se o texto do projeti)
de clareza, agravada pela imprecisão dos eeus tdrmos. PenVOLUME

XVII

6

so que a emenda. "data venia", exprime melhor o penszimento do dispositivo.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.- AntSnio Covello.

Ao ~art.7O, a 3
Art . 70

-

- Redija-se do seguinte modo:

- Compete privativamente á União :

N. 3
Prover os serviços de policia maritima e portuária, sem prejuizo dos serviços policiais dos Estados; de
defesa sanitária geral, de alfandegas e entrepostos, de correios, telegrafas, telefones, cabos submarinos, de r#&-conzunicação, de navegação adrea, inclusive as respectivas or-

ganizações.

Inclue-se pela emenda proposfa entre qi servigos e.
ficam sujeitos 6 competência privativa da União e da ~ádtocomunicaç~o.Na parte final, a dmenda apenas fez refer4naia áJ resgecfivaa OTgUnZkZÇde8 e não ás respectivas orpand
zuções de t w a como diz o texto do projeto, porqu8 estas
últimas expressões sfo reproduzidae, mais ad~ante,na letra
I, do n. 10 do mesmo art. 7O.
Sala das Sessõesa 4 de Abril de 1934.
Alrtdnio Covello.

-

-

Ao art.
a. 3
Redija-se do seguinte modo:
Art. 70, 5 10
Os servi~os,atos B decisbes dos poderes
federais ser80 desempenhados, ou executados, em todo o Pais,
por funoionkios federais, podendo entretanto ser confiados aos governos estaduais, mediante snuhaoia d W s . O
mesmo podertio fazer os governos dos Estados em relaggo
aos funcionários federais, s e nisto convier 6 UniiSo.
?O,

-

Jus tificaçdo

Desde q i ~ eo art. 5", 5 i", do projeto. veda sxpressamente a qualquer dos tr8s poderes, que constituem os órgãos
da soberania, delegar suas atribuigões, não se compreende
como .o art. 7", 5 i", permita P, autorize "que -os serviços,
atribuições, atos e decisões dos poderes federau serão desempenhados ou executados por funcionários da Unifo salvo
delegação 'desta aos 'Estadosn. O que ai se consigna indisfarçavelmente i5 a permissão para a *delegação de atribui~ õ e sda Uniãow.
. O art. 5", S .i0,e o art. 7", -.j iO,entram, assim, em franco
conflito.
A emenda suprimindo o vo_cábulo "atribui~óesnexclue
estas da po~ibilidadede ' d e l e ~ ç a .e
o mantdm, assim, integro
o salutar princípio da indelegalidade de poderes. Pela emenda; apenas 6 permitido que a execução dos servigos, atos e
decisaes da União possa ser confiada aos governos estaduaiq,

com'o os dêstes aos funcionArios federais. Fica, assim, evitada a perigosa oontradansa das atribuicões delegadas da
União para os governos estadcais e destes para aqueIa.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934. - Antdnio Cove&.

N. 507
Ao ast. 7O, n. 10, letras a e r . Redija-se do seguinte
modo, acrescentando-se-lhe mais duas alinees, com a competente enumeragão :
Art. ?'O - Compete privativamente á União:
N. i 0 - legislar s6bre:
letra
direito civil, direito comercial, direito industrial, direito penal e direito penitenciário;
letra r) normas fundamentais do processo civil, comercial e criminal; prooesço de falencia;
letra 6 ) assisteacia social p661ica ou privada, assistência judiciária;
letra t) estatfstíca, sua organizacão e pub1icçy;Ho.

a)

A emenda B mais de redacão. .Entretanto, visa ordenar
melhor a matBria, distribuindo-a de acbrdo com a natureza
do assunto. Alem disso, 4 suprimida dessa parte a referbncia a Código Rural, que, segundo outra emenda, passar8 a
figurar no corpo das Disposigóes Gerais.
Pensam'os que se torna dispensável uma referdncia
.expressa ao Direiio ABreo, porque &te, al6m de ngo estar
ainda sistematizado, a ponto de constituir um ramo auuaomo da cidncia do direito, 6 parte, como o Direito Marftimo, do Direito Comercial.
Antbnio C o u a ~ .
Sala das Sessóes, 4 de Abril de 1934.

-

N. 508
Ao art. n. 10, letras 1, j, 1. Redija-se do seguinta
modo :
Art. 70. Campete privativamente ti União:
N. 10, legislar sobre:
Letra P.
entrada, permanência e saida de estran,geiros, passaportes, naturalização, .expukráo e extradig80;
~ e t k aJ .
arbitragem comerciaI, juntss c?m?rciais,
caixas econiknicas, bolsas de comdrcio, camras stndzcaas e

-

-

instituiçbes congêneres .

Justiticaçdo
A emenda &ativa A leka f visi completar o dispositivo do projeto, estabelecendo que á União cabe, privativamente, legislar, não s6 sbbre a errtrada de. estrangeiros
fim território nwional, coano sôbre a sua pernuznência e

saida.

Circunstancias imperiosas de interesse público e de
proteção ás oandiçóes da nossa vida interna aconselham que
a mauria seja expressamente consignada. Quanto & matéria
constante da letra J, a emenda visa completar a enumera050 feita no dispositivo de projeto, atribuindo & União .o
direito de legislar igualmente sdbre bolsas de comércio,
cama~assindicais e inotituições congdneres.

Sda das Sessões, 4 de Abril de 1934. - A n t h w Cduello.
N. 509

Ao art. 70, n. 10, letra M - Redija-se do seguinte modo :
Art. 72' Compete, privativamente, á União:
N. i0
Legislar sdbre:
Letra M - O trabalho, produ~ãoe consumo; com6rcio
interno ou externo; cambio e circulação de valbres.

-

Justificação
O tento do projeto fala da "transferência de valdms
para o estrangeiron. É um preceito que restringe o assunto. O objeto da providencia legal deve ser a "circulação dos va16resn, no sentido lato da expressiio, o que abrange a transferencia dos mesmos para o estrangeiro, senXimpedir a fiscalizaçáo do unovimenrto desses valdres dentro
do pab. A parte final do dispositivo do projeto não deve
ai figurar. Efetivamente, a impressão que se recolhe da leitura desse tópico 6 a de que se pretende forgsdamente encaixar no arte 79 e de modo a não provocar viva ateng80, um
preceito que encerra para a Unib a plena faculdade de reduzir e, até, de suprimir a liberdade de com6rcio e inddstria.
A parte suprimida peIa emende dispa8 o seguinte: *podendo
(a União) estabelecer as restrkbes necessária8 para premen i ~craves p~ejuizos á coletividade, quando a %& partic u b ou a liore concorrênda se nwatrenz nocivas ao bem

público, ou .insuficientes."
Ora, as restrições permitidas por essas palavras 6 UniBo

fAm por objeto, conforme o disposto, o trabalho, a p~CId~Gi5o
e o consumo; o com6rcio interno ou externo. Importa imo
em subordinar toda a vida econbmica do País ao poder da
União, cobri o estabelecimento e a implantagão de um regime
de absoluto imperialismo que daria em resultado a total
escraviza~ãode todas as forças produtoras do País á vontade
suprema e discricionária do Governa Federal.
A matdria 6 objeto de uma emenda em separado para
figurar no capítulo da "Ordem Econdmica e Sooial".
Sala das SessBes, 4 de Abril de 1934. Antdnio Cave&.

-

-

Ao art. 70, 5 50
Redijlcse do seguinte modo :
g 50 Cabe ti Uni80 instituir e manter eatabeleoimentos
de ensino superior e de alta cultura geral, ou especializada, e,
quando e onde as ci~uostanciaso exijam, de qualquer 6du
de ensino; promoTrer onde se f a ~ amister, por deiioiênoir

-

da recursos ou motivo de necessidade públicrr, o desenvolvimento do ensino e da educagão.
7O
Compete aos Estados organizar e manter institu~ Oprincipios
S
fundatos de ensino e educação, Q ~ S ~ N ~ os
mentais estabelecidos pela União, de mnfoIimidade com o
art. 70, e, especialmente, os estabelecimentos do ensino primíirio e profissional gratuitos, de accôrdo cum as necessidades de sua pc+puiaçáo nos centros urbanos e nas z o w r+
raia.

-

A redação constante do projeto ainda neste ponto 6
sensivelmente imperfeita. Observam-se af repetições vocabulares que enfeiam a linguagem e tomam o pensamento
obmuro.
Na primeira parte emprega-se o voczíbulo "especidmente" para designar os estabelecimentos de educagão que ao8
Estados compete organizar e manter. Logo adeante, surgem
as expressões "circunstancias especiais", em seguida, "cuE
tura especializada"; e, em continuacão, novamente, "otctrar
ci~mmstann'asespeciais". Como se v&, uma preocupação de
tomar tudo especial.. . Ainda mais. A enumeração &as atribuições privativas da União feita pelo art. 7' vai at8 ao paragrafo 50 inclusive.
No f 60 comega a enumeração das atribuicões pertencentes aos Estados. Ora, a primeira parte do g 5O evideni
temente define uma atribuiç80 do Estado. Assim, para melhor ordem na distribuição da matéria e por uma questão
de eleganeia expositiva, o 5 50 passa a tratar apenas da maMria comprehendida na sua seguwia parte, isto é, de uma
atribuiçiio da Uniáo; e a primeira parte do dispositivo passa
a figurar cómo novo parágrafo sob n. 7, recebendo o atual
pariigrafo n. 7 o nirimero 8.
Mamo assim, o texto original 6 modificado na sus
redach e ampliado para subordinar a iniciativa da fundação de institutos de ensino e de educação as necessidades da
populaçiio, tanto nos centros urbanos como nas zonas rurais.
O ensino rural tem, assim, urna referhncia especial no
dispositivo emendada.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.-Antbnio CoveLLo.
N. 511

Ao art. 7 9 5 70 Redija-se do selwhte modo:

5 8.0 Cate ao Estado, em geral, todo e qualquer
pader ou direito que lhe Mo seja expressa ou impliaitamente negedo pelos dispositivos desta Constituicão

.

Jwti~Icaçdo

Emenda de redacão; al6m disso, o pardgraio que tinha o.

o n h e r o 7 passa a figurar oomo sendo o de niimero 8. O
diaporitivo e
a quest8o ao definir a mat6ria empregou uma
Iinguapm inadequada: aludiu duas vezes

tí

oltíusula da

Constituição. O termo, yorem, da .significação tdcnica inconfundivel é, por tal motivo, inaplicável aos preceitos constitucionais.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.-AntBn'zo CoueUo.
O art. 80 dispõe o seguinte :

Cabe á União e aos Estados, concorrentemente, ressalvado o disposto no art. 7O:
a) promover a educação pública e o progresso das letras, artes e ciêacias;
b) proteger a saúide piiblica e assinar a assistência
social.
Observação
Desde que o art. vO, n. 7, confere 6 Vniáo, privatívamente, a atribuição de fixar o plano nacional de educação,
em' tofios os graus e ramos; as condições de equiparação dos
institutos de ensino secundtirio e superior; exercer sbbre
estes a fiscalização necessária; desde que no mesmo art. 70,
no niirmero 10, letra r, tamb6m foi assegurada á União a
competêlicia privativa para organizar a assistência social,
pública ou privada, - 6 manifesto que o art. 8O estabelece
outra regra, alteraado em relqão 20 assunb o sistema da
competência privativa adotada pelo dispositivo anterior.
Sentimos o dever de observar, e o fazem'bs sem idéia
de censura, que na definição e distribuição das atribuições,
privativas ou cumulativas, os 8rts. de ns. 7 a 15 do projeto
não adotaram um mdtodo satisfatbrio.
A classificagão e enumeração das atribuições ressentem-sa de falbas e confusões que podem ser facilmente corrigidas pela ilustrada Comiçsáo Constitucional. As diversas emendas apresentadas sobre o assunto contêm' sugest6es
aceitsveis, muitas das quaís, uma vez adotadas, melhorariam
sensivelmenk o texto da futura Constituição.
Sala das Sessões. 4 de Abril de 1934.-Antdnio Covello.
N. 514

No substitutivo da ComissFio, ao artigo 70, alinea 4.
acrescente-se :
Parágrafo único. Promulgada a ConstituiçBo, a União
organizara o-crddito move1 e imovel de acdrdo com o sistema de federação, banchria, fundando um banco'central de
emissão e redeçconto com sede na capital federa1 e aucur'+i6 em cada um dos Estados.
Tmios são acodes em reconhecer, teoricamente, que o
fator econbmico exerce, como nunca, uma influencia predominante na vida do pais, na organização social e na eficáoia das institui~ões;por uma incoerência inexplicável, en~tretanto,a atividade won6mica da naçgo, para os que .legislam, está, relegsda a uun plano secundhrio, negligenoian.do-se as providbncias e soluçáes dase problema.

A4 necessidades de uma organização bancária no Brasil
são mais do que clamorosas. São berrantes. O jogo das leis
econbmicas se prende a essa organiza(;ão e as próprias leis
morais dela dependem.
O sistema federal de organização bancária dos Estados
Unidos - "The Federal Reserve Systemen
instituindo o
conselho federal de bancos e o banco federal de <reservas e
emissão, oferece uim tipo padrso para o institu-b bancário,
do mesmo modo que a emissão privativa e singular com
garantia do lastro ouro e de títulos comerciais Jegitimos,
constitue a unica maneira de mobilizar-se o créüito nacional e financiar-se a produção. Nesse assunto, mais grave
do que o êrro 6 a hesitação. De sistemas financeiros e r r b
neos, enquanto havidos por verdadeiros, a6 nações têm tirado grandes recursos para a sua prosperidade, ao passo que
a hesitação at.6 hoje paralisa e aniquila os governos, sobretudo no Brasil. Aqui se pode dizer que ainda hoje s6 houve
coragem para um empreenpimento de ordem econ6mica, verdadeiramente, notável e proveitoso, que foi a valorização do
c'aft?. Nada mais mereceu financiamento e organização. Estando, portanto, tados os interesses nazionais irremediavelments ligados ao programa de uma organização geral de
crédito, impóecse á Constituide nesse sentido dar mais um
passo. Aliás um passo que não souberam dar as duas Constituintes anteriores, havendo, precisamente por isso, essa
grande lacuna a sanar.
A carência de rendas para as despesas da União -e d a
Estados, cuja partilha tanta dificuldade oferece, evidencia
a toda prova que a exação fiscal ultrapzssou nossa capacidade tributária, e, a-pesar-disso, não chega a satisfazer ás
exigências do erario. De sorte que o imposto excedendo as
rendas do individuo atinge ao roubo da propriedade.
Nestas condições, ser& um crime adiar a reorganização
do crddito e da riqueza, empreendimento que depende do
aparelho banc&ri~.
Sala das Sessdes, 4 de Abril db 1934.
Amcdcr Fdebor

-

-

h:. 530

TITULO I
Redija-se :
Ao art. 17 :
"Osn Estados

etc ....

.

Municipios poderão continuar
Just i f i c q ã o

O art. 13 n. 2O, 9. 40, determina a supressão dos im.
~ s t o inter-municipais,
s
colocando os rnunicipios na mesma
situagi30 dos Estados em relagão á medida
t? justa, ' poie,
que seslhes permita a mesma f6mula de extinçiío gradativa
oonoedida aos Estados.
(3818 das' Sess8es, 4 dei Abril de 1934.
Lace& Werwck.

-

-

T fTULO

Ao,art. 14, n. i, letra b.
~ d í j a - s e:
"O consumo de quaisquer &ercadorías e utilidades, salvo cFe gasolina e de outros combustfveis utilizados em qualquer tipo de motor de explosão e de combustão interna."
A modificaçáo de redação se impóe por quesi30 de ordem técníoa. 'E;nstem óleos utilizados em motores de wm:
bustão interna (tipo Diesel) que não seriam atingidos pelo
dispositivo, dando -im' origem á dificuldade na interpretação. ,
SaIa das Sessaes, 4 de Abril de 1934.
Lacerda W m neck.

-

TfTUiLO

r

.

Bmenda n.. . ao art. 15, n. i , letra d .
Substitua-se :
"O consumo de gasolina e de outros combustiveis para
qualquer tipo de motor de explosão ou oambustão interna."
A anterior, como 6 coerente.
Sala das Sessaes, 4 de Abril de 1934.

neck.

- Lacerda Wslc

TITULO I

Ao art. 13, n. 20, § 3P
Substitua-se :
É vedado 6 União, aos Estados e aos Municfpios tributar bens, rendas e serviços uns dos outros; - esta proibigão 6 extensiva as concessóes de servigos públicos, quanto
aos pr6prios serviços conceâidos, aos bens e materiais utilizados èm objeto exclusivo das ooao4sn6es.

-

A presente redagão parece mais explicita:
tendo
substituido a paIavra bens por muterrab screditamOs eatiefazer nielhor a intenqiio &.medida
assim aomo ezcZus2uo
6-mais taxstivo e cat.6riúo que apenas
quando se pretende limitar db fato.
Sala! d,yi Sessées, 4 de Abril de 1994.
Lacmdúr Werneck. .

- -

-

Ao art. 10, Ietra b.
Suprima-se o final a partir de 'igrejaw, onde far-se-a
ponto.
Justificação

Não se justifica que o Governo mantenha representana Santa Sb uma vez que o dispositivo inicial do artigo
em f6c0, tolhe Aquele- a faculdade de .manter relações de
aliança ou dependencia com qualquer culto ou igreja, sendo
portanto, inbcua e onerosa.
Admitir a oolaboraçáo reofproca 6 abrir porta larga a
convenios entre o poder público s institui~õesreligiosas anulando, de plano, o que se confAm na inicial da alinea em
apreço.
'13 vedado. .. e 6 admitida.. ." sã5 proposições que se
chocam, - a-pesar-da condicional. "
Assim, justifica-se a supressão.
Sala das Se6sões, 4 de Abril de 1934.
Lacerda Wmneck.
N. 534
çZáo

-

Ao art. 13, n. 2.
Substitua-se :
"produtos dos bens e dos serviços na exploxação àaa
propriedades ou das indústrias respectivas".

-

A redaçzo do substitutivo deixa a desejar
quanto il
sua clareza - a emenda visa unicamente preencher essa lacuna.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934. -. Lmm& Wet-

neck.

N. 53s

O dispositivo est4 redigido de maneira a permitir intsrpretações sofisticas e extremamente eIásticas, prejudicanhq
assim, a eficihnois da legfslaç2Io federal na mat4ria.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.
LaceTào Werneck.

-

Ao art. 7O, n. 10,

Suprima-se.

3.O:

~ustific~-~o-

O Sr. Ministro da Viação, em longo e bem fundamentado discurso proferido nesta Assembleia, acentuou de maneira incisiva o inconveniente do díçpasitivo citado, ris que
a sua adogão traria ao pais umg s6rie infx~davelde males.
LaceTtiu W a Sala das Sessóes, 4 de Abril de 1934.
neck.

-

.%o art. To, n. 10, lerat g :
Suprima-se o dispositivo em apreço.
Em emenda proponho a supress80 das poTicias estadnais
militarizadas, nãc podendo destarte prevalecer o dispositivo
a que se refere a alinea g ) ; além disso, com á última parte
"organizar as fôrças amadas" não se compreende a exiMncia de f 6 r ~ a sestaduais a m a s a serem fiscalizadas.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934. Lacerda Werneck.

-

Ao art. 7O, n. 7:
Acrescente-se em seguida á palavra "necessarian.: "al6m
dessa atribuição fiscalizadora a União fomentará a disseminação das escolas profissionais e dos cursos de psfco-técnica
em todo o terriurio nacional*.
Acrescentem-se :
5 1.O O Poder Público rcgulará 'o custo do ensino secundario e superior nos estabelecims-itos oficiais, de sorte a torn&los .ac~essfveisás classes menos favorecidas, reduzindo
gradativamente as taxas e mensalidades ate atingir a completa gratuidade..
. . 9 2.O O ensino profissional acima referido será inteiramente gratufto nos estabelecimentos federais, estaduais e
.
,
municipais.
5 3P Para intensificar a disseminação desse ensino o Poder Pbblico subvencionara os estabelecimentos particulares
que preenchsrem a exigdncia regulamentar.
* .

Justificaçdo

'

A inconte~t8velimportancia aQibuida ao ensino profissional e de psico-tdcnica; como fator da racionalizag!So do trabalho, exige menção especial neste capitulo. Todas as nagões
cultas.~cuidamcbm'inter&se do eiisino profissional qpe ?em
gen'do ckscurado no Brasil.
Urge,.pois, que' abriguemos na C,onstituição &se dispo.
a sua disseminação.
.
sitivo que faculta . e . incentiva
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934 -Lacerda W m c k .

.

Ao art. 60:
"A bandeira, o hino,- o escudo e armas nacionais devem
ser usados em todo território nacional.
Parágrafo único. Substitua-se: fica expressamenle
proibido o uso oficial por parte dos Estados e Municípios de
quaisquer outros simbolos".

Justificação
A emenda visa solidificar e estreitar os laços de unidade
nacional, atenuando o espirito regionalista que 6 fator de
animosidade cap-az de dar origem a conflitos de consequRncias imprevisíveis.
Lacerda Werneck.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1834

-

Ao art. 70, n. 5:
Suprima-se a ttltima parte, fazendo ponto em guerra.
Dedaque-se, para constituir emenda, em sepa9do : sob
Sai0 - assim: "aplicar as leis sociais em todo terriL(Irio nacional".
Justificaçáo
A magnitude do assunto exige um parágrafo em separado: coloc6-10 num adendo, como se fez, 6 diminuir a significação de providencia capita? das modernas Constituições.
Sala das Sessaes, 4 de Abril de 1934. Lace?& Werneck.

-

Ao art. 5O:
Acrescente-se : "e responsdveis pelos seus atos. perante a
Nação ".

A nova modalidade de Governo, admitida pelo substltutiTO, preve e consigna a responsabilidade efetiva dos poderes.
Justifica-~e,pois, fique, desde logo, firmada nesse artigo,
essa condição.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934. Lacerda W m c k .

-

N. 550

-

Ao art. 80
Acrescente-se a seguinte allnea:
c) Assentar e executar a campanha de profilaxia contra
a s mol6stias contagiosas, tendo por base a Segrega~80obrigatória: dos enfermos a o isolamento ou deStrUi~ã0das focos
de i n i e o ~ g ~ .
\

A aceitação da emenda proposta importa na supressão do
par8grafo .Cínico do art. 166.
[Em primeiro lugar, G problema da profilaxia dm mol6stias contagiósas, especialmente a lepra, a tubemulose, de
uma complexidade comprovada e de uma gravidade excepcional, deve ser encarado como um problema de. caráter na-.
cionai, para cujo soluçáo mistkr se faz que concorram todos
os elementos de ação de que é capaz o País.
A extinção dessas calamidades, que pairam sempre
ameaçadoras s6bre a saÚ& piíblica, não pode ficar 'exclusivamente a cargo da União, e eis que o desenvolvimento de sua
atividade saneadora deve atingir todos os recantos do território pgtrio, levando a todos os pontos a certeza de sua
permanente vigilancia e a todas as pessoas a tranquilizadora
segurança da ação protetora do poder público.
Basta considerar-se a amplitude da tarefa, a exf,ensa 6rbita por s6bre a qual deve desdobrar-se, com continuidade
ininterrupta, a energia inflexfvel, o cuidado severo do governo, para que se compreenda de pronto que 8 Uniao, desa.
companhada do concurso dos Estados, não A possivel desempenhar eficientemente essa relevsnte missão social, de interesse vital para o Brasil.
O plano de combate a êsses flagelos deve eer uniforme,
sistem8tíco e nacional; a campanha jB iniciada deve perder
o seu carater regional, para assumir a feigHo de urna alta
apressiio de solidariedade brasileira, transformando-se a
assLt8ncia assim organizada em significativa a9irmação de
um dever comum desempenhado pela unanimidade do nosso
povo.
Dai a necessidade urgente e imperiosa da coordenagiio
de tmios os aervigos existentes nos Estados, para que fiquem sob a direçiio central de um comando único, instituído
pela Uni50; e, mais ainda, a necessidade absoluta da revi880
das lei6 em vigor, quer sejam federais, quer eejam estaduais,
quer municipais, para o est"obelecin?ento de uma legislação
uniforme, respeitadas as peculiaridades de oada uma das
unidades federativas.
Em segundo lugar, cumpre considerar que neste delicado ten8eno a iniciativa particular, que se tem revelado notável e decidida, pelas manifwtações comovedoras de altruismo que vai disseminmdo pelo pafs, numa piedqsa obra
de amparo 8s tristes vftimas desses grandes males públicos,
precisa de ser convenientemerite aproveitada, para vir a
render o máximo de sua eficihncia.
A incxtrpoi-agilo dessas atividades dispersas, todas estabeleoidas com intelighncia e elevado senso da sua finailidade,
a &se plano geral de trabalho e ação pública, A de nwttseidade indissimul&v?l. Assim, 1og.rariamos pela unidade do8
meios adnlinistratrvos e t6rmicos o .desenvolvimento hannbnico da agão profil4tica, de modo a permitir que o braço
protetor do podar públioo ee estenda por todos os focos de
disseminagão das mol6stis, afim de que todos sintam
pro+o, carinhoso e eficaz, o confdrto dos cuidados do poder
públ?ao, movido pelo sentimento ds dbr comum.
O problema da. profilaxia da lepra, sobretudo, 6 de uma
atualidade impressionante, e mais se agrava pelas oirouns@mias da naesa vastidgo torritorial; que n80 permite uma
w a l distribuiç80 da vigilanoia sanittlria que ms goremos
'

cabe exercer. Alem da instalaçáo doa hospitais apropriados
e da fundação de núcleos d e habitação comum, que permitam a segregação compulsória dos enfermos, para o isoIamento dos focos da moléstia, a solução do problema exige
um corpo de provid8ncias legais que tornem impossível a
emigração dos erifermos de um Estado para outro, fato-bsse
de observação comum, que, além de constituir um perxgoso
meio de difusão da moléstia, determina o fracasso lamentável das medidas tanto de ordem profiiátics, como de ordem
terapeutica, empregadas pelos governos regionais.
Por um traço particular de deformação. psicologica,- que
o mal de Hõnsen acarreta para as sua6 vitimas, esses inf+
1Ws adquirem uma tendencia pronunciada para o nomadismo e se mostram refratários a9 providhcias que tem
por fim a sua fixsCáo em nm determinado ponto, mesmo
que ali disponham de fáceis ~eonrsosmateriais e morsp.
Vivem sob a constanfe preocupação das longas viagefis,
impelidos pelo doloroso sentimento de sua miséria organlca
e da repulsa instintiva que inspiram. Dificilmente permanecem por muito tempo no lugar onde chegam, depois de
resignação angustiosa de verdadeiros mártires aos m8is pungõntes sofrimentos. O espírito de aventura tange-os para a
frente, e, mal refeitos do cansam, seguem .para novas em,
para o desconhecido, talvez em busca do repouso final s da
morte.
&se fendmeno mostra a insuficiencia dos meios pmfllaticos empregados peIos Estados isoladamente e é um& da8
mais poderosas razões a aconselharem a ação conjunt8 dos
poderes, -quer da União, quer dos Estados, para obviar os
inconvenientes apontados, os mais os particulares, por meio
das suas institu166e~,e os governos locais, por meio de suas
autoridades policiais e sanit&rias, sgo incapazes de remover.
A1Bm disso, hf a considerar-se o aspecto financeiro da
questão. Seria inexequível a exeougãa do plano de combate
Bs nlol&tis aontagiosas, se houvesse de depender somente
dos recursos financeiros da União. Da fortuna doa particulares, do6 tesouras dos &tados e da Fazenda Federal devem provir 03 fundos necesstírios para o custeio e manutençBo dbses servigos. Por todos esses motivos
necessidade
de uma .legislação comum, recursos comuns, ac8o comum, e
a atribuição da profilaxia das moobjetivos nacionais
lostias contagiosas 8 de caráter comum, devencio caber concurrentemente aos Estados e 6 União.
Toda a obra de assistbcia social tem por. base iim
principio de solidariedade humana; mas, a que tem por fim
o saneamnto da nossa terra h8 de também assentar po ~ e n timento da solidariedade nacional. Impóe-se a arregmenta. G severa
todas as fbrças para a eliminação dessas oalamidades, o u ~ oimpressionante poder de expansgo, ao qual
não temos sabido opbr uma barreira repressora, permite a
suposl~8ode que somos um povo devastado por mol6stias
p e r i ~ s a ~que
, outros p s h s debelaram peia firmesa da
sua vontade e o sentimento profundo de que para a defesa
da raça os governos não devem medir saariffcios.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1934.-Antdnw CoveLlo.

-

-

+

N. õ5i
Ao a&. 12, § 4.0 Redija-se do seguinte modo:
8 4 P A inbrvenciio não suspende a execução das leis,

que lhe não deram causa, nem interrompe ou faz cessar o
exercício das legitimas autoridades locaio, sdvo quando destinada a coibir os seus excessos.
Justificação
-4 emenda tem por flm modificar a redacãa do dispositivo do .projeto, no-sentido de lhe emprestar mais claresa e
torn8-b mais coneiso.
Ainda mais. Nerr. bdo,a os caços de íntervsnçáo, enumerados no artigo 12, da alínea 1 6 alínea 7, se acham devidamente subordinados ás necessárias condições reguladoras de
sua aplimbilidade. O projeto silenciou quanto S hipótese
de que trata a alfnea 3. B fácil demonstrá-lo.
O 5 30 dispóe s6líre a compeUncia do Presidente da República para executar a intervenção nos casos previstos pelas
crlineas i, 2 e 6 sujeita, entretanto, ao pronunciamento do
Poder Legislativo.
Dispõe no psdgrafo 50 que wmpete privativamente 3
Cbrte Suprema requisitar a intervenção no caso previsto pela
alinea 7, e, mais, no caso de ser necessário garantir o l i m
exercício do Poder Judioi6ri0, o que 6 tambdm previsto pela
&ma 4.
Dispõe a i n d ~o parágrafo 20, que a intemnc30, no casc
previsto pela alfnea 5, s6 terá Iogzr quando a C6rte Suprem%
tomando conhecimento da lei que a determinar, e por provocação do Procuraàm Geral da RepabIíca. declarar a sua matitucionalidade.
Ainda o parilgraio 10 estatue que, nos casos previstos gelas aZCneae 5 e 6, a intervenç80 ser4 determinada por lei f e
deral, que lhe fixar8 rr amplitude e, quando for caso, a duração podendo ser esta prorrogad8 por outra lei espeoial. Finalmente, o paragrafo 7 dispõe s6bre os requisitos para iolervengão no.? casos previstos mia alineu 4.
Ficou excluido, todavia, dessas cautelas preventivas o
necessárias, o caso de intervenção previste, na alfnea n. 3
(para p6r armo á guerra civil), %o quai nHo h& referencia,
ao de leve que seja, nos dispositivos subsequentes.
Quando-e como se verifica, entretanto, o caao de intervenção destinada a p6r têrmo á guerra civil?
Como se processará essa intervenção, e em que condifies
poderá ser levada a efeita?
O projeto silencfa sdbre &te ponto tão importante
quanto os demais, e não resolve, em assung de tal relevancia, as graves dúvidas que assaltam o espírito do i~thrprete.
Cumpre remediar desde j6 o inconveniente e sanar a falha,
que viria a ser a fonte de s6rias controverqias fu!uras e
perigosos atritos entre os órgãcs da soberania nacional, e
entre o poder centra! e os gov4rnos das unidades federativas,
em prejufzo da segurança e, talvez, da unidade naoional.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1934.-Antdnio CoveUo.

.N. 552
Ao art. 5." Redija-se nos seguintes termos:
Art, 5:
São órgãos da soberania nacionf+l os Pgderes
Legíslativo, Executivo e Judioidrio, harmbnicos e , interdependentes.

Justificação

As ex~ressões"dentro dos limites constitucionais" devem
ser suprimidas por desnecessãrias e, mesmo, inconvenientes.
Não se compreende nem é admissivel a existbncia de órgãos
da soberania nacional fóra dos &imites constitucioW, Além
dos 'limites tragados pelos preceitos constitucionais fica a
imensidade. perigosa e incerta da matéria inconstitbcional
É, pois, uma inutilidade a referência restritiva aos limites
constitucionais dos órgãos da soberania nacional, uma vez
.que na Constituição se estabeleceni as normas 6 os preceitos que definem, fixam e limitam as atribuições dos elementos de expressão do ~ o d e rpiiblico. Alem disso, cumpre recordar que a .realidade política desfez a concepgão mér*
mente dontrinéiria da indepeníI4ncia dos poderes. O que se
vefifica na prática B z harmonia dos poderes, que se exercem
c.uncordemenb, evidenciando dma real interdependbncia, o
que não comprome. a autonomia respectiva, e é fator primordial da sua unidade de agáo. Melhor é que o texto
constitucional exprima a realidade da interdependbncia dos
poderes, acabando-se com uma ficção desmentida pelos fatos
qnotídianos da vida do Estado.
Sala das Sessões, 5 de Abril de i934.-Anf6nio Cmello.

.

-

N.

553

Ao a& 7*, n. i 0
Acrescenie-ae mais o seguinte:
Art. 7: ' Compete privativamente tí Uni@ :
N.' 10) Legislar dbre:
Indústria, comerei0 e exploragiio dos produtos oinemato-

gráiicoa.

Não figura no projeto a menor referdncia ao problema
da indústria cinematográfica. Entretanto, desnecessário 6
encarecer-se a relevancia do assunto, que não tem sido at6
o prusente objeto da necesstlria atengilo por parte do Poder
Público. Basta considerar-se o papel preponderante que as
exibigões cinematogrfificas exercem na formagão dos costumes e das tendhcías dos meios sociais; o seu aito alcance
como fator de educação e sugestão da infancia, para que não
tenhamos dúvida em incIuir a matéria, como objeto da seibuigão excIusiva da União. Nesse terreno toda a vigiranoia é
pouca e a u~iformidade.da legislagão, destinada a preçervar
o Pais dos males que podem ser causados pelo desvirtua.mente da indústria cinernatogrãfica, aconselha a medida
constante da emenda.
Sala das Sessões,
. . 5 de Abril de 1934.-Antdnio Coveiio.
N. 554
Ao art. 10, letra b

- Suprima-se.
Justifiemão

' Sou partidário do ?&me
da completa separrSgão da
igreja e do Estado, assentado pe!a Constitul~i@de 1891, e &
sombra do qual puderam os sentimentas religiosos desenvol-

ver-se e florescer com plena segurança, determinando a
franca expansão de todas as crenças e cultos. A experihncia de quarenta anos adverte-nos da sabedoria do principio
e nqs aconselha a não alterar essa magnffica oriertagão, reabrindo a perigosa questão mligiosa, que tantas inquietaMes tem gerado em outros paises e que se encenou antfe
n6s com felicidade, pelo advento do governo republicano.
Alias, não se compreende come, firmado pela l e h b do
81%. 10 a regra de que "é vedado aos poderes pmlicos ter
relações de aliança e dependencia w m quaiquer culto ou
tgreja", o projeto inclua entre os seus dispositivos as comtantes dos arts. i68 e 168, parágrafo únicq segundo os quab
desapmece praticamente o casamenb :ivíl, substituida pelo
casamento religioso.
O gssunto 6 de m-ma relevamia e ooastitue objeto d6
outra emenda supressjva do mencionado art. 168 e respectivo
pa-fo
ónico. Na justificsgZlo dessa emenda m o r e i os
fundamentos do meu ponto de vista doutrinário.
Quanto ao preceito oontido na letra b do art. LO, prefiro
remov6-10 para o capitulo relativo
"DisposiCões gerais*
com a redaçBo constagte do art. 105, do anteprojeto, e 105,
par8grafo único, que adoto integraimente como objeto de
outra emenda.
Sala das Sessaes, 5 de Abril de 1934.-Antbndo Cave&.

N.

555

-

Ao art. 12, g 6*, alfnea b
Subetituam-se
s8e.s "da AssemAiéia NtaciotSal", pela8 seguintes:

LegtslaFivo"

.

as expres"do Poder

twtlric~ao
' f i a b s e de mera redwo. Desde que o projeto

Ti-

8818 daa Ses8Õe$, 6 de Abril de 3984.-Antdnfo

Cw&.

a denominaçlio "As&snüil& Nacionat" d a & ao Poder egfh
Iativo, agora constituido peIa * C m r a &# R~ppbwntMtsr*e
"Camra dos E8ta&osn, nBo tem oabimento a referdncia B
'Assembldia Naoional", que, aliás, era muito mais apropriada.

-

Ao art. 13, $ 2.
Substitua-se pelo seguinte:
5 2.0 O produto das multas fiscais reverter6 integralmente para o Tesouro Pióblico.
Jtcstificqão

Adoto s redaçgo da emenda elaborada s6bre Q assunto
pelo illustre representante do Estado de Minas, o Sr. Daniel
de Carvalho, conforme consta do Diário da Assembléia NaC i o d de 20 de Março mqente, a fls. 1.661.
A redaç8o d mais preoxsa e o pensamento o mesmo.
Sala das Sessaes, 5 de Abril de 1934. -Antdnio Couelb.
N. 557
Ao art. 14, 'j 2"
~sdijk-sedo seguinte modo:
1 2P O imposto sdbre a senda tem por objeto apenas o
fruto da aplicaggo e mobilizaç80 do oapi-l, na parte que
exceder ás necessidades ordinarias de oonsumo do seu por-

-

tador.

Justificação

Estabelecido e delimitado rigorosamente o objeto do
imposto de renãa, de modo a excluir por completo a idéia de
que venha a incidir s6bre outra coma que não seja apenss
o resultado da aplicação e mobilização do capital, dispenstivel se torna toda a segunda parte do dispositivo.
Uma vez assentado o principio regulador dessa modalidade de tributo, conforme o disposto na parte inicial, s
enumeral;ão exclusitiva feita a seguir e relativa tl percepção
de qualquer modalidade de ganhos pecuniários, que direta
ou indiretamente se prendem ao exercício da atividade profissional remunerada é infitil. Todos os casos ai especjficados estão, por f6rça do principio regulador do aludído imposto de renda, f6ra de seu alcance, o que iambém sucede
com os honorários dos que exercem profiss2ies liberais.
Penso que a palavra "fruto" substitue com vantagem a
"proveitosn, empregada no texto. A sua significaçiío e i c a
precisa melhor o pensamento contido na forma constitucional, tem uma amplitude maior e permite ao legislador um
critério juridico para o desdobramento da apão fiscal do
Poder Público.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1934.-Anthio Cov@llo.

N. 558
art. 20, letra d - Adote-se a emenda do ilustrado
representante do Estado de Minas, Sr. Daniel de Carvalho,
consistente no seguinte :
"Os rios e lagos que banhem mais de um EaWo ou
sejam limitrofes com outros paises ou se estendam a territbrios estrangeiros."
A emenda referida, que adoto, figura com a competente
justificação no Didrio da Aasemòléia Nacional de 22 de
Margo corrente, a fls. i7 e 30.
Sala das $essaes, 5 de Abril de 1934.-Antdnio Covetlo-

- Redija-se

do seguinte modo:
contratos que, por qualquer modo, interessarem imediatamente 6 Receita ou aí Despesa s6 se reputarão
perfeitos e acabados uma vez registados pelo Tribunal de
Contas. p recusa do registo suspende a execução do contrato ate 0 pronunciamento do Poder Legislativo.
Ao art. 62
Art. 62. Os

Justificação

Tal como figura no projeto, o a r . 62 pode facilitar a
prtitica de abusos gravissimos, determinando confusões ,nocivas ao Tesouro Nacional. Segundo o disposto no projeto,
"os contratos que, por qualquer forma, interessarem imediatamente B Receita ou B Despesa n8o serão definitivos. antes
do registo pelo Tribunal de Contas".
Corresponde 8ste dispositivo ao 8 5: do art. 71 do anteprojeto, com a diferença de que este último estabelece que a
VOLUMB
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recusa do registo suspendia a execução do contrato, até o
pronunciamento da Assembléia, isto A, do Poder Legislativo.
Parece-nos, entretanto, que o caso de recurso da dmisáo do
Tribunal de Contas, recusando o registo dos aludidos contratos e das medidas aplicáveis á hipótese, se acha incluído,
posto que niio muito claramente, no 3 3" do art. 62 do projeto substitutivo. Pelo anteprojeto (art. 71, § 5') a recusa
do registo suspendia a execução do contrato até deliberação
definitiva do poder competente, mediante recurso; pelo
a s t i t u t i v o (art. 63, S 3"), a despesa poderti efetuar-se por
despacho do Presidente da Repfiblica, regista sob reserva do
Tribunal de Contas, e recurso de ofício para a Assemblhia
Naciona!.
Consignemos, ainda uma vez, e d e passagem, a impropriedade da denominação "AsaembLéia Nacional", que, a d q peito de haver sido suprimida, o projeto reproduz em mais
de um passo da sua contextura.
Como se ve, as soluções eststufdas pelo anteprojeto e
pelo substitutivo são evidentemente diversas e assinalam
orientações opostas.
Antes de mais nada, cumpre alterar a parte redatorial
do dispositivo.
Penso, com a devida v8nia e salvo melhor juizo, que 6
imprbpria. a express9o "contrato definitivon. Preenchidas
as formalidades legais
os contratos se reputam perfeitos
e
acabados.
Sob o ponto de vista dos seus efeitos juridicos não h&
contrato definitivo ou provisório. Pode a execução do contrato depender de causas, legais ou n80, que a retardem ou a
suspendam. Nem por isso perde o respectivo contrato o seu
val6r jurídico, se, pela observancia das regras do direito, que
lhe são peculiares, se tornou perfeito e acabado.
Mas, no caso em aprAco, 9. validade dos contratos que
interessam h Receita e B Despesa depende de pri5vio registo;
sem o cumprimento desta formalidade, ditada por interesses
de ordem pfiblica, as contratos n8o s8o definitivos, nem provisórios, mas juridicamente inacabados e imperfeitos, o que
vale dizer, inoperantes.
Em relação a Asses contratos, a medida consignada no
anteprojeto i5 de maior vantagem para os interhsses do erBrio
público, porqu8 suspende a sua execução at6 o pronunciamento definitivo do poder competente.
Não permite solução evasiva, nem dB margem a abusos.
Sou pelo restabelecimento do dispositivo do anteprojeto,
alterada a sua redação conforme consta da presente emenda.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1934.-Ant6nio Covelto.
7

-

Ao artigo 10, letra b
Transfira-se para as "Disposi~ õ e sGerais", com a seguinte redação:
Art. Nenhum culto o u igreja gozará da subvenção ofi-

cial, nem ter6 relações de pendencia ou alianca com o Poder
Piíblico. É mantida a representação diplomatica junto ti Sant8

86.

J ~ s t iicwcio
f
O dispositivo da Constitui~ãode 91 definiu com preoisão
e sabedoria a relevante mat6ria, proporcionando ao Pais, no

;largo perfodo de quarenta anos, um ambiente de plena liber,dade e de absoluto respeito para todas as legitimas e sinceras
manifestações do sentimento religioso.
A sombra deste regime aquietou-se o espfrito de intoáeranoia e nada mais perturbou a ação bemfazeja e construtiva da nossa crença divina. O espfrito religioso do povo brasileiro atravessou, assim, uma fase aurea de serena expansão.
Não devemos, pois, tocar em um preceito ao. m a l a Napão
.deve o beneffcio de seu máximo desenvolv~mento espiritual. A emenda tem por fim a conservação do sãbio preceito
,que figurava na velha Constituição..
Sala das Sessões, 6 de Abril de 1934. -Antdnio CoveUo.
Suprima-se o iIiltimo perfodo do 8 3O do artigo 13, que
ficará assim redigido: "É vedado 6 Uniiío, aos Estados e aos
:Municipios tributar bens e rendas e serviços uns dos outros".
Juutif@açbo

Como está, no substilutivo ao anteprojeto, dste pará.grafo isenta de tributações todas as empresas concessionãrias
de serviços públicos, niío s6 quanto aos pr6prios serviços
aomo tamb6m aos gredios e outras bemfeitorias utilizadas
-para o objeta da concessEo, o qua me parece absurdo.
Fernanrles
Sala das SessBeli, 20 de Março de 19311.
*Tauo~o. NUo de Aluurenqa.

-

-

Subslltua-se o 8 2O do srt. 13, pelo seguinte :
g 2.0 O roduto da8 multas pertencerá integralmente A
.Fazenda Pdb ioa.

f

aste dispositivo que visa acabar definitivamente com a
. escandaiosa indústria das multas no Pafs, não est8 convenien-temente redigido no projeto, cujos tdrmos s6 proibem a participação, no produto das multas, aos que as tmpuzerem
ou c m f i m r e m .
Ora, como os regulamentos fiscais conferem participação nas multas aos agentes fiscais e aos denunciantes das
infragões, os quais não as i m p õ e m nem as confirmam, se-gue-se que o dispositivo do projeto, como está redigido, seria inoperarite, para os fins que tem em vista.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Nito de Alvarenga.
F e m n d e s Tavora. - Pontes Vieira. - José
,de Borba. - F: i'ezxeTliEeite. - João dd Silva Leal.

-

Leão Sampaio.

-

- Nogueira Penido. - Alde Sampaio. N.

618

Depois do art. 19, incliía-se o seguinte:
Art. São profbidos os tributos excessivos, compreenden-do-se como tais aqueles que importem em confisco ou
-que tirem ã atividade, direta ou indiretamente tributada,
aums justa remuneirrqão.

Justificaçáo

Visando coibir os impostos excessivos que importem e m
confisco, ou que tirem ás atividades licitas uma justa remuneração, esta emenda é deduzida dos principias firmados
pela jurisprudencia norte-americana que se baseia em vários dispositivos da Constituição dos Estados Unidos.
33 uma medida de- prudência que se recomenda, sobretudo no Brasil, onde ~mpostosexcessivos têm t a n t a vezes
arruinado a produção.
Não se compreende que se garanta a propriedade e que
se a confisque pelo imposto exagerado, que se permita o
exercicio de uma atividade e que se a paralise, obstando-lhe
uma justa remuneração.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Nilo & A d

---v
---.
-

varenga. Pontes VZeira.
José d e
Borba.
E . Tekelra Leite.
João & Silva L e d .
Leáo
Sumpaio.
Nogueira Penido.
Pedro Ver~cua. Alde
Sam*.
N. 61í

Substitua-se o art.. 19, pelo seguinte:
Art. 1.0 Só S30 admissfveis os impostos previstas por
esta Constituicão;) a Uniiio, os Estados e os Municipios poderão, no entanto, arrecadar taxas para pagamentos de servigos efeiuados e sua co~erva(;iío.Estas talas terão aplicação exclusiva e limitada no fim a que se destinam.
Se a capacidye tributtíria do povo brasileiro se acha
esgotada como afirmou da tribuna da AssemblBia, com tt
alta responsabilidade de seu nome e do cargo de que -se acha
investido, o ilustre Ministro Sr. Juarez Thvara, o que aliásest6 na conciilncia de todos, niío se deve cogitar da criacão
de novos impostcs, que s6 contribuiriam psra a ruina- da
economia nacional, maxim6, quando todas as foymas gerais de
tributos foram previstas e convenientemente distr~buidasnrr
discriminação constante dos artigos anteriores.
Não B de mais insistir no principio de que as tanas:
arrecadadas s6 podem ser aplicadas no pagamento dos ser-.
viqos para cuja feitura e conservação foram criadas, uma
vez que no Brasil constitue habito inveterado, que 6 preciso
corrigir, de darem os govêrnos destino diferente ao- produto.
rec!ita
ordida arrecadação das taxas e de incorporá-las
nária, depois de pagos os serviços para os quals foram.
criadas.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Nâlo de Al-

- -

vapenga. - Femndes Tauora. - Pontes Vieira.
Josd
de Borba. - E . Teixeira Leite. - Nogueira Penido.
João da Silva Leal. - Pedro Vergara.

N. 612

Suprima-se o parágrafo único do art. 17.
Pustificaçdo
O partigrafo tínico do art. 17 permite que os Estados;
e Municipios cobrem cumula~ivamenteos impostos constnn--

:bs de seus orçamentos de 1933 e que niio Ihes são atribui.dos pelos arts. 15 e 18. Ora, tais impostos são precisamente
-os que pelo art. 1 4 são atribuidos á União. Assim, o projeto pretende prorrogar por mais 7 anos, isto 6, até 1941, o
abusivo regime, não já da dupla, mas da triplice tributação
~oumulativamenteexercida pela União, pelos Estados e pelos
municfpios sbbre a mesma fonte de incidência, o que conslitue verdadeiro absurdo, no momento em que se procura
precisamente coibir tais abusos.
;Seria prorrogar, agravando-o, o regime de anarquia tributaria em que s'empre vivemos, o que nenhuma razão de
ardem economica ou social aconselha.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
ilrilo de Alvarenga. - Pernandes TU-QO~~LLPontes Vieira. - JosQ &
Borba.
Joao aa szlvd Leal.
Nogueira Penido.
Pedro
Vergara.
Alde Sampaio.

--

-

-

-

Depois do art. 19, inclua-se o seguinte:
Art. Nenhum imposto poderh ser aumentado, em cada
exercfcio financeiro, em mais de 5 % sobre as taxas em vi.gor por ocasião da promulgação desta Constitui~ão. Os impostos de importação de determinadas mercadorias poderão sofrer temporariamente maior elevação como medida excepcional de defesa econOmica

.

Justificação
O poder de taxar não tem limites e vai atA a proibição
do exercfclo dz atividade tributada - "The power to tax
involves the power to destroy" afirmava o grande juiz Mars.hall, presidente da Cbrte Suprema. Deixar nas mãos de governos, muitas vezes imprevidentes, um poder tão absoluto e
iliniitado, seria conceder-lhes a faculdade infelizmente tiío
exercitada, entre n6s1 de embaracar os surtos da produçúo e
de destruir ate a riqueza nacional.
O aumento das receitas para atender Bs necessidades ptíblicas s6 pode ser sadiamente obtido pelo aumento e expansão da produção e da riqueza.
A elevação das taxas dos tributos 6 contra-producent.e
porque, em vez de estimular, estiola e aniquila a atividade
:produtiva.
A!Bm disso, a elevação dos impostos, quando justa e ne.cessária, deve ser feita gradativamente, de modo a que o
.reajustamento se faça sem trazer o desequilfbrio, inevitavel:mente ruinoso para a atividade tributada.
A instabilidade de nosso regime tribu-rio tem sido o
maior impecilho para o desenvolvimento econdmioo do Pais,
pois toda iniciativa criadora e produtora se esbarra ante a
perspeotiva de um aumento intempestivo de impostos que
vlria arruiuti-Ia deiiuitivamente NBo se pode pretender que
se invertam capitais na exploragiio de qualquer ramo de atividade onde nao existe pelo menos uma relrrtiva garantia de
;estabilidade de tributagfio.
A elevagão ilimitada dos impostos de importaçgo, exapcional e temporaria, 6 um meio de defesa de que preaisa

.

- 102 ficar amado o poder p~blicopara proteger a produção nacional contra dumpings estrangeiros eventuaís.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Nilo de A L
vareragu.

de Borba.
Sampaio.
Sampaio .

--F1h&gq&~55.
- Pontes Vieira. - JosC:
etxezra L a t e - João da Silva L e d . - Leão+
- Nogueira Penido. - Pedro Vergara. - Aide
i,

8ubstituam-se os arts. 15 e 18 e suas respectívas ali-neas, pelo seguinte :
Art. 15. É da compeUncia' exclusiva dos Estados de-.
cretar imposto sbbre:
a) a transmissão da proprjedade imobiliária e versão.
de imóveis para formação de sociedades;
b ) a propriedade territorial rural;
c ) as vendas mercantis, devendo ser uniforme a taxa
do imposto para todos os produtos;
á) o consumo de gasolina ou de qualquer outro combustivel de motor de explosõio;
e) os atos emanados dos seus governos e os neg6cios d e
sua economia ou regulados por deliberaçiio Municipal.
-4rt. 18.
da competencia exclusiva dos Municípios,
decretar impostos sbbre :
a) as jndiístrias e profissaes;
b ) as licenças;
c ) a renda da propriedade imobiJiária, inclusive a predial urbana;
à) a propriedade territorial urbana e suburbarla;
e ) as diversTies piíblicas;
I ) os atos emanados do seu gov8rn0, os negócios d e
sua economia ou regulados por deliberagão Municipal.
Just i f i c q ã o
O substitutivo atribue, na alínea b do art. 15, competdncia excIusiva aos Estados para decretarem impostos s6bre
a propriedade territorial.
Nesta expressão gen8rica hão de compreender-se neces-9
sariamente, não s6 a propriedade territorial rural, como a
urbana e subui.bana. Ora, os terrenos urbanos e suburbanos
diretamente beneficiados pelos Municípios, sob cuja fiscalização imediata se encontram, s6 por êstes devem ser tribu-.
tados.
Por esta razão julgamos fazer melhor e mais equitative
discriminação atribuindo aos municipios o imposto s6bre a.
propriedade territorial urbana e suburbana e aos Estadostão somente sdbre a propriedade territorial rural.

-

A alínea c do art. 15. como está redigida, abrange s

envolve as vendas diretamente feitas pelos lavradores, d e
seus produtos agrfcolas
Seria um novo imposto, inexistente em nosso atual regime fiscal, a agravar ainda mais as classes agrárias do*
País, j6 t8o sobrecarregadas de onus fiscais (imposto territorial, s6bre a renda e os impostos indiretos) quando aban-

.

donados e esquecidos da assist&ncia dos poderes p~iblicos.

A nossa emenda, precisando a natureza das vendas sbbre as
quais incide o imposto
vendas mercantis, exclue as opera-

-

ções desta natureza quando realizadas com os produtos de
suas lavouras, diretamente pelo pr6prio agricultor.
Sala d8s Sessões, 23 de Marco de 1934. - Nilo de A l v ~

-

renga
Feniandes Távvra. - João da Silva Leal. - Nogueira Penáta;=--FeZT^o Vergara, contra a disposição da letra c do art. 18. - Aide Sampaio (com restriçiies quando 8
letra b do art. 15 e ás letras a e c do art. 18).

N. 6i5
Do art. 13, i', a;suprima-se a palavra "sBlosW.
Do art. 13, § 13 suprimam-se as palavras "e s810sn.
lSubstitua-se o art. 14, suas a l f n e s e parágrafo pelo
seguinte :
Art. 14.
da competencia exclusiva da Uni50 decretar:
iO,impostos sdbre:
aj importação de mercadorias de proced4ncia estrangeira;
b ) o consumo de quaisquer mercadorias e utilidades,
salvo de gazolina e de outros combustiveis de motor de
expIosão;
c) a renda ou proventos de qualquer natureza, salvo o
di3posi.a no art. 18, iO, c;
d ) a circulação da riqueza e dos valores mõveis, inclusive sdbre a kansferencia de fundos para o estrangeiro, salvo
o disposto no art. 15, iO,c;
e ) os atos emanados do seu govbrno, os negócios de sua
economia, ou regulados por lei federal, exceto tas vendas a
que se refere o art. 15, i", c.
*
29 3s taxas de tel6grafos e de correios, bem como as
de entrada, safda e estada de navios e aeronaves, sendo livre
o com6rcio de cabotagem ás mercadorias nacimais e 6s
estrangeiras que já tenham pago imposto de importação.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Nilo de Alva-

*

-

-

renga.
Fernandes x ( & m a . - Pontes V.ieira.
José de
Borba.
~ Ò a õ i ~ i l vLea.?.
a
Pedro Vergara. - Alde
Sampaio (com restri~ões6 letra d) .

-

Justificação
O projeto enumera como fontes de renda os e b u t 0 2 e
como tais classifica os impostos, taxas, selos, contribuigoes,
especiais ou de melhoria e as multas (art. 13, iO,a e b ) .
Ora, o s8lo não 6, nem nunca foi, um tributo. É um
simples meio de arrecadacão de impostos e de taxas em nosso
regime tributário. Assim, alguns dos ~mpostos sdbre a
oirculação (o de vendas mercantis e o de operações a t4rmo)
são arrecadados por meio de sBIos. Do mesmo modo 6 feito
o pagamento de todos OS impostos de consumo no Brasil.
A taxa judiciária 6, em geral, arrecadada por meio de 84loa:
A classificação do "s15lo", simples processo de arrecaâacão, como tributc, 6 empirica; constitue um erro de técnica
que não pode ser consagrado no texto wnstitucional.
Devem, pois, ser suprimidas as palavras "s810sn e "e
sblosn do art. 13, iO,a, e do 5 1" do mesmo artigo.

Por ista, wnstitue um imperdoavel desaoerto atribuir
competência exclusiva á União, para decretar: "si3los, quanto aos atos emanados do seu govêrnon, etc. (art. 14, 3") .
Neste caso, o tributo 4 o imposto que recai sobre os atos
emanados do Governo da União, sbbre os negócios de sua
economia ou regulados por lei federal, e não o ~610,simples
forma de arrecadação.
Suprimindo o 3 i" do art. 1 4 do projeto, e ressalvando
c,
na alínea c do mesmo artigo o dispo+ no art. 18,
pensamos ter dado uma redação mais sintBtica, sem prejuízo
da indispensável clareza.
A alínea d do art. 14 atribue exclusivamente á União o
imposto sobre s circulação, Ressalva o disposto no arL 15,
íO,
a,'que atribue aos Estados o imposto sbbre a transmissão
da propriedade imobiliária e versão de imóveis para formação de sociedades, mas não ressalva as vendas mercantis
tamb6m atribuidas exclusivamente aos Estados pelo art. j 5 ,
íO,
c, e que 6 inegavelmente um imposto sbbre a circulaçao.
O texto do substitutivo da Comissão, nesta parte, 4 contradit6ri0, ou permite a dupla tributação.
Por isto, na letra d, atribuimos á União a decretação de
imposto sbbre a circulação & riqueza e dos valores móveis,
o que exclue a transmissão da propriedade irnobilitjria, e resb
salvamos o disposto no art. 15, i*,c.
!O,

N. 616
Art. 14, item 3", § 2".
Substitua-se pelo art. 14, item i", da emenda 55, assim
c~ncebido:
O imposto recairá exclusivamente sbbre renda proveniente de títulos públicos, depósitos banchrios, dividendos ou
gratificações de sociedades anbnimas, empr6stimos hipoteoários, coparticipaçiío em rendimentos de estabelecimentos
ou oficializados e sòbre lucros e reou reparti~ões
munerqões susceptfveis do mesmo ou determinação que a lei
especificar.
Justiricqho

Como vem expresso n d e parágrafo, o imposto não seria
mais o de renda universalmente aceito e então, com mais
propriedade se deveria dizer: imposto sbbre os lucros provenientes de capitais fixos e circulantes e não sbbre a "mobilização de capitais", wmo está dito e aquf valeria á gravação sobre a çirculacão jurídica dos capitais.
A renda 6 um imposto câracteristicamente pessoal s
como renda se consideram, em linguagem fiscal, todos .os
cr6ditos on rendimentos individuais. E: um imposto que inoide sbbre todo indivfduo, como elemento da sociedade, em
proporção com o seu poder ecundmico, sem o que não poderia
ser progressivo.
A isenção do imposto, sob o ponto de vista da capacidade
de tributação, só poderá ser estabelecida por efeito da impossibilidade ou capacidade nula de contribuição. Nasce dai
a isençõo do mínimo de subsistdncia ou do tebr médio de
vida.
A ficarem isentos os indivfduos que empregavam sua
atividade independenbmente de ca.pi$is
como prescrave
o diepasitivo que se pretende substituir - deveriam tamb6m

-

ser dispensados do imposto aqueles que movimentam, por
cr6dito ou empr6stim0, capitais alheios e colhem lucros por
efeito do esforço pessoal.
S6 por: considerações de ordem de justiça tributária 6
q u e a maiéria comporta isenções entre as quais 6-justo salientar a isengão provisória dos vencimentos dos magistrados
e dos funcionários piu>licos, enquanto o aperfeiçoamento de
cobrança não p e ~ n i t aa arrecadasão gera1 e eficiente do
imposto sbbre os proventos particulares de difícil determinação.
A emenda que se propõe deixa a mat4riã progredir ern
condições de justiça, entregue ao legislador ordinário, que
procurará dentro dos bons preceitos ampliar a aplicação do
imposto.
Sala das Sessões, 26 de Março de 1934. Aüie Sa7npaio.
- Luiz Barbosa. Leão Sampaw. Xavier de Oliveira.

- -

-
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Art. 15, ietm c.

Substitua-se por: "vendas mercantis, sem diferenciagiio
d e taxa quanto tí natureza ou proceddncia dos produtos".
Jwtiricaçáo

Em primeiro lugar faz-se necesstíria a supressão do artigo "asn para que n8o fique indicado que o imposto abrangerá com caráter geral toda especie de venda.
Em seguida, 4 mist4r ressalvar o perigo oposto Aquele
que visivelmente pretendeu evitar, da evas8o do tributo.
Já a atual lei de vendas mercantis atinge as vendas B
consignaçiio e nada indica que sejam estas incluidas no dispositivo. O. que, entretanto, a nossa lei atual ressalva e se
quer fazer figurar na Constituig80 6 a incidencia do imposb
sbbre o produtor.
A lei de vendas mercantis dtí como isentas do imposto
(art. 56, letra b) : "as vendas de produtos da indi'istria agrfcola ou extrativa, beneficiados ou n80n, e@., "efeiuadas pelo
produtor, qualquer que seja a forma ~uridlcada pessoa
,d8ste".

De fato, para evitar a possibilidade dc não pagarnent.6
d o imposto pela venda direta do produtor e compradores de
outros Estados, os autores do substitutivo levaram o. imposto
até á fonte de produção.
Gom esta latitude o imposto de ven8as mercantis de
competência dos Estados se pode tornar muito mais prejudicial á igualdade econ6mica do que o imposto de exportação que se pretende abolir.
Como s e sabe, o processo de fabricação d6 gerai dos
produtos, encerra quasi sempre compras anteriores de
produtos de extragão ou de matdrias prjmas, muitas vezes
em mãos sucessivas, até o acabamento final da mercadoria
destinada ao com4rcio de consumo. Se se permite a taxa980
para todas estas vendas
e ela aer4 fatal quando a oonoentração de capital permitir a alguns dentre os produtores a
remessa direta dos seus produtos
oria-se uma situação
.de desigualdade entre os produtores de um mesmo artigo.
Aqueles mais desprovidos de capital, forçados a vender a

-

-

intermediários os seus produtos, vê-los-ão excessivamenb
sobrecarregados e prejudicados na concorr&ncia nos centros
de consumo.
Agrava-se por &te modo um doe grandes males do imposto de vendas mercantfs: a tendenoia á concentração do
capital pela situação de inferioridade do pequeno capitalista.
E, contudo, ainda se não teria evitado que se esquive ao
pagamento o fabricante do produto acabado, próprio 6 exportação do Estado. O imposto grava com ato e não a mercadoria ou o proprietário e se este a remete a si mesmo e.
por conta própria para negocia-la alhures, não praticou ato
algum de venda e nada terá que pagar no lugar de origem
da mercadoria. De fato, pode supor-se que o imposto incide sbbre a receita bruta ou sbbre o pagamento. Se a me!cadoria ao sair não deu lugar quer a uma qtler a outro, ewdentemente não hti fonte tribuiária e niio iiA razão para cobrança. Assim o entendeu a iei francesa, que exime do irnposto "as remessas de mereadorías feitas pela matriz tí sucurssln, e a nossa, em vigor, quando isentou "as transagdes.
entre uma casa comercial ou industrial e suas filiais e viceversan.
Assim, como solução ao problema da defesa econi3mica
dos Estados, o imposto de vendas mercantis não satisfaz senãoem dadas condições que podem conduzir a insuficiencia de
arrecadação.
Será, portanto, mais acertado adotar dispositivo que concilie os dous inter&sses,tal o da limitação dos iapostos sbbre
a produção proposta pela letra h da emenda 55, que não pefmite o abuso da tributação dos Estados contra a sua própria
economia ao mesmo tempo que da margem a, por outros
impostos, evitar estes inconvenientes.
Para não ir, portanto, contra o próprio interesse que se
quer defender, 6 indispensável não manter a forma prescrita
no substitutivo.
Sala das Sessões.
A& Sampaio.
Ledo Sampaio.
Nilo de ALvu~errga.

-

-

-

Arts. 15 e 18:
Permutem-se entre si as letras b e a de um e outra
passando o imposto territoria1 para o& Municípios e o deindústrias e profiss5es para os Estados.
P

Ju~tZftCí~~ãe

Foi feita oralmente no discurso pronunciado pelo proponente em 19 de Marco.
Sala das Sessões. - Aide Sampaio. Simões Barbosa.

-

Leão Sampaio.

-

-

~ r t . 19
'
Substitua-se por:
Quaisquer outros impostos não mencionados nos-artig?
14, 16 e 17 oaberáo privativamente ao poder a cuja jurisdigão tributbrirr pertongam

.

8 1. São da jurisdição dos Municipios os impostos que
fncidam s6bre :
Bens imobiliários;
Matérias primas não suscetíveis de comércio geral s
instrumentos de sua transformação industrial;
Pequenos estabelecimentos de negbcios exclusivamente
próprios á aIimentação local;
A indiístria caseira e a pequena indústria de caráter
local.
5 2.0 São da jurisdicáo dos Estados os impostos que incidam sobre:
Atividades de car4ter inter-local :
MatBrias primas de oom6rcio geral, aeçim como instrumentos de sua transformação industrial.
5 3." São livres á União as imposições tributárias que
não atinjem a competbncia dos outros poderes.
Justificação
A definição de competência, tal como vem no art. 10,
vai estabelecer discriminação evidentemente imprópria, e
prejudicial aos intergsses locais.
VBrios municipios hoje, por exemplo, gravam a sua pr6pria produção ou as masrias primas colhidas no seu território e transformadas em produtos comerciais por gbricas
da localidade; assim o cafd antes de ser despolpado e a oans
da acúpar antes de esmamda.
O substitutivo não proíbe absolutamente estó iributacão, mas a vai permitir em proveito dos Estados e da União
com grande mal para a economia do pais e com grave injustita ao poder municipal.
I2 ttiimbbm um imposto comum a muitos dos Estados e
Municípios o imposto de matança, sem a caracterfstica de
taxa de salvaguarda da coletividade que se poder6 querer
atribuir-lhe e ao qual se poderá acrescentar o iaposto por
pele ou couros dos animais abatidos. Não são impostos perfeitamente defensáveis sob o aspecto econdmico, mas o substitutivo não os elimina e permite-lhes a transferência para
a União e os Estados.
O mesmo poder8 acontecer ao impustu de fefrar e mercados que nãoSexprime somente uma taxa de concessão ou
vantagem pelo chão ocupado, quando em muitos muuiclpios
existe a cobrança do imposto de feiras em chãos e mercados
particulares, f6ra do reointo das cidades.
Ainda os impostos com o fim de forçar a uma melhoria, os impostos sabre terrenos baldios nas cidades, com o
aspecto de uma taxa de comprassão mas a que efetivamente
não corresponde um serviço prestado pelo pcder pilblico, os
impostos sdbre empanadas, quando as "marquises" estão
isentas, os impostos sobre biqueiras dos telhados que despejam sobre os passeios. e diversos outros da mesma feição, de
fndole inteiramente local, passarãc, ás atnbui~õea ataduais
com vantagem para a União.

r

Na esfera dá compet8ncia atual dos Eslndoa n5o monor
*ser&o embaraço.
O imposto de IeiIões, que se não pode dleor como incluído no de indústrias e profissões porqub B cobrado sobre
a receita no alo da venda e que s e não poder& olassifioar
como de vendas mercantfs, porque a taxa do percentagem
não poderá ser a mesma do com6rcio estabelecido, nem co.brada pela mesma maneira, constituir& um imposto B parte
para dístribuição entre os dois poderes federal e eetadunl.
O imposto vigente em alguns Estados, sbbre comércio
de armas, de regularização policial, pelo Substitutivo ou es.taria considerado como licença para venda de armas e e n a o
seria absurdamente municipal ou estaria na catogorln daqueles de repartição dupla, quando o cumprimonto do toxto
legal, que permite a cobrança do imposto terja o k l b oxclusivamente no território do Estado.
De tudo isto decorre que as disposições úonstltualanaie
sbbre a matéria tributária necessitam por um lado de uma
.mais vasta amplitude do que a que lhe concedeu o rubslllutivo com restrições de caráter absoluto e, por outro, ror tratada com uma explanação maior que permita roritrlcóor adequadas aos diferentes aspectos, como o fez a emoiido npresentada.
Sala das Sesões. - Alde Sampaio.
Simdor nnrboso.
Leão Sampaio.
A l b a t o Diniz.

-

-

-

Titulo I
Acrescente-se apbs o artigo 19:
O total das imposicões fiscais do Estado o dos
Art.
Municfpios, sbbre as mercadorias produzidas no Estndo, quar
incidam diretamente ou atrav6s dos fatorea de produglio, niio
pode, no orçamento estadual, exceder a metado da acima das
demais imposições.
Parágrafo único. Não interferem neste dispoeltivo os
imposiçóes tributarias federais.
A emenda tem por fim coibir o abuso de tribuhg80 di,reta sobre a produçtio do Estado.
Todo imposto que recai diretamen. sbbre a produgllo,
alem cie dificultar o progresso econbmico do Estado e exigir maior capital de movimento nas explorações, põe ainda
o produtor em maior dependenoia dos intermediérios e o
produto em menor resistencia A baixa excessiva dos p r d ~ o s
nos mercados de consumo.
A relutancia do intermediiírio na entrega do produto a
ofertas em declfnio de preço, desce a limite inferior ao custo
.deprodução, de que faz parte o imposto, com grave prejufzo
para o ppdutor e por consequ&ncia para o progresso do
Estado.
Quando ao intermediario cabe, pelo contr&rio, o pagamento do imposto, a reação 4 baixa do produto processa-se
m m interesse seu, com vantagem para a melhor dislribuiçfio
.dos provenios devidos 9, produ~Bo,e com reyressao &e maaobras dos especuladorea

.

Aliás sob Aste aspecto o tão malsinado imposto de ex-portaçao isenta-se do maleficio causado pelos outros.
Como 6 do ínteresse do Estado para desenvolvimento de.
sua riqueza que as sobras dos valores produzidos permaneçam em seu território e não que se escdem para os mercadosdo consumo, faz-se mist6r que seja dado um limite ás gravações que incidem diretamente s6bre a produção.
É êste o fito da emenda, que sem distinguir os impostos
que oneram a produção, os limita em conjunto, permitindo,
por um jogo de distribuição entre êles, atender ás condições
locais.
Por outro lado esta limitação, ressalva o Estado das con-,
diçóes de inferioridade perante os outros, por efeito do @avame excessivo executado por governos imprevidentes.
Neste sentido o proponente fez longas considerações,
quando dn npresenta~iioda mesma emenda, sob o n. 55, letra h, ao ants-projeto governamental, que se dispensa de reprodw,ir
Sala das Sessões.
Alde Sampaio. - Simóes Barbosa.
Lebo Sampafo.
Xauier de 01iz)èira. I. Ferreiro & Souza.
Nilo de Alvareiíga

.

-
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Art. 13

-
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- 5 5".

Onde se diz: "e á União decretar impostos", acrescentese: e contribuições de melhoria.
Ou volte-se á redação da Constituição de 91: e t União
criar. de crualquer modo, distinções e preferências com favor
dos portos de uns contra os de outros Estados.
Os serviços efetuados pela União em amparo ao desen-,
volvimento econbmico ou de intercambio, não devem, em regra, estar sujeitos a contribuições de melhoria. Na escolha
destes serviços pressupõe-se predominar o interêsse naciona:
e, se bem que o serviço venha a favorecer as condiçõea 10cais, não há motivo para que a União se pague do se~viçoefetuado, pondo o Estado favorecido em condiçges de inferioridade perante os demais da Federação.
Os portos têm posição de relêvo na vida econbmica nacional e se o criterio da sua execução deve estar subordinado a reais necessidades uma vez estas reconhecidas, não h&.
motivo para que a unido* sob pretexto de um beneffcio local,
esteja efetivamente pondo os Estados uns contra os outros
em "oondi(;ões de preferência" ou de desvio ás correntes comerciais, das quais decorre prejufzo indireto. para o Estado
contribuinte, muito superior ao custo das obras executadas.
Esta distinção não poder4 decorrer dos impostos que
nunca existiram nem se supõe que venham a existir, mas das
diferenças porventura existentes nas taxas de melhoria.
O substitutivo, com a fdmnula adotada, equiparou-se ao
anteprojeto governamental que eliminara a sábia disp.osição
da Constituiqão de 91, infelizmente desrespeitada.
AldeSampaio.
Teixeira Leite.
Aganzemnm Magalhães. --.
Leão Sampaio.
Xauier de Oliveira. Luix TireLLi.
Aifredo Diniz.
Ferreiro de Souza
Nilo de Alvarenga.

- -

-

--

-

-
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Art. 1 4 - item f 0
letra d.
Substitua-se por:
Também compete exclusivamente á União decretar o
imposto do papel selado sbbre: documentos, certificados, tftulos negociáveis e de transferenoia de fundos, concernentes
a negócio6 privados.
Evidentemente a atual lei do imposh do sê10 federal,
não s e enquadra completamente no item 3' do Art. 14.
Por este dispositivo (item 30 do Art. 14) a iribuWão
corresponde a uma espdcie de taxa de vantagens cedidas por
atos do poder público ou taxa de garantia ás transações de
caráter determinado, reguladas por lei.
Mas há aldm destas tributações, outras com caracterfsticas verdadeiramente de imposto que recai sbbre a circulacão de valores e bens, fõra de jurisdição das leis reguladoras
dos oegócios e transagões 0 inteiramente ditada por interes-ses particulares.
Aliás sáo estas transações as mais numerosas e no substitutívo se incluiam no nome gen6rico de circulação.
Com a modalidade proposta o imposto do papel selado
B bem o farpão que fisga o "peixe quando vem a tonaw.
Aide Sampaio. - Luiz Tirelli. - Leão SampaZo. - Teizeira
Leite.

-

Art. i 8 - item .ie- letra b.
Onde se diz simplesmente "licenças", diga-se:
Gas que não induzam privil6gios pessoais.

- licen-

A licenoa 6 a forma primitiva do imposto de patentes,
-que entre ~ 6 6s denominado de Ind6stria e Profissões.
A diferenciação do substitutivo entre lim-nca e esse impbsto. ser6 efetivamerite cabfvei, mas exige que se venha a
formar jurisprud&ncia a respeito. A tendência já esbor,ada na
nossa prática fiscal B de aplicar o nome de licença ás concessócs para funcionamentos e serventias de caráter local
ou ás taxas de salvaguarda da coletividade, tal como as li~centjaspara construir, etc. Sob esta iíltima forma ela 6 evidentemente dos Municfpios e não haveria necessidade de a
incluir na relação nominativa dos impostos. Sob a forma,
pordm, de concessões a vantagens ocasionais ou não, a li.cença se diferencia do imposto de patentes e merece lugar
4 parte.
O acrdscimo proposto faz a devida distinção e dá mar.gem? que se institua a jurisprudência a respeito.
aob a forma indefinida do substitutivo, os Municfpios
poderiam se arvorar o direito não s6 de taxar mas de mesmo
permitir os grandes empreendimentos, com s6de nos seus
territórios; como ainda continuar no abuso que atualmente
existe de cercear o campo de atividades gerais por conops:s5es de privildgios de exclusividade. HA pelos municfpios do

Brasil, prívilhgios individuais para comprar determinadog
artigos, nas feiras pbhlicas; artigos que se tornam inacessiveis a quem não apresente quitação do imposto para &te
fim.
Permitir a continuação de abusos como êste, seria concientemente deixar permanecer o que há de mais nefasto no
imposto de Indbtria e Profissões, ratificado por lei.
Sem a presente restrição proposta e mantida a distribuição do substitutivo, que da para os Municfpiow o imposto
de Indiistria e Profissõeu, seria uma redundancia a enumeAiração conjunta dos dois impostos. - Alcie Sampaio.
berto Diniz.
J. Ferreira & Souza
Teixeira Leite.
Nilo de Alvarenga
N. 626
Art. 58. Escreva-se sob a forma seguinte:
O orçamento da despesa constará de parte fixa e parte
variável. A fixa não se alterará, senã6 em virtude de lei ante~ i o r ;a variavel especificara a aplicação rigorosa e intransferfvel das verbas.
Justificação
Não se trata, como poderá parecer, de uma simples emenda de redação, inadequada no momento. mas correção da pr6pria matéria tratada que a redação altera.
Sob a forma redacional dada a êste artigo 58, repetido do
-anteprojeto, além da imperfeição da frase que exprime uma
idéia coordepada por meio de uma cIausuIa condicional eliptíca, há ainda a significação desapropriada da palavra estorno.
Em contabilidade estorno designa a a a i l a ~ ã oda verba e ntio
a transferenoia que se pretende impedir.
A inconveniência da redação patentemente se manifesta
quando por ocasião do encerramento orçamentário, anual se
houver de processar o término do exercfcio financeiro. Ai o
estorno não s6 não pode ser defenso como se impõe para o
fecho das contas. As verbas sobrantes são anuladas forçosamente por estorno e em boa rema 96 excepcionalmerite transferidas para o exercfcio seguinte.
Em suma o que se quer proíbir é a transferíincia das
verbas dentro do mesmo orçamento e não o estorno que B
.operação normal.
A& Sampaio. Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934.
8. Teixeira Leite. - Nilo de Aluarenga.

-

-

--

-

N. 630
Ao ar€. i".
9eja redigido este artigo do modo seguinte:
Art. i". A Nação Brasileira mantem como forma de
.governo, sob o regime representativo, a RepiLblica Federativa constitufda pela união espontanea dos Estados, do Distrito Federal e do Terriurio do Acre.
Sala das Sessões. em 7 de Abril de 1934. - Rodrigues
Doria.
' Just?ftcaç&o
Os termos "perpétua e indissoliivelw 6 uma exuberancia
superflua e desnecessaria, e deve ser supressa. pois a re-

clara. Todos n6s desejamos que a uniáo dos Estados do Brasil seja indissoliível, mas quem pode assegurar, garantir essa
inçolubiiidade? A Constituição Americana, que tanto nos serve de modêlo, se limitou a dizer: "N6s o povo dos Estados
Unidos, de modo a formar uma mais perfeita união, estabelecer a justiça, etc.
Outra superfliiidade é a perpetuidade dessa união, sendo
que uma união perpétua é por si indissolúvel. Que R n o
mundo que goza da perpetuidade? Só a matéria. esses dois
tRrmos exprimem somente uma aspiração que se não pode
garantir, e a lei tem o caráter de seriedade sem eles.
N . 631

Ao art. 2O.
Substitua-se a palavra "indívisivel" por "irredutfvel",
ficando o artigo, assim redigido:
M . 2". O territólrio nacional, irredutivel e inalientlvel, é o compreendido nos limites estabelecidos por f6rça d e
posse imemorial, leis, tratados, convenções, laudos de arbitramento e regras de Direito Internacional.
Sala d-as Sessões, em 7 de Abril de 1934. - Rdrigues
Doria.
JustilZc@ão
O indivisfvel é o que se não pode separar em partes.
Ora o país já é dividido em Estados e Territórios, e ainda
se poder& dividir em outros Estados, como permite o artigo.
O que se quis dizer R que o pais não pode perder parte
de seu territdrio, por mínima que seja, passando a outro
pais. Parece que o térmo a empregar n o caso é irredutivel,
isto 6, que o pais não pode ficar menor pela separação d e
uma parte de seu território.

Ao art. 5O.
Suprimam-se as palavras "harmdnicos e independentes
entre si", ficando assim redigido:
"SBo 6rgBos da soberania nmional, dentro dos limitw
constitucionais, os poderes legislativo, executivo e judicitírio".
Sala das Sessões, em 7 de Abril de 1934. - Rodrigues
Doria.
Justificaçdo
Como as partes em que s e divide artificialmente um
todo podem ser independentes? Interdependentes são elas,
funcionando harmdnicamente para o mesmo resultado. A independenoia implica função separada, exclusiva. Onde está a
independência do poder executivo em relqão ao judiciário,
se &te pode examinar os seus atos e anula-los? f o poder
legislativo que faz as leis para a organização $o judicidrio.
As decisões do poder legislativo dependem da sanção do executivo.
Bem ponderado a harmonia afasta a independência.
Penso que melhor R a supressão dos dois témnos "independente e harmOnicon que não influem para o bom resultado do exercicio dos poderes.

Ao art. 79 n. X. letra n:
Redija-se :
n) legislar sbbre riquezas do subçolo, minerais, siderurgia, águas, energia eldtrica, florestas, caça e pésca, quando a exploração ou os contratos abranjam mais de um Estado da Federação.
Não se pode compreender que seja da competência prívatíva da União, legislar sbbre assuntos que de acordo com
os princfpjos da federação competem certamente aos Estados,
os direitos de contratar sbbre os mesmos e de fiscalizar dentro dos seus Estados as condições em que tais explorações ou
serviços se efetuam e desenvolvem.
É muito mais lógico, jurfdico e útil, ao desenvolvimento
dessas f6rças latentes em cada Estado que Bstes tenham suas
próprias legislações nestas matérias, salvo quando tais contratos ou serviços abranjam mais de Üm Estado, nestes casos
devendo ter aplicação a Lei Federal.
Sala das Sessões, 6 de Abril de 1934. - Nario de A.
Ramos.

Redjja-se :
"O produto das multas não poder8 reverter no todo ao
poder público, devendo ser regulada, em lei ordintíria, a porcentagem a ser atribuida aos funcionários que as impuserem
e confirmaremn.
Em t&s, tendo em vista o instinto pr6prio da natureza
humana, de evitar, salvo um imperativo superior, a prtítica
de atos que Ihe venham acarretar, sem compensagão ulierior, somente ódios ou animosidades, conclue-se que o produto das multas, no caso particular que, nos ocupa, feito B
margem de qualquer participaçiio do funciontírio que as imp6s ou confirmou, vai fatalmente reduzindo o seu estimulo,
originar o enfraquecimento da sua iniciativa individual.
Acresce ainda a circunstancia de que no exercicio da fiscalização, os seus agentes, além dos ódios e animosidades a
que acima me referi, estão muitas vezes sujeitos a riscos de
vida, como especialmente acontece na perigosa repressão ao
contrabando (fiscalização de fronteiras) .
Os serviços de fiscalização aduaneira (de memadorias
importadas) e fiscalização das rendas internas (imposto de
consumo, renda, vendas mercantis) seriam muitissimo saerificados, reduzindo de maneira sensivel a receita da União.
ConvBm não esquecer ainda que a exclusão de participação nas multas aos funcion8rios qua as impuserem, incentiva as manobras do sub6rno.
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A legislação fiscal de todos os paises cultos adota essa
fórmula, com o objetivo de conseguir mais perfeita arrecadação.
Bala das Sessões, 7 de Abril de 1936. - h e r d a Werneck.

Onde se diz, no preambulo e noutras partes do substitiitívo, regime, diga-se, regimen
Justificação
Esta correção ortográfica me foi sugerida pelo professor
Matos Peixoto que R, a um só tempo, jurista e fiiólogo.
Realmonte, tornou-se moda, seguida pela imprensa do
Rio, exceto o "Correio da Manhãn, escrever regime em vez de
regiÉ erro devido á influencia de Caridido de Figueire
do, que entendia se devia grafar e dizer regime para evitar a
pronúncia erudita regime-ne, usual em Portugal, segundo a
informação do douto fil6Iogo. Se assim era ou 6 em Portugal,
no Brasil nunca o foi. A pronúncia brasileira, tanto a popular comó a erudita, 6 regimen, igual á final da palavra jovem. É essa a pronúncia que, desde a proclamação da República quando o termo regimen se popularizou, se ouve em toda
a parte.
Sdbre o assunto escreveu o distigto filólogo nortista
Ferreira dos Santos : Controvdrsius Gramaticais, pags 39-40:
"Com a proclamação da República, há quási meio sBcuIo,
aquela palavra regimen desceu da tecnologia dos compêndios
de direito e de gramiitica para o terra do uso popular.
Aritigo regimen, regimen decaído, regimen democrático,
regimen monárquico, regimen republicano, regimen preqidencial, regimen parlaineniar, etc, são expressões corriqueiras nos jornais, nos parlamentos, em toda a parte. E 5 o que
se escreve e s e lê, o que se diz e se ouve, nas diatribes dos
jornais politiqueiros, como nos austeros e doutrinhrios artigos de fundo da granâe imprensa, nas epilhticas arengas dos
comkios arruaceiros, como na augusta compostura dos congressos legislativos e das cátedras docentes, h regirnen com n
pronunciado regimen, como se fdra escrito regimem".
Por outro lado, se a pronúncia erudita portuguêsa B reginze-ne, então
obçerva ainda Ferreira dos Santos, ob. cit.
p. 46 - a única escrita conciliadora Antre essa prosódia estrangeira e a pronúncia normal do Brasil 4 regimen e não
regime, assim o exige o principio da ortografia nacional, que
manda diferençar na .escrita tudo quanto se diferença na
ftrIa.
..
A grafia regime não representa nem a suposta pronilncia
erudita port.ugu6sa nem a prosódia brasileira. No Brasil sempre se pronunciou regimen, como se a palavra terminasse em
em, a exemplo do que ocorre com germen, albumen, especim,etc.
Entre brasileiros h essa a prosódia habitual, que deve ser
representada na ewrita.
Sala das Sessões, 8 Be Abril de 1934.
Daniel de Car-

.

-

valho.

-

Pio artigo 9" faça-se ponto final depois da palavra "geral"; suprima-se 'o resto e acrescente-se onde convier o
seguinte :
A repressão á criminalidade organizada nos serArt.
tões do Nordeste bem como as suas causas será permanente e
obedecerá a um plano sistemático que a Uniáo organizará de
ac6rdo com os Estados compreendidos naquela zona.
YarAgrafo iinico. As despesas para êsse fim serão custeacusteadas pela Vnião, concorrendo os Estados eom uma percentagem de sua arrecadação, arbitrada pelas respectivas
Camaras

.

Das duas emendas que apresentei ao anteprojeto constitucional
uma atinente ao problema das secas e 3 outra ao
do banditimo, a primeira logrou merecer, aliás satisfatoriamente, o digno apreço da iliistre Comissão elaboradora do
"substitutivo".
A segunda. de cujo assunte não cogitou sequer o anteprojeto, mereceu também. o apoic! da douta Commissão, mas,
forçoso é confessar, as medidas que ela consignou no substitutivo não são de molde a corresponder, plenamente, ás exigencias inelutáveis da realidade dolorosa em que se apresenta o problema do banditismo.
Antes de tudo, 6 preciso não esquecer que se está legislando para o Brasil. onde se tornou regra geral o descaso4
pelos problemas mais importantes do Norte e do Nordeste.
Deixar, portanto. 6 Uni50 e aos Estados, a faculdade de
celebrar acordos para a repressãn do banditismo, cangaceirise
mo, ou como melho? se designe o'flagelo social, que arruina
os sertBes daquelas zonas, e vitima os seus habitantes, equivale n contornar o problomn com simples providência platônica
meramon te decorn tiva, inversa na sua finaIidade .
B medida destinada a ser letra morta atravds dos tempos. Não h& exngero. Não há pessimismo., Os fatos af estão
a comprovar, eloquentemente, a veracidade da assertiva. Basta atender-se que, a despeito do caráter alarmade de que
o banditismo se revestiu nos sert8es nordestinos, e do regime
de poderes discricionários, em que se encontra o Pafs, há
quatro anos, os Lampeões continuam matando, roubando, depredando, disvirginando crianças e moças, ferreteando-lhes o
rosto e as gartes pudendas, sem que a União tomasse a menor
providgincia at6 hoje no sentido de p8r termo a tão grandes
males. E tudo isso continuará da mesma a r m a , se se persistir no erro de colocar a solução do problema do banditismo, como está no artigo 9O do substitutivo, na dependgincia de
simples "faculdade" da Uniáo celebrar acordos com os Estados.
Outros "problemao" surgirá0 a pesar rios orçamentos, e,
como se trata no caso de simples "faciildade", o do banditismo ser6 relegzclo para melhores tempos, e afinal, esquecido.
E mesmo celebrado o acordoba que alude o artigo gO, ainda,
assini. correria o perigo da União suspender o serviço, por
falta de verba ou por outro qualquer motivo, deixando-o exclusivamente a cargo dos Estados. E estes por sua vez, crxsariam os braços, na impossibilidade material de resohrer.

-

.

Depois 4 preciso notar - e a experiência o demonstra
os povêrnos estaduais, por si s6s desajudados do valioso
auxílio do governo federal, jámais resolverão o complicado

problema do banãitismo no Nordeste, dada a sua evidente
complexidade, como não o resolveram, até hoje, a-pesar-do
grande esforço de alguns interventores, êntre os quais, se
de~taca,em alto relevo o do int~rventorbaiano.
É que o banditisn~onão B um simpIes "caso d e policia",
como se pode inferir de um exame superficial do assunto.
Aliás, a experiência de longos anos, já deveria ter convencido aos governantes e aos estudiosos do assunto de que
a repressão policial 4 de todo inoperante e aí4 contraproducente no caso, e conseguirá no máximo, diminuir a virulbncia
do mal. Apenas isso.
É de crer, pois, que, se realmente, se deseja expungir
dessa mácula terrfvel o panorama da vida social do Brasil,
outras serão as provid8ncias a tomar. Nunca. porem, as ~stabelecidas no artigos 9" do substitutivo.
A presente emenda, ao que parece, resolvera o assunto.
Negreiroo Falcbo.
Sala das Sessões, 6 de dbril de 1934,

-

Titulo 1

- Ao art. 3'

Substitua-se :
Qualquer Estado pode subdividir-se ou desmembrar-se
para formar outros Estados ou terriurios, mediante resolução de poderosos imperialismos regionais de consec)iibnci.ts
eoasecutivas e aprovaçiio por lei federal.
Juatilicaqffo

Suprime-se da disposiçiío contida no Substitutivo a faculdade atribuida aos Estados de se incorporarem, afim de
evitar que se formem no terriurio da NaçBo poderosos b16cos econbmicos, financeiros a politicos, com acentuado predominio na ropresentaçlo central o que daria origem B criaçilo da poderosos imperialismos regionais de consequ8ncias
lamentáveis B boa harmonia da produçiio. 12 certo, a histbria na-ln confirma em campo muito mais vasto, que o
criterio que presidiria essa ipcorpùra~í5es seria o de procurarem as fortes unidades para congregarem-se entre si,
na impossibilidade de anexarem ao ,seu território os Estados'
fracos circunvizinhos, sem a aquiescenoia destes.
Dentre os mbltiplos inconvenientes r e s u I f h t ~ s dessa
faculdade, como será a supremacia de uma política regional, abrangendo os seus inter8sses sociais, econdmicos e financeiros em detrimento das restantes unidades da Federação, nonvdm destacar uma de excepcional gravidade: o possfvel esfacelamento da Nacão, seja pacificamente, mediante
o referido predomínio político, com alteração da Constituição, seja mediante o emprego das armas.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Lacerda
Werneck.
N. 681

Art. 60 - Substituam-se as p3lavraç "devem ser" por
Useráo'.

Justificação
A expressão' "devem sern da a impressão clara de ser
facultativo o uso dentro do território brasileiro, da bandeira
nacional, hino, eto., quando Bsse uso não pode e não cl-e
ser modificada por lei ordiná~ia,ao bel prazer do espirito
bolos da nacionalidade representando toda a Naçao.
Sala das Sessões, 9 de Abrii de 1934. - Carlos Lindenberg.

Parágrafo único do artigo 6"

- Suprima-se.

Justificaçüo
Não compreendo como poderá uma bandeira nacional
ser modificada por lei ordinária, ao bel prazer do espirito
mais ou menos artístico de qualquer cidadão que venha a
governar o País.
A bandeira representa a Nação em todo o Universo, e,
modificações tão fáceis, trariam s6rias dificuldades, especialmente, á navegação, não apenas nossa, porém, de todos os
paízes. É um símbolo, que, pela sua natureza universal, deve
ter caráter imutável e perpétuo.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Ca1.1os Lindenberg.

N. 683

-

Art. 7O, 5 3"
Fazer ponto final na palavra "aplic6veisn, suprimindo-se as palavras "assim como". O restante
constituirá outro período assim redigido :
"Na falta ou insuficiencia dos serviços de correioa e
tel6grafos, 6 facultado nos Estados prove-los, dentro de seus
territórios, com autoriznçáo e sob fiscaliza~áo do GovBrno
Federaln.
Justificuçúo
Modificando desta forma o final do artigo, temos em
viste, apenas, deisar mais claro o assunto. A fiscalização
proposta ir5 coibir, abusos possfveis e até prejudiciais aos
interesses da federagão .
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Carlos Lindenberg.
Art. 17 - Ponto final em "194i9, suprimindo-se o restante do período.
Jzrstificação
Os Estados precisam e devem ser solid8rios uns com os
outros. uma vez que tudo 6 Nação Brasiieira. Uns estão,
porem, em melhores condições financeiras do que outros ou
em condições a s i s favordveis, para, em prazo mais curto,
livrarem-se do imposta de exportação. Estes, ficariam em

sjtuagão privilegiada perante os outros que não tivessem
possibilidades de extinguir o imposto no mesmo prazo, ocasionando uma concorr&ncia que chamariamos desleal e antipática na colocação de produtos idênticos, que se não justificaria de quaiquer fórma dentro de um mesmo pais. Tendo
todos a obrigação de respeitar determinado prazo, razoável,
não haverá preocupações de concorrência e, a ~olidariedade
entre os irmãos, ser3 perfeita, não havendo, por outro lado,
prejuízos nem desequilfbrios de -orçamentos para qu-aiquer
dos Estados, uma vez que a obrigação 6 uma e igual para
todos.
Do contrário. os que se livrassem primeiro do imposto
criariam mercados mais baratos, exportando todo o seu produto, enquanto os outros, com os seus, encalhados, ficariam
a lutar com toda a sorte ás dificuldades financeiras e econbmkas.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934.
CarZos Lindenberg.

-

Art. 20, letra c, acrescente-se:
"Exc6i.o os enquadrados no art.. . das Disposições Transitórias".
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - CarZos Lindenberg.

N.
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- Ao art , 6O:

Suprima-se o parágrafo único.
Justificaçbo
A Bandeira, como sfrnbolo da Na080, pelo qual esia se
faz conhecida no seio àn coletividade universal, deve ser
tlnica e inaltertivel. É, portanto, desaconselhável conferir-se
ao legislativo ordintlrio a competência para a sua modifica980, como tambdm para criar um pavilhão comercial, cuja
existencia nada justifica.
A nossa bandeira, criada no advento da República de
1889, jti viveu at6 hoje sem modificações. E, se nesta fase
em que tudo se pretende reformar ou alterar, ainda que seja
r a r a peor, ela escapa ao tuf8o renovador, por que deixar-se
,no legislativo ordinario a faculdade de lhe introduzir modificações, que at6 hoje não foram consideradas necessarias?
João Viltasboas.

-

Ao art. 7". Excluem-se os partígrafo$ 5*, 60 e 70, que
passarão a ser artigos.
O art. 7 dispõe: "Compete privativamente B Uniãon;
e as seus parágrafos 6O. 6O e 7 O dizem: "Compete aos Estados"
"Incumbem a cada Estado*
"Cabe aos Estadosn.

-

-

Dá-se ai um êrro de técnica legislativa, por incluirem como
parágrafos ao artigo que trata da compet&mia p n v a i v a da
Uniálo, matdrias da competência privativa dos Estados. João ViLlmboas.

N. 693

-

Ao art. 9". Suprima-se a frase final:
"inolusivc a
repressão da criminalidade sertaneja organizadan.
Justificqdo

O artigo já faculta á União e aos Estados celebrar acbrdos para a "criação e desenvolvimento de servicos no interesse geraln. portanto. al estão incluídas as medidas de ordem policia! para a repressão do banditismo. - João Viltasbom.

N. 694

'

Ao art. 12:
Suprimam-se, no 5 3O, as palavras:
"ou havendo
atrazo, por mais de 3 meses no pagamento dos vencimentos,
ou subsidio de algum de seus membrosn.

-

O art. 12, na sua alinea ,'4 autoriza a intervenção da
Uni30 nos Estados para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes piil?licos estaduais. Se a falta d e pagamento do subsidio ou vencimento de qualquer membro dos
poderes públicos pudesse ser considerada rzzão relevanh
para a intervenção federal nos Estados, esta deveria se estender aos membros tambdm do +ecutivo, e-não constituir exceção em favor dos do JudiciArlo e do Legislativo.
A conservaçáo dessa medida viria estabelecer um privilegio - e os privildgios são contrários ao regime republicano - em favor dos dois poderes em detrimento do
outro.
'Causas múitiplai podem determinar a demora no pagamento de vencimentos por mais de 3 meses. E não 6 de justiça que se limite ao prazo de 3 meses a demora no pagamento dos membros do Poder Judiciário ou Legislativo sob
a pena violenta da intervenção federal, facultando-se, entretanto, a procrastinação, por tempo indefinido, do pagamanto
aos outros demais fun~cion8riospiiblicos, sem nenhuma pe-.
nalidade.
As necessidades que sofrem os magistrados e os legisladores são as mesmas da todo e qualquer funcionário público.
Por que, portanto, esse privil6gio odioso em favor daquelas dnas classes?
Sala das Sessões - 10cio Villasboa-s.

N. 895
Ao art. 12:
Suprima-se no f -60 a frase:
"O Tribunal designará
o Interventor ou o Juiz, que promova, ou fiscalize a execução
& ordem ou derris8orW

-

Justificação

A interven~ãofederal, neste caso, ser8 para garantir a
execução de ordens ou decisões dos jufzes ou Tribunais.
Estas ordens e decisões são cumpridas por pessoas determinadas e certas, conforme o estabelecido nas leis de organizações judicitlrias e de processo. A a ~ ã oda União é na
esp6cie apenas dar a fbrça necessária para que aquelas pessoas, designadas nas referidas leis, vençam os obstáculos
opostos e cumpram as ordens ou decisões obctadas. Não h&
razão, portanto, para se cometer aos Tribunais, além da faculdade de requisitar aquela intervenção, ainda a de modificar disposições legiçlativas preestabelecidas, no tocante a
execução daqueles atos.
Sala das Sessões. - João VZllasbSas.

N.

696

Ao art. i7:
Transponha-se 6ste artigo e seu parágrafo Único para
as "Disposições Transitórias".
Bste artigo dispõe sdbre a redução gradativa do imposto
de exportação at6 o seu completo desaparecimento. S, assim, um dispositivo de carater transitório, que não deverá
ficar incorporado no texto da Constituição.
João VZllasbBaj.
Sala das Sessões.

-

N. 701

Ao Capítulo VI do Titulo ?
do i
substitutivo constitucional
acrescente-se :
Art. Aos serviços públicos que o comportarem poderti
ser dada organização própria, com autoromia administrativa
e financeira e regime especial de contabilidade e fiscalizacão.

O dispositivo proposto torna possível transformar. certos
serviços ejiblicos, principalmente os de carater industrial, 'em
entes autonomos, com personalidade jurídica, de modo que a
tais serviços se possam aplicar os processos simples, expeditos e efioi8ntes de administração privada.
@ uma iddia que acalento há muitos anos e tive ocasião
de ensaiar na organização dos serviços da Rêde Sril Mineira de
viação fdrrea com excelente resultado. a-pekar-de não haver
podido aplicar o princípio em toda plenitude.
A convenidncia da medida mais se radicou no meu espírito depois que apreciei de visu o bom funciopamento dessas entidades autônomas no Uruguai, na Itália e em Portugal.
Na Comissão incumbida de reorganizar o semico federal
.de estradas de rodagem, defendi inicialmente a criacão de um
departamento autbnomo, tendo o prazer de ver que os ilustres membros dessa Comissão (Drs. Osoar Weinsohenk, Gu-

mericindo Penteado, Armando Godói e Faria Lemos) abraçavam entusiasticamente essa inovação que mereceu tambBm
do eminente Ministro da Viação, Sr. Dr. Jos6 Americo de Aimieda, a melhor acolhida.
Perante a referida Comissão, justifiquei o ponto de vista
adotado pela f6rma seguinte :
"Os inconvenientes dos velhos moldes da administração
pública em serviço desta natureza assaz conhecidos, enumerando-se entre êles os seguintes :
a) ser a administração lenta e formalista;
b ) incapaz de iniciativa por falta de estfmuloa e pela
sujeição de todo pessoal á, rotina da praxe;
c) pouco produtiva, em virtude do hábito inveterado que
se traduz popularmente no rifão - serviço de rei, muita obediência e pouca diligência;
d) dispendiosa, pela teridencia em admitir e conservar
funcionários inidbneos e multiplicar os logares para satisfazer os pedidos e pelo encarecimento das obras em virtude de
vArias causas, entre as quais a lentidão burocrática, a deficiente fiscalização e sobretudo as demoras de papamento;
e) finalmente, desprovida de espfrito de continuidade
pela mudança dos governos.
Alguns dBstes defeitos são inerentes a todas as grandes
emprBsas, como mostra R. Michelet n a sua conhecida monografia "De L'exploitation du D o m i n e industríel & L'Ztat'',
mas podem, sem dúvida, ser evitados por meio de organização conveniente. com o intuito de subtrair o Departamento á
influencia polftica, á excessiva centralização, ao regime do
papel6rio e aproximá-lo, em alguns aspectos, do sistema de
administração privada.
Para tal objetivo teremos de levar em conta os dois princípios fundamentais :
I
Autonomia;
11 - Responsabilidade.
Julgamos, por isso, indispensável que a repartição a ser
criada constitua um ramo especial da administração pública,
com individualidade própria e economia separada, id6ia pela
qcal nos batemos hA muitos anos em relação ás ferrovias da
União e dos Estados e quo tivemos ensejo de realizar em
grande parte, no Regulamento da RBde Sul Mineira, em setembro de 1922.
Com a criação do Departamento auiAnomo, iniciaremos a
prática de uma das mais felizes concepções do moderno Direito Público
a da federação dos serviços públicos, isto 6,
a outorga da personalidade aos serviços pbblicos, sob a tutela superior do Governo, para manter a unidade do Estado.
*ste sistema constitue, talvez, a maior originalidade do
Governo da Repi(iblica do Uruguái.
Em relagão ás estradas, o metodo da administração autbnoma vai sendo praticado com Oxito na ItAlia, no MBxico,
na Austria, na Rbssia, em Portugal, na BBlgica, na Inglaterra,
na Alemanha e na nova Zelandia.
Nos Estados Unidos que, nesta matéria. pode nos servir
de guia seguro, consideram-se postulados básicos da legislação e administração estrada1 a autonomia administrativa e
financeira dos respectivos serviços.
Parece que não pode haver mais diívida s6bre a necessidade de uma administração authnorna e com recursos pr5-

-

-

,

prios, para se poder construir e conservar qualquer rhde de
estradas de rodagem. (Veja-se Juan hgustin Valle, CaveteTas e su Fimncion e Paolo Puricelli. "L'organizazione Legis-

,?ativa e Finanziaria delle strade negli StatZ Uniti GA~~cen~ca,

".

Milano)
Tive ensejo de desenvolver estas mesmas idhias, no discurso de 16 de março último, em que. criticando o capitulo
do substitutivo constitucional s6bre fiscahzwáo finaaceira
por impossibilitar a autonomia dos serviços industriais, alvitrei a criação de entes autonomos para as estradas de ferro
e de rodagem, para as obras contra as sêcas do nordeste e
outros serviços.
Foi, por conseguinte, com o mais vivo prazer que li a
emenda do nobre representante do Rio Grande do Sul, senhor
Ascanio Tubino, cuja justificação se apoia em trechos do valioso trabalho de Demicheli, sobre a criat$io de conselhos
autbnomos .
Parece-me, pordm, que a existência de entes auiônomos
não importa na exclusão dos conselhos técnicos, não sendo,
portanto, curial que se suprimam os conselhos técnicas em
virtude da outorga de autonomia a certos serviços,
Tambem não aplaudo a institui~ãode tais entes obrigatoriamente e de um s6 jato para todos os serviços industriais e para a administração do ensino e serviço de higiene
e assistência pillblicas .
Seria um verdadeiro terremoto administrativo na União,
nos Estados e nos Municfpios. Em tal materia, conv6m i r
devagar e aprender com a experiencia dos primeiros ensaios
realizados.
Por outro lado, os conselhos autonomos constantes da
emenda do Sr. Ascanio Tubino não poderão subsistir com o
regime das financas piíblicas consagrado no substitutivo.
Nessas condições, formulei a emenda que substancia a
mesma idkia, sem os inconvenientes acima notados.
Daniel de CarSala das Sessões, 9 de Abril de 1934.

-
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Ao art. 50, § 2'.
Art. 5", 5 2 . O Redija-se:
"O exercfcio das funcões de 'qualquer dos trds poderes
será acessível a todos os brasileiros, sem distinção de sexos,
ressalvadas as condições de habilitagão que a lei exigir, não
podendo o cidadão investido em função de um desses poderes, entretanto, exercer a de outro, nem ocupar mais de um
. cargo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78."
A acessibilidade das funções públicas a todos os brasileiros era um principio expresso na Constituição de 1891,
cujo abondono não se explica no projeto da nova Constitui080. Aqui o restabelecendo, para os dois SEXOS,obedece a
presente emenda á orientação equitativa já consagrada no
direito brasileiro.
Sala das Sessbes. - João Beraldo.
Augusto de Lima.
Alberto RoseU#.
AdoLpho Komler. - Lauro Faria San-

-

-

-

--

--- - --
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tos.
J . J . Seabra.
Lemgruber Filho.
Guaraey Siiveira.
Luiz Sucupira.
Leão Sampaio .
Alvaro Maia.
Costa Fernandes .
Qodofredo Vianna.
Luiz Tirelli.
Leandro Pinheiro.
Hario Chermont.
Plinio Tourinho.
Gilbert Gabeira.
Guilherme Plaster.
AnFigueireáo Rodrigtces.
Martins Vetonio Rodrigues.
ra.
Demetrio Xavier.
Alwsio Filho.
J . Ferreira
de Souza.
ALfiedo C. Pacheco.
Vitor russo ma?^.
ALberto Surek.
Arrudu C a w a .
Vusco de T O M .
JOSE Carlos de Macedo Soares.
Xavier de Oliveira.
NoAdolpho Soares.
Godofredo Menezeu.
gueira Penido.
Carlos Lindenberg.
Amaral Peizoto Filho.
Freire de
Andrade.
Aseanio Tubino.
Waldemar Mottn.
Chr*rtiano M. Machado.
Lino Mwhaáo.
Rodrigues Moreira.
Carlos Reis.
Christovbo Barcellos.
Antonio Jorg&:
Machado Lima.
Ribeiro Junqueira-.
Minuano de Moura
Edgard Sanches.
Celso Machado.
Mario Caiado.
Agamemnon kíagdháes.
Josd Braz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-
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Visam as emendas propostas aditamentos, correçaes e
supressões, suscetiveis de acolhida, sem ,quebra do plano a
que se ateve a Comissáo Constitucional.
Seria, agora, tentativa baldada a modificação do substltutivo, sob lineamentos diversos.
Isso, entretanto. não impede - antes exige - o esclarecimento prévio de que, trazendo nossa colaboração, expressamente ressalvamos todas as id6ias que, consubstanciadas nos programas dos partidos em Frente Unica, não logrem, no momento, aceitacão integral.
TITULO I
É inegavel que o substitutivo pode reivindicar o mérito
de haver corrigido graves defeitos que, entre n6s, existiam
na partilha das competências.
Afóra as reservas f e i l s no domínio tributário (ar&. 9O
e d2), e a prop6sito do estabelecimento de linhas telegráficas (art. gO, 5 4O), sem falarmos nos casos de compet6ncia
concorrente previstos pelos arts. 13 e 15, pondo de parte a
faculdade que tinham os Estados de reger-se pela Constituição e leis que adotassem, respeitados, todavia, os priwf:
pios constitucionais da União (art. 63), e de celebrar entre
si ajustes e convenções sem carácter polftico, dependentes,
contudo, de aprovação do Executivo Eederal (art. 65, n. 1)
contentava-se a Constituição de 1891, com o atribuir-lhes,
em geral, todo e qualquer poder, ou direito? que Ihes não
fosse negado por clausuia expressa, ou implicitamente contida em suas clausulas expressas (art. 65, n. 2.)
Mas a verdade é que, mdu grado a aparente extensão
desse preceito, a bem pouco ficava reduzido o poder estadual, na órbita legislativa, dada a amplitude com que, ng artigo 34, se definiam as atribuições privativas do Congresso
Nacional.
Os inconvenientes qua dai resultaram foram inúmzros.
"Um fato ilustrativo
observa Borges de Medeiroa -fserve para patentear o que de máu havia nessa absoluta unidade legislativa. AtB hoje é uma lacuna sensivel B Iavou~i.

-

-

e 6 pecuíiria a inexistencia de uma legislação especial, qi;a
lhes proteja os interesses contra a inseguraaça e um1 h f i nidade de riscos e contingencias. Em vão clama-se por iIm
Código Rural, um Código de Aguas, elc. Os Estados interessados não podiam legislar a respeito, porqu8 as materias são
de direito substantivo e, por isso, pertinentes A exclusiva
competencia do Congresso Nacional. Este, a seu turno, nada
fazia, a despeito de algumas tentativas meritórias, por meio
de proposições que ainda jazem esquecidas sob a poeira dos
arquivos. Depois, quando fosse decretada essa codificagão,
ressentir-se-ia a mesma de um mal congenito - o da uniformidade, onde s6 existem variedades geo-fisicas, e diversidade de costumes e producáo. As condi~õesda indústria
Pasto1í1 oão são as mesmas no sul, centro e norte do Brasil,
variando em toda a parte os me!odos de criação e os processos de exploração. Maiores ainda são as diferenças na
prodiição agricola e nos trabalhos culturais, a ponto de se
caracterizarem as regiões por certos aspectos inconfundiveis." (Do Pod. Mod., pag. 50.)
Nesse terreno, não foi tão longe o substitutivo quanto
pretendiamos na emenda sob n. 501: permitiu, no enLanf.0,
nas hipbteses do art. 70, n. 10, n (deve-se acrescentar - r ) ,
a legislação estadual, subsidiária ou complementar, pertinente a peculiaridades das condicões locais.
Pelo que diz respejto á organizacão federal, não 6 s6 n o
fundo que o substitutivo se avanbja á Constitui~ãi,dc 1891,
cujos erros de t6cnica são apontadcs por Aurelino Leal,
quando examina as "Disposições Preliminaresn do Tit. I
(Tec. Const. Bras .. pag. 28. )
Não foge aquele, porhm, a diversos reparos, t o tocante
ti distribuição das materias.
O Tit. I compreende disposições transitórias. Xc artigo
70, incluiram-se o 5 20 e o final do 5 3O, que nada teenl com
a compet6ncia da União.
Por isso, nas emendas, foram os diferentes assuntos ordenados, obedecendo-se a seriação conveniente:
compe-

-

-

tdncia privatzva da União
competdmia privativa dos Escompet&ncia concorrente daquela e dcstes, feitas as
tados

-

transposições que reclamava a disposição metódica dos textos.
i.
Art. 10; art. 123. Substituam-se:
Art.. . A Nação Brasileira 6 constituida pela união indissolfivel dos Estados, do Districto Federal e do Território
do Acre.
Art
São princípios constitucionais da União :
a) o regime federativo;
b ) a forma republicana, a temporariedade das funções
eletivas e a responsabilidade dos funcionários públicos;
c) a independhncia e harmonia dos poderes;
d ) o regime representativo e, nos casos permitidos, a
iniciativa e o re/erendum populares;
e) o voto secreto e o sistema proporcional;
f) a autonomia dos Municfpios;
g ) os direitos politicos, individuais e sociais consagra-.
dos nesta Constituiçào;
h) a possibilidade da reforma constitucional e compet8ncia do Poder Legislativo para decreta-la.
Varias emendas j A assinalaram a redundancia contida nas palavras "nerpetua e indGsoluvel'. De acbrdo com

...

-

a emenda n. 96 (L.
"indissoLÚveLn, por
.

Sucupira), preferimos o qualificativo
estar mais diretamente ligado á iddia

de vinculo.
Pareceu-nos mais lógico definir, de começo, os principios constitucionais da União. Dominam eles toda a organização nacional. Trata-se das "instit.uiç?es fundamentais",
"das que tecem a estrutura orgánica da União, das que lhe
presidem as funções vitais, das que lhe constitiiem a substancia, das que a União não poderia renunciar, sem variar
de caráter, das que, portanto, formam a constituição esçencial da Uniãon. (Ruy Barbosa, i n Rev. do Supr. Trib., volume SO, pag. ii7.)
Não se compreende, assim, que sua especifícação tenha
sido deixada para o Tit. V.
AS, sim, devem ser consignadas: i - a regra geral da
observancia dos princípios constitucionais, imposta aos Estados; 2 - a a d v e e n c i a de que a especificação do art..
não esclue a observancia, por parte delles, dos preceitos implicitos ou explícitos exarados na Constituição; 3 - as restrições que especialmente Ihes concernem, no referente
reeleição e ao perfodo das funções eletivas.
Quanto á enumeração dos principias constitucionais, foi
completada com o subsidio da Constituição reformada, do anteprojeto Borges de Medeiros e do anteprojeto oficial, acrescentada a parte final do inciso b, bem como os incisos d, e e g.
Não incluimos as "garantias do Poder Judiciárion e a
referência ao "govêrno presidencialn, por já estarem subentendidas no inciso c - "a independdncia e harmonia dos poderes"; nem a "capacidade para ser eleitor ou elegiveln;
abrangida pelo inciso g.
Evitamos, outrossim, o emprego da expressão-- "forma
republicana federativan, que se lia na Constituiçao de 1891
(art. 60, n. 2), e a revisão 1925-26 substituiu por esta outra
- "forma republicanan (art. 6O, 11, a ? . Ponderava, então,
Herculano de Freitas, que não se deviam amalgamar dois
conceitos distintos: a República 6 uma forma de governo;
a Federação, uma forma ou tipo de Estado.
2 - Art. 30. Substitiia-se :
Art.. . Os Estados podem incorporar-se, entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados, mediante aquiescência do suas Assembldias Legislativas, ou plebiscito, e aprovação por lei
federal.
Cf. Ruy Barbosa, i n Homero Pires, vol. i?, pag. 145;
Const. al., art. 18; anteprojeto Rorges de Medeiros, art. 57,
emenda n. 226 (A. Surek); emenda 2 (Levi Carneiro), ao
substitutivo.
- Não h4 motivo para recusar-se rr consulta. direta. 4s
populações. Note-se que o art. 129 do substitutivo exige,
nas modificações territoriais dos Municípios, a aprovação da
maioria eleitoral do distrito ou distritos atingidos.

.

3.

- Art.

4.0 Acrescente-se:

O Povo pode exercer a sua açáo direta nos casos em que
são admissiveis a iniciativa e o referendum.
Impõe-se o aditivo, aceito que seja o inciso d do artigo.. . (v. em. i . ) .

-

- Art 5O, S 2.0 Redija-se :
5 . . . Ninguem poder8 ser investido
4.

em mais de uma
função do mesmo poder, nem desempenhar fíinções em poderes diferentes,
- Na primeira parte do 1 2O, visa o substitutivo a acumulação de funções relativas a poderes diferentes; na segunda,
a acumulação de cargos eletivos.
Como está redigido, não impede o texto o desempenho
de cargos dentro do .mesmo poder e, destarte, um Ministro
de Estado pode fazer parte do Conselho Nacional.
Além disso, o exercício de mais de um cargo eletivo não
6 interdito aos cidadãos em geral, mas apenas ao que estiver

investido nas funções de qualquer dos tr&s poderes.

Não cabe, finalmente, a ressalva que se fez quanto ao
art. 78. Com a ressalva, dar-se-ia a entender que houve intuito de abrir-se excepçáo á regra estabelecida no parágrafo,
quando o art. 78, a i referido, ao contrário, expressamente
exclúe a possibilidade do exercicio simulkneo.
5.
Art. 6O, parágrafo 6nico. Sugrima-se.
A possibilidade de modificar-se a bandeira nacional
por lei ordinária, não se justifica. Tão pouco se faz necessiiria a existkncia de um pavilhão comercial.
6.
Art. 7O, n . 5, i n fine. Suprimam-se as palavras :
"e a aptica&o das Lei8 soctais."
Desnecessária, a referencia isolada ás leis sociais.
Autorizaria isso o falso conceito de que, somente quanto a
elas, 6 que se exerce a inspeção federal.
Esta ocorre a propósito de todas as leis federais (artigo 72, parágrafo único) e, para assegcrar-lhes a execução
cumpre á União intervir na vida dos Estados (art. 12, n. 5).
7. - Art . 7O, n. 5, pardgraf o Único. Em vez de
"sem
aquiescencia dos poderes da Uniãon, diga-se:
"sem ptévia licença, na confomnüiu.de da lei".
As palavras "dos poderes da -Uniãon, apartam-se da
formula empregada em numerosos dispositivos, como, entre
outros, os arts. 4O e 60.
Quem fala em "poderes da União" a l ~ d e ,sem dúvida,
aos três 6rgãos da soberania nacional (art. 5 9 , sugerindo pois,
a id6ia de que, na aquiescência de que trata o texto, se torne indispensavel a ação conjunta de todos eles, o que, de
resto, não se teve em mira.
8.
Art. 7O, 5 2P Substitúa-se, deslocado o texto para
o Tit. V:
Os Estados terão preferência para a concessão federal
dos serviços de utilidade pública, em seus territórios.
Versa o art. 70 sBbre a comget8ncia da União. Dêle,
deve ser eliminado tudo quanto não tenha relação direta ou
indireta com o assunto.
O $ 2'3 somente atribúe aof Estados preferenoia para determinadas concessões. Não estabelece um caso de competencia estadual; se assim fosse, deveria ser deixado para artigo distinto, no Tit. I.
Não será demais expurgar o texto $3 expressões inúteis, suprimindo-se a referenoia exemplificativa quanto aos
serviços portuhrios. Dizendo-se
"serviços de utilidads
públican, ter-se-& dito o bastante.

--
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9.
Art. 70, 5 30. Suprima-se a parte final, que deve
ser incluida como parágrafo de outro artigo.
Requer a t6cnica que não figure como paragráfo do
art. 7O, onde se estatúe sobre competenoia da União, mauria que diz respeito á competência dos Estados (v. em 13).
10. - Art. 70, 5 4.0 Modificado, passará a formar o artigo distinto (v. em 13).
11. - Art. 7O, $5P
i Desloque-se para o art. 8O, i, conforme a emenda 14.
12.
Art. 70, 5 6.0 Diga-se :
Art.. . Incumbe a cada Estado prover, a expensas pr6prias, ás necessidades da sua administração; todavia, em caso
de calamidade pública, a União prestará socorros ao que os
solicitar.
Parágrafo Único. O Estado que, por insuficiência de
rendas, não prover de maneira efetiva a tais necessidades, receberá auxilio. financeiro da União, que poderá fiscalizar ou
avocar o serviço a que o auxilio se destinar.
Cf. anteprojeto oficial, art. 12, parágrafo bnico; em
ns. 399 (Clementino Lisbõa), 501 (Assis Brasil), 527 (Nero
de Macedo), 588 (Carlos Reis), 964 (Clemente Mariani) e
Cunha Mello (voto em separado.)
Pelo motivo já exposto, passará o 5 6O a constituir
artigo distinto.
O aditivo, 6ra feito, 6 renovaçáo de emenda anterior
(n. 501), que foi despresada. O anteprojeto oficial já o
consagrava, com a diferença de permitir, ainda, fosse, na
especie, suspensa, a autonomia do Estado. Várias emendas,
entretanto, suprimiram esse aovo caso de intervenção, mantendo, quanto ao mais, o- texto do anteprojeto, ou introduzindo nêle ligeiras modificac6es.
13.
Art. To, 5 7.0 Diga-se:
Art.. . Cabe aos Estados, em geral, todo e qualquer poder, ou direito, que Ihes não seja negado por clausula expressa, ou implicitamente contida nas olausulas expressas
desta Constituição;
Parágrafo Único. Na falta ou insuficiencia dos serviços
de c0rrzi.b~c t~regrafos,B facirltado a79 E s t ~ n o sprove-los,
dentro de seus territórios.
Art. .. Reproduza-se o $ 40 do art. 70, dizendo-se,
pordm :
" A r t . 70, n 10, n, r".
Quanto d transformação dos 35 40 e 60, em artigo; e
oorrespond8nci.a do parágrafo único, j5 foi dito acima (ems.
9 e 10.)
Incluiu-se, no art.. ., a referenoia A letra r do art. 7 9
n. 10: - 6, tambem, um dos casos, em que cabe a legislação
subsidiária ou complementar dos Estados.
14
Art. 80 a. Transporte-se para aí o 5 50, do artigo
70, suprimindo-se as frases - "para satisfazer ás necessidades das suas. populaçõesn
"exercer onde se faça preciso,
por defici8ncia de recursos, ou por outras circunstancias especiais, toda a ação necessária em favor da educaçãon.
Transposto o 5 5O para o artigo em que se prevê a competancia concorrente d a União e dos Estados em materia de

-
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-
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educação (v. em l i ) , dele, foram eliminadas expressi3es evidentemente desnecessárias.
15. - Art. 9P Diga-se:
k facultado á União e aos Estados, ou a estes entre si,
celebrar ac6rpos sem carácier polftico.
- Inútil, a especificação constante do texto, quanto 5
uniformização de leis, regras ou praticas, arrecadação de
impostos, etc.
Qualquer acbrdo, desde que não revista c a r b t e r polftfco, B permitido.
Pondere-se, mais, que dispensavel B a remissão ao parhgrafo la, do art. 7 9 onde por duas vezes se fala em a&do, tornando-se, por conseguinte, demasiada uma terceira
referencia.
16 - Art. 10, a. Suprimam-se as palavras - "os seus
portosn.
Encerram a aplicação a um caso particular da regra
firmada no texto.
17.
Art. 10, b . Reserve-se para o Tit. VII, o seguinte dispositivo:
Art.. E mantida a representação diplom8tica junto d
Santa SB.
Suprima-se a parte final
"e admittda a colabora(;80
reciproca e em vista do ínterasse coletivow.
A representação diplomiltica não pressupõe aliarica
e, muito menos, degendencia; não parece, pois, curial o dizer-se que B mantida a do Brasil junto 8 Santa SB, "sem. prejuizo" da profbição de uma e de outra.
Bituagão de dependencia ou aliança poder8 advir, sim,
dos abusos a que se preste, na prática, a aplicação do preceito contido nas palavras cuja supressão se propõe.
i8
Art. 12, 2.0. Redija-se:
No caso do n. 5, a intervenção s6 terá lugar depois q e
a Corte Suprema, tomando conhecimento da lei desrespeítada, e por provocação do.Procurador Geral da República lhe
declarar a constitucionalidade.
O n. 5, mencionado pelo § 2O, abrange duas hipóteses :
1' - a inobservancia dos preceitos constitucionais enumerados no art. 123 (diga-se tambem art.. . v. e m i ) , sendo
nesse caso, determinada a interven~ãopor lei federal ($1;
2' - a inexecução de lei federal.
Dizendo-se- "tomando conhecimento da lei que a detemninar", fica-se sem saber a que lei quíz o texto aludir: á
lei que determinou a intervenção? á lei cuja inexecução veiu
motiv8-la?
Na f6rmula proposta
"lei desrespeitada" - desfazse a dúvida.
19 - Art . 12, 4P Diga-se :
A intervenção não suspende as leis do Estado, que continuarão a ser observadas, salvo as que a motivarem, nem
destitúe as autoridades legitimas, cuja responsabilidade
quando fdr caso disso, ser8 promovida.
O afasta-vento das autoridades locais legitimas, pora
coibir seus excessos, poder8 dar margem a arbitiByicdades
por parte do interventor.

-
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Por outro lado, não se justifica que continuem em seus
postos as que houverem incorrido em falta e cujo proccdímento ilegal poderá ter sido, at6, a causa detefminante da
ictervenção. (V. em n. 965 - Clemente Mariani.;
'Serão estas suspensas ou destituidas, nos hrincs rla lei,
mediante processo regular em que se apure siia responsabilidade.
20. - Art. 12, Ij 5P Suprimam-se as palavras - 'o
Tribunal designará o interventor, ou o juiz, que promovia. ou
fiscalize. a execução da ordem ou decisãon.
- Ao Poder Executivo dever8 sempre caber a designação do interventor.
21. - Art. 12, 3 6O, b . Redija-se
"Intervir m s casos dOs n s . 1 , 2 e 3. . "
- O substitutivo não declara quem deva intervir "para
p6r têrmo á guerra civiln (art. 92, n. 3).
22. - Art. 13, 5 3.0 Substitua-se:
2 vedado 8 União, aos Estados e Municfpios, tributar
bens, rendas, e serviços uns dos outros. Aplica-ss a proíbiçáio não só aos tftulos da divida pública, vencimentos de
funcionários, como A concessão de servi~ospúblicos, quanto
aos próprios serviços concedidos e aos bens utilizados apenas para o objeto da concessão.
- O acrescimo, ex-abudctnti cautela, quanto aos empr6stimos públicos e vencimentos de funcionários, procura
. dissipar dúvidas que já surgiram na vigencia da Constituição de 1891, e esta de inteiro acbrdo com a doutrina, entre
1168, dominante, como se pode ver em C. Maximiliano (Com.
pag.. 250), e Aurelino Leal (Theor. e PrBt., pag. 151. )
A imunidade 6 ampla e absoluta; abrange todos os meios,
órgãos e instrumentos de que se vale a administração pública para preencher seus fins - as instituições e repartições, os funcionários e serviços de toda a ordem, sem
restrição de especie alguma .(Ruy Barbosa, 2n Homero Pires,
vol. iO, pag. 353.)
23. - A r t . 1S, § 5.0 Suprimam-se as palavras - "e 8
União decretar impostos que importem distinções e preferências, em favor de portos de uns contra os de outros
Estados".
- Reproauz o par8grafo por outros t&rmos e tendo em
vista o caso especial de tributação, o disposto no art. $0, a.
24. - A r t 14, n. i, a, Suprimam-se as palavras -- "de
mercadorias de ,procedBmia estrangeiran.
- SupBrí'lua, a indicação da procedhncia das mercadorias, pois, rigorosamente falando, os impostos de importação
somente reotiem s6bre os artigos provenientes do estrangeiro.
"impostos de
Nem se pense que, dizendo-se sómente
importaçãon, se possa abrir ensejo a que se tribute o com6rcio interestadual. OpBr-se-ia a isso o disposto no $ 40 do
art. 13.
Nada obsta, pois, a que se conserve ao v&fibulo - "importaçãon o sentido que deve ter de significar "o ingresso de
produtos estrangeiros".

.
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25. Art. 12, n. 1, b . Diga-se:
"O consumo, ressalvado o disposto no art. 15, d."

- Ganhará

o texto em concisão e elegancia.

26. Art. 14, n. 1, c. Eliminem-se as p a l m a s

-

"ou
proventos de qualquer natureza. "
- Está em antagonismo com o que vem enuaciado no
5 ZO. AI, náo sofrem a incidencía do imposto os reditos Jo
trabalho: "renda" - quer dizer fruto do capital; não é sindnimo de - receita.
Eçta solução 6, por certo, inaceitável.
O imposto de que se trata deveria atingir indistint*
mente os proventos de toda ordem, exceto apenas as q m tias percebidas em contemplação de serviços prestados no
desempenho de função pública.
i?
isso,
., por dois motivos. Em primeiro lugar, porqu6 é
de presumir-se que o Estado, ao fixá-las, o houvasse feito
na medida da justa retribuição, e náo seria equitativo que
ele próprio viesse reduzi-la, depois, através do imposto. Em
segundo lugar, porque, a não ser aassim, ficariam os funchnários da União em evidente, desigualdade quanto aos demais funcionários, jB que, em face do art. 13, § 3O, não podeiri
êstes estar sujeitos a qualquer imposto de oarAter federal.
O sentido da emenda, pois, 6 O de extinguir a antinoniis
entre os dois textos, mantido que seja o errbneo conceito
fiscal expresso no principio do 1 2O.
27. Art. 14, 8 2. Suprimam-se as palavras
"estando
do mesmo isentos os vencimentos dos magistrados e dos
funcionários públicos civis ou militares, e as remuneraocos
dos empregados particulares de qual.quer profissiio, assim
como us subsidios, aposentadorias, jubilagões, reformas, pensões, ajudas de custú, representação e gratificações pro-labore. "
Excusada, a longa enumeração, eis que se prescreve
que o imposto sbbre a renda somente poderá incidir stbre
os proveitos obtidos na mobilização dos capitais.
28. Art. 17. Trata-se de uma disposição transit6Tia,
que deve ser reservada para outro lugar.
29. Art. 17, parágrafo Único. Redija-se da seguinte maneira, deslocado para as Disposições transitórias :
Reduções id&nticas, dentro dos prazos acima estabelecidos, serão feitas pelos Estados ou Municípios quanto a quaisquer impostos oobrados cumulativamente, oonstantes dos
seus orçamentos de 1933, e que lhes não sejam atribuidos
pelos arts. 15 e 18.
- Segundo a redação do parágrafo único, os impostos
que os Estados e Municipios cobrem cumulativamente, constantes dos seus orçamentos de 1933 e que Ihes não sejam
atribuidos pelos arts. 15 e 18, ficarão definitivamente extintos em 1941.
Ora, desde que, em verdade, tais impostos subsistem,
fixada apenas a compet8ncia privativa e supressa a cumulativa, é claro que não podem os mesmos ficar definitivamente extings em 1941, conforme acontecerá com os impostos
de exportagão.
Serão, sim, excluidos dos orçamentos estaduais ou municipais, conforme o caso.

-

-

Há impostos que a União e os Estados arrecadam concorrentemente. Quanto a êsses, 6 também, recomendável um
período de xiaptaçião .
O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o
exercicio d e 1933, orçou o imposto de consumo em 11.O00
contos. De um momento para outro. não se pode ver privado dessa renda, tendo que sofrer, a partir de certa época,
a redução de 20 % nos impostos de exportação e no de
indústrias e profissões, estimados respectivamente, em 10.570
contos e 9.500 contos, e tendo, ainda, que entregar á União
40 % da receita dos impostos não discriminados.
Dai, o esforço - "quaisquer", que nos pareceu de bom
aviso para acentuarmos que a redução periódica tamb8m alcançaria os impostos cobrados cumulativamente com a líniãr;.
30. A r t . 19. Redija-se:
Quaisquer outros impostos, não mencionados nos artigos
14, 15 e 17, serão da competencia.privativa dos Estados, que,
a partir de 1935, entregarão, atk o segundo trimestre de .cada
novo exercicio, quarenta por cento das arrecadações respectivas 9. União.
Excetuam-se as quotas correspondentes ao atual exercício, cuja reserva poderia desequilibrar o orçamento dos
Estados, já em execução.
31. Art . 20, b Suprima-se.
Nos thrmos do art. 64 da Constituição de 1891, ao
domfnio dos Estados pertenciam apenas as terras devolutas
exiatenteo em s e w temitdrior. Todas as demais, portanto,
eram da propriedade da União, estando, assim, a letra b
compreendida na antericr ietra a.
32. A r t . 20, c. Suprima-se.
Cabe a mesma observação acima. Os terrenos de
marinha e acrescidos não foram deixados aos Estady pelo
art. 64 jtí referido. É certo que surgiram a propbsito dúvidas, desfeitas pela torrente dos nossos escritores (Clovi-.
Th. Geral, 5 43; Carlos de Carvalho, Cons., art. 225, f; Milton, Cons. do Bras., pag. 336; Aurelino Leal, Teor. e Prat.,
pag. 578; C. MaximiIiano, Com., pag. 623; Epithcio Pessaa, Razões finais e defesa dos direitos da União; Carvalho
de Mendonça, Dir., vol. 85, pag. 473-486; Espinola, Sist. de
Dir. Civ., vol. 1, pag. 419 e Rodrigo Otavio, Do Dom. da
Un. e dos Est., pag. 151) e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ac. d e 31 de Janeiro de 1905 in
Dir., vol. 97, pag. 114) .
33. A r t . 20, e. Acrescente-se, depois de - "fIuviaisn:
"e lacustres":
- Não abrange o inciso as ilhas lacustres, como, por
exemplo, as da Lagoa Mirim.
Observe-se, ainda, que a orla maritima não deixa de ser
"zona fronteiriça" e, assim, dizendo-se - "as ilhas nas zonas
fronteiriças", será Ifcito supor-se que o texto compreenda ds
existentes na foz dos rios oceanicos. Ficarão estas - o que
não se p r e t e e e - sob o domfnio da União, quando- semyro
foram administradas pelos poderes locais (C. Maximiliaao.
J. Mauricio Cardoso. - Adroob. cit., pag. 642, nota).
&o Meaquita & Costa.
Minuam, de Moura.
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Dentre as emendas que mais acentuadamente divergem
do substitutivo salientaremos, aqui, as que se referem á fixzção do número de Deputados á Camara dos Representantes,
á escolha e atribuições da Camara dos Estados e á representação profissional.
Mantida em essencia a orientação a que anteriormente
nos cingiramos, quanto ao primeiro e último desses três
pontos, adaptamos á escolha da Camara dos Estados o processo que já merecera nosso aplauso para a indicação- do
Conselho ,Supremo, de que cogitava o anteprojeto oficia!.
Não será demais adiantarmos que, no respeitante ao primeiro ponto, nossas prefer8ncias individuais rumam para o
processo do número uniforme, com a criação, ao lado das
várias circunscrições locais, de um cfrculo Únicp, formado
por todo o território nacional.
Reconhecemos, entretanto, que, por enquanto, a tanto se
opõe, afora outras causas, a circunstancia de não termos
ainda partidos nacionais organizad-s
34: Art. 22. Suprimam-se as palavras "e nos casos
previstos por esta Constituigãon (V. emenda 52).
35. Art. 22, 5 13 Suprima-se, transformando~seo 5 2"
em parggrafo Único.
- Já vem estabelecido, no art. 53 $ 2", que ninguém
poderá exercer mais de um cargo eletivo.
A regra não tolera exceções.
Xão é preciso particuIarizar-se o principio geral para o
efeito de proibir-se especialmente o exercício simultaneo do
mandato nas duas Camaras.
"Delegação Legislativa Per36. Art. 25. Depois de
manente", diga-se: "para a eldçiio desta", sanandodse a 18cuna do texto.
37. Art. 26, $ 2". Diga-se, depois de - "Comissões~;
"pelo voto secreto e &tema proporcional", em harmonia
com o disposto no art.
letra e.
38. Art. 26, 5 4". Diga-se: "Ministros de Estado", corrigindo-se o erro tipográfico.
39. Art. 27. Substitua-se
"aIistdveis" por: "alistados", de conformidade cora o que propõe a emenda Levi
Carneiro.
-Note-se
que o substitutivo, em casos idfhticos, não
guarda a mesma uniformidade que apresentava o anteprojeto.
Ao passo que &te sempre diz - "estar no exercício dos
direitos politicos* (arts. 22, 1 4"; 37, § 2"; 44, e 67, § i"),
aquele ora se exprime: - "alistável", ora prefere a expressão: - "estar no gozo dos direitos politioos" (arts. 68, § 4";
75, $ i"), ora não diz nem uma nem outra cousa, como sucede com respeito aos membros do Conselho Nacional (artigo 79, $ !") .
Conviria uniformizar.
mgs".
40. Art. 33. Suprimam-se as palavras-"quarto
-Pode a sessão ser adiada antes do. suarto m&s e, nesse
caso, não se constituirá a Delegação Legislativa PermanenteA 6poca d a sua eleição deve .ser fixada no Regimento Interno
da AssembIBia Nacional.

.
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41. Art. 33, a. Diga-se:
velar' pela observancia da Constituição no atinente ás'
Prerrogativas do Poder Legislativo e, em especial, resolver
.
sobre o processo e prisão de Deputados.
-A
prisão e processo dos Deputados são iqportantes
ocurrências que entendem com as prerrogativas do Poder
.Legislativo.
Adequada, portanto, è a referenoia no inciso (x, e não
no inciso b, como se fez.
42. Art. 33, b. Redija-se:
Exercer, ad referendum das Camarás, as atribuições que
a elas incumbem em ma'kria de estado de sitio, intervenção,
acusação do Presidente da Repúblíca e dos Ministros de
Estado, nos crimes conexos com os daquele, constituição do
Tribunal Especial e nomeação de Ministros e funcionários.
-Considerações de relevancia podem exigir o pronunciamento imediato da Camarz dos Representantes, no caso em
que tenha de ser responsabilizado s Presidente da República.
Basta dizer que. entre os crimes d e responsabilidade
deste, se incluem os que atentem contra o livre exercicio do?
poderes politicos
Sua ativídade delituosa poderia concretizar-se no ataque
Bs prõprias prerrogativas do Poder Legislativo, pelo respeito
das quais incumbe á Delegação Legislativa Permanente. velar.
no interr6gno das sessões.
NecessBrio seria, pois:
dar-se competencia á DelegaQBO Legialativa Permanente para decretar a acusação e real!zar o sorteio a que se refere o $ i0 do art. 74; ou determinar-se que, sendo-lho presente a deniincia, convoque imediatamente a Camara dos Representantes; ou, enttio, marcar-se
o prazo dontro do qual se deva a Camara reunir automaticamente (art. 50, 8 4*, e art. 188, 9 7").
Injustificado seria o sobrestar-se o exame do assunto af4
que se instalnsse a sessiío ordinhria.
H6 a ponderar-se, ainda, a propbsito da letra b do substitutivo, que, mantida, a remissno aos artigos deve ser feita
segundo o respectivo número de ordem.
43. ArL 33. Accrescente-se :
e) estudar e preparar projetos em andamento e elabor& outros que lhe pareçam convenientes ou lhe tenham sido
recomendados pelas Gamaras.
Reproduz-se, aqui, ligeiramente alterado, o art. 10,
§ i", c, do substitutivo Odilon Braga.
44. Art. 33. Acrescente-se:
f ) exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas
pelo seu Regimento Interno ou por esta Coqçtituição:
Acertado parece não se enquadrar a compet4ncia da
Delegação Legislativa Permanente dentro de moldes rigidos,
permitindo-se, ao invès, a extensão dos seus poderes no Regimento Interno, feito pela Assemblhia Nacional, e, portanto.
com o concurso das duas Camaras (art. 25).
Alèm disso, incompleta 6 a remissão feita na letra b:
O art. 35, 5 iO, não abrangido por ela, permite que a
Delegação Legislativa Permanente convoque os Ministros de
Estado para prestar-lhe informaç5es s6bre os assuntos de
suas pastas; a emenda 61 prev8 , a intervenção daquela, ng
hipóteç,~,do % 3" do art. 62. Preferfvel, portanto, ao inv6s
de individuar os diferentes textos em que se alude B inge-
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rencia da Delegar;ão, dizer-se, sob forma suficientemente
compreensiva - "exercer outras atribuições que lhe sejam
mmetidas. .. por esta Constituiçãon.
45. Art. 33, 5 1". Substitua-se:
,
A Delegação Legislativa Permanente compor-se-& de um
membro por Estaclo, um pelo Distrito Federal, eleitos pelas
respectivas representações em ambas as Camaras, e um pelo
Território do Acre, eleito pelos Deputados deste á Camara
dos Representantes.
- Intuitiva a conveniencia da klteração da proposta, já
que o Território do Acre não tem representação nas Camaras
dos Estados (art. 42) .
Observe-se, de passagem, que, havendo estabelecido o
substitutivo d a Coqissão que teriam ingresso, na C a m m
dos Representantes, Deputados do Povo e Deputados das profissões, seria lógico que estes também participassem da escolha da Delegação Legislativa Permanente, dado que venha a
prevalecer o crit6rio adotado no art. 36.
O 3 1" c10 art. 33, entretanto, exclue sua interfcrenciapa
aludida escolha, lácuna suprida pelo art. 14 do substitutivo
Abel Chermont, o qual completa a Delegação Legislativa Permanente com "um quinto do namero dos Deputados profissionais, escolhidos por maioria de votos destes".
46. Art. 33, 8 2'. Diga-se:
A Delegacão Legislativa Permanente, que funcionar8 na
Capital da República, deliberar8 por maioria abs01ui.a de seus
membros.
É omisso o substitutivo quanto Q sede da DolegacBo
Legislativa Permnncnto, quando tovo o cuidado de indicar cr
das Cnmarns (nrt. 23), n do Conselho Nacional (art. 791, a
da C6rto Suprema (art. 106) e a do Tribunal Superior $191toral (art. 117).
47. Art. 36. Substitua-80:
A Camarn dos Representantes compbr-se-& de Deputados
do povo, eleitos mediante sistema ~roporcional e sufr8glo
direto, igual e secreto.
Acresceote-se, onde convier:
Artigo. Os institutos de ensino, as corporações cientificas, as de artes e offcios, os sindicatos e organizações assemelhadas de natureza econ6mica7 que por sua constituição
ofereçam garantia de estabilidade, poderão adquirir, por ler,
o caráter de instituições de direito público.
Artigo. As instituições de direito público, quando
abrangerem as principais profissões ou classes, elegerão, por
seus membros alistados eleitores, uma camara corporativa,
cuja composição, funcionamento e atribuições serão estabelecidos em lei, votada sob os tramites prescritos para a
emenda constitucional.
,
Cf. anteprojeto Borges de Medeiros, arts. 13 e 14.
Inclua-se, onde convie~:
Artigo. Enquanto não se organizar a Camara Corporativa, as associafles de direito p~bliimserão órgãos consultivos e, al6m da faculdade que Ihes dá o art. 48, manterão,
na Camara dos Representantes, comissões técnico-profissio.
nais, conforme determinar a lei.
5 i." Nenhum assunto relativo aos interesses profissionais terá andamento na Cama~lados Representantes sem que

-

seja previamente submetido, para cada discussão, ao parecer
e emendas da Comissão respectiva, salvo urgkncia, votada
por dous terços dos membros deliberantes.
5 2: Trabalharão conjuntamente m Comissões qus tiverem de opinar sdbre assuntos de interêsse comum.
g 3: 0s membros das Comissões Gcnico-profissionais,
que gozarão das imunidades e vantagens dos representantes
do povo e ficarão sujeitos aos mesmos impedimentos e deveres, poderão ter assento nG plenário para a defesa oral de
seus pareceres e emendas.
Fontes: anteprojeto Borges de Medeiros, art. 15; substitutivo OdiIon Braga, art. 15; emenda n. 222 (Agamemnon Magalhães
J. de Sh).
Ajusta-se a emenda á fórmula que se apresenta mais
adequada para integrar no sistema representativo a atividade dos vários elementos "que formam a infra estrutura
resistente do edifício social": criar-se ao lado dz ~issembléia,
organizada segundo o principio democrático, outra Carnara,
organizada segundo o principio corporativista, mantida sempre a preponderancia da primei~a,pois os inter6sses parciais
devem estar subordinados aos inter6sses gerais. (Borges de
Medeiros, do Poder Moderador, pág. 30.)
Por outro lado, B óbvio que a Camara Corpcrativa somente deve ser instituida "quando o País estiver convenientemente preparado, com as classes e profissões organizadas
dentro d a lei e com personalidade jurídica de direib público".
A aceitação da emenda oferecida impóe modificacbes no
sistema introduzido pelo substitutivo, quanto nos arts. 36 o
37; exige ri supressão dos arts. 38 e 39, com os seus par&
grafcs
48. Art. 37. Diga-se:
O nkmaro de representantes do povo para os Eshdos e o
Distrito Federal serb estabelecido por lei, proporcionalmento
ao eleitorado nacion-1 inscrito. Todavia, nlo ser8 reduzido
o n h e r o de representantes admitidos á Assembléi3 Nacional
Constituinte.
5 1." A representação nUo poderá ser inferiar n quatro
Deputados.
5 2: O Território do Acre elegerá dous Deputados. A
lei providenciará, quando oportuno, sobre outro8 te.irit6rios.
5 3." As quotas de representação serão revistas aq fim
de cada legislatura e aIteradas, se fdr caso disso, de acordo
com as prescri~õesacima.
- O processo do número uniforme é o que permite a
representação proporcional mais -aproximada; aproveitados
ainda os restos em um ofrcuIo únrco, 6 a "correção nacional
dos êmos locais da representação proporcional". Por isso,
nele se vê a maior conquista da democracia no seu desideratum de capar d a maneira mais perfeita a opinião nacional. (G. Amado, El. e Rep, p8g. 88.)
Entre n6s, entretanto, a -adoção desse método encontraria inevitáyeis resistbncias, dada a e a n d e diferença de densidade na população eleitoral e das percentagens registadas
para o eleitorado ativo nas várias circunscricões.
Para que certos Estados não ficassem com sua representag5a muito reduzida, fora mistér estabelecer o númercb
uniforme sob base rnfnirno.
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Isso, entretanto, traria a desvantagem d e aumentar sensivelmente a representação dos Estados eleitoralmente mais
fortes.
É certo que êsse inconveniente seria afastado com o estabelecimento de um máximo de regresentações para cada
um; mas, por outro lado, não B menos exato que esse corretxvo viria subverter os próprios fundamentos do mecanismo
preconizado.
Inaceitável o puro critério demogrzífico, antolha-se preferivel o de estabelecer-se número fixo de representantes,
distribuindo-se entre as unidades federativas conforme o
eleitorado efetivamente inscrito.
4 9 . Art. 4 0 . Desloque-se para o capftulo I, onde foram
enfeixadas as disposições gerais sobre o Poder Legislativo.
- 0 s membros d a Camara dos Estados também ter% seus
suplentes, como implicitamente resulta da emenda abaixo.
50. Art. 42. Diga-se:
Para a constituicão da Camara dos Estados, serão atribuídos mais tres Deputados a cada Estado e ao Distrito
Federal, eleitos simultaneamente com os outros e da mesma
forma que Rles.
5 1.O Instalada a Camara dos Representantes, elegerá,
durante os primeiros sete dias úteis de cada quadrienio.
63 dos seus membros para formarem 8 Camara dos Estados.
5 2.0 As representações dos Estados e do Districto Federal votarão separadamente em três dbs seus 'róprioe
membros, e ser4 assegurado um lugar t i minoria que dispuser de um t e r ~ oda representação.
§ 3.0 As representações incompletas, por não astnr d2cidida a eleição de alguns ou algum dos seus rncmbros, somente poderão votar 20 dias depois de ocorrida 3 .decis8o.
- A emenda n. 501, apresentada dentro do prazo do
art. 17 do Regimento Interno, jtí cogitava da f6rmuIa aqui
lembrada.
O substitutivo Odilon Braga, no art. 18, 5 to, mandava
que metade dos membros d8 Camara Federal fosse eleita
pelos Deputados com assento na Assembléia Nacional.
Em resumo: o povo ebge os representantes e estes indicam dentre si os membros da Camara dos Estadoç (Cf.
Assis Brasil, do Gov. Prs ., pag. 233)
Abre-se a possibilidade para que esta se renove integralmecte ao termo de cada legjslatura. No caso de vaga,
sucedem automaticamente os suplentes.
Não é s6: tanto quanto possfvel assegura-se nesse ramo
do Poder Legislativo a representacão proporcional das correntes políticas ponderaveis, a exemplo do que fazia a Constituiçiio austriaca de iIi20, cujo zrt. 34 sempre assegiirava
h minoria mais forte um lugar pelo menos no Conselho Federal (Durand, Les Et. Fkd. Fag. 195).
Seja-rios Itoito reproduzir, aqui, os seguinlea oonoeitos do eminente representante da F. Unioa. "As vantagens
desse modo de eleger o Senado stio grandee. Desde logo reesriltatm as seguintes das observagUee que anteriormente fiz:
o Senado poder8 ncompanhar exatamente a evolugíio da opiniio; a representagão poder8 ser proporoional no Senado,
corno na Camara, desaparecendo assim uma incongrud3noia
das instituiçaes; a opini8o deixar& de oorrer o risco de exí-

.

bir-se em contradição comsigo mesma, apresentando duas
e mesmo três maiorias absolutas simultamas; finalmente, os
senadores não poderão distanciar-se deia tanto que fiquem
parecendo menos representantes do que vulgares empregados públicos, sem filiação alguma na vontads e sentimentos populares. Acrescente-se a tudo issa que, sendo os senadores tirados da Camara dos Deputados por um processo
favoravel 6 proporcionalidade da representa~ão das opiniões, t? seguro que nunca as duas camaras se encontrarão
em conflito grave; puderão divergir s6bre assuntos correntes, mas, como o partido predominante em uma de718
sè-!o sempre na outra, absurdo seria que se encontrassem
em algu~ndesses duélos de morte, em que não raro se tem
visto emr/e~ihadosos dois ramos do parlamento, onde as Fespectivas origens não são identicas. " (Assis Brasil. ob. ailada, pag. 229).
A prevalecer c substitutivo, cumpre relegar para as
DZsposiçóes tran~itdr2asa parte final do S 2O do art. 42,
onde se diz: "Ka primeira legislatura, ser6 de .i anos o
mandato do representante d e cada Estado, que tiver menor
votação. No caso de empate o do mais mwo".
51.
Art. 43. ò. Diga-se: Autorizar os emprestimas
externos dos Estados, do Distrito Federal e Municipios, corrigindo-se, assim, o lapso ocorrido.
52
-4rt. 46. Suprima-se:
As medidas consagrndas nos §§ 2 6 4 do art. 52 removem os inconvenientes que se encontravam quantri t i participaçiío da Camnrcr alta na elaboraç2io das leis em geral.
Mantido, façam-se os acrescimos sugeridos pela justificaç?io abaixo.
O art. 45, completado pelos arts. 43 e 44, enumera
as atribuições da Camara dos Estados.
Resurgiu, sob rótulo diverso, o antigo Senado. com sua
competencia, no que diz respeito As leis, considerrivalmente
diminuída.
A restauração do Senado parece consultar a incIinaç8es
inequivocas do plenário.
Examinaremos, pois, tão sómente o ponto que, no. mom'ento, deve concentrar as atenções: admitida a Camara dos
Estados, conv6m deferir-lhe a .participação ampla que tinha, entre n6s, o Senado na esfera legislativa, ou ao contrario, deve-se admitir sua atuação apenas em assiintos que interessarem a todos os Estados, como tais, ou a alguns dêles
em particular?
Aceitamos, conforme se vê acinia, o primeiro alvitre;
inclinou-se o substitutivo pelo eegundo, como resulta do
relatório geral.
Releve-se-nos. entretanto, a advertencia de que a enumeraçáo feita no art. 45 peca por defíciente, excIuindo casos em que, segundo a propria diretiva seguida, necessariamente se impunha a colaboração da Camara dos Estados.
Esta, por exemplo, não intervem quando se legisla s b
bre a organizaçfio dos juizes federais e processo perante ales
(art. 7 IL. 10 d ) .
Acaso, aos Estados, oomo unidades federativas, uma e
outro interessam menos que a nomeagaío de juizes e do proourador geral da Repúblioa, (art. 43 a) 4

-

-
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Cabe 6 Côrte Suprema processar e julgar origináriamente as causas e conflitos entre a União e os Estados ou
entre estes; as causas e reclamações entre outras Nações e
Estados; os conflitos de jurisdição entre os tribunais federais e os dos Estados e entre juizes e tribunais de Estados
àifzrentes art. 109 n. 1, c, d, e ) .
A mesrria Cdrte conhece, em recurso extraordinarín, das
cawas em que se conteste a validade de leis ou atos das governcr; locais, em face da Constituição e de leis federais
(art. 109, n. 2, ][I, b ) .
Os Tribunais de Circuito, a seu turno, julgam, por via
de apelação ou de agravo, os litígios entre um Est-ado e 6s
habitantes de outro (art. 111, n. 2, d) .
Isso indica que aos Estados importa diretamente não s6
tudo quanto se prenda á organização judiciária fedcrnl, como o que diga respeito ao proprio proceso a que eventualmente se deverão submeter na defesa judicial dos seus direitos.
Em que aos Estados, como tais, afeta em grau maior
o sistema de pesos e medidas (art. 45, i ) , que as leis demetadas para a completa execução da Constituição (art. 46,
R. i ) ?

SBbre estas, entretanto, silencia o art. 45.
Por ventura, esoapam ao inhrêsse imediato dos Estados os problemas atinentes á colonização, emigração e imigração (art . 7, n . 10 v) ?
Pode-se d i q r que aos Estados seja indiferente o regime dos portos (art. 7 n. 10, i ) , quando o art. 10 profbe.
até, que, n s s e particular, se estabele~amdistinções e o 5
30 do zrt. 7 Ihes garante preferencia na concessão federal
dos serviços portuãrios, nos seus territórios?
Não parece contraditório que a Camara dos Estados õ6
intervenha a prop6sito da declaração de guerra e celebração da paz art. 45 d), e sejrr interdita a sua ingerenoia no
vasto domfnio que entende com a defesa externa, polfcia
e segurança das fronteiras e forças armadas federais (artigo
7 n. i ) ?
33 razoável que seja ouvida quando se .resolva sdbre a
moíilização das forças não federais (art. 45, d ) e, entreianto, se proscreva sua aquiescência quando se trate de discriminar o respetivo material b61ico ou de determinar a
natureza da instrução que a tais forças deva ser ministrada
(art. 7 n. 10, q ) ?
Por que se exclue sua interferência quando se haja de
resolver d b r e a execução de obras e manutenção de serviços de interesse interestadual (art. 46 n. 6 ) ?
Por que ainda nãò admiti-la no estabeIecimento das providencias relativas á extradição entre os Estados (artigo
46 n. 9, b )
No entanto, em tais casos, sempre são possfveis provimentos que não se refiram a algum ou alguns Eshdos discriminadamente, mas a todos em conjunto.
Que dizer da transformagão de territórios em .Estados
art. 132) A espécie não é abrangida pelo art. 44, onde se
consideram os Estados que atualmente existem.
Um território que deva ser erigfdo em Estado não oxiste ainda como tal e, assim, rigorosamente não se compreende na linguagem usada, peIo . texto.

.

.

Mais: o confronto dos arts. 41 e 45 sugere d.úvida que
cumpre desfazer. Diz o primeiro que a Camara dos Representantes terá a prioridade na fixação das forças de terra
e m a r ; o art. 45, d, porkm, 66 se refere A mobilização.
Do emprego da palavra "prioridade", deve-se concliiir
que, na fixação das forças de terra e mar, também delibera
a Camara dos Estados? Quer nos parecer que sim, pois, quem
diz "prioridaden implicitamente estabelece a intervenção
revisora da outra Camara.
Observe-se, por último, que, nos termos do art. 47, f,
6 da competência do Poder Legislativo" ziiúciar temporariamente sua séden.
Rem se compreende que tal matdria não possa nem
deva ser estranha á Camara dos Estados: sem embargo, nenhuma competência se lhe atribuiu nesse particular.
Art. 46, n. 9, a. Suprimam-se as palavras - "e
53

-

a fiel execuçáo desta Constz'tuiçâo".

-

Evita-se a redgndancia, pois o n. 1 do mesmo artigo
já declara que compete privativamente ao Poder Legislativo
"decretar leis para a completa execução da Constituiçáo".
54.
Art. 47. Incluaql-se:
h) decretar a intervenção, na hipótese do 5 i0 do artigo 12;
i ) fixar a ajuda de custo e subsidio dos deputados;
i) emendar a Constitui~ão,nos tdrmos do art. 191.
O art. indica os atos do Poder Legislativo que independem da sanção. Foram omitidos os Ires casos considerados na emenda, com respeito aos quais, na vigencia da
Constitui~ãode 1891, jái se entendia que não era exigida a
sançõo (C. .. Maximiliano, Com., pag. 320; BarbaIho, Com.,
pag. 76).
Lógicamente, devera, ainda, ser deslocado para o artigo
47 o inciso 5 do 3rt. 46,
55.
Capítulo V.
- Traz a epfgrafe - "Das Leis e Resoluções", quando,
na adverthncia de Aurelino Leal, "seria muito mais simples, adotar o nome técnico de lei para todo ato congressual
completado peia sanção presidencial ou pela promulgagão".
(Theor. e Pratica, pag. 864) .
.Eo substitutivo da Comhsão, na verdade, se conformou com esse c,onselho.
Muito embora se refira o cap. V a "leisn e "resoIur,õesn,
nos diferentes artigos invariavelmente se fala em "projeto
de lein ou em "lei" - "todos os projetos de lei (artigo 48)";
"o projeto d e lei adotado numa das Camaras" (art. 49);
"quando o Presidente da República julgar um projeto de Li,
no todo ou em parte inconstitucional. .." (art. 50) ; "o projeto.. . será enviado como les ao presidente da Repubiica
para a formalidade da promulgaçãon (art. 50 I 2 O ) ; "o projeto dz lei oriundo de uma Camara.. ." (art. 52) ; "nos projetos d e l e i . . (art. 82 3 2O) ; 9 . . .W ~proietosh s te$^,
anuas".
(art. 53) ; "os projetos de lei seriío apresentados
oom a roapeotiva ementa. " (artigo 56)
Apenas em um dbles se aluda a rasoluçdo (art. 51).
Mas ti bom aaentuar quo, oonforme ae I4 no prinofplo do artigo, o emprego da fbrrnula indioada se dtí "niio eendo a tsi
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- 140 promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República".
56. - Art. 48. Diga-se :
Compete a ~roposiçáude leis:
a) ás Camaras, por intermddio de qualquer deputado
ou comissão;
b ) ao presidente da República;
c) ás associações, quando pessoas jurldioas de direito
pi-blico;
d ) ao eleitorado.
Paragrafo tínico. Todo projeto de lei de iniciativa popular deverá ser subscrito por 10.000 eleitores, no rníninio.
Refere-se o aPt. 48 á iniciativa.
DI&sde logo se compreende que a restrição
"salvas
as exceções dos arts. 41 e 44" nenhum cabimento tem.
Aludem os arts. mencionados á priorúzade de discussão e
votação, reservada respetivamente á Camara dos Representantes e íí Camara dos Estados..
Prioridade de discussão e votação B coisa muito diversa
de - iniciativa". (Esmein, Dr Const., 11, pag. 99)
Diz,ainda o texto: "Todos os projetos & lei sbbre as
nzat&as compreendidas na art. 45".
As matérias cornpreendidas no Art. 45 sgo aquelas em
que se admite a colaboração da Camara dos Estados.
Segue-se, dai, que a iniciativa, quer dos deputados e
das comissões (a),quer do presidente da Repiiiblica (b),
quer do Conselho Nacional (c), fica restrita aos projetos
de lei que versem sobre os assuntos especificados no artigo 45.
Não se extende aos projetos de lei em geral.
Não será demais recordarmos que, segundo o art. 80,
compete ao Conselho Nacional: "flor proposta do Executivo, ou sem ela, elaborar quaisquer projetos ds lei, regulamentos, decretos ou instruçóes, para 56a aplicaçBo e execução da ConstituiçBo e das demais leisw; "emitir parecer
sbbre os projetos da lei de iniciativa do Poder Executivo,
inclusive arçamecto da receita e despesa".
Na emenda proposta, eliminou-se a referenoia ao Conselho Nacional em face da emenda n. 77 e acrescentaram:
se dois incisos (c, d), no pressuposto de que sejam aceitas
as emendas ns. 1 e 47.
57.
Art. 56. Suprimam-se as palavras: "e sdbre
elas deliberará a AssemblBian.
O Paragrafo unico dispensa as palavras cuja sugressão se propõe.
Observe-se, mais, a impropriedade. do termo
Assmblda, constante do texto.
"Assembl6ia Nacional" - foi a expressão de que usoli
o substitutivo para significar o func,ioname& conjunto
das Camaras (arts. 23; 24 e $8 2, 3; 25; à; 47 paramfo
unico; 62 $ 3; 64; 72, n. 5; 76, e; 188 8 8).
Isso não obstante, aparecem numerosos dispositivos
que, em'lugar de
"Camaraan (arts. 34 e 861, ou de
'Poder Legislativon (entre outros, art. 72, ns. 9 e 121, falam, inadvertidamente, em
"Assembldia Nmionalw ou
"Assembl6ia", tratando-se de hipóteses em' que nKo se oo-
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gita do funcionamento das Camaras em corpo unico (arts.
57 paragrafo unico; 58 § 40; 59 e 3 10; 70; 72, n. 7; 76, c;
80, n. 4 ; 141, n. 1, c - n. 2, c, - n. 3, d; 188.$§ 4, 7 e 12;
Disposições Transitórias, arts. 2, '3, 4) e, mesmo, em que
uma delas - a Camara dos Estados - não delibera' (artigos 71; 80 iO;88; Disposi~õesTransiMrias, art. 3, b, c,
d, e e) .
58. - Art. 57 paragrafo unico. Diga-se, em vez de
"Assemb16ian:
"Camara dos Representantes* (V. emenda 57).
Art. 58 $ 4O.. Diga-se, em lugar de "Assem59.
bléia" :
"Poder Legislativo (V. emenda 57).
60. - Art. 59 e 3 iO.Substituam-se - "Assembl6ia"
e "Assembl6ia ~acional"por :
Poder Legislativo (V. emenda 57).
61. - Art. 62 3 30. Depois de "Assenbl4ia Nacionaln,
acrescente-se ;
ou, na ausAncia desta, para a Delegação Legislativa
permanente (V. emenda 44).
62
Art. 65. Suprima-se.
Não se compreende a nulidade de que trata o texto. .
0 s tomadores de títulos da dfvida pública teriam que
averiguar, preliminarmente, si a emissão traria a comequencia prevista.
Imp6r-lhes essa indagação pr6via, para a qual sómente poder80 contar com a sinceridade dos elementos informativos fornecidos pelos EStados, pelo Districto Federal ou
pelos Municípios, seria crear um ambiente de insegurança,
pouco fsvoravel ao desenvolvimento do crddito.
Adiante-se que os títulos da divida pública s80, em regra, títulos ao portador; e, pois, títulos autonomos, com'
existência propda, independente da operaç8o~ou opera~6cs
de que surdem (Inglez de Souza, Tit. ao Port., pag. 133;
Pontes de Miranda, Dos Tit. ao Port. I, pag. 564-565).
Aos prestadores de capitais s6 se p6de exigir que verifiquem si o empr6stimo foi permitido palo poder competente. A este d que deve ser traçada a regra de s6 autorizar a operação de crddito quando, concluida, não venha o
serviço global de juros e amortiza~ãoexceder anualmente
a terça parte da receita média dos impostos efetivamente
arrecadados nos três últimos exercicios financeiros.
Autorizado devidamente o emprestimo, devem aqueIt3~
ficar ao abrigo de quaesquer incertezas.
63. - Acrescente-õe, ,onde convier:
Art.. . Pode o eleitorado promover o ~efer~ndu~rn
legislativo, nos casos e pela forma que a lei ordinária regular.
- Aceita a inolusão da' I. d do art. i 0 (V. emenda
i ) , impõe-se o acrescimo agora proposto.
64.
Acrescente-se, onde convier :
Art.. nos termos que 8 lei determinar, poder8 o mandato ser cassado n qualquor membro do Poder Legislativo,
por deliberaggo do Partido que o elegeu.
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- O principio 6 eminentemente democratico e desenvolve a ação dos partidos, já estimulada pelo Código Eleitoral.
TIT. I11
A alteração mais importante 6 a que entende com a escolha do Presidente da Repiíblica, cumprindo, todavia,
acentuarmos que o iíltimo dos sinatários destas emendas
acolhe, neste particular, o dispositivo constante do art. 37,
5 iO, do anteprojeto oficial.
65. - Art. 68, $5 i0 a 3O. Substituam-se :
1 iO. O Presidente será eleito por sufrágio direto, igual
e secreto e maioria de votos.
5 2O. Far-se-á a eleição noventa dias antes do Grmino
de cada período presidencial ou noventa dias depois de
aberta a vaga.
- Desnecessário parece-nos insistir nas raz6es de ordem teórica e prática que se op6em 6 eleição indireta.
Reproduziremos, contudo, amf, as palavras de Julio de
Castiihos, na primeira constituinte republicana: "Uma vez
adotado o proczsso eletivo, com todas as suas naturais imL
perfeições, como iinico meio de determinar o pessoal que
deve exercer os supremos poderes públicos, devemos ser 16gicos: façamos prevalecer a maioria dos sufrágios dos oidadãos".
A eleição presidencial direta não B s6 a consagração
naais positiva do principio democrático e o sistema mais natural numa Rep13blica (Barbalho, Com., pag. 178) ; entre
n6s, como salienta o relaMrio da Comissão Constitucional,
"oferece a ocasião iínica e que por isso mesmo são deve
ser suprimida - em que os brasileiros se manifestam eleitoralmente como cidadãos de uma pátria una e indivisfv81n.
Lê-se, ainda, no citado relatbrio: "A eleição direta do
Presidente da Repiiblica, de quatro em quatro anos, os adverte da exktencia e da f6rça dêsse laço de união, ao mesmo
tempo em que lança em todos os recantos do pais um' sbpro
renovador de id6ias e programas extremes de regionalismo.
Pode, ás vezes, a propaganda eleitoral agitar prolongadamente a opinião pilblica, mas essa situação 6 preb~rfvel á
clausura da politica nos compartimentos mutuamente impenetráveis dos Estados. 56 ela, com a campanha oivilista
de 1910, com a da Reação Republicana em 1922, e com a da
Aliança Liberal em 1930, nos arrancou do marasmo para as
necesárias reivindicações de direitos civicos longamente
cowulcados" .
Os ilustres relatares, incumbidos de dar parecer sobre
os Caps. I, I1 e m, da 5ec. Ii do anteprojeto, não escondem sua preferência pela escolha do Presidente mediante sufrágio popular direto.
Alegam, entretanto, que "a experiência dêsse sistema
no Brasil republicano não foi de molde a recomendá-lo, por
isso que o ueredictum popular apenas serviu para. homologar esoolhas indefectivelmente já feitas pelos elementos politicoe que estavam' de posse do podern.
Assim, realmente, -aoonteceu quando em vigor prouessos que não permitiam a livre manifestaçSo do eleitorado.

I3 bem possivel que, agora, se chegue a resultado diverso, com a manutenção da Justiça Eleitoral e o agerfeiçoaÃnento das medidas adotadas para propiciar a formação aos
partidos polfticos, para garantir o sigilo do voto e escoimar
o processo eleitoral das falhas que antigamente apreaentava.
Difioilmente se compreende u m regime dem(rcr4iic0
sem eleições honestas e sem existência de partidos que se
disputem a primazia.
Era o que não tinhamos.
Dai, o mal que corrompia toda nossa vida polftica. Daí,
o espetáculo que ofereciam as eleições presidenciais, contra
o qual, de resto, por mais de uma vez reagiu a conciência
nacional*em pleitos memorhveis
A eleiçao indireta, por si s6, não evitara o inconveniente
a que se quia fugir.
Se não tivermos organizações partidárias fortes, qce se
contraponham A ação nefasta do caciquismo, si o voto não
passar de burla igndbil, é certo que a eleição presidenoid
continuará sendo a simples "homologaçãon, á que se fez
referencia.
Com a eleicão indireta, nada se ter6 adiantado.
Si, pordm, as novas condicóes possibilitarem a consulta
ao Pais dentro de práticas verdadeiramente democrárticas,
tudo, então, recomendará o pronunciamento direto do povo.
Nos Estados Unidos .- assim sucederá, entre 116s -, os
eleitores do 20 grau apenas ratificam a vontade das convenções partidárias. São eleitos sob o compromisso de votar em
determinado candidato. Recebem mandato imperativo. Die
sorte que a eleição indireta s6 existe em teoria (C. Maximiliano, Com., pags. 534-35, pussim). E B por isso que, lá,
tantas vozes se têm levantado contra a escolha indireta:
"Whv not abolish the electorai college dtogether and permif
the people to choose the president Ên form as well as 2% fact?"
(Ogg e Ray, Intr. to Am. Gov., pag. 231).
Adotado o modo de eleição previsto pelo substitutivo,
conviria fossem modificados os 33 10 e 2O, pela forma abaixo:

.
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66.

-

g 1." Fardse-á a eleição do Presidente, por escru!,inio secreto .e maioria de votos de u m colkgio especial. 30 dias antes do tkrmino do quadrienio, .ou i20 dias depois de aberta
a vaga.
3 20. Compor-se-á o colégio especial de representantes
dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre,
eleitos 120 dias antes d o tí3rm'o de cada periodo presidencial
ou 60 dias depois de ocorrida a vaga, mediante sistema proporcional, por sufrágio direto, igual e secreto dos-eleitores.
- O 1 20 do substitutivo considera apenas a h i ~ 6 t ~ ~ e
de sucessão após o decurso do perfodo presidencial. Não
fixa o prazo dentro do ,qual deverá ser eleito o colégio, verificada, em qualquer tempo, a vaga.
13 certo que, no 3 10, se prescreve que a eleição presidencial se fará 60 dias depois de aberta a vaga: em 60 dias,
pois, devem estar concluidas as eleições de iOe 2O grau.
Reservando, por exemplo, o prazo de 30 dias
mapara as opera~õesulteriores 4
nifestamente insuficiente
eleição do 10 grau. a saber
apuração dos sufrágios recebidos pelos delegados, c90 namero se calcula em 2.000, seu
reconheoim'ento e dec~sao dos recursos porventura interL
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- 144 pastos -, menos de 30 dias antecederiam á eleição do 10
grau, o que quer dizer que a escolha dos delegados se r ~ a l i zaria precipitadamente, sem um trabalho preliminar de propaganda e sem que se possam fixar as preferências dos eleitores.
Se a excelbncia do meoanismo proposto está, como se
quer, na criacão de um coldgici selecionado, se, em iílltima
análise, tudo depende do acerto na escolha deste, bem se v6
que a exiguidade do prazo estabelecido contraria visceralmente o próprio desígnio que se teve em vista.
Note-se que a sucessiío, no caso de vaga, é o fato inesperado, ao passo que a sucessão, pelo decurso do período
constitucional, 6 o fato cerlo, que intervirá no momento
próprio. Num caso, a opiniiio 6 tomada pelo imprevisto; no
outro, já se vem de longa data preparando para um acontecimento com que conta de antemiio.
No entanto, na segunda eventualidade, o colégio especial 6 escolhido oom anteod4noia de 120 dias.
67.
A*. 88, 8 4'.
A propósito da expresslio
"estar no g8zo dos direitos politicosn, renovam-se as observaçaes feitas na emenda
39, pedindo-sa a adatagiio do texto.
68
Art. 70. Em lugar de - "Açsembléia Nacionaln,
diga-se : Poder Legislativo (V. emenda 57) .
69.
Art. 71. Em vez de - "AssemblBia Nacionaln,
diga-se : Camara dos Representantes ou Camaras, conforme
se aceitar, ou nZío, no caso do texto, a atuação exclusiva da
primeira (V. emenda 52)
70 - Art. 72, n. 7 . Pelos motivos anteriormente expostos, diga-se :
dd relerendum do Poder Legislativo.
Acrescente-se :
16 Vetar os projetos de lei aprovados pelo Poder L&
gislativo.
Art. 73, a . Suprima-se a palavra
"politican.
71
O anteprojeto, PO art. 43, a, dizia simplesmente - "a
existbncia da Uniiio"
O .substitutivo reproduz o art. 54, n. 1, da Constituição
de 1891.
13 conhecida a critica de Rui Barbosa: "No art. 54, n. 1,
se fala na existdncia politica da União. A não ser a existencia poUtica, de que outra é suoetivel a União, fato inramente politico? Dizendo: "a exist8ncia da União*, pois,
a intengão do legislador estaria satisfeita. O adjetivo "130iftica" está ali por demaisn. (Direito, vol. 92, § 4O).
72 - Art. 73, i. Restaure-se o dispositivo do anteprojeto, no tocante B liberdade de imprensa.
73.
Art. 74, 55 20, 30 e 40. Conforme emenda anterior, que subscrevemos
A. CoveIo -, suprima-se a parte referente 6 Junta de Investigagão. fazendo-se a necessaria adaptagtio no texto. Outrossim, ada~te-se o 5 4O, no
sentido da emenda n. 42.
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- 165 .74. - Art. 75, 5 i3. Adapte-se o texto, no sentido da
emenda n. 39.
. 75. - Art. 76, c. Atendendo-se ao que já foi .enunciado, diga-se, em vez de - "membros da AssemblBia Nacional" : membros do Poder Legislativo
76. - Art. 77. Diga-se :
São crimes de responsabilidade os atos dos Ministros,
praticados pessoalmente por eles, ou ordenados por escrito,
definidos em lei, nos termos do art. 73, entendendo-se que,
no tocante ás leis orqamentárias, cada Ministro responder6
pelas despesas de sua pasta e o da Fazenda, tambem, pela
arrecadação da receita.
- Tal como está redigído o texto, parece que os crimes de responsabilidade dos Ministros se reduzem a atos
atentat6rios das disposições orçamentárias, excluidas as hipóteses previstas nas letras a sU g, do art. 73.
Não foi isso, por certo, o que se pretendeu.
O 'art. 35 dec1ai.a que a falta do comparecimento do
Ministro, sem justificação, quando convocado pelas Camaras,
importa em crime de responsabilidade. O § 10 do art. -77
manda, mesmo, que os Ministros sejam processados e julgados pelo Tribunal Especial nos crimes conexos com os
do Presidente da Republica.
Ora, os Ministros podem incidir nas outras varias modalidades definidas pelo art. 73, sem a co-participaçilo criminosa do Presidente da República e, al6, contrariando e
iludindo a vontade dele.
Nenhum motivo haveria para, em tais casos, excluir a
~esponsabilidadedos Ministros. (Cf. - Substitutivo Pires
Gaioso, art. 4 6 . )
77. - Arts. 79 e 80. Suprima-se, fazendo-se as necessárias adaptações nos outros textos.
De pleno ac6rdo com a emenda n. 216 ($ampaio Corrêa) , cuja brilhante justificação adotamos. acentuando que.
entro os requisitos mencionados no S 10 do art, 79, não
figura a exigdncia de ser o membro do Conselho Vaoional
"alisttivel como eleitor" ou de estar "no g6zo de seus direitos
politicos", como se estabeleceu quanto aos Deputados, Presidente da República e Ministros.
8
0 Conselho Nacional, veiu substituir o Conselho Supremo do anteprojeto, composto este de cidadãos que tenham
exercido a presidencia da República e mais 35 Conselheiros
efetivos, escolhidos na forma do § 3O, do rlrt. 6 7 .
A emenda n. 501 dava novas atribuioSes ao Conselho
Supremo e alterava o modo de sua escolha, criando a Comissão Permanente, saída da própria representaqão dos Estados. Assegurava, assim, o' equilíbrio federativo, removendo os inconvenientes do antigo Senado e substituindo o Conselho Supremo do anteprojeto por um aparelhamento mais
eficiente, com funções, ao mesmo tempo, legislativas, fiscalizadoras e amoderadoras.
78. - Art. 80, n. 4. De acordo com a emenda n. 57,
substitua-se - "AssemblBia Nacionaln, por: Poder Legislativo.
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79. - Art. 80, 8 1 O . E m vez de
"Assembldia Nacional", diga-se, conforme a emenda n. 57:
Camara dos Representantes :
80. - Art. 88. Diga-se :
Poder Legislativo ou
Camara dos Representantes, conforme a competência
que se venha a dar á Camara dos Estados.

TIT. I '
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Entre os dois extremos
o princfpio da unidade da
Justiça e o da dualidade das magistraturas -, colocam-se
o ecletismo do anteprojeto oficial e o do projeto Artur Ribeiro.
A viação de uma Justiça única, exercida por funcionários providos le pagos pela União, traria sérios inconvenientes pelo aspecto financeiro, pois, como observa aquele
eminente magistrado, "seria formidável a dotação orçamentária exigida para fazer face ao novo serviçon.
Por outro lado, manter a dualidade da Constituição de
1891, seria continuar o "estado de indigênciaw em que se
encontra o aparelho judiciário federa: fora da séde das
secções.
São particularmente impressionantes as seguintes palavras do Ministro Artur Ribeiro: "A deficiência do aparelho judiciário, pordm, a sua verdadeira indigência encontrase na primeira instanoia, fora das sedes das secções. Em
Estados populosos e de vastos territórios, como o de Minas,
São Paulo, Bafa/e outros, essa indigência revela-se tão patente que parece incrfvel que um tal regime tenha subsistido por tantos Ianos, sem dar lugar aos mais clamorosos
protestos, pelo desabrigo em que, por tempo assim dilatado,
ficaram os mais limportantes e legitimos interesses. Nos Estados, como disse, s6 na sdde da secção, a justiça federal
tem órgãos id6nèos, havendo, nas demais comarcas, suplentes leigos, que. coms 6 sabido, são nomeados e mantidos simplesmente para i fias eleitorais e polfticos, completamente
ignorantes do serviço judiciário e a%, comumente, sem a
precisa idoneidade *moral. Nas comarcas longinquas, a Bsses
suplentes leigos lsão confiadas as mais importantes diligências pelo juiz federal e por seu substituto, atenta a impossibilidade material dêles próprios realizá-las pessoalmente.
Aidm dessa importantfssima função, que, por fdrça das cir- .
cmtancias, exercem, ordinaria e normalmente, aos suplentes oabe, nos casos urgentes, tomar e autorizar medigas aseeourat6rias de Idireitos ou preventivos de danos e perigo
iminente, como inventário e arrecadação de salvados, ratificação de protesto de arribada, de processos testemunhaveis de sinistros, avarias e quaisquer perdas, embargos ou
arrestos, assim como proceder 6s diligdncias criminais, a
bem da justiça federal. Essa intervenção dos suplentes Da
repressão dos crimes é impresoindfvel e constante, e a ela
se. refere o decreto niímero 4.780, de 27 de Dezembro de
1923, determinando que eles prestem auxilio aos ~ufzes
substitutqç, no corpo de de!fto, exames, b ~ s c a se apreensões
e mais diligências necessarias ao descobrimento do crime s
de seus autores.;
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"Dessa diliHncia, na colheita das provas, depende, hteiramente, a repressão dos crimes da compeiència federal.
A ilustre comissão poderá formar um jufzo sobre o modo
por que essas funções são exercidas por pessoas entregues
a outros afazeres e que, para executá-las, nenhuma capacidade possuem, de ordem moral e de ordem intelectual. Por
jsso A que, de começo, disse que era de verdadeira indigencia a situação d a justiça federal, na primeira instancia, em
contraste com a justiça estadual, que, ao contrário do que
se propala, tem órgãos idbneos, em todas as comarcas do
Estadon.
Em face disso, ua emenda n. 501, acompanhando de
perto o projeto Artur Ribeiro, também seguido pelo a n t e
projeto Borges de Medeiros, preferimos um regime intermédio, que se pode resumir na seguinte f6rmula: justiças
estaduais e justiça federal, todas subordinadas a princípios
judiciários fiindamentais, definidos na Constituição, dentro
dos qiiaiç as primeiras serão livremente organizadas, providas e administradas pelos respectivos Estados, ficando
todas ao serviço de uma iinica jurisdição comum - a nacional.
Afastava-se dêsse critkrio o anteprojeto oficial, que
entregava a organiza~áo da justiça á lei ordinária e aos
Estados apenas concedia o direito de fazer sua divisão judiciária e nomear os jufzes com exclusiva jurisdição em
seus territórios.
Reafirmando nosso ponto de vista anterior e renovando
o aditivo propdsto quanto á nomeação, transferência, promoção, aposentadoria, licença, demissão e avulsão dos jufzes,
membros do ministério público e funcionários de justiça
em geral, consignaremos, aqui, apenas as emendas que procuram escoimar o substitutivo de possíveis imperfeições.
81. - Art. 96. Substitua-se:
Salvas as exceções expressas nesta Constituição, gozarão
os magistrados das garantias seguintes :
O dizer .- "juizes togadosn não tem, entre nós, significação precisa.
Togados, na terminologia jurfdica, designava primitivamente os advogaaos - togatus ordo advocatorum (Calvini, Magnum Lexicon Juridicum, 1734) .
Mais tarde, passou a indicar o desembargador, ou jurisconsulto, portador da toga, beca, ou garnacha (Bluteau,
Supp. 1728).
Registram os dicionaristas
"juiz togadon par8 o juiz
civil, em oposi~ãoaos juizes militares (Moraes, Aulette) 8
6, tamb6m, de uso correntfo o emprego da expressão por
esta outra - jufz de direito, em oposição ao juiz de fato
ou jurado.
No t8rmo
"magistradon está insita a idéia de profissão; e, assim, dizendo-se - "magistradosn, exclufdos ficam os jurados e árbitros.
Com as palavras - "salvas as exceções, etc.", ficam
previstas as hipóteses dos arts. 104, 117, 8 60, e 122, § 2O.
82.
Art. 96. Acrescente-se :
Inalterabilidade da divisão judiciária antes de 10 anos
contados da riltima lei, salvo motivo imperioso, verificado
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mediante proposta da CBrte Suprema ou dos Tribunais de
Relação.
Fontes : Projeto Artur Ribeiro; anteprojeto Borges de
Medeiros, art. 128, i ; anteprojeto oficial, art. 49, § 10, d;
substitutivo Levi Carneiro, art. 21, d.
- Deve ser uma garantia tanto para os juizes e tribcnais federais, quanto para os dos Esjados.
83. - Art. 96, pawfgrafo único. Suprimam-se as palavras: "por motivo de idade".
- O art. 122, 5 i0 determina a aposentadoria compulsória dos juizes cuja promoção por antiguidade recusem
os tribunais dos Estados.
Geria injusto, nesse caso, privá-los de seus vencimentos.
Art. 104. Suprimam-se as p-avras
"Atri84.
buindo-se plena eficiência ás suas decisoes, ressalvado o
dispdsto no art. 105".
- Si organizadas as juntas "sem as garantias e formalidades" da Constituição (Art. 105), suas decisões não poderão ter plena eficiência, pois não excluem "a apreciação,
no juizo comum competente, d a prova produzida sbbre materia d e fato e da interpretação d a lei aplicadan.
85. - Art. 109, n. 1. b . Acrescente-se, depois de
*responsabilidade" :
salvo o disposto no final do 5 10 do art. 77.
- A remissão 6 conveniknte, pois, no paragrafo citado.
se prescreve que os Ministros de Estado serão julgados peI@
Tribunal Especial nos crimes conexos com os do Presiden&
d a República.
"excedentes.
86. - Art. 109, n. 2 I, a. Em vez de
etc.", diga-se :
"resolvidas em tlnica ou em última instancia".
- A expressão - "questões excedentes d a alçada legal"
já se encontra na Constitui~ãoreformada (art. 59, ii) e
não escapou á. critica, como se vê do s e g ~ i n t etópico: "Merece um pouco de atengão a .disposição citada pela maneira
contraditória por que o legislador exprimiu o seu pensamento. Com efeito, não nos parece possfvel que os tribunais federais possam tomar conhecimento de questões que
excedam de sua alçada legal. E não nos parece porque as
questões que excedem na justiça federal a alcada legal dos
tribunais e juizes federais são questões da alçada do Supremo Tribunal Federal. Ora, sendo questões da alçada do
Supremo Tribunal Federal, Ale não pode julgar em grau
da recurso; terá. do fazê-lo originariamente. I3 tudo quanto há de mais lógico." (Hamilton Leal. Rev, de Dir., 89,
pag. 224).
A referencia, ai, 6 "alçada", quis prevenir dúvidas que
surgiram antes d a revisão de 1925-26.
Paiece que o substitutivo se deixou guiar pelo mesmo
pensamento, mas, para tanto, bastaria acrescentar ao § 3O
do art. 111:
"e estabelecer alçadas".
O anteprojeto oficial dizia, no art. 56: "A competência
dos Tribunais e dos jufzes será fixada na lei de organização judiciária, que poderá estabelecer algadas".
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87. - Art. 118, 5 2 O . Aceita a emenda sob n. 81, seja
modificada na parte em que alude a - "juizes togados".
88. - Art. 122, d . Suprimam-se, pois, a espécie já foi
atendida, e por outra forma, na emenda n. 82.
89. - Art. 122. 5 2 O . Acrescente-se de conformidade
com a emenda n. 501 e art. 6, § i0 do suhstitutivo Leví
Carneiro.
Poderão ser criados cargos de juizes temporários, para
julgamento de causas de pequeno valor, da competência dos
juizes vitalicios, sendo, porém, providos sempre mediant~
concurso de provas.
As modificações propostas interessam, antes de tudo,
acr art. 123.

Das consideraçóes aqui expendidas, é inseparavel a ex*
-planação feita na emenda sob n. 1.
90. - Art. 123. Redija-se:
Cada Estado reger-se-á pela Constituição c leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais da União.
5 iO. É proibida a reeleição dos Governadores dos
Estados e dos Prefeitos municipais.
5 2O. - O periodo das funcões eletivas não poderá exceder o dos cargos federais análogos.
5 30.
A ~.specificaçãodos princfpios enumerados no
art.
não exclui a observancia de qualquer preceito explfcito ou implfcito nesta Constituição.
O art..
(V emenda 1) define os prindpinx oonstitucionais da União. São estes "indeclinaveis" na orpãnizaCBO dos Estados, que tamb6m. ficam adstrictos a quaisquer
preceitos da Constituicão, como, entre outros, os que vhm
indicados nos 85 i0 e 20 do dispositivo constante da presente emenda.
Par8 assegurar-se a obedihncia a uns e outros, cabe a
intervenção, ressalvando-se, entretanto, mie esta, por isso
mesmo que s6 em casos taxut.Ê?~osdeve ocorrer, não se dtí
quando se trata da violação de prweito implícito, ou, mesmo. de preceito explicito, si, para a sua observancia, se estaheleceu sanção diversa, como, p. ex.. na hipbtese dos artigos 126, a e 126, si propositadamente foi excluida a intervonçfio (art. 176). ou si a violação é suscetivel de reparo
pelos meios ordintírios
Com essa restriçgo deve, em nosso juizo, ser entendida
a p a l a ~ ~ a "preceitos", do art. 12, n. 5.
"Esta.dosW:
91. - Art. 124. Inclua-se, depois de
ao Distrito Federal.
Diga-se, invés de
"empréstimos de qualquer natureza" :
empréstimos externos.
Suprima-se a- expresção - "emitirem tftulos".
A prop6sito da inclusão alvitrada, Icomsulte-se a
emenda n. 51. É tanto mais necessária, quanto o art. 135
equipara o Distrito Federal aos Estados apenas "para os
efeitos da secção Poder Judiciário".
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- 150 Alude o art,' 124 a empréstimos de qualquer natureza,
internos e externos, quando o anterior art. 43 só para os
últimos exige a permissão da Camara dos Estados.
Finalmente, a expressão - "emitirem títulosn oferece
sentido muito amplo. A emissão de um cheque, de uma
nota promissória, p. *ex, ficariam dependentes da aquiascencia da Camara dos Estados.
Parece que o substitutivo quis abranger somente os t tulos emitidos em consequ8ncia de empréstimos autorizados.
Nesse caso, bastaria o exigir a autorização destes: uma
vez permitidos ou negados, estaria implicitamente permitida ou negada a emissão dos respectivos títulos.
92. - d r t . 124, d . Deve ser incluida a exig~nciado
art. 65, modtficado nos t~5rmosd a emenda n. 62.
93. - Art. 126, 5 20. Suprima-se.
O custeio de serviços, a garantia de empr6stimos poderão ser m6rocc pretextos para manobras políticas que vizem
impedir a eleição do Prefeito.
TfTULO VI

Como se ver& pelas emendas abaixo, inspiramo-nos no
criterio de ampliar as franquias do cidadão e suprimir limitaçúes injustas, estabelecidas quanto aos esf-geiros
94.
Art. 137 c. Diga-se :
Pelo cancelamento d a naturalizwão, rprovmdo-se erd
processo administrativo, com ampla defesa do naturalizado,
que a sua atividade social ou política 4 nociva ao interesse
nacional.
A concess8o da nacionalidade 6 um favor. Outorgada,
pordrn, transforma-se em direito. E a defesa d e qualquer
direito deve sempre sor a mais ampla possivel.
95.
Art. i38 g i. Diga-se:
3 único, corrigindo-se o lapso ocorrido.
Art. 138, 3 1, b. Substitua-se, restaurando-se a
96.
ConstituiçBo de 1891 (art. 70, n. 3) e, em parte, o dispositivo consignado no art. 4, parágrafo anico, n. 1 do CMigo
Eleitoral :
as praças de pret, salvos os alunos das escolas militares
de ensino superior e os aspirantes a oficid
97.
Art. 138, 5 i , d. Suprima-se :
O que aí se contem é um retrocesso. É o retorno 8
pratica de uma injustiça que o Código Eleitioral .i&
havia reparado.
98. - Art. 138, 5 i , e. Restaure-se o téxto do anti-projeto oficial:
Os que estiverem com a cidadania suspensa, ou a tiverem perdido.
Ajusta-se a emenda 6 terminológia adotada pelos 38
1 e 2 do art. 140 do próprio substitutivo.
99. - Art. 139 - Substitua-se :
Sob as sanções que a lei determinar, é obrigatório o alistamento, eleitoral, salvo para os maiores de 60 anos.
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- Nossa educação cfvica, ainda embrionária, fará do
voto obrigatório letra morta, com evidente desprestigio do
téxto constitucional.
Acresce que, no regime do voto secreto, praticamente,
obrigatório será apenas o comparecimento á urna.
Art. 141 n. 1. Diga-se:
100.
os m e não estiverem alistados eleitores.
Elegível somente deve ser o cidadão que se tenha
inscrito no registro eleitoral. A emenda n. 39 já definiu essa
orientação.
Incongruente R o substitutivo, estabelecendo a obrígatoriedade do alistamento e do voto e permitindo, ao mesmo
tempo, a elegibilidade dos simplesmente alistaveis
101.
Art. 142, n. 2. Depois de
"nascimento", ipclua-se :
- raca.
- A omissão poderia dar margem a supor-se que 08
direitos de alguRm seriam sucetfveis de restrição ou ampliação, por motivo d e raGa. (Cr. anteprojeto Borges d e M e
deiros, art. 2, 3 2).
102.
Art. 142, n. 4. Suprimam-se as palavrgs
*compativel com a sua capacidade"
"involuntariamentew.
Quanto á primeira parte, jti esta prevista no mesmo
art. n. 7.
Por outro lado, não se deve indagar da causa da indigencia. O indigente, seja qual for .a circunstancia, merece
ser amparado.
103.
Art. i12, n. 5. Substitua-se
*Estado" por
"Poder Público".
"Poder Públicon 8 a express8o usada em o ntimero
anterior. A palavra
"Estado". no sentido que lhe dh a
oi0ncia polftica, deve ser evitada nos textos de uma Conetituição que institiii o regime federativo e em Que o vooiíbulo designa a unidade federativa em oposiqlío rr
União. Cabe o mesmo reparo quanto 80 Art. 58 8 2 e 9 2
do art. 62.
Art, 142, n. 16. Inclua-se:
confisco.
104.
Entre r s penas cuja cominag8o deve sèr vedada ao
legislador ordinário, n8o se deve esquecer o c?nfisco, oOnsemando-se, de resto, a tradicão do nossc direito.
105
Art. 142, n. 3. Redija-se:
Ninguem ser& obrigado a fazer ou não fazer alguma
cousa, senão em virtude de lei.
A expressão
"não fazerw 6 mais precisa Que a
"deixar de fazer", al6m de ser antdnima perfeita de
"fazer" (Cf. anteprojeto ofioial, art. 102 § 3 ) .
106. - Art. 142, n. 18. Suprima-se.
A lei ou o ato inconstituoional não pcdem jamais
oonvalecer pela simples inação de quem lhe venha sofrendo os efeitos.
É o próprio interesse público quem exige se reclame
contra a inconstituciona!idade e seja esta, em qualquer emergentia,. decretada.
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107. - Art. 142: n. 25. Acrescente-se: - "e promover-lhes a responsabilidade".
Yác basta armar-se o cidadã6 do direito de denunciar abusos das autoridades. É preciso, tambem, Concederlhe a faculdade de promover a responsabilidade dos culpados.
Se o órgiio da justiça piiblica não o fizer, na ação popular encontrar-se-á. o remédio para os males decorrentes
da omissão desse dever funcional (Cf. anteprojeto Borgesde Medeiros, art. 2 8 10).
108.
Art. 142, n. 30. Acrescente-se depois de "territbrio nacional" : - nele fixar residhncia. ..
- É uma hip6tese nãc! prevista na redação do substitutivo e que deve ser expressa no texto constitucional.
109. - Art. 142, n. 31. Suprimam-se as palavras - "de
natureza fiscal"
"ou majorados".
- O tributo de que trata o texto não pode ser senão
de natureza fiscal.
O anteprojeto, no art. 102 5 28, resalva, mais concisamente: "nenhum tributo se cobrará. senão em virtude de
lei", usando de linguagem que abrangia o caso especial de
aumento na tributação. 13 que todo tributo "majorado" j,A
não é o mesmo tributo.
Art. 142, n. 32. Suprimam-se as palavras
110.
"salvo O de renda".
- É inconciliável a expressão com o disposto no 5 2
do art. 14, segundo o qual ao imposto de renda somente ficam sujeitos os lucros havidos na mobilização dos oapitais.
ill.
Art. 142, n. 34. Redija-se:
É instituido o mandato de eegurança em garantia de
direito certo e incontestável, quando ameagado ou violado
por ato manifestamente ilegal de qualquer autoridade. O
mandado, que ter& o mesmo processo do habeas-corpus, p0deri3 ser requerido antes ou no decurso da aç8o principal
e sem prejuizo dela.
Modificamos, neste ponto, s emenda n. 501. Tratase da criação de providencia semelhante O do habeas-corpus, por isso, sujeita ao seu rito.
Pode requerer-se a qualquer tempo, afim de evitar-se
fi pratica do ato abusivo ou de restaurar-se a situação anterior. Não interrompe 9 curso da acç8o principal; e, conaumada a violação, nâo dispensa a propositura daquela. Somente a sentença transitada em julgado resolvera definitivamente a espécie.
Daf, o dizer-se, na emenda, que o mandado poder& ser
requerido antes ou no decurso da a ~ ã o e, $em prejuizo dela.
"Certo" e "incontestavel" h& de ser o direito; "manifestamente ilegal", a violenoia. A ênfase que tais expressões
por ventura encerrem não deixa de advertir a circunspecção
- do juíz contra facilidades na concessão da medida.
112.
Art. 142 . Inclua-se :
Não haverá prisão por dividas, multas ou custas.
Cf. anteprojeto oficial, art. 192 3 11.
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113. - Art. 142. - Inclua-se:
Nenhum convenio ou tratado internacional terá validade contra os direitos individuais ou sociais assegurados nesta Constituição.
Cf. anteprojeto Borges d e Medeíros, art. 2 § 32.
114. - Art. 145. Substitua-se o periodo final pelo seguinte:
As associações religiosas poderão manter cemiterios particulares, sujei?os. porém, & fiscalização das autoridades competentes.
- A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, dizia,
na art 71, 8 9: "e garantido aos habitantes do Estado o
culto dos mortos, mediante a instituição dos cemitdrios civis,
administrados pela autoridade municipal, sem prejuizo dos
cemitdrios particulares instituidos pelas corporações religiósas, ficando abolidos todos os privilégios funerarios."
115.
A r t . 116. Suprimam-se as palavras - 'de
votar e..
- O art. 138.já diz que eleitores são os brasileiros, de
qualquer sexo, maiores ou emancipados, na forma da lei
civil, e regularmente alistados.
116. - Ari. 146, d. Suprima-se :
Não há motivo para que sejam os espangeiros p e vados do direito de reunião, nas circunstanclas a i mencionadas.
Nada liberal, ainda sujeita o texto os próprios brasileiros
ao grave risco de verem dissolvidas suas reuniões, pela simples presença de alguns estrangeiros curiosos, quando não
adrede mandados por quem tenha interesse em obsta-las.
(Cf. disc. do dep. Pedro AIeixo, D W i g da Assembldia, de
29-3-34. )
117.
Art. 146, e. Suprima-se.
Por que 96 conceder-se a brasileiros o direito ao
exercicio das profissões ditas liberais? Qual o motivo determinnnte dessa restriçáo 6 atividade do estrangeiro, quanlo
Aste se demonstre competente e hábil e satisfaça todss as
exighncias Iegais?
O dispositivo está em contradição com o art. 11i3. n: 7,
que assegura a brasileiros e a estrangeiros -c livre. .esAroicio
de qualquer mister, ressalvadas as presoripções aunentes ti
capacidade tdcnica e ao interesse público.
118. - Art. 147. Suprima-se o último pdriodo.
O dispositivo contraria o que já está assentc no art.
111, $ -1, que dá aos juizes de direito das varas criminais das
capitais dos Estados a competência de julgarem, em Pnmelra instancia, os crimes paliticos
Ao demais, nenhum motivo especial existe para que OS
delitos de imprensa sejam submetidos ao julgan~eulo do
juri: antes, a precariedade com que, entre nós, funciona a
instituigáo, precisamente, aconselha que tais crimes se retirem á sua competência.
A r t . 152. Substitua-se pelo seguinte:
119.
A Vnião, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios,
poderão assumir, dentro das normas que a legls~açaofederal
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prescrever, o monópolio de determinada indústria ou atividade econdmica, asseguradas as indeoizações devidas, conforme
o art. 142, n. 26.
- Estende-se aos Estados e Munioipios a faculdsde que
o substitutivo dá somente á União.
Si o interesse coletivo 6 o criterio para estabelpcimento
de monopólios, 6 natural que pertença aquela a todas as -aidades administrativas.
120. - Art. 153. Suprima-se.
- A materia deve ser reservada ao legislador otdinário.
121. - Art. 167. Diga-se, após - "casamento" : - monogámico e
- A indissolubiliòade não envolve a monogamia, pelo
que não é demais fique a idéia expressa no texto.
122. - Art. 168. Redija-se:
"O casamento -é regulado pela lei civil e o seu processo
e celebração serão gratuitos. Todavia o casamento ceiobrado
perante o ministro de qualquer confissão religiósa, cujo rito
não contrarie a ordem piiblica ou os bons costumes, produzirá os mesmos efeitos que o casamento civil, desde que, na
habilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos
e no processo da oposição, sejam observadas as disposições
da !ei civil, e uma vez que, a requerimento de qualquer dos
couuges, seja ele inscrito no registo civil.
A lei estabelecerá penalidades para a transgressão dos
preceitos legais atinentes á oeiebração do casamento."
Com as cautelas exaradas na emenda, nenhum inconveniente haver& em que o Estado, mantido o principio da
separação da igreja, reconheça efeitos civis ao casamento
religioso.
123.
Art. 169. Diga-se:
Aos contraentes 6 obrigatoria, sempre que possivel, nos
18rmos estabelecidos em lei, etc.
O texto do substitutivo poder& impedir o casamento
in extremis e o que se realize para reparar a honra ultra-

-

-

-

jada.

A16m disso, onde encontrar-se, em todo o Paiz, pessoal
idoneo para o exame exigido no dispositivo
Tem a mesma finalidade de elevado alcance, qual o de
assegurar o futuro da raça; devemos legislar de acordo
com o que nos f8r permitido cumprir.
1924. - Art. 170. Suprima-se a parte final
"e onde
não houver instituto oficial. "
- O dispositivo visa fazer triunfar o monopólio do ensino pelo Estado, quando a verdadeira orientação nessa materia deve ser a oposta.
Si o instituto 6 reconhecido pelo Governo Fedcrai, si
Aste lhe da a faculdade de ensinar, por que não resunhecer
validade aos exames ai prestados:
A medida consignada no substitutivo, alBm de encarecer
sem necessidade, o ensino, B de dificil
senso im~oriai~~ei
execução, como a prática j6 demonstrou.

-

-

-

i25.

- Art.

172.

- 155 -

-

É possfvel obtempere 6s necessidades do Paiz a obrigatoriedade do ensino. Não cremos, entretanto, na eficáoia
prática do dispositivo.
O Brasil ainda não esta em condições de atender ás escg8nclas do vasto programa que a Constituição lhe traça.
126. - Art. 181 § único. Suprimam-se as palavras
"direta ou indiretamente", que são dispensáveis.
127. - Art. 183, § 2O. Suprima-se.
O juramento da bandeira nacional deve ser prestado
pelo soldado ou, ao termo do perfodo da instrução militar,
pelo reservista.
1928. A&. 183. Inclua-se o ~eguintoparágrafo:
O serviço militar s6 ser& exigido dos ministros de qualquer religião sob a forma de assist8ncia espiritual ou hos-.
pitalar ás forças armadas.
H& objeções de consciencia, a cuja força não se deve
opbr a lei. P8r outro lado, nada impede sejam exigidos aos
sacerdotes serviços especializados de acbrdo com o seu mis-
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4rt. 188. Em vez de - "A Assembl6ia Nacionaln,
diga-se :
O Poder Legislativo (V. emenda n. 57.)
130 - Art. 188. 3 4.0 Substitua-se - "Os membros d a
AssemblBia Nacionaln, por
os menbros do Poder Lemslativo. (V. emenda n. 57.)
Art. 188. 5 7. Em vez de
" a Assembl6is Ns131.
cionaln, diga-se: - as Camaras (V. em. n. 57.)
Art. 188, 5 12. Substitua-se - "A -4ssemb16ian
132.
por: ao Poder Legislativo (V. em. n. 57) .
133.
Acrescente-se, onde convier :
Art. . Consideram-se integrados na legislação brasileira os principias de Direito Internaciona1 geralmente
aceitos.
- É reprodução do art. 10 do anteprojeto, ligeiramente
modificado.
134. - Acrescente-se, onde convier :
Art.. . É mantida a representação diplomática junto 6
Santa Sé (V. em. n. 17).
135. - Art. 191. Acrewnts-se:
c" de 20.000 eleitores.
A sugestão 6 consetario da emenda n. 56. Justificase a exigência de niímero maior de eleitores, dada a relevancia do assunto.

-
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DISPOSIÇõES TRANSITóRTAS
136

- Art.

1,

1 1. Diga-se:

,

O Presidente será eleito em escrutínio a descoberto, por
maioria absoluta de votos e, se ningudm consegui-la, por
maioria relativa, em segundo turno.

a) os Deputados eleitos sob legendas terão os votos que
determinar o quociente obtido na divisão do total dos sufragios que a legenda conseguiu pelo número de reprasentantes
que alcançou.
b ) Os Deputados avulsos concorrerão pelo número de
votos recebidos.
c) Os Deputados classistas terão os votos que determinar o quociente obtido, na divisão, pelo seu número, do total dos elementos que elegeram os delegados.
- Cf. emenda n. 21 do Prof. Miguel Couto. A justificação será feita da tribuna.
137. - A r t . 2. Em vez de - "6 AssemblBia Nacional*,
diga-se:
ao Poder Legislativo (V. emenda n. 57. )
138. - A r t . 3. Em logar de "A AssemblBia Nacionalw,
diga-se: - o Poder Legislativo (V. emenda n. 57) .
139. - A r t . i . Em vez de
"primeira Assembléia Nacional", diga-se : - primeira legislatura nacional (V. emenda n. 57.)
140. - Art. 140, paragrafo Único. Suprima-se.
Nada justifica o parsgrafo. O art. 4 determina que, 90
dias depois de promulgada a Constituição, se realizem as
eIeíções para a ~ r í m e i r aIegislatura .
Segundo o art. 17 da Constituição de 1891, o Poder Legislativo funcionava durante 4 mezes da data da abertura.
O art. 26 do substitutivo estabelece o recesso das Camaras durante 6 meses. Quer isso dizer que, como sucedia
no regime anterior haverá um interregno no funcionamento
do Poder Legislativo. Durante esse tempo, não se dá ao Executivo a faculdade de expedir decretos com força do lei.
O parágrafo Iínico somente tem o efeito de prolongar,
na vígencia da Constituição, o regime discricion&rio.
Nem o fundamenta a possibilidade de não haver tempo
para que as novas Camaras votem, no decurso dêste ano, o
orçamento para 1935: o art. 53 admite a prorrogação da lei
orçamentária, quando, ate 3 de Novembro, não tenha sido o
respectivo projeto enviado 6 sançiio.
141 - Art. 11. Transporte-se para o Cap. I1 do Tit.
VI; por não tratar-se de dfsposi(;go transitória.
142.
Art. 14. Suprima-se.
Adotamos, em justificagão da emenda, os conceitos espendidos, em brilhante conferência, ultimamente realizada,
pelo ilustre candidato da Frente Única, Sr. Sérgio Ulrich de
Oliveira, que, durante muitos anos, honrou o parlamento do
Pais.
Suas palavras, na parte referente ao art. 14, fioam incorporadas ao presente trabalho :
"Com a devida vênia dos doutos, companhia em qua não
me incluo, parece-me que o assunto não envolve matéria
constitucional.
Parece-me,. mais, que assim entendeu, tamb6m, o GOvêrno Provisório, pois, ao delimitar as f!xnções quc julgou
acertado em favor da Assemblkia Constituinte, enulnerou,
separando-os uns dos outros, nitidamente, cada um dos ti68
objetivos para que a convocara:
i0 - a elaboração da Constituição;
20 - a eleição do Presidente da RepiLblioa;
3O - s aprovação dos atos do Govf3rno Provisòrio.

-
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Se não compreende matéria constitucional, a inclusão
dessa disposíção na nossa carta magna, torná-la-ia pússfvel
daquela critica a que se quis forrar o mestre - q c! ~o senhor Carlos Maximi'liano quando disse na Constituinte:
"Os outros povos estão todos acostumados, coni i;i.]u.stiça suprema, a pensar que somos ainda um conjunLJ de tupinamb8s de casaca: de maneira que, se aparecer, agora, um
estatuto magno eivado de rcgrinhas, de defeitos de técnicq
ha de haver no mundo inteiro um sorriso de despr6z0, ante
a suspeita de que se confirma o conceito injusto e generaiizado que, f6ra do BrasiI, em grande parte por ciiIpa dos
prbprios brasileiros, se faz a nosso respeito.
Para isso a comissão dos 26, aparentemente desatenta a
reclamos d6sk ou daquele grupo, precipuamente teve o cwdado de evitar que enchessem a Constituição de regras que
a deformassem."
Não seria técnico, pois que não se trata de matdria mnstitucional, ineuir na Constifuir,ão, ainda que entre disposições transitórias, a aprova~ãodos atos do Governo Provisórío.
Não sei se essa inclusão seria uma deformidade; mria n50
B um embelezamento.
Essa disposição é nova, surgiu, pela primeira vez, no
projeto substitutivo. Não figurava no anteprojeto elaborzdo
pela Comissão nomeado pelo Chefe do Governo Provishricr.
Conheço tr8s refert?ncias ou apreciações que lhe são favoráveis.
Uma, brevissima, do nosso eminente colega, Dr. Levf
Carneiro, pars magna na elaboração do texto constitucional.
I3 esta, na integra:
"Excluem-se da apreciação judicíal os atos discricionários do GovBrno Revolucionário. Parece inevitayel. Ha que
ressaivar no entanto, pelo menos, os que contrariem s s pzóprias leis do mesmo govbrno."
Outra, do brilhante diretor do "Diário Cariocan, o Deputado á Constituinte pelo Estado do Rio, o Sr. Macedo Soares.
iZ concebida assim: .
"A Revolução em jufiow.
"A AssemblBia Nacional, apreciando em conjunto, de
acdrdo com o seu regimen, aprovou, ontem, em primeira
discussão, o projeto d a Constitui~ãoFederal.
Apenas o art. 14 das disposições transit6rias mereceu'
irnpugnação computável . asse artigo declara aprovados os
atos do Governo Provisório praticados em virtude dos artigos 7" e 80 de sua lei organica (Dec. n . 19.398. de 11 de
Novembro de 1930). O art. 7" submete 5 revisão as obrigações e direitos resultantes de contratos, concessões e outr?
outorgas que contravenham ao interesse-públicq e á moralidade aaministrativa. O art. 8" declara anuláveis ou restringiveis og direitos resultantes de nomeações, aposentadorias,
jubiln~ões, disponibilidades, reformas, pensões ou subvengões, e, de um modo geral, todos os atos relativos a emprego,
cargos, ou cffoios pilblicos, assim como seu exercicio e desempenho.
asses dois artigos oonrrubetarioiam a reforma da administração pública planejada ela revolugáo que, para isso,
instituiu um govbrno- de po era6 diioraoiondrios exercendo
conjuntamente em toda plenitude a i tungões legislativas e
executivas.
1

cf

A Revolução criou podereq de fato irresistfveis e a Nação
Ihes deu, pela sua decisão tácxta, a sanção de sua soberania.
Erevolução é, por definição, o rompimento dos quadros legais
e goliticos que não mais comportam a existência nmional.
A id6ia de vio16ncia liga-se ti ação revoluciontíria, mas
não lhe é inseparavel como o nosso prdprio exemplo atual
torna evidente. Seja como fdr, o principio da Revolução 6
esse rompimento de quadros inadaptáveis 4s aspirações de
uma época.
A Revolução é o gonte~dodestruindo o continente, 6 a
metamorfose da crisálida evolvendo das primeiras formas
,@ vida.
Não há nada mais extraordinário e surpreendente do
que consumada a nossa revolugáo de 1930, três anos depois
%o seu triunfo, elevarem-se vozes no parlamento e na ímprensa, reclamando a restauração das normas antigas, refazendo-se as ligações de uma legalidade caduca. Então não
houve nenhuma revolução, porcpe os fatos que a deviam
caracterizar tornaram-se insensfveis Aquela categoria de reclamantes. Acedendo, pois, 6 reclamação dos carcomidos, a
RevoluçAo, anula-se, desfaz-se para que lhe passem sdbre o
corpo inerte e impotente os vencidos triunfantes.
Posto de lado Bste quadro caricatura1 da inépcia revolucionária, devemos dizer que, logicamente, o poder ditatorial
dispensaria a aprovação dos seus atos pela AssemblBia Constituinte. S6 podem ocorrer atos ilegais num regime legal.
Os atos de autoridade de um regime de força não podem
ser apreciados judiciariamenfe num regime legal porqu8 Ihes
faltam os pontos de referencia das leis.
O que foi feito no perfodo revoluoiontírio desde outubro
de 1930 até A restauração do regime constitucional, somente
outra revolução poderá alterar ou revogar.
A Lei organica do Govêrno Proviabrio tsaçou-lhe a 6rbita dentro de que podiam gravitar os seus poderes amplos.
E esses poderes estãc' perfeitamente definidos no que chamava "direitos adquiridosn em mat6ria de contratos e empregos.
Os sebastianistas que reclamavam ontem na AssemblBia
Constituinte a faculdade de examinar e julgar os atos do governo revolucionário sabiam muito bem que estavam na realidade exigindo que a Revolução comparecesse diante de um
Tribunal de Carcomidos submetendo-se 6 condenação d8sses juizes de opereta. Porque praticamente, a AssemblBia
não poderia siquer, discriminar a avalanche de atos, resolu~ões,leis, decretos, portarias, alvarás, emanados dos poderes
federais, estaduais e municipais, durante mais de três anos
do governo revolucionário.
0 exame do artigo 14 das disposições transitórias do pro- .
jeto da Constituição Federal 86 pode ser feito com o espfrito
polftico. -Aprovam-no os revolucionários, rejeitam-no os reacionArlos,
asse foi o primeiro debate que propBs perante a Assem&leia Nacional o problema da pr6pria Revolução. Os seus termos devem servir de divisor de Aguas no panorama politicoOs revolucionários fiquem com o poder e suas responsabilidades, assegurando, porém, aos descridos o direito de criticar e espernear. "
,

A terceira é a do digno Ministro d a Agricultura, o Sr.
Major Juarez Távora, que assim se dirigiu á Assembléia
Constituinte, na sessão da sábado último :
".. Vou referir-me ao artigo lk das Disposições Transitórias. Quero repetir, com a minha habitual sinceridade,
o que já techo dito a amigos e a membros desta casa; é uma
necessidade imperiosa que a Assemblt'ia Nacional Cowtituinte liquida de vez, na sua soberania, com fóros de juiz
rigorosissimo, p u c o importa, mas liquida de vez, a legalidade ou ilegalidade dos atos do Govêrno discricioniirio: se
consultam ou não os inter€!sçes da coletividade, se lesam ou
não a moralidade administrativa. Mas, pelo amor de Deus e
pelo amor do Brasil, não s e deixe aos tribunais, sem nenhum
desrespeito ou diminuigiio á sua autoridade, o direito de
apreciar, depois desta Assembléia, os atos do Governo discricionário, porque todos os recursos do Tesouro, até; a marta geração, não bastarão para ressarcir os prejufzos que, estou certo, em 90 % dos casos foram causados pela defesa
legftima d o patrimbnio coletivo.
Pode ser iníguo, mas, em nome desta maioria de 90 10
contra 10 %, a Assembldia que e m r m e até onde quiser os
atos do Govêrno, e aqui estarei para prestar contas de meus
atos e ir até para a cadeia gostosamente. Mas que não se
deixe, a quem quer que seja, depois desta Assemblt'ia, o direito de-julgar os atos da atual adminisiração."
Se bem entendi a "inevitabilidaden da refeskncia do Sr.
Levf Carneiro, ela consiste na conveniéncia ou necessidade
de evitar.aínda que com sacriffcio da justiça, verzha a ser a
fazenda pública condenada a indenizar os aviiltados prejufzos a que deram causa os atos do Govêrno Provisório, que
teriam direitos adquiridos.
Ao examinar o merecimento das razões do Sr. Ministro
da Agricultura, terei, se B verdade o que suponho, examinada
também, as razões do Sr. Levf Carneiro.
Segundo o depoimento do Sr. hlacedo Soares, no edito-,
ria1 que li, o art. 14 das disposiçdes transitórias foi o finico
que mereceu impugna~ãocornputável ao ser apreciado em
conjunto, na sua primeira discussão,- o projeto .de Constituição
Isso basta para demonstrar 2 significativa importancia
da medida: ter sido a única que mereceu impugnsgáo computável, ao ser o projeto apreciado em conjunta, na primeira
discussão.
No parágrafo mito do a~tigo,acena-se aos que pomentura s e sentiram lesados com a "organização - oportunade uma ou várias comissões, presididas por mamente
gistrados vitalfcios que, apreciando de plano as reclamações
dos interessados
emitirtio parecer s6bre a conaeni4ncia
do aproveitamento dlstea no8 cargos nu funçbcs p&blicas que
exerciam e & que tenham ai& afastador psln Gov&mo Proviaório ou seus delegados, ou e m outros correspondenlea, logo
que possiuel, exoIuindo sempre o pagamento do vencimentos atrssados ou de quaisquer indenizaedes."
Atenda-se bem 8 forma por que o disp~sitivopromete
uma eventualfssima reparacão pspcial
Não seri30 criados fxibiin8.i~que ouçam as partes e profiram sentenças exequhreis. Não.

.
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Oportunamente - a juizo de quem? quem decidirá
Oportunamente - serão criadas codessa oportunidade?
missões - comissões e não tribunais, - que apreciando de
plano as reclamações dos interessados emitirão parecer parecer e não sentença - 8sses magistrados vitalfcios têm
apenas um voto consultivo não resolvem, não decidem, não
julgam cousa alguma, emitirão parecer s6bre ,a convenieucia do aproveitamento, etc.
Em outras palavras teremos, sobra o assunto a consagração constitucional dos poderes discricionários: a sua discrição, quando lhe parecer oportuno, e o julgar conveniente,
o Governo aproveitara nos mesmos cargos, ou em outros correspondentes os empregados ou funcionários por êle ou por
seus delegados, afastados de quaisquer cargos ou funções.
Ésse parágrafo único mais parece a bandeira com que é
coberto o contrabando, legitimo contrabando que 6 o artigo
14 das disposições transitórias.
A-pesar-de anódina essa promessa constitucional é feita
apenas a uma parte dos prejudicados por atos do Governo,
aqueles a quem se refere o art. S0 da Lei Organica do Governo Provisório - os titulares dos direitos resultantes de
nomeações, aposentadorias, jubilações, disponibilidades, reformas, penses ou subvenções e de um modo geral, de todos
os atos relativos a empregos, cargos, oficios públicos e seu
exercicio e desempenho.
Há, porém, uma outra s6rie de direitos adquiridos em relação aos quais não há a menor referbncia naquele anódino
parágrafo único: os resultantes de contratos, concessõeç e
outras outorgas que o art. 7 da mesma lei orlsanica submeteu á revisão "quando contravenham ao interesse público e
i moralidade administrativan.
Se no parlamento e na imprensa vozes se levantaram
reclamando a restauração de normas antigas, 6 que tais normas não visam refazer ligações de uma legalidade caduca.
Coatra tais normas não foi feita a revolnção.
O SR. AR^ ROCHA A revolução caminhou para a
esquerda.
,OSR. SgRGIO DE 0LIPEiR.A
Efetivamente, caminhou para a esquerda.
A essas normas nenhuma referencia fez o manifesto de
20 de Setembro de 1929 ou a plataforma de 2 de Janeiro de
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1930.

Ésse manifesto a essa plataforma, glosados e comentados pelos nossos jornalistas e pelos nossos tribunos, e por
ele levado a todos os cantos do pais 6 que provocaram a
reação ultimada em outubro de 30 com a vitória da revolução .
A revolução não teve por objetivo a subversão da lei.
Ao contrário, pelos seus jornalistas, pelos seus tribunos,
dentro 0 fóra do Parlamento, no Distrito Federal e em todos
os Estados a que levaram as palavras de sua f6 as caravanas da Aliança Liberal, a Revolução pregava a restauragão
tia lei, o respeito 9, lei.
É isso ainda o que visam os acusados de pretenderem a
resfauraçilo de normas antigas. 3E simplesmente a restauragão da lei, 6 submeter ao julgamento dos Tribunais que a
sociedade instituiu para distribuir justiça aos atos do Go-

vêrno Provisório. Do Govêrno Provisório que não está acíma
da lei, pois recebeu da Nação um mandato de que deve prestar contas.
Os Tribunais a cuja autoridade pretende o projeto subtrair o exame dos atos .do Govêrno Provisóno e dos seus
delegados nos Estados e nos municipios, são insuspeitos para
êsse Üovdrno .
No Distrito Federal, e nos Estados, foram Bsses Tribunais sujeitos .a depuração: Estão constituídos de jufzes que
o GY:~X~Onomeou e conservou. Conservou depois de uma
expurgação feita de forma cruel.
Não conheço todos os magistrados alcançados pela intençáo purificadora do Govêrno Provisório.
Em relação a diversos que conheço houve injustiça
acerba.
Quais serão os tribunais de carcomidos ou os juizes de
operetrr a quem se referiu o brilhante jornalista e deputado?
Os tribunais judiciários, compostos de juizes nomeados e
conservados pelo Govêrno P.rovisdrío?
Os membros da Assembléia Constituinte?
Ao julgamento regular, pelos tribunais judiciArioy, prefere 61e a aprovação em globo, pela Assembléia dessa avalanche de atos, resoluções, leis, decretos, portarias, alvarás,
emanados dos poderes federais, estaduais e municipais durante mais de tr8s anos de governo revolucionário.
A própria comissão dos 26, alterando disposjtivos do
ante-projeto, negou aos membros do poder legislativo 8 faculdade de eleger o Presidente d a República.
Eis como justifica a moùificaç2;0, o relator geral.
O anteprojeto conferiu aos membros do poder legislativo a escolha do Presidente, mas, B inegável que, se a eleição
indireta oferece manifestos inconvenientes, 4shs se reunem
no grau mais elevado quando o eleitorado especial se apresenta pouco numeroso, reunído num s6 local, e designado
com longa antecedência.
Assim constituido, ele fica sujeito á pressão de fbrças
estranhas, mesmo 5 pressão material; e se, alem disso, s e
com todos os
compuser exclusivamente d e parlamentares
interdsses do partido mais ou menos ligados ao Poder Executivo, ou dêste d e p e n d ~ t e s salta aos olhos que o problema d a sucessão presidencial se porá desde o inicio .da
legislatura, corrompendo a atmosfera do parlamento e agitando a opinião pública. Esta previsilo é tanto mais fundada quanto, agora mesmo, estamos'tendo a desagradavel
experiência de tais percalços.
Ao entrar nesta Casa, fui, há pouco informado, pelo
brilhante constituinte Sr. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa
que, na sessão de hoje, da AssernblBia Constituinte, o eminente Sr. Raul Fernandes, relator geral do projeto, combrrteu com veembncia a disposição contra a qual me insurjo.
Mas, se a escolha do Presidente, em Bpoca normal, não
deve ser feita pela Assembldia, a juizo da Comissiío pelos
manifestos inconvenientes apontados como confiar funções
judioiais n uma assembl6ia eleita, imediatamente depois de
duas revoluções, quando ainda fumegam as cinzas doa inc&ndios,para julgar os atos do Oovdrno disorioion8riot
VOLUME XVII
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São tão numerosos esses atos que o defensor de sua
aprovação afirma :
"Pratícamente, a Assembléia não poderia siquer discriminar a avalancha de %tos, resoluções, leis, decretos, portarias, alvarás, emanados dos poderes federais, estaduais e municipais, durante mais de três anos do Governo Revolucionário.
A Assembléia que não pode siquer discriminar essa avalanche de atos, pode apurá-los, em globo, aprová-lo sem cg
conhecer.
O Sr. Ministro da Agricultura afirmou ter dito a amigos e membros da Assembl6ia Constituinte que 6 uma necessidade imperiosa que ela liquide de vez, na sua soberania, a legalidade ou ilegalidade dos atos do Governo Dísorieiongrio, - e pede, em um grito de angústia: pelo amor de
Deus e pelo amor do Brasil não se deixe aos tribunais, sem
nenhum desrespeito ou diminuição á sua autoridade o direito de apreciar, depois desta &sembléia os atos do Govêrno DiscricionBrio porque - todos os recursos do Tesouro, até a quarta geração, não bastarão para ressarcir os
prejuizos que, estou certo em 90 % dos casos foram causados pela legftima defesa do patrim6nio coletivo.
Poda ser iniquo, mas em nome desta maioria de 90 %
cont.ra 10 %, a AssemblBia que esvurme até onde quiser os
atos do Governo, e aquf estarei para prestar contas de meus
atos e ir at6 para a cadeia gostosamente, mas que não se
deixe a quem quer que seja, depois desta AgsemblBia, o direito de julgar os atos da atual administra~ão."
Será mais alto o espfrito de justiça de uma Assembl6ia
polftica do que a de um tribunal judiciario?
Por muito que nos mereça e muito, sem favor, nos merece a palavra do honrado Sr. Ministro da Agricultura, uão
lhe podemos atribuir infalibilidade.
Preve o Sr. Ministro da Agricultura que os- Tribuna$
de Justiça condenará0 o Tesouro a indenizar prejufzos cujo
total ser& superior aos recursog que lhe puderem fornecer
quatro geragbes sucessivas.
O Sr. Ministro não tem elementos positivos para a avaliaçiío desse q u ~ t u m .
I2 fácil demonstrá-lo. No offcio n. 148, de 23 de Fevereiro de 1933, offcio publicado 4 pagina 5.009 do Ridrio
O f f W de 14 de Marco de 1933, declarava o Pres!dente do
Tri,bunal de Contas ao Chefe do GovBrno Provisório:
"A fiscalização financeira do Tribunal de Contas deixou
de existir.
1"
porque o registro a posteriori importa em fiscalizar despesa já paga, não evitando a despesa ilegal.
20
porqu8 parte minima da despesa geral da República foi a que veiu ao Tribunal de Contas para o registro
a posteriori, ficando a quási totalidade sem o exame previsto e julgado n&cessário no decreto n. 20.393 de 10 de SeQmbro de 1931.
Examinadas as despesas totais, relativas a o ano de 1932,
MinistBrio por Ministério, somados os or6ditos orçamentários aos créditos adicionais, verifica-se que de uma despesa
superior a dois milhões de contos de r6is papel, o Tribuna;
de Contas apenas tomou conhecimento e registrou - menos
de 45.000 contos.

-

Sem a volta ao registro prévio de despesas, sem o restabelecimento das Delegações do Tribilnal nos Estados, a
fiscalização financzira falha por completg.'
Xssas palavras são dirigidas pelo Tribunal de Contas ao
honrado Chefe do Governo Provisório.
Se um Tribunal de homens especializados, de verdadeiros técnicos, a quem compete o registro de toda a despesa
efetuada, a quem deviam ser remetidos os documentos relativos a essa despesa, declara que, em uma despesa superior
a 2 miihóes de conto9 de réis, apenas tomou conhecimento e
registrou a despesa relativa a menos de 45 .O00 contos, porquê s6 uma p a r k mínima d a despesa gera1 da RepiibIica
foi ao Tribunal de Contas\deixando portanto sem exame o
seu registro, em um ano, a despesa relativa a quantia superior a l milhão, 955 mil contos, como podemos admitir
tenha o honrado Sr. Ministro da Agricultura, dados positivos para calcular o valor do dano a indeni$ar?
Os ínterventores são delegados do GovBrno Provisóxo.
Os prefeitos são delegados dos interventores
Prechram contas os prefeitos, dos seus atos, aos interventores?
Prestaram contas os interventores, dos seus atos, ao Governo Provisdrio?
Conhece-os a Assembléia?
Vai aprovar, no escuro, atos de que não foram prestadas
contas?
!H&na Assembldia, ou mesmo fora dela, aiguem que conheça a situaçiio financeira atual, dos Estados c dos Municigios?
As suas obrigações ativas e passivas,. em consequencia
de atos dos Chefes dos respectivos executivos?
Sabe a assembldia quais são, quais foram os atos praticados por profeitos, interventores e a d do próprio Governo
Provis6rio e de que s e lhe, pede a aprovação, subtraindo-os
4 apreciação dos tribunais judiciários?
É doloroso que por atos secs o Governo Provisõrio tenha comprometido os recursos do Tesouro por quatro gerações sucessivas.
Mas, enquanto essa razão se invoca para arrancar á Assembldia Constituirte a aprovação de atos que ela nem siquer
conhece e entre os quais muitos haverh condenhveis, o GovBrno Provis6rio assume ou vai assumir a obrigaçS[o de pagar ao estraqgeiro dividai que não são suas, divldas municipais e estaduais, contraidas sem o seu assentimento, sem
ciência #suae assume ou vai assumir a obrigação de pagar
tambdrn, a estabelecimentos da crddito, dentro do pais, dfvidas que tambdrn não são suas, dividas de particulares.. Paga
o que não deve, e o projeto pretende subtraí-10 ao risco de
ser, pelos Tribunais, condenado ao pagamento do que deve.
Será ultra constitucional, mas não me parece lógico.
A razão do Estado foi sempre invocada para justificar
causas pouco defensdveis.
I? a razão de Estado que mantém a censura da imprensa.
É a raz&o do Estado que impede a anistfa.
Sumariamente expostos, meus presados colegas, êstes são
os motivos porquê me insurjo contra o artigo 14 das disposições transit6rias e proporia a sua supressão.

.

143. - Inclua-se:
Art.. .. É concedida anistia ampla a todos quantos tenham cometido crimes politicos até a presente data.
Cf. emenda n. 5, da Bancada Paulista, D W o da Assembldtk, 15-3-34.
Inclua-se :
144.
Art.. . Ficam reintegrados em seus cargos, postos ou
serventias todos os que, em consequéncia das revoluções de
1930 e de 1932, foram demitidos, reformados, dispensados,
aposentados ou postos em disponibilidade, compulsoriamente,
ou sem processo prkvio em que s e lheç apurasse a responsabilidade.
Parágrafo único. São declaradcis insubsistentes os atos de
restrição ou suspensão de direitos politicos, expedidos pelo
atual Govbrno Provisório. em conseau6ncia das ditas revoluções.
@f emenda R. 190 (-4cúrcio Tdrres), Didrio da Assembléia, 22-3-34.
145
Inclua-se:
Art.. A discriminação de rendas, constante do Tit. I,
s6 vigorará a partir de 1936, s e a primeira legislapão não
se #reunir a tempo de elaborar o orçamento para 1935.
146
Aceita a emenda n. 48, inclua-se:
Art.. .. Para a primeira legislatura prevalecerão as quotas, atuais de representag50 dos Estados, Distrito Federal e
Terriurio do Acre, acrescidas de 3 Deputados para cada Estado e para o Distrito Federal.
147.
Transportem-se para as Disposipões Transitórias os dispositivos dos arts. 17 e parágrafo unico (V. emendas ns. 28 e 29) e, mantido que seja o substitutivo, a parte
fina1 do 3 2 do art . 43 (V. emenda n. 50)
148.
No art. 132 (Tit. V), substitua-se a express8o
"dois Deputados*
por esta outra
"trt3s Deputados'.
O Território do Acre j&tem dois Deputados e, assim,
verificadas as demais exigbncias teria que ser, desde Iogo,
erigiào em Estado.
Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934.
I.Mauricio Cardoso.
Adroaldo Yesguita da Costa.
Minuano de Noura.

-

.

.
-

-

--

-

-

-

-

x.

.

-

-

747
&C.
10. - Suprima-se na letra b o 5 e ~ i n t e : sem
prejuizo, todavia, da representação diplomiitica junto á Santa
SB; e admitida a colaboração reciproca em vista do interesse
coletivo.
Arts. 143 6 144. Suprimam-se.
Art. 145. Suprima-se a segunda parte : "Ficam. . competentes.
Art. 171. Suprima-se.

.

As supressões acima se justificam como medida de salvaeáo espiritual do Povo Brasileiro.
Asdrubai Gwyer
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
de Azevedo.

-

,Ao art. 6":
Suprima-se o parágrafo único que permite á lei ordinária modificar a bandeira nacional, mantidas as cbres atuais,
e criar um pa+iIhão comercial.
Justifica&ão

Não há como explicar que uma lei ordiniiria possa modíficar a bandeira nacional, que é o símbolo da Pátria, exposta a quantas modificações quantas sejam as maiorias ocasionais de cada legislatura .
Só a Assembléia Constituinte pode modificá-la. Faça-o.
se quer, tirando-lhe o 'letreiro e corrigindo a ordem das estrelas. 'i!ransmitir, porém, á Assembléia ordínáría essa autoridade é inaceitgvel e perigoso.
DesnecessBria é a criação do pavilháo comercial, sugestão sem partidários e de nenhum beneffcio para a nacionalidade.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Leoncio Galrão.
Ao art. 70:
Passe a figurar no capitulo da "Defesa Nacionalw, ou
no titulo "Das Disposições Geraisn, o parágrafo Único do núA ninguém 6 licito importar 6u produzir. no país,
mero 5:
material bélico de qualquer natureza, sem aquiescência dos
Poderes da União.

-

EstB evidentemenfa mal colocad~o dispositivo, que tem
o seu Ipgar próprio e conveniente eptre outros de inter8sse
geral.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Leoncb Galrbo.

A9 art. 17 e parágrafo único:

-

"vinte por centon, Idiga-se
Onde se diz:
cento. Onde se diz: "i 941", diga-se
1946.

-

- dez

por

Em se tratando de um dispositivo constiiucional de diffcil modificação, j6 radicado na tributàção dos Estados e dos
municipios, e da sua substituição por outro iinposto, a ser
experimentado com provável, sinão certa, diminuição das
arrecadações respectivas, a boa razão está aconseihando o
manejo, demorado e cuidadoso do maquinismo tríbutario, a]
bem e resguardo do nosso crédito e de nossa segurança econbmico-financeira .
SaIa das Sessões, 9 de Abril de 1934.
Leoncio Galráo.

-

Ao art. 19:
Redija-se assim o final:
...trinta por cento das arrecadações respectivas á União
e trinta por centci aos municipios, donde provierem.
Justificação
É da mais elementar justiça que dos impostos não traçados expressamente nesta Constituiçãa seja uma parte da
sua arrecadação atribuida aos municfpios contribuintes, que
ficam com as suas rendas dimiauidas e muitos deles reduzidos á peniliria, de modo a não poderem sobreviver legalmente.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Leoncio Galrão.

-4rt. 6"

- PsrAgrafo rlnico - Redija-se:

A lei ordinária poderá criar un: pav~lhãocomercial.

Justific~ão
O pavilhão nacional, embora criado por lei ordinária,
não deve ficar á merce de modificações.
Não foram poucas as t-tativas feitas anteriormente
para alterar a bandeira do Brasil. Não foram poucos, tambdm, os projetos disparatados, as sugestões ridfculas, as concepcdes inaceitáveis.
O sfmbolo da Pátria, tal qual se encontra, consagrado
pela nossa admira~ão,e pelo nosso civismo, 6 um gatrimbnio que devemos zelar. Não é aconselh8vel se deixe uma
porta aberta na Constituição, para discussóes estéreis em
Mrno de assunto de tão magna importancia. A fantasia esdr6xuIa ou a imaginação exaItada poder80 trazer a debate
coisas estapafurdias
Deixemb-10 tal qual se encontra- Conservemb-10 como
está, a-pesar-de n8o sm uma perfeiçao.
. Quanto ao pavilhão comercial nada desaconselha a sua
criação.
Alberto Surek.
Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934.
- Eierreira de _$ouza.

.

-

.

1. Arl. 2." Suprima-se.
Se subsistir, acrescente :
ParAgrafo b i c o . São definitivos, para todos os .ef$itos,
os limites interestaduais estabelecidos por decisões judiciárias, ou arbitrárias, terminativas dos processos, ou por acbrdos regulamentares ultimados, e na falta, os observados Rin
1 de Janeiro de 1930, quer o fossem do direito, ou apenas
de fato, extintas, portanto, todas as questões a eles referentes, quaisquer que sejam os termos em que se achem. O Qo-

verno Federal promovérá o reconhecimento, descrição e demarcação desses limites, a custa dos Estados interessados.
. este dispositivo será inclufCaso não subsista o a ~ t 20,
do nas disposigi5es transitõrias. - Levi Carneiro.
'

2. Art. 3." Substitua. Os Estados podem incorporar-se,
subdividir-se, ou desmembrar-se, para se anexarem a ou.
tiros, ou formarem novos Estados, ou Territórios, pelo voto
dos eleitores das regiões interessadas, na forma da lei federal e com aprovação da AssemblBia Nacional. - Levf
Carneiro.

3. Art. 3 .O Acreçcente: Parzígrafo. Nenhum novo Estado
ter&superficie territorial inferior a 200.000, nem superior
a 400 mil quil6metros quadrados.
Levt Canieiro.

-

4. Art. 5." Em vez de: "as suas", diga-se: "suas*.
Levf Carneiro.

-

N . 781
5. Art. 6P Substitua: O uso da bandzra, do hino, do
escudo e das armas nacionais ser6 regulado por lei federal,
e obrigatdrio, em tcoiio o Pais conforme as circunstancias nos
atos e documentos oficiais em que se exiba sfmbolo corresLevt Carneiro.
pondente do Estado respectivo.

-

6. Art. 7.", n. 1. Suprima: a defesa externa; acreacente: federais.
Levf Carneiro.

-

N. 783
7. Art. 7.0, n. 3. Substitua pelo seguinte: 3, prov0r
nos servigas de polícia marítima, e portuaria, e de defesa
sanitária geral, inclusive vegetal e animal, sem prejuizo dos
servigos de polfcia e de saúde pública dos Estados; 4, prover aos serviços de alfandegas, dc correios e tel6grafos, de
telefones interestaduais e internacionais, de rádiocomunicações, .e de navegação aérea, inclusive a s organizações de
terra. Altere-se a numeração dos incisos 4 e seguintes.
Levi Carneiro.

-

8. Art. 7", n. 5. Parágrafo iínico. Suprima-se.
Cam.eiro.

- Leví

9. A T ~ .7O, n. 6. Substitua peIo seguinte: Organizar o
plano nacional de viação f6rrea e de rodagem, coordenando

a ação dos Estados e dos municfpios, conceder ou fiscalizar
as vias fdrreas que liguem portos a fronteiras estrangeiras

ou sirvam diretamente a mais de um Estado.
neiro.

- LevZ

Car-

10. Art. 7 .O, n. 7 - Depois de - graus e ramos, diga a seriação das matérias dos cursos secundários e superior, e
as condições de reconhecimento "dos institutos desses grau3
de ensino, exercendo sdbre tais institutos a fiscalização necessária. - Levi Carneiro.
N . 787

11. Art. 7 . q n. 10, a - Em vez de - direito penal, diga
direito criminal; em vez de - Direito Civil, Direito comercial, diga - Direito Privado. - Levi Camtro.

--.

12. Art. 7". n. 10, b - Suprima-se
Levt Carneiro.

- rádiocomunicaçóes.

N. 789

13. Art. 7O, n. 10, g - Suprima colonização
clça na letra r.
Levi Carneiro.

-

-e

in-

N. 790
e&.

i - Em vez de - terrestre, maritima,
..14.-Art.ate7',-n. de10.terra,
diga - por terra ou Bgua. -

Levf Canteiro.

15. Art. 70, n. 10, 1

- Suprima-se. - LeUC

Carnei~o.

N. 792
16. Art. 7". n. 10, o
L ~ v Carneiro.
f

- Transfere-se

para a letra r.

-

17. Art. 7'. n. 10, q - Em vez de - fdrças policiais esfdrgas armadas dos Estados.
LevZ C ~ T taduais, diga
neiro.

-

-

-

-

-

18. Art. 7", n. 10, s
Em vez de
todas as matdrias,
diga - todos os serviços federais e as matérias.
Levi
Carneiro.

N. 795
19. Art. 7O, n. 10 - Acrescente : a mganizaçáo dos territórios e do Distrito Federal, 34. dos servi~osque ai man+.~VPP.

27; Art. 70, 5 7O - E m vez de - implícita, diga
plicitamente. - LevZ Carneiro.

- im-

N. 803

-

Depois de - Estados
28. Art. 8"
municípios. - LevZ Carneiro.
N. 804

--

- acrescente: e aos

- recusar 16, diga - re-

29. Art. 10, d
Em vez de
Levi Carneiro.
cusar validade.

30. Art. 10, g

-

N. 805
Suprima-se.

- Levf Carneiro.

N . 806

-

-

31. Art. 12, 5 '1
Em vez de - e na hipótese, diga
assim como na hipótese - acrescente: A Ass. Nac. elegerá
o interventor ou autorizará o Pres. a nome4-10, se necessáLevi Carneiro.
rio.

-

N. 807
32. e t . 12, 5 20 - Substitua: No caso do n. 5, 66 se
efetuará, a intervenção, determinada por lei federaI, depois
que a C6rte Suprema, por provooagão do Procurador Geral
da República, ou de qualquer interessado, declarar a constituoionalidade da mesma lei.
N. 808

-

33. Art. 12, 8 40
Em vez de - podendo, entretanto
que podem, todavla, ser temporariamente afastadas
diga
quando se tratar de corrigir atos seus. - Levi Carneiro.

-

N. 809

-

3 4 . Art. 12. 5 5O
Redija-se: A requisição da intervenção será feita ao Presidenh da Reptptlblica, privativamente, pela Cbrte Suprema quando se tratar de garantir o
livre exercfcio do Poder Judiciário, ou pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral nos casos do n. 7. O Tribunal designar6 o interventor ou o juiz, etc.
Levi Carnei~o.

-

N. 810

-

-

36. Art. 12, 5 6'
a) em vez de
decretada pelo
Poder Legisl., diga -.determinada por lei federal
acrescente-se: proporcionando ao intementor designado, se houver, todos os meios de ação necessários. - Levi Carneiro.

-

36. Art. 12, 5 6" - b) em vez de - intervir - diga
- darireiar
a intervenção; depois de - ns. 1 e 2 - acres-

--

cente-se
e 3. ; ameseente-se in-fine - para o que logo a
convocar^.
Levi Canteiro.

-

37. Art. 12 - Acr~scente-se 3. Quando decretai a
intervenção, o Presidente da República nomeará o interventor e fixará, em decreto, o prazo e o objetivo da interveneão,
e os termos em que deva ser executada. - Levi Carneiro.

-

38. Art. 12
Coloquem-se os parílgrafos nesta ordem: 40, 70, ia,23 30, 50. 6O. - Levi Carneiro.
N. 814
39. Art. 13

Levi Carnei~o.

- Suprima-se

o principio, ns. 1 e 2.

-

-

40. Art. 13, 5 5O
Acrescente-se - Todavia, poder8
ser alterada, por lei federal, sbbre parecer do Conselho Nacional, a uniformidade dos tributos cobrados pela Uniiío,
para atender a condições peculiares a certos Estados, quando
o exigirem interesses gerais-da sua população, sempre por
prazo determinado, niio supenor a um ano.
Levi Carneiro.

-

41. Art. 1 4 n. 1

Levi Carneiro.

42. Art. 14, 5

2O

- b)

suprima-se

- quaisquer. -

- Suprima-se. - Lcvi Carneiro.

- -

43. Art. 14, 5 3O
Inclua-se na enumeração dos imn
postos a alinea:
"~610squanto aos atos emanados, etc.
Suprimindo-se as tr6s primeiras palavras.
Levi Car-

neiro.
diga

-

- a) - depois de - formação - do capital. - Leva
Carneiro.

44. Art. 15, n. 1

- -

45. Art. 15, 5 2'
Incha-se na enumeração dos im;
postos a alfnea
"~810squantc aos atos emanados, eto.
Suprimindo-se as tr8s primeiras palavras. - Levi Car-

-

neiro.

-

N. 821

- Em-vezLevideCarneiro.
- "causa
- diga - em caso de morte.

46. -4rt. 16, partigrafo PLnicc

mortis*

.

57. Art. 21

carneiro.

- a)

Suprima-se

- atualmente. - Levi

104. Em vez de: dos orgarnentos, diga: das leis de orçaLevi Carneiro.
mento e de fixação de fbrças.
N. 88G

-

105. Art. 59. Depois de: Assembliria, diga Nacional,
$ 1.O Em vez de: Ass, Nacional, diga: Assembléia.

Levi Carneiro.

-

106. Art. 59, 2 . O E sem que se publique, simultaneamente, a demonstração de que o comporta o aumento da
receita já arrecadada no exercfcio, sbbre a orçada. - Levi

Carneiro.

107. Art. 60. Redija-se assim: 13 mantido o 'J'ribunal de
Contas que, diretamente, ou por delegações organizadas nos
tkrmos da lei, acompanhará, dia a dia, a execução orçamentaria.
Levi Carneiro.

-

N . 883

108. Art. 61. Em vez de: dos ministros da Cbrte Suprema, diga: dos magistrados (art. 96) .
Lcvi Ca~nelro.

-

109. Art. 62, em vez de: de que resulte pagamento a
ser feito, diga: de que deva resultar pagamento a fazer-se.
Levi Carneiro.
8 2 . O Em vez de: especialização de despesas podendo a
mesma ser motivadamente e, sempre por deoreto, diga: especialização das despesas, podendo esta ser, n~otivadamente,
e sempre por decreto.
Levi Carneiro.

-

-

110. Art. 62. Acrescente : S 2.O Nenhum pagamento salvo dos vencimentos fixos dos funcionários, se fará, antes do
empenho e registro da despesa pelo Tribunal de Contas, mediante verificação de legalidade do ato e dedução da importancia da mesma despesa, do crédito respectivo, sob pena de
responsabilidade criminal os funcion8rios que determina.rem a despesa ou efetuarem o pagamento (modifique-se a
numera(;ão dos par&grafos 2" e 40).
Levi Carneiro.

-

N. 886
111. Art. 62, §

3.O

Supr. de Contas.

- Levi

Carnei~o.

112. Art. 63, depois de

- Levi

Carneiro.

- Tribunal, diga-se : de Contas.

113. Art. 63, em vez de : tomadas dos respons&veis, diga-se: tomadas aos responsáveis. - Levi Carneiro.
r(;.

889

-

114. Art. 64 - Depois da - Tribunal, diga
de Con-,
tas supr. - que a enviará, com o seu parecer á Assembléia Nacional em vez de - tome, diga
determine, acrescente-se depois do i0 período: Até A vespera da instalacão
da sessão ordinária da AssemblBia, o Tribunzi lhe remeterá, com seu parecer, as contas do Presidente da República e dos Ministros de Estado, do penúltimo exercicio.
Lewi Carneiro.

-

-

N. 890

-

- Estados, Municí-

115. Art. 65
Supr. as palavras
pios e Distrito Federal. - Levi Carneiro.

-

-

116. Art. 66 - Em vez de
sentença judiciária, diga
sentenças judiciárias
acresc.: Se f6r transgredido o presente dispositivo, poderá o credor, sem prejufzo das san~ õ e spenais aplicáveis, promover penhora no credito orça*
mentário. - Levi Carneiro.

-

h'. 892
117. Depois do artigo 66 acrescente-se:
Art. As normas sobre a fiscalização dos dinheiros pbblicos serão extensivas a quaisquer institutos, ou estabelecimentos criados por lei, que arrecadarem contribuições obrigatórias, devendo incluir-çe n a prestaçZío de contas do Presidente da República, ou dos Ministros, as desses mesmos instiiutos ou estabelecimentos. - Levi Carneiro.

-.

K. 1.015

Ao art. 9 das Disposições Gerais:
Art.
São declarados legais, para todos os efeitos, os
limites de fato, ora vigentes entre os Estados, extintas desde logo todas as questões a tal respeito.
Parágrafo único. O Poder Executivo decretará as providência necessárias para a demarcação dêsses limites.
Justificacão

Esta emenda B da bancada baiana ao anteprojeto, e que
agora renovo, convencido d e que ela, se aprovada, como merece, representará o desaparecimento de prevenções 13 atribuições que as irritantes questóes de limites produzem
sempre.

sem que fiquem dependentes d a vontade discricionária, dos
caprichos e da fantasia dos agentes do Estado.
É preciso que as exigbncias do fisco tenham um limite
e não se entregue ao arbitrio dos responsáveis pelos destinos
administrativos das diversas circunscrições do Pais, bem
como a manifestar desconsideraçáo dos organizadores de orçamentos, a sorte de quantos têm o direito de supor que, se
não existe rigorosamente uma justiça perfeita em materia
tributária, porquê ;o imposto tem tendencia, atualmente,
para se tornar uma arma de guerra social, há, contudo, princ i p i o ~que devem nortear o legislador, para que não provoque um desequilibrio de ferças, sem atenção ao principio
geralmente aceito de que a despesa no inter6sse geral 6 o
fundamento e a medida do imposto moderno.
As necessidades do Estado tem um limite que não pode
ultrapassar para fazer estancar as fontes de onde lhe promanam os meios para a sua satisfação.
Sugar demais do contribuinte 6 asfixiá-lo, esgotá-lo. Não
B possfvel consentir que o legislador o faça quando entender,
sem freios á ganancia fiscal e sem um critério preciso que
ao menos dê ao contribuinte a esperança de, ainda que por
pouco tempo, não ser surpreendido pela insaciabilidade desnaturada desse mesmo fisco implacavel e tirano, exigente,
intransigente, revoltantemente deshumano e evidentemente
carrasco daqueles que lhe são a vida da propria vida.
A emenda contém principioç que precisam ficar expressos na Constituição, que se faz para um Brasil melhor e para
brasileiros que confiam de verdade no ideal dos que prometeram e querem implantar um regime de moralidade e de
justiça.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.-Alberto RoseUi.

-J . Ferreira de

Sousa.

.

Ao art. 66 (sentenç~,judiciárias)
I 1: É vedada a designação de caso ou pessoa nas
verbas legais, e os crdditos serão consignados pelo Poder
Executivo ao Poder Judiciário, recolhendo-se as consignações
ao cofre dos dep6sitos públicos. Cabe ao Presidente da GOrte
.Suprema expedir as ordens de pagamento, cumprindo-lhe
guardar o limite do depbsib disponivel e, a requerimento
do credor que alegar a preterição de sua precedencia, sequestrar a quantia necessária para o satisfazer, depois de
ouvido o Procurador Geral da Rapiiblica.
Justificação
A emenda completa a providência do art. 66. Fica o
Executivo com a faculdada de ordenar a despesa e a jurisdicão competente com a atribuição final de executar as suas
decisões, evitando o funesto v&so d e discuti-las quando não
podem mais ser emendadas.
Com a principal intenção de assegurar o direito de petiçBo, evitando as denegações de justiça que encontramos no
privilégio d a impenhorabilidde da Fazenda, o projeto deixanos quasi no. mesmo .vicio que quer eliminar, Sem obstar
as especificàções de casos ou designagões de pessoas, não se
faz obra'que resista aos ardfs empenhados em a l p m interêsse, aqui ou ali, e a experiência conta os conhecidos pre-

cedentes que inspiraram o projeto. Mesmo as omissões in-'
voluntárias prejudicariam o desfmio
constitucional, e é um
passo do erro ao abuso.
TambBm não se evita o inconveniente sem tirar o scríiço
do Xinist6rio da Fazenda. pois qualquer pretexto serve para
se devolver um precadrio. iludindo a garantia constitucional, para privilegiar o credor preferido.
O sequestro autorizado na segunda parte do parágrafo
nZo recai sObre receita ou renda pública, nem ofende ao
Ministério da Fazenda, pois já se faz na .sua remessa ao
Judiciário e somente contra o funcionario subordinado.
A emenda também não julga neaessário que o credor
justifique o pedido de sequestro. A notificação ao Proeurador Geral da Repmlica para c16n~ia do sequestro prevb
eventualidades excepcionais.
Sala das Sessões, 10 'de Abril de 1934.-Pontes

h?

N.

Vieira.

1.045

-

Ao art. 10, letra b
Suprima-lse a parte final que diz:
i5
"sem prejuízo, todavia, da representacão diplomática @to
Santa Sé; e admitida a colabora~ãoreciproca em visfa do
inter6sse coletivon.
Ao art. 143 -Suprima-se.
,
Ao art. 171 Substitua-se:
Será Ieigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
Sala das Sessões, i1 delabril de 1934.-Amedo C. Ptz-

-

checo.

N.

1.O46

Art. 12, n. 5, diga-se: para assegurar a obsmancia doa
princípios constitucionais mencionados no art. 123 e a exe-

aução das leis federais.

O ar& 123, a que se refere o dispositivo acima; fala em

princípios e não em preceitos.
Principiot c prcceios cmtitunonaia n80 são a mesma

musa.
Convém distingui-los.
A minha emenda, substituindo no n. 5 do art. 12 a Palavra preceitos por princtpios, quando outro @rito não tenha, colocará o dito dispositivo em harmonia com o art. 123
a que 6le se refere.
Sala das Sessões, 6 de Abril de 1934. -Cunha BfeZo.
Art.
n. 10:
Redija-se assim a letra a: "direito civil, direito comercial, direito penal, direito aéreo e s6bre os respeotivos processos".
Suprimam-se a .segunda parte da letra d, das palavras :
"e processo em dianten e toda a primeira parte da letra r .
?O,

A justificagão destas emendas. está contida no dfbourso
que, hoje, pronunciei na AssemblB~a.
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1934.-Sampcrlo Costa.

-Gdis Nonteiro. - AntBnio Machado. - Valente d e Lima.
Guedes Nogueira. - Izidro de Vasconcelos.

Buprima-se a segunda parte do § 3" do n. 7 do art. 12,
das palavras: "ou havendo atrazo", em diante.

A jil.stificagáo desta emenda foi feita verbalmente, em
discurso hoje pronunoiado no plenário.
Sala das Sessões, 2 de Abril de 1934.-Sampaio Costa.

-

-

4 d i s Monteiro.
Antbnio Machado.
Valente de Lima.
Nogueira.
Izidro de Vasconcelos.

- Guedes

-

Art. 7', 1 7O, redija-se assim: "Cabe á Uniáo, em geral,
'todo e qualquer poder, ou direito, que lhe não seja negado
por cláusula expressa, ou implfcita, contida nas cláusulas
expressas desta Constituição."
A justificapão da presente emenda encontra-se no discurso por mim pronunciado na sessão de hoje.
Sala das Sessões, 2 de Abril de 1934.-Sampaio Costa.
.-G6i.s Monteiro. - AntBnio Machado. - Valente de Linur.

-Guedes Nogueira. - Izidro

de Vasconcelos.

-

Art. 19
Substitua-se pelo sguinte:
"Quaisquer outros impostos não mencionados nos artigos 14, 15 e 17 serão da compet0ncia privativa da União, que
entregará, at6 o segcndo trimestre do exerclcio seguink,
quarenta por cento das arrecadapões respectivas aos Estados.
Parágrafo finico. A falta de entrega regular da parte
.devida aos Estados tornará; desde logo, inexigivel, nesses
mesmos Estados, o imposto correspondente."
J . r tif icação

A justificapão da presente emenda encontra-se nq discurso por mim pronunciado na sessão de hoje. Aproveita-se
uma emenda do Deputado Levf Carneiro.
Sala das Sessões, 2 de Abril de 1934.-Sarnpalo Costa.
-Gdis Montetro. - Antonio Machado. - Valente de Lima.
Guedes Nogueira. - Izidro de Vascoyelar.

Substitua-se o a 3 do art. 7' pelo seguinte:
prover 808 80rvigos d a Policia Marftima e Portuti.xis, sem prejufzo dos sorvlgoa policiais dos Estados; de defesa
-.sanitária gero!, do ulfundegas e entrepostos."
"3)

O projeto lnolue nesse inciso, serviços que s6 a Uni30
.pode exccular (pollclt~maritima e portutiria, defesa sani'tária geral, nlfandegas, entrepostos) outros que poderiam
ser objeto de concessão, mas, que devem ser oonservados ço.mo monop6lio fodoral, (correios e tel6grafos) e, finalmente,
.outros que a Unillo poderi. executar diretamente (telefones,
*cabos submarinoe, navegõ(i80 aérea e suas organizaç5es em
.terra). Em relagiio 5 navegagilo aerea, ficaria a Uniao sem
:autorização para outor8ar cr terceiros concessões ou licen. ças para roalizlla.
Por 8sses motlvbs, restringi o incíso 3, do art. 70 aos
-serviços que 86 a t'nllio deverá realizar e que carecem de
disposi~ões ospoolalr ortabelecendo essa condição. Os ou-tros servicos ali monclonadoe passaram a ser objeto de no.VOSincisos, QUO proponho sejam acrescentados, matéria da
-emenda iiI.
Sala dna &seiias, i 0 de Abril de 1934.
Oscar Weim-

-

xhenck.

N.

1.062

Subslitua-80 o lncleo 6, do art. 7O, pelo seguinte:
"6) concodcr as vim ferreas que liguem diretamente
-portos marltlmoii a fronteiras nacionais, ou sirvam a y a i s
.de um Estado, nubmebndo ae atuais, i sua fiscalização.

Justificação
A disposigão ernandnda 15, a meu ver, a que deveria ser
mantida' na Constltuigílo, pois, dela resultaria 'a federalização de toda c rbdo ferroviiria brasileira, medida de grande
-alcance como fator da unidade nacional. O regipie que a
disposição do projota ostnbelece 6 o que vigora com grande
--vantagem para o bom público, na Repilblica Argentina.
Infelizmente, a medlda encontrou grande oposipão em
-diversas bancadas. Por bsse motivo, proponho a nova reda&ão acima, para o fnafso em aprhço, redação que foi suge;rida pela bancada paulista, em' conversações que têm havido 6 procura de uma ooordenação de esfor~osque reduza o
,.número de emendas e assegure a aceitação das mais importantes. Faço minha o. sugesao paulista e' a trago, tal
como a vi redigida, t i consideraçao da AssemblBa. Com essa
..redagão, o grande objetivo, da disposiqão contida no projeto, não ser& aloancado, mas, será um passo á frente, no
'bom sentido.
Oscar WeinsSala das Sessdes, 10 de Abril de 193i1.

-

Accrescentem-se entre os incisos 6 e 7, do art. 70, a s
seguintes disposições :
a) " .. ) explorar, em todo o território nacional, os serviços de comunicações postais e telegr&ficas, bem como,
quando para uso do público em geral, os de radiocomunicações ."
b ) "...) autorizar o aterramento, no litoral do pais, d e
cabos submarinos, nacionalisou estrangeiros, destinados a
comunicações internacionais. "
c) "...) autorizar a exploragão de linhas telefdnicas interestaduais ou internacionais, bem como, do serviço radiotelef6nico internacional. "
d) "...) regular a circulação das aeronaves e a explo-.
r a ç ã ~das linhas aéreas, quer nacionais, quer estrangeiras,.
em todo o espaço adreo correspondente ao território nacional, bem como o estabeiecimento e a exploração das organizações em terra, para os serviços aeronáuticos, em qualquer ponto do pak."

.

Justificaçdo

Esta emenda é complementar do outra, (I), que propfis
á Assernbldia, modificando o inciso 3, do art. 7. Com efeito,

ela define o modo pelo qual a União deverá prover aos serviços de correios, teldgrafos, telefones, cabos submarinos e
navegação aerea, serviços que deixarão de ser referidos no
aludido inciso, se aquela emenda for adotada.
0s nwos incisos a) e b), caracterizam o monopólio da.
União, na execução dos serviços de correios e teldgrafos e,
bem assim, quanto aos de radiocomunicação, desde que aplicada a6 uso do pfilicp, nc> tefit6rio nacional. 13 a. orientação a que obedeceram os- decretos do Governo Provisório,
ns. 19.881 e 20.047, respectivamente, de i7 de Abril e 27
de Maio de 1931. É a orientacão conveniente ao interkse
nacional, que deve ser mantida na Constituição.
O3 serviços de correios e de teldgrafos, interessandm
todo o pais e sujeitos a convençOes internacionais, não podem deixar de ser da compet8ncia da União, porque de ou-.
tra forma perderiam a unidade regulamentar e administrativa necessária á sua eficibncia; porque, a União os executa
sujeita aos grandes onus que Ihes impõe a manutenção d e
linhas deficit5rias, mas, indispensáveis, não sendo justo quct
outras entidades viessem a concorrer com' ela. desfalcando-Ihe a renda das linhas produtivas. Os concurrentes drr.
União. na execução dos referidos serviços surgiriam como G B
"outsider~"OU "navios vagabundos", na marinha mercante,.
instituicão danosa e condenada, porque exerce uma competição, justamente, consider&da desleal e ilegitima.
O novo inciso a ) , estabelece o monopólio da Unilo. O:
novo inciso t), só prev8 o aterramento de cabos subm'ari-,
nos destinados a comunicaç5es com o exterior. H&,além
desses incisos novos, a emenda que proponho ao Q 3O de
art. 70. (vide emenda VI), que obedece á mesma orientação.
Quanto ás linhas telefdnicas, o novo inciso p ~ o p o s bc ) ,
lim'ita a atuaçzo da União, aos casos de comunicações interestaduais e i~ternacionais. %a nova disip~si$ão pro-

- 181 posta obedece á orientação geral, em relação ás comunica+ões ferroviárias, fluviais e lacustres, que iortenessam a
mais de um Estado ou que visam pafses estrangeiros. 12 a
.orientação que ditou o decreto do Governo Provisório n.
-19.883, de 17 de Abril de 1931.
O novo inciso proposto, (à), refere-se á navegação aBrea e está redigido de forma a fazer desaparecer qualquer
dúvida quanto á competi?ncia da União, na matéria, ddvida a que já me referi na justificação da emenda I. Dêsse
modo pode-se fazer desaparecer do inciso 3, bem como da
alínea i, do inciso 10, do art. 7O, as referencias feitas tí
navegayão aBrea e suas organizagões em terra.
Evidentemente, o propúsito do legislador constituinte,
por f6rqa da prbpria natureza dos serviços de navegação
aerea, tem de ser o de reservár para a União a crompetência privativa para legislar s6bre essa espdcie de comunicações e transportes e para regular e controlar a respectiva
explorar50, em que o COnCuiSo da iniciativa privada deve
ser aproveitado, imprimindo-lhe uniformidade em todo o
pais, sem prejuízo do auxilio financeiro que lhe possa advir dos Estados.
Sala das Sessões, 1 0 de Abril de 1934. - Oscar Weimchenck.
N. 1.064
Suprima-se da alinea b, do incho 10, do art. 7 9 a pa.lavra "radiocomunicações*.
-4crescente-se no inciso 10, do art. ?O, a seguinte nova
alfnea :
" ...)
Comunicaçóes postais, telegraficas, telefdnicas.
interestaduais e internacionais, radiotelegráficas, radíotelefbnicas e outras quaísquer modalidades de radiocomunicações ."
JustificaçiZo

-

O projeto emendado estabelece a competência exclusiva
da União para Iegishr sobre radiocomunicações sem fazer
qualquer referhcia ás comunicações postais e a outras espécies de telecomunicações.
Essa falha j A foi notada peio ilustre constituinte doutor Augusto de.Lima, que enviou á Mesa entre outras-emendas, gublicadas, sem n.Smero de ordem, no "Diário da Assembl6ia Racional", de 18 de Março Último. a que propõe,
exatamente, as mesmas provid&ncias que acima recomendo.
'Reproduz0 o que propbs o Dr. Augusto de Lima com satisfação e a honra de apoiar sua iniciativa e com objetivo de
.completar a seria de providências relativas aos serviqos de
comunicações postaes e telegráficas, e de radio-comunicagões,
que recomendo, nas diversas emendas que submeto B apreciação da AssemblBia.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
Oscar Weinschenck.

-

Substitua-se o disposto na letra 2, do inciso 10, do artigo 70, pelo seguinte:

- i82 -

!

"i) construção, aparelhamento e exploração de portos,,

circulação marítima e rodoviária, circulação intew,st&uaI:
e internacional ferroviária, fluvial e lacustre. "
Accrescente-se no inciso 10, do art. 70, mais a seguintealfnea :
". ) sistema de pesos e medidas. "

..

A disposição emendada dá á União, a competência ex-clusiva para legislar sbbre a circulação interestadual terrestre, marítima, fluvial, lacustre e abrea. Parece-me, em:
primeiro lugar, que essa competência deve ser estendida 6.
circulação internacional. E m segundo lugar, quanto 9, cir-culação rodoviária, marftima e ahrea, julgo T e a competência da União, para legislar, não deve sofrer a restrição,
que o dispositivo em apreço estabelece,
circulação interestadual.
Em relação á circula(ião marftima e ahrea, não há necessidade de justificar meu ponto de vista. Mencionarei
apenas, que da alfnea emendada, retirei a reiergnoia á circula~ãoabrea, em virtude de haver proposto, em outra
emenda, (emenda III, letra d ) , dísposição especial sbbre.
esse moderno e promissor sistema de transporte.
Quanto á circulação rodoviária, porém, parece-me conveniente fazer observar, que com o desenvoiyimento das estradas de rodagem, 6 de se esperar e desejar que, dentroem pouco, não haja estrada alguma isolada denfio de um
Municfpio ou Estado e sim uma grande rêde, em' que a-tarão completamente articuladas, as rodovias nacionais, estaduais e municipais. Muitas viagens interestaduais se h8ode realizar por itinerários, que abrangerão trechos dessasdiversas rodovias. Nessas condições, não 6 conveniente, nem
razoável, que o automobilista fique sujeito, em tal percur-so, a, vários regimes de cirouEição, o que, certamente, sucederá çe não se reservar para a União, a competência exclu-siva de legislar sbbre a espécie de circulação em causa,
Alias, a tendência moderna 6 francamente para a uniformização internacional do regime de circulação rodoviáriae o Brasil h signatário de uma convenção com esse objetivo.
Alem de atender aos dois propósitos expostos e justiti-cada, com a nova redação proposta para o dispositivo emendado, retira a referência ao sistema de pesos e medidas, quenão fica bem dm uma alfnea em que se trata de circulação.
A competência exclusiva da União para legislar sdbre pesos
e medidas ficar8 estabelecida na nova alfnea, que proponho,
para o inciso 10, do art. 7 O .
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
Oscar Weint--

-

-

chenck.

N.

1.066

Acrescente-se, entre os $$ 20 e 30, do art. 70, o seguinte
novo parágrafo :
"8.. - Os Estados poderão estabelecer, dentro dosrespectivos territórios, instalações para radiocomu~ca~~es,
que s6 poderão ser utilizadas em seu serviço oficial.

.

O projeto emendado não contém disposição alguma prevendo o estabelecimento pelo Estado de instalações para
radiooomunic8ções oficiais, de interesse administrativo, d6sses Estados, providbncia s6bre a qual, no entanto, dispõe o
decreto n. 20.047, de 27 de Maio de 1931.
Com a emenda que proponho, procuro preencher a lacuna. Mantenho a restrição estabelecida n&se decreto (artigo gO), quanto á utilizwão das referidas instalações, mas,
respeitando o sentir de grande núsero dos constituinteaq
suprimi a condição de prdvia permissão da UniBo, para que
essas inst.l@es possam ser estabelwidas.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
Oscar Weinr-

-

chenck .

1.067
Substitua-se o 5 3O, do art. 70, pelo seguinte:
"f 3 O
A União poderá conceder, a titulo precário, a
individuos, companhias e wrporagóes nacionais, em qualquer parte do pais, o estabelecimento de instala~õespara
radiocomunicaçóes, desde que estas se destinem exclusivamente a prover 8 segurança, orientação e administragão do
tráfego, nos transportes adreos; ao estabelecimento de c+
municações de inter&sse privado, com localídades não servidas pelo teldgrafo, ou pelas instalações de radiocomunicação da União; ou, ainda, á recepgão, por empresas de publicidade, do serviço de imprensa, transmitido do exterior,
ou pelas estagões da União."
N.

-

Justificação

E s k emenda B umi3 consequencia da orientação que d e
fendo, quanto ao monopblio que deve ser reservado para a
União, em relação aos serviços de correios, teldgrafos e de
radiocomunicações, com que justifiquei a emenda (m).
Com a nova redação dada ao 5 30, desaparece a faculdade que o projeto dava á União de conceder aos E s v o s e
a partiwlares, para a execução dos serviços de correios e
teldgrafos em ccwourrI3ncia com os que ela mantém, mas,
fica prevista, a hipbtese de instalações para radiooomunicações, destinadas a serviço especial, que no decreto número 20.047, de 27 de Maio de 1931, 6 denominado "serviço
interior limitadon e cujo concessão, a titulo precário, a
particulares, está admitida no art. 10, desse decreto, em
determinadas circunstancias.
A facu1dade.concedida aos Estados, pelo f 3 3 do artigo
70, de proverem aos servigos de correios e teldgrafos, em
seus territbrios, em caso de falta ou insuficiencia dos Serviços da União, não pode ser mantida com a plenitude com
que se 113 no projeto, da qual resultariam, oertamente, mnflitos e a desorganização desses serviços. Contudo, quanto
ao serviço telegráfico e tratando-se de localidades não servidas pelos teldgrafos da UniBo, aquela faculdade p& e
deve ser mantida. Com Bsse fim, proponho um novo p d grafo ao art. 70, como se v4 na emenda (Vn), por mim
apresentada.
Sala das sessões, 10 de Abril de i934. - Oscar WeiMchenck .

Acrescentem-se, entre os $8 3O e do, do art. 70, os seguintes novos parhgrafos :
(a) "8.. . 13 facultado aos Estados, com pr6uia autorização da União, o ,estabelecimento, de Iinhas telegráficas,
para uso ptiblico, dentro dos respectivos territórios, serarindo a localidades ainda não providas desse serviço, pelas
instalações da União, e at6 que possa esta, encampar aquelas linhas, incorporando-as i4 sua rede telegráfica.'
(b) "5.. .
As linhas telegráficas das estradas de
ferro, destinadas ao servigo de seu tráfego, continuarão a
ser utilizadas para o serviço público em geral, como linhas
subsidiárias das da rede telegráfica da União, sujeitas nessa
utilização, 6s condições estabelecidas em lei ordimlria."

-

-

Jicstificaçiio

Com essa emenda proponho acrescentar como parágrafos do art. 70, duas disposições, que constituem exceçóes 6
críentação geral adotada em emendas anteriores, por m'im
apresentadas, e relativas aos serviços telegráfico e de radio comunicações
A disposição (a), previ2 o provimento, pelos Estados,
ao serviço telegráfico, para uso palita, estabelecendo as
cond~çõesem que isso se pode dar. f a dí6posigBo que se
encontra no final do 5 3O, do art. 70, do projeto emendado,
modificada de acbrdo com aquela orientsç%o geral.
A disposição (b) prevé, como 6 indispensávei, a continuação da utilização -das linhas telegráficas das estradas
de ferro, para o semgo p&lico, como se fiz hoje, com
grande vantagem, ampliando a rbde telegrhfióa nacional.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
O s c a ~Weins-

.

chenck.

-

N . 1.069

Suprima-se, na letra a do inciso i0do art. 13, a palavra

"taxasn.

Jtwtifkaçlio

A meu ver, a palavra "taxasw está impropriamente co-

locada entre os "tributos" a que se refere a alinea a do inciso
10, do art. 13. A taxa é prego de serviço prestado e como
renda federal est8 compreendida no inciso 2O, do mesmo
artigo.
Sala das sessóes, 10 de Abril de 1934. --- Oscar Weinschenck.

N. 1.070
~ccrescente-seentre os arts. 59 e 60, o seguinte artigo
novo :
A fiscalização financeira dos serviços públicos
"Art.
autbnomos seri feita pela forma que for prevista nas leis
que os estabelecerem".
JustZfica&
13 indispemável prever que o Governo venha a subm'ebr
um grande niímero de serviços piiblicos, hoje diretamente
administrados, ao ,regime de administragão auMnoma Com
efeito, a autonomia administrativa e finanoeira de certos

.

.serviços púbIicos, principalmente, daqueIes que Gni nitido
caráter de serviços industriais, 6 o recurso de que se tem
valido vários governos, para 18es dar eficiência comparável
á dos servigos similiares, executados por empresas privadas
Se 6 certo que a necessidade de fomentar o desenvolvimento
incípiente do pais, 6 uma das causas do regime deficitário
de muitos ,serviços públicog, Mministra&ras, diretamenta,
pelo poder pSiblico, não 6 menos certo que outras causas há,
que são removíveis e que poderosamente concorrem para
manter esse regime e roubar a tais serviços a desejável efici8ncia. Entre essas outras causas podem ser mencionadas
as seguintes :
a) influencia da polítlca perturbando a abinistraçáo;
b) a discontinuidade administrativa;
c ) as garantias e regalias excessivas, dadas ao peçsoal,
com prejuízo da discíplina;
d ) 6rbita de ar30 dos administradores, muito restrita,
amarrada ás exigencias da contabilidade pública;
e) dependencia de resoluções superiores, em regra e
inevitavelmente demoradas, quando não tomadas já fora da
oportunidade.
Por isso, o Lstado, foi sempre, considerado um mau
adrninístrador .
A autonomia administrativa e financeira dos serviçoe
públicos de caráter industrial, posta em pratica, em vários
gafses, veio dar com aquela noção, por terra, pois. a experihncia tem demonstrado que tais serviços se transformam
rapidamente, passando a funcionar em condições de eficiencia, economia e perfeição, que exeedem ás que empresas privadas tem alcançado.
Na Alemanha, as vras fdrreas do Estado, obedecem, de
há muito, a essa organização especial. A autonomia administrativa e financeira dos serviços rodoviários, B a regra
na maioria dos Estados Norte-americanos, no Canadá, no MBxico, na Argentina, na Inglaterra, na Itália, em Portugal e na
Nova Zelandia. A "Azienda Autonoma Sfafalo dena Stradaw,
tem produzido tais frutos na Italia, que o fascismo a chama
de "genial criação do regimew, a-pesar-de nPo ser criação
original. En Portugal, a "Junta Autdnoma das Estradas",
criada a titulo de ensaio, para realizar parte do pr'0gmIm de
renovação rodoviária, tais frutos produziu, no decurso de 20
meses, que acabou adquirindo fóroa de 6rgKo definitivo,
dando por terra com a antiga repartiçno de estradas, dependeocia do KTinist6rio de Conpnica~b$s.
Entre nbs, foi esse o regime admrnistrativo reiomendado
por Sir Otto Niemeyer. em seu relatbrio, par8 as vias f6rreas administradas, diretamente, pela Uniao, pesada 0 constante carga, sdbre o orçamento nacional.
,São essas razões por que disse ser indispensbvel prever a adoção do regime de administragão autdnoma, evitando que a nova Constituição, por disposições taxativas que
contenha, impeça a implantação desse regime salvador.
Com a emenda proposta, procuro deixar prevista a adoção do aludido regime, e ao mesmo tempo permitir-lhe o
funcionamento retirando os servigoç a Ble syjeitos da fim1izagl;o financeira regida peIo capftulo VI, d o projeto em
apreco, que não Ihe é adequada.
Sala das Sessões, 10 de -4bril de 1934.
Oscar Weins'chenck.

-

Ao art. 58, 5

1.O

Suprima-se o vacábuIo "ptíblicos".
Justificação

É emenda de redação. O poder pú3lico não vai pagar
funcionários que não sejam seus. Demais, fala-se em "quadro de funcionáriosn; portanto, s6 se pode referir a f~ncionarios pbblicos. Na lei devem evítur-se as palavras sup6rfluas.
Lino & Mora*
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1834.
Leme.

-

N. 1.117

Ao art. 58,
"cobrir-se-o".

§

35 letra b : Substitua-se: "ooorrer au" por,

apenas emenda de reda~ão.
Sala das Sessões, 12 de Abril le 1934.
Leme.
É

- Lino de Mmab

3. 1.413

-

Ao art. 59: Substitua-se o principio do artigo por
vedada a concessão de créditos ílimftados*
salvú em:
caso de guerra*.
Justificqão

-

?I"

-

Porque precizar-se
"2 d a d o á Assemb16ian? Se o.
intuito B permitir ao P d e r Executivo o que se nega 4 A s .
sembléia, náo está certo: o principio deve ser um sb. A
exceção consignada dispensa justificativa.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Lino & Yorabb
Leme.

-

N. 1.119

Ao art. 62 'j 20: Subotítua-se "podendo a mesma espe-,
cjalização sern, por
"que poderti ser".

-

Jus t ificaçdo
12 emenda de redacão, visando evitar que se repita @
vúca2;ulo "especializriçãoWtão perto de outro.
Sala das Sessões, 12 de Kbril de 1934.
Lino de Moraia
Leme.

-

N. 1.120

Ao art. 65 : Suprima-se.

É muito grave a provid8noia consignada no artígo. B
:
nada justifica.
Sob a ameaça de ser eansiderada nuIa a transapão. quem
se abalançará a fornecer dinheiro ao poder pú51ic0, ou acomprar-lhe os titulos de divida?

No artigo 124, já se co-nsigna a proíbiggo de o Esiads
ou o Município contraIIrem emprestimos, sem permissão d~
Conselho Federal. No art. 12, n. 6O, se permite a intervencão no Estado, e, no art. 125, nos municipios, para reorganizar-lhes as f i n a n s .
Sala da8 Sessões, 12 de Abril de 1934. - Lino de Mo~ais:
Lem
<.!

.

N.

1.183

Aorescente-se onde convier :
"Art.
Os empreendimentos nacionais de navegs~ã6
aérea, civis e conierciais, em todas a6 suas modalidades e.
utilizações, são isentos de impostos e .tauw, de qualquer natureza, federais, estaduais e municipais, quer diretos querindiretos, salvo do imposto sbbre a renda", mja porcentagem a União determinará segundo as circunstanciaa.
O vulto dos mttltiplos interbsses nacionais ligados d i r e
tamente á questão dos transportes e das comunicaciões define
por si mesmo a atenção espeoiaIfssima que ela deve merecer do legislador pátrio. ,
Poucos Estados do universo possuem rniperfiiiie territoria1 tão vasta quanto a nossa, e menor naímero ainda é Iimftrofe com tantos outros como o Brasil.
As dificuldades de transporte e de comunicações rápidas entre os diversos pontos do território obrigaram at6 &
fazer com que a Iei entrasse em vigor por perfodos diferent-es nas várias zonas distantes da Capital da Repiíblica (3 a
100 dias) devido exclusivamente 6 deficidncia de meios u l t a
rilpidos de transporte.
Os economista8 reconhecem que 6 in?precindfvel pam
n erpansiio da riqueza, meios de tránsito fácil para os artigos dos centros produtores alcançarem os centros de consumo.
Os sociólogos apontam o perigo que representa para a
unidade do País o isolamento em que vivem largos trechos
do nosso hiritereanà.
As classes armadas reconhecem que a aviação 4 a arma
para a defesa nacional no futuro.
O valor da reserva adrea de uma n a ã o reside na sua
aviaçõo comercial, e esportiva, entretanto, no Brasil a segunda quasi não existe e a primeira, nao podendo manter-se
com os próprios recursos, tem-se visto na contingbncia de.
apelar para a mão pública estrangeira, afim de obter subvenções diretas 'ou indiretas nos países produtores de material
aeronáutico.
Assim, não será veleidade querer fazer do nossa Estade
um pais essencialmente aeronButico, mas apenas uma necessidade que temos o dever de prover.
Por dous modos poder-se-ia chegar ao mesmo objetivo:
o Govêrno subvencionando as linhas a8reas e os adro-clubes,
ou esta Aissemb16ia concedendo ampla isenção de impostos e
taxas B navegação a6rea nacional. Deixar ao crjt6rio dos
futuros govbrnos a subvenção das linhas é correr os riscos
de solução de continuidade dqs empreendimentos aeron6utiaos, com cada mudan~ade orientação administrativa.

Por outro lado, ficariam as unidades da Federação, e os
.pr6prios .Municipios, com a faculdade de poder onerar, dentro das esféras respectivas, todo empreendimento de cunho
nacional, isentando apenas aqueles que tivessem caráter re-@onal, com grave prejuízo para a comunháo, e beneficio
exclusivamente local.
Assim, para melhor e mais acertadamente atender a
uma necessidade nacional> solucionando em definitivo a
questão, propomos a emenda wpra que, al6m das exuberan'tes justificativas já apontadas, comporta aigda as seguintes
ponderações :
a) em todas as partes do mundo a avia~âocivil 13 ccm.siderada de utilidade pública e recebe os favores oficiaxs
para poder desenvolver-se &cazmente;
b ) igualmente as linhas comerciais de navegação a6rea
são 'deficitárias e s6 se mantêm com a ajuda oficial, direta
.ou indireta.
A emenda ora apresentada visa a conaessáo de um favor
amplo ás aviações civil e comercial e, prevendo que dentro de
um futuro remoto os empreendimentos aeronáuticos passam
vir a ser remuneradores, estabelece a obrigatoriedade do pagamento d.0 imposto s6bre a renda, ficando, destarte, os gavernos vindouros com a facilidade de elevar a quota do
referido imposto para os aero~arios,caso venha a ser de
futuro rendoso o emprego de capitais em tal ramo de atividade.
Sala das Sessaes, i i de Abril de 1934.-Ricarüo dlachaüo. - Adolfo XMIder.
Alexandre S2nZiano Junior.
Abelardo Marinho.
Guedes Nogueira.
Pedro Rache.
F m n d o Magalues. - Euvaido Lodi.
Rocha Faria.
Xavier de Otiveira.
J . Ferreira de Soma
E d w da
Situa Carvalho.
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-
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N. 3 .i86

Ao Preambulo
Diga-se, ao inv6.s d e Reptiblicd dos
Estados Unidos do Brmsil, Reptiblica Federativa do Brmii.
Jwtif&açáa

Insisto em voltar sbbre a emenda que tive a oportuni.dade de apresentar ao anteprojeto, sob o n. 386, renovando-a
com relação ao substitutivo: suprimir a expressão Estados
Unidos. Igual ponto de vista tiveram os autores das emendas
nç. 410, 1 .i92 e 1.216, formuladas ao anteprojeto, e bem
assim o ilustre Deputado Sr. Fernando de Abreu que, robustecido por segura argrirnentac;ão, sugeriu ao Projeto
.Constitucional essa mesma f6rmula tal como consta da emen-da n. 113. Subscrevo inteiramente as razões em que fundamentou essa idéia e dispenso-me, assim, de elaborar uma
,justificac;áo que teria de ser calcada em suas palavras. Li-mfto-me apenas a acrescentar que a denominação .de E s t e s
Unidos do Brasil, por seu enunciado, parece encerrar a idéia
de que a existhncia politica do Brasil foi posterior á deseus
Estados isoladamente tal como se verificou em reIaçao 4
grande Nação Americana, o que seria, como vemos, um
grosseiro Brro histõrico. Fiquemos, pois, com a denomina.cão, pura .e simples, que nos Iegaram as nossos descobridores
-e primeiros colonizadores, depois de haverem denominado 8

- 189 estas plagas de Terra de Véra Cruz e Terra de Santa Cruz,.
seio da Fé que Ihes iluminava o espirito, fazendo-lhes ante-,
ver o futuro grandioso dos destinos que lhe eram reservados.
8ala das Sessões, 10 de Abril de. 1934.-Leáo Sampaio..

.
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Ferreira de Sousa.
Pontes Vzeira.
Xavier de Oliveira.
Jeová Nota.
João da Silva LeaZ.
Luiz Sucupira.
-Prado Relly.
Figueiredo Rodrigues.
Arruüu Falcão.
L e m r u b m F%Humberto Mou~a. Fenzandes Td w a .
lho.
A& Santpaio.
eweira Late.
Mário Manhães.
Arnuido Bastos.
Ma~tins.Véras.
Luiz Cedro.
Ydh4
Domingues.
Guedes Noguezru.
Osdrio Borba.
BmetoCampelo.
Pedro Rache.
Arruda Cantara.
Augusto Cavalcanti
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N. %.i89
Ao art. -ie,do Titulo I, redJ %-se:
"A Nação ~rasileiramant4m como forma de govdrno,
sob o regime representativo, a República Fede~ativa,constituida pela união dos Estados, do Distrito Federal e do Terri-.
tório do Acre."
Jwtificqho
Ao discutir-se igual texto, quando da Assembléia Nacional Constituinte de 1891, a expressão "perpétua e indissolú-.
veln, foi também criticada. Aos constituintes parecera, no.
dizer de João Barbalho, "uma frase sem efeito práticon ou
um "compromisso de natureza absoluta, impróprio de f6rmuIas polfticaç e cuja eficacia vinha de logo desmentida pelas
revoluçõesn. (Const, Fed. Bras, Commenis, pag. 10, da edlgão de $902.)
Comentando as emendas que - F B ~
Aquele tempo, 6Sr. Carlos Maximiliano, aliás o atual Presidente da Comispue elaborou o substitntivo ao anteprojeto d6.
são dos 26,
Itamarati, - d ~ que
z essa 26rmnla "foi combatida na Constituifio como cerceante do direito soberano que tem os cidadãos, de organizar diferentemente o Pais, no futuro. (Commentarios A Constitui~iioBrasileira, ed. de 1918, n. 97, página 120.j
O Apostolado Positivista, conforme se ver&dos Anais doCongresso Constituinte, vol. I, Apdndice, nos moldes da doutrina de Augusto Comte, que defende a organizaçilo das pequenas nacionalidades, pleiteou a expressão desses dizeree.
E, como parecia que a proposigiio sociocr8tica implicava num
estimulo separatista, houve por bem a Assembléia Constituinte conservar s fdrmula, tal gual se reproduz ainda agora,.
fórmula que o rlltimo comentador reconhece como "arro~ada
e presunçosan.
Entende João Barbalho que o Congresso, preferindo tais
palavras, fez bem,
Remata: "E assim o registo, no art. 1". desse grandiosocompromisso de perpetuidade .e indissolubilidade de uma
união destinada a dar-nos "um regime livre e democr~ticow,
não ficou sendo ma1 cabido, nem iniítil, mas antes traz a sua
vantagem. Éle lembra que a união faz a fOrga,
que sem
ela os Estados caminharão fataln~entepara a sua ruina ecom ela teremos, na frase do célebre magistrado norte-ame-ricano, Estados indestrutfveis numa União indestrutivel(Chase op. cit., pág. ii."

-

-

-

Nobilissimos, incontestavelmente, os intúitos dos Congressistas de 1891. Mas nem por isso a fórmula oon,vém num
texto consLitucional. Os motivos que então alegavam, as possfveis "veleidades &eparatistasn,a que alude J. Barbalho, não
são menores hoje do que Aquela Bpoca. Antes pelo contrário.
E parece-nos que tais palavras, em vez de cimentarem a
'União, como era de pensar, servem de estfmulo tí afoiteza de
alguns que fíngem não compreender a realidade brasileira.
Pais de pequena produção, de economia semicolonial, de,pendente da bolsa dos povos imperialistas, com uma exporiatsrção caracterizadamente agrioola e esta mesma exprimindose, no seu maior valor, pela monoculturs, descerrar os laços
da União, 6, de fato, "caminhar para a ruina", 56 os c6gos
não verão. Ontem era a borracha; hoje é o cafB. 'Aquele
groduto, no entretanto, já desapareceu praticamente do mercado. E a imensa região amaztlnica, com a sua hevea nativa
batida pela concorrência dos seringais industrialmente plantados nas possessões inglesas e holandesas do Oriente, perdeu
a sua significação comercial e eclipsou-lse, momentaneamente,
como elemento canalizador de rendas para o erhrio.
Não B possivel negar que o café, o qual f~ a grandeza
de São Paulo, e que drena para o Tesouro Nac~onala malor
quantidade de ouro, vai encontrando, nas nações impor$doras, már vontade crescente. Tornam-no quasi profbiti~o
Mesmo nos países que mantém conosco as melhores relagoes
e que derivam para aquf os seus naturais desocupados, encontrando uma nova pátria, com direitos civis amplos e !=ilidade de obten@o de quasi todas as prerrogativas polfticas.
Em primeiro lugar, B mistBr proclamar, mesmo na América do Sul temos concorrentes poderosos. Exemplo: a Co16mbia. No centro do continente. as repúblicas produzem
também o ouro negro. E, mais ao norte, o Méx&o possue as
suas culturas. E o que isto, na crise 6ltima, significa para
n6s, para a nossa economia, desnecessário 6 encarecer.
Ademais, na Europa consumidora, a tenddncía é para
zestringir a. importação do nosso produto. Não pela prefe,rencía a qualquer outro. Mas pela razão, simplfssima,aliás,
de que as nações compradoras são, geralmente, colonizado=as: têm extremas possessões na Asia e na Africa. E como a
famosa rubiácea passou a ser de oonsumo universal, estimu.Iam as plantações coloniais, com isengão de direitos, eb.,
dando, naturalmente, preferência ao fruto dêsse trabalho.
Sobrecarregam as tarifas o café estranho, sob a alegativa
de que não 6 "artigo de primeira necessidade", considerandoJhe o consumo como um luxo. E mesmo, ao grava-lo pesadamente, naIgurnas partes, reservam o produto da exorbitante
.tributação ao desenvolvimento e proteção da lavoura caféeira
eolonial .
De sorte que a prosperidade que usufruem São Paulo,
Minas e Espfrito Santo, com a exportação do café, *encontrase ameagada, podendo, até mesmo, sofrer, num futuro não
~ e mto,
o um verdadeiro colapso.
S6 a União, firme pelo consenso geral, arraigada, espon.taneamente, no coração e na inteligBnciz dos brasileíros, conjurará Bsse e outros perigos.
Mas a união livre, repetimos. E não a obrigada. I2 preeiso que OS' irmãos, por cirounstancias exoepcionais, geo-poIfticas sobretudo, mais prósperos, transitoriamente, que outros, não se sintam incomodados por isso. Gompreandem que

.

- 191 a riqueza desloca-se, hoje estando n o Extremo-Norte, com a
borracha da Amazbnia, amanhã com o café p$ulista e adiante
t o m o algodão do Nordéste.
São essas fbrças de produção que asqewam a grand_eza
.do Bras~l Conjugadas, assegurarão o brilho d a Federaçao.
Outrosim, 116s mesmos, com o desenvolvimento d a viação:
l'erroviária, rodoviária, marítima e aérea, que encurtou prodigiosamente as distancias, estabelecendo aquela circulação
política de que fala Oliveira Viana, ressalvando, assim, as
dificuldades de transporte, nos constituiremos, em virtude da
massa da população, w m mercado interno apreci6vel.
Deixamos mesmo ó-margem a signif icaçáo do nosso parque indcistrial, florescente, em boa porção, á custa do sacrificio tarifário de toda a população brasileira, e que faz a
f o r t u ~ ados Estados lideres; deixamos de lado as vantagem
para os industriais, que nessas unidades federativas assentaram as suas fábricas, com a correlata utilidade p6blica de
contentar milhares de famiiias operárias, encontrando, no
resto da Nagão, os consumidores pacificas e resignado?, para,
numa vista de conjunto, esboçar o quadro panoramico das
vantagens da fraternidade, essa uni80 que nos torna fortes e
nos fará incomparsrvelmente maiores.
A nossa tése, porem, visa retirar da Constituição palavras
m i a s d e significação. As gerações de hoje não podem falar
pelas de amanhã. Indissolfível e perpdtuo 96 temos o s610, se
algum cataclisma não lhe modificar a configuração; a língua,
que acompanhara a evolugáo que experimentamos, e a religião, expressa no sentimento da maioria, desde os albores
da nacionalidade, porque, ou viremos a ser um povo sem
Deus, o que nada faz crer, porém seria, por fbrça de racioscínio, compreensivel, ou, então, conservaremos, tempos a dentro, a mesma espiritualidade crisa.
A nos& mentalidade 6 impressionantemente tardígrada
-e, muitas vezes, nos faz estacar diante do progresso. ES por
isto que abusamos das palavras, nos amarramos á sna inércia,
nos quedamos no emaranhado das suas teias retardatárias. Os.
vocábulos "perpétuon, "indissolÚveln, etc., agarram-se ao
nosso corpo como ostras. Castigam. Supliciam-nos. E anqui!osam os anseios renovadores do Brasil.
O sentido da União 6 a cooperação moral e ecopbmica.
Fortes e prósperos. .Fora disso 6 patriotismo estéril, palavroso. Quem não estiver satisfeito, quem se julgar. pre~udlcado, sem esperancas, mesmo no futuro, saia do compromisso, e viva a sua vida. Arme os seus exércitos, policie as
suas fronteiras, construa as suas frotas, mercantes e de
guerra, e enfrente as pautas aduaneiras, na corfcorr&ncia,
seja com as outras unidades do Pais do qual se libertou e
seja com as alienigenas.
Quem sair, disponha-se, cordialmente, a não retornar.
Nesse ponto de vista cremos sábia a Constituição da
'União Russa SoviBtica, estabelècendo, no seu titulo 11, namero 4, que ucada uma das repúblicas federadas conserva o
direíto de deixar livremente a Uniãon.
Somos, como dizia Viveiros de Castro. um meio termo
entre o estado unitário e o federal, o que mostra, politica.mente, a nossa diferença organica com a grande república
:pfoletAria. Não qbstante, sob as devidas cautelas, po+ria
mingar qualquer iddia separatista, verificada num plebisci-

.

to, em prazo marcado, sob pena de não ser admitido senloap6s Um largo periódo prefixado.
+Confessamos que somos anti-separatistas, de todo o.
coração. Não cremos que brasileiros concientes pensem tal.
Mas, com franqueza, nos revoltamos contra o dispositivo
constitucional em discussão, que consíderamos vexatório,
inócuo nos seus propósitos, senão contraproducente nos seus
efeitos.
Tudo pela União, dentro da liberdade: tudo pelo Brasil,
por nosso amor, por nossa vontade e pela conciencia dos
nossos destinos.
Kerginaüio.
Sala das Sessões, 1'2 de Abril de 1934.

-

.

Cavalcantâ

Ao art. 60, suprima-se o respectivo "parágrafo únicon.
Se nalguma coisa se justifica o espfrito conservador e m
nossa carta política, é certamente, no regime republicano, a
estabilidade da bandeira, nas suas cbres, desenho e dizeres.
Não há razões que convençam da necessidade de qualquer
modifioação
A bandeira B a expressão sinib6lica da Narjgo. Não 6.
para satisfazer a compreensão alheia, voluntariamente, porém, sim, oorrespondente a um estado dalma nosso, que sentimos mtensamente, e que aos extranhos, em suas relações
conosco, 6 dever procurar distinguir e interpretar.
Trouxemos as suas ebres do passado e nela s6 modificamos os caracteristicos monarquicos, com o acremimo d o
distico "Ordem e Progresso".
Em nada contraria isso ao nosso miocinío e ás nossas
necessidades.
Logo, não deve a matdria ficar aos caprichos de qualquer
legislação ordinária.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Kerginrrlào

.

CavaZcanti.

Ao 3 20, do n. 10, do art. 7O, acrescente-se:
"Os Estados terão prefbrencia, em igualdade de coe!ções, á concessão dos serviços portuários e outros, de utilidade pública, em seus territórios respectivos.

Visa a emenda. tornar mais explícita a mafkria do 5 2 4
acima desigpado. Diz-se, no projecto, que os Estados, para a
concessão federal de tais serviços, ter50 a respectnva preferhncia. Parece que está implicito que a preferbncia implica
a id6ia de concorr&ncia; que, para preferir, B preciso escolher. NBo obstante, o Que não resta duvida 6 que- o -tex-b
do parágrafo pode abrir margem a discussões pre~udicials,
colhendo, aqui e ali, uma interpretaçiio que poderá ser nociva aos intereeaea oolt$ivoe. Entenderiio alguns que, quando
desses serviços, desde que o Eitado daolare desejar realiz6-

10-9, a preferbncia se opera automaticamente, independente de
mais outras exigências de caráter administrativo, como, por
exemplo, a salutarissima da concorrência.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Rerginaldo
Calvaeanti.

-

N. 1.201
Titulo I - Da organização fedcr9,l
Ao arl. 70, n. 3: Substitua-se pelo seguinte:
N. 3). Prover aos serviços de polfcia marítima e porluaria, sem pr?juizo dos serviços policiais dos Estsdùs: dc
dcfesa sanitária marftima; de alfsndegas; de entrsaóstos:
de correios, telégrafos e cabos submarinos; de navegação
aérea interestadual e internacional e respectivas organizações
de terra, de acdrdo com os governm d a Eslados.

Dá a substitutivo cornl;cf,ênç~~priratfva 6 Uniãc para
prover aos servigos de defesa sanitárin geral. h'essa 1)roposicão se incluem todos os serviços de sabde palita, bem
como de defesa sanitária animal e vegetal. São todos eles
serviyos de interesse local e que se não podeni executar eficientemente senão coordenados aos demais serviços admínistrativos locais.
A União, desde que lhe vai competir a polfcia de portos
e as alfandegas, poder-se-ia cometer ontrelanto. sem prejuízo da apão dos Estapos,. a deFsa sanitai-ia marftima, nos
portos, isto é, a que visa impedir a importirção ds dosnças.
Não se póde admitir tão pmco fiquem os servigas t e
lefdnicos de todas as cidades do País na dependhncia do governo central.
Por outro lado, si a navegação aérea interestadual deve
ficar na dependencia do govêrno federal ,não 6.5 compreende
a competência privativa da União para prover aos s~M(;os
de navegação aerea que se restrinjam ao territdrio de um
s6 Estado. Não previu o substitutivo o 91i9me desenvolvimento que vai ter a navegação aérea. Linhas de navegação
a6rea ligando Manhos ao Acre, S. Salvador ao alto S. Francisco, Santos a Campinas e Barretes, Belo Horizonte a Te6fiIc Otoni, Pdrto AIegre a Uruguaiana, para citar alguns
exemplos, não devem ficar na dependencia do GovBnio Federal. Por isso mesmo, no que diz respeito ás organizações de!
terra, condiciona a emenda a ação do governo federal ao
achdo com os governos dos Estados.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fábio Sodrd.

.

N. 1.202

- Da organização federal
5 : - Substitua-se pelo segÚinte:

Titulo I

Ao art. 70 n.
5)
Fiscalizar as operaçõeç cambiais, as emprêsas
de seguros, a produgão e o comércio de material bélico.

-
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Justificação
Si a fiscaEiz~ão das merações cambiais, justificada
pela orientação atual da polftica econdmica de varios países,
deve caber ao govêrno federal, como relações internacionais
que são essas operações, o mesmo não se dirá de todas as
operações bancárias. Nada justifica saja submetida essa
fiscalização aos percalços da centralização, oolocando-se todas as operações bancárias do Pafs na dependência de um
pesado organismo fiscalizador federal. A experiência dêsse
serviço federal, criado h6 tres lustros, tem demonstrado a sua
ineficiênciai inútil em muitos casos, noutros mais nocivo e
prejudicial.
Admissivel que ao governo federal se reserve o direita
de fiscalizar a produção e com6rcio de material belico, tanto de armas de guerra como de pólvoras, não parece razoável se lhe deva permitir a interferemia na produção e
comércio de "armasn, todas as armas, e muito menos ainda
de "substancias Mxicasn, todas as substancias tóxicas.
A toxidez de uma substancia não 6 um caracterfstico
distintivo senão fixando-se-lhe um determinado padrão. De
um modo geral, quasi todos os metais são Mxicos, bem como
os acidos, as bases. Na fiscalização da produçãc' e do comércio de substancias tóxicas, ter-se-ia de incluir a físcalização de todas as fabricas de alcool e aguardente, todas
as fábricas de prodatos qufmicos e farmaceuticos, vendas,
botequins, farmAcias, drogarias, etc.
Compreende-se a fiscalizwão da produgão e comercio
de material b6lic0, não porque as admínistrações estaduais
não possam inspirar confiança, mas pela utilidade de conhecer o govdrno federal, o Estado Maior do Exército, todos os recursos de material b6lico existentes no Pais a qualquér momento.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fábio Sodrd.

N. 1.203
Ao art. 70 n. 6, suprima-se.
Justifkaçáo

Dispõe o n. 6 do art. 7 O que á União compete, privativamente, "conceder e fiscalizar as vias ferreas que liguem
portos e fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um Estado, diretamente ou em conexão com outras vias ferreas".
Seria mais simples dizer logo - "conceder e fiscalizar
vias ferreas", que tanto significa a proposição, pois que os
limites para os quais tendem todas as vias ferreas não podem
deixar de ser as fronteiras nacionais ou estaduais, os portos
e outras vias ferreas. Todas as vias ferreas, de qualquer
Pafs, tendem a constituir uma rede. comunicando-se umas
com as outras.
Há evidentemente um interesse geral a respeitar-se na
constitui~ãod a rede ferroviária, mas que não sobreleva ao
interdsse regional, estadual, nem a &te se deve sobrepbr. A
situnçgo geográfica de quasi todos os Estados brasileiros,
possuindo portos prbprios, farh do problema ferroviAri0, durante muito tempo ainda, um problema local, regional, em
que mui pouoo ae justifica a intervengiío da Uniao.

A abstengão da União nesse particular não seria um mal,
antes um bem, justificando-se mesmo a transferbncia das estradas de ferro federais para os governos estaduais nos respectivos territórios. Basta lembrar-se o intenso tráfego ferrovitirio internacional na Europa, para compreendepse a
desneoessidade da competencia da União nessa matéria. Não
se compreende que entre Eçtados federados sejam mais dificeis os acdrdos ferrovitirios que entre pafses independentes
e muita vez rivais e desafeiçoados.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sod~b.

-

N. 1.204

Ao artig 7 O u. 7 - Substitua-se pelo seguinte:
N. 7) Regular o exercfcio das profissões liberais, instituindo o exame de estado.
Jwtif2ca~bo

Tão lastimável e vergonhosa 6 a história da organização
do ensino secundário e superior, a cargg da União, nos quarenta anos de Repqica, que é sem dúvida uma temeridade
e uma inconsequbnoia subordinar-se a educacáo em todo o
Pais ao govbrno federal. Podem ter errado os Estados na administragão do ensino primtirio, que Ihes foi confiado, mas
não erraram mais que a União no que lhe competia. Estados
h& que realizaram, no tocante ao ensino primário, ao secundtirio e mesmo ao superior, obra muito mais perfeita que a
do Governo Federal, que cometeu, como em porte alguma
se fez, os maiores atentados ao bom senso na administração
do egs9o público.
A incompeU3ncia e incapacidade demonstrada pela União
para gerir os nggócios da Educação bem como a iqjustiga de
se beneficiarem determinados Estados, com prejuízo de outros, nelles se mantendo institutos de ensino secundário e
superior, aconselham, ao contrário do p e determina o projetg, se transfira p v a os Estados toda a compet&nci.8 sbbre-o
ensino em seus vários gráus e ramos, ficando na dependencia
do GovBrno federal rrpenas o "exame de estado" para o exercicio de determinadas profissões.
Poder-se-& certamente, confiar ao Govbrno Federal, mas
não ser& compet4ncia privativa a manutencão de um serviço
central de informações e estatfstistica, destinado a orientar e
aconselhar as administragões estaduais, fazendo com pue Cada qual possa beneficiar dos progressos das demais, belii
como do progresso dos metodos de educagão em toc?os os paises civilizados.
Ao Governo FedeFal, ainda se poderia atribuir a-missão
de subvencionar institutos de eiçino, que se organizassem
segundo padrões determinados e atingissem alto mau de
eficigncias, mas sempre sem preferbncia para este ou aquele
Estado, onde quer que se estabelecessem.
Foi adssa fórma.. e não confiada á administragão direta
do Governo Federal, que se deserivolveu a educagão norteamericana, o principal, o mais poderoso fator do progresso
formidável dos Estados Unidos.
Sala das Sessões, i1 de Abril de 1934.
Fabio Sodré.

'

-

Ao art. 70, n. 9. Suprima-se.
Justificapío

Dispõe o n. 9 do art. 7" que é da competência privativa da União "organizar a defesa permanente contra as
secas do Norddste."
Trata-se de um serviço de interesse local, com uma
enorme repercussão na rconomia local e para cnjo provimento dá o substitutivo competência privativa á União.
-ATfiisão de poderes e deveres na federação nâo pode
deixar de ser traçada pelo interêsse, nacional ou regionai.
Assim como a sêca assola o Nordéste, o impaludismo despovoa as margens do Amazonas e seus afluentes, as enchentes arruinam as margens do São Francisco, a saúva
devasta as lavouras fluminenses. São calamidades locais
de efeitos locais que devem ser combatidas pelos poderes
locais.
Isso não impede que, em momentos excepcioriais; em
virtude de outro dispositivo da Constituição, vá o Governo
Federal em auxílio de alguns Eçtados no socorro a populações flageladas.
Daf para a competência privativa da União vat, entretanto, uma enorme diferença.
Não é crive1 que os Estados do Nordeste se conformem
com essa tutela do governo federal, com essa invasão da
competência privativa da União em serviço dos quais depende toda a sua economia. Mos se não podem dispensap essa
tutela federal, que Ihes aproveitem ao menos todas as vantagens, tranformando-se em territdrlos, sob administração
federal.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodré.

-

N. 1.206
Ao art. 70, n. 10, letra r Suprima-se:
"dos códigos rurais; da assistência social pública e privada".
Justifictqúo
A essa proposição se opõem as mesmas razões aduzidas
na justificação da emenda n., a prop6sito da legislação sobre o trabalho. Tanto os códigos rurais como as leis de assistência social têm de atender ás condições peculiares a
cada Estado, não podendo ser idêntica no Amazonas, no
Ceará, no Rio de Janeiro, em S. Paulo. E s6 os 6rgãos do
p&er em cada Estado conseguirão firmá-las com acerto e
justiça, pelo conhecimento das condições a que têm de
tender.
&Ia das Sessões, li de Abril de 1934.
Fabio Sodfe.

-

Ao art. 70, n. 10, letra v . Substitua-se pelo sep~inte.
"Legislar sobre as limitagões da imigraç80, do ponto
de vista da raea e condições de sarlde do imigrante."

Justificação

São problemas de ordem local, de interêsse local, da
maior importancia, e que s6 indiretamente ou longinquamente podem afetar o interesse geral, absurda portanto a
compet&ncia privativa da União para d b r e eles legislar.
A cada Estado, porque é de seu peculiar Interêsse, compete
localizar e orientar a colonização de seu território, admitindo ou promovendo as correntes imigrat6rias que mais lhe
convierem. Quando muito, poder-se-i admitir a intervenção
da União, peios efeitos longinquos, nas limitações referentes
á raça e condições de saúde dos imigrantes.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fabio SodrB.
N. 1.208
Ao a r t 7", n. 10, letra h. Suprimrr-se.

Nada justifica a competência da União para legislar
"sbbre riquezas do subsolo, mineração, siderurgia, gguas,
energia elétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração*,
1egisIação que não pode deixar de diferir para cada Estado
e em cada um d8les terá de atender ao seu peculiar interesse. Se h6 Estados que não têm capacidade para orientar
e promover expIora~iio das prbprias riquezas, não devem
continuar a ser Estados senão TerriMrios, submetidos i administração federal. Seria solução mais justa e razoivel do
que submeterem-se as unidades mais ricas e prósperas aos
prejuízos da oentralizaç80.
Sala das Sessóes, l i de Abril de 1934.
Fabio Sodr.5.

-

Ao art. 70, n. 10, letra j. Suprima-se:
"caixas econ6micasn.

Defcnsãvel, aM certa ponto, o interêsse de 'estandardizar as juntas comerciais- e processo de arbitragem afim
de facilitar o comércio interestadual, o mesmo se nao dná
das Caixas Econ6micas, que devem ter a sua vida e os seus
interesses limitados aos respectivos Estados, inteiramente
livres estes de . l h e determinarem a organização e de fiscaliza-Ias como melhor entenderem, objeto que 580 de seu
pecuIiar interesse.
Não se justificam as caixas econ6micas federais. Devem ser essas instituiçóes municipais, quando muito estaduais, administradas sob as vistas dos que lhe dão vida. Por
outro lado, justo n8o 6 que o crddito decorrente da pequena
economia deixe de beneficiar, na sua mobilização, as populações que o criam. Manda a justiça que os capitais assim

acumulados, sejam aplicados no fomento da riqueza da mesma região donde provbm.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodré.

-

Ao art. 7O, n. 10, letra m. Suprima-se a ia parte,
"legislar s6bre o trabalho, a produção e o consumo*.
Jtcstificaçáo

Com a presente proposição e a referente íl circulaç3o
interestadual, fica o governo federal com amplos poderes
para regular a produção, distribuição e circulação da nqueza em todo o pafs e em cada Estado, poderes esses incompativeis com o principio federativo e que, se forem consentidos; serão fontes seguras de atritos entre a União e os
Estados.
Em pais tão extenso como o nosso, onde as condições de
vida variam tanto, oáo se compreende caiba ao governo f e
dera1 a Iegíslação sbbre o trabalho, a produção e o consumo.
Ter6 de ob$ecer essa legislação, em cada Estado, ás condições de wda que lhe forem peculiares e sómente os poderes estaduais terão perfeito conhecimento de causa para
estabelecê-la, justa e razo&vel. Absurda aasim a ~ ~ b m i s s ã 6
de todo o pais ás mesmas regras no tocante ao trabalho, &
produção e ao consumo, ainda mais absurda será admitir-se
tenham os órgãos do poder federal conhecimento perfeito
da situação de cada Estado para fixar regras diversas para
cada run ddles.
Trata-se de' matéria que não pode deixar de ser regulada segundo as condiçóes e o peculiar interesse de cada
Estado, tal como todas as que se devem reservar á exclusiva
compeUncia dos Estado.
Sala dss Sessóes, f i de Abri1 de 1934.
Faòio Sotiré.

-

r?.

1.211

Ao art. V*, S 3.0 Substitua-se pelo seguinte:
5 3.0 A União poderti conceder a particulares e preferentemente aos Estados, em seus territdrios, a expIoraçáo de
linhas telegrhficas, nas condiç6es que s lei determinar, assim como, na falta ou insufici8ncia dos servicos de correios e telegrafas, é facultado aos Estados prove-10s dentro
dos respectivos territhrios.
Justificação

Não h& como justificar-se a dependencia em que se colmam, do govbrno federal no Rio de Janeiro, os serviços
telefbnicos de todos as cidades do Brasil. São serviços urbanos e interurbanos, exoepcionalmente interestaduais, e
mesmo nesta caso não justificando a dependenoia federal.
Bem diversa a situaçRo dos correios e telegrafas, que sáo
serviços executados pelo governo federal, no interesse de
garantir e regularizar as comunicaç5es de cada Estado com
todos os demais e através dos terrftórfos de todos 81es. As
possibilidades mui. longínquas ainda, de comunicações telefbniicas, sempre raras e precárias, entre dois Estados atrav6s de um terceiro, não justificam se retirem dos poderes

locais a coxnpet&ncia para regular e fiscalizar as comunicações telefbnicas locais.
Por outro lado, desde que 4 União se permite conceder
a outrem a exploração de linhas telegráficas, justo ser& tenham os Estados, nos respektivos territórios, prefert?nc&a
para essas concessóes.
Sala das Sessões, li de Abril de 1934. - Fabio Sodré.
Art. 70, 5 5.0 Substitua-se pelo seguinte:
5 5P A União poderá subvencionar Institutos de Ensino secundário e superior que se tenham organizado segundo
padrões por ela previamente estabelec~dose atinjam alto
grau de eficihncia. A lei federa1 regulará, previamente as
condições gerais da subvencão, que não poderá ser atribuida
a determinados Institutos senão -a M o s quantos satisfaçam
as exighncias prefixadas. A fiscalizagão do emprego dessas
subvenções será confiada a um organismo central, mantido
pela União para o fim de coordenar as atividades educacionais, o qual deverá agir em todo o território da República, pela propaganda, pela assisb!!ncía técnica, sem poderes
coercitivos.
O fato de se confiar aos Estados a administração do
ensino em todos os graus e ramos, como se propds na emenda nfimero, não significa de modo algum deva a União desinteressar-se do assunto, antes permitir-lhe uma ação mais generalizada e mais eficienk. Beneficiando da decentralizagão
administrativa, não podem as atividades educacionais prescindir, entretanto, da ação coordenadora e estimuladora de
um organismo central, que á Uniáo caberá manter. esse Instituto Nacional de Educação, ou que melhor nome tenha,
promovera o desenvolvimento e aperfeíçoamento da educação, em todo o país, pela assistencia gcnica oferecida graciosamente 6s organizacões estaduais, mantendo serviços de
informações e estatistica, fazendo a propaganda dos melhores rn6todos, estimulando as iniciativas estaduais e particulares por meio de pr6mios e subvençaes..
Assim e s6 assim poderá ter a União uma influencia
ben6fica sbbre o desenvolvimento das atividades educacionais em todo o pais. Na administragão direta do ensino terá
ela de fracassar, como jár aconteceu na Ia Repilblica e nko
podia deixar de acontecer.
Sala das Sessões, 11 de Abril dei 1934. - Fabio Sodré.

Ao ,art. 80, letra b

- Suprima-se.

Determina o Substitutivo, nessa proposição, caiba ti
União e aos Estados, concorrentemente, proteger a Saúde
Pública e assegurar a assist8ncia social.

Ora, tanto a assistência social como a saiLde púbIica,
são matér~asdo interesse peculiar de cada Estado, mais propriamente de cada município, devendo ficar sob a responsabilidade dos poderes locais, para que os seus benefícios se
distribuam com eficiência e justiça.
Ainda aqui, como na questão do ensino, será altamente
prejudicial 2 dupla competência e a dupla r e s p ~ ~ a b i l i d a d r !
decorrente. Não foram compensadores, justo será confessar,
os resultados das enormes somas despendidas pelo Govêrno
Federal em servigos de saúde pública espalhados pelos i&tados nos últimos quadriênios constitucionais.
Deve-se reconhecer á União a competência para garantir a "defesa; sanitária maríiiman, nos portos onde mantkm
serviços alfande&rios, o direito de intervir nos casos de
grave epidemia ameaçando alastrar-se por outros Estados.
bem como a faculdade de prestrar socorros nos têrmos clo
parágrafo 6 O do art. 70.
Sala das sessões, 11 de Abril de 1934, - Fabio Soul~dAo art. 12

-

Acrescente-se :
"para debelar epidemia grave, ameaçando
por outros Estadosn.

alastrar-se

.

Assim a m o se deve negar á Uniáo (emenda n. . .. .),
competencia para prover aos serviços de saiLde piiblica, que
s6 os poderes locais podem administrar com eficiencia, não
se lhe pode retirar o dever de intervir nos Estados na ocorr6noia de grave epidemia ameaçando alastrar-se por outros
!Estados.
Certo, aos Estados já se reserva o direito de solicitar o
auxílio federal em caso de calamidade pbblica. Uma grave
epidemia, porkm, de cholera-mo~bus, febre amarela, peste
bubdnica, para citar exemplos, sbbre ser uma calamidade.
para r s populações acometidas, constitue sempre grave perigo para as demais unidades federadas. Nessas condições,
não será razoável se cometer
União apenas a faculdade de prestar socorros senão o dever de intervir para
debeiar o mal, na defesa dos interesses de todos os Estados.
Sala das sessões, 11 de Abril de 1934. - Fabio Sod~4.

N.

1.215

Ao sart. 19 - Substitua-se pelo seguinte:
AI%. 19. Quaisquer outros impostos nãp meuc!a
nados nos arts. 14, 15 e 18, serão d a competencla p q w t i v a
dos Estados, que os poderão no todo ou .em parte, a0udicar
aos respectivos municfpios.
Manda o substitutivo entregarem os Estados B União 40 %
d a receita dos novos impostos que tenham de cr!ar.
Contraria assim, a proposição, de frente, o principio bB;
sico do direito fiscal que manda se fixe a despesa antes de

orçar a receita. Quer se de aos Estados a competência para .
criar novos impostos, quer se a reserve para a União, ou
esta ou aquele terão de criar despesas para receitas
não previstas ou propostas.
Mantida ou estendida, como devera ser, a organização
federal, que tanto o anteprojeto primitivo, como o projeto
atual, ameaça,m destruir, será de prever-se e desejar-ss um
grande aumento nas receitas e despesas municipais e estaduais, enquanto terá uxxa tend&ncia para estabilizar-se, aumentando, em proporção muito menor, a despesa e correspondente receita federal. A má divisão d e rendas do regime
de 1891, permitindo á União recursos demasiados para suas
obrigações e deixando os Estados e Municfpios sem recursos
para satisfazer .a& que Ihes competiam, foi, sem d ~ v i d a ,a
causa principal do excessivo desenvo1vi.mento dos serviços
federais, invadindo atribuições estaduais, com uma eficiência
altamente prejudicada pela centralização administrativa.
Rspeitados os princfpios fundamentais da organização
federal as divisáo de poderes e atribuições, o desenvolvimento dos .serviços federais far-se-á proporcionalmente á
expansão natural dos impostos que lhe forem reservados.
Limitada, por principio, a esfera de ação federal, não lhe
podem caber serviços novos e iniciativas onerosas, exigindo
outras fonles de renda, al6m das que lhe são reservadas.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodré.

-

Ao art. 21, letra b, suprima-se.

Declara o Substitutivo, nessa proposiç80, pertencerem ao
dominio dos Estados as margens dos rios e lagos navegáveis. Ora, dsses terrenos mnrginais, com exceçiio apenas dos
devolutos, pertencem nt,ualmente no dominio privado. Determinando n sua adjudicaçáo aos Estados pretender8 o substitutivo seja ela feita mediante justa indenizaç?io? Nesse caso
devem ser outra a redaçiio do dispositivo. Como está redigido, parece tratar-se de uma espolinção em massa de todos
os propriettlrios de terrenos marginais de rios e lagos, tanto
mais generalizada quanto relativa a express8o "naveg8veisn
extensiva á navegação em jangadas e pirogas. Se absurdo
será o simples esbulho dos atuais proprietários dêsses terrenos, não menos desrazoável será obrigarem-se os Estados a
desapro~riá-los,operação muito superior ás suas posses atuais
e sem vantagem alguma.
Fabw Sod~t!.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.

-

8 2" do art. 59. Redija-se:

9

2.0 Salvo disposição expressa em contrário, nenhum
cr&ito suplementar será aberto senão no segundo semestre
do exercfcio, e mediante demonstração de que o aumento,
no primeiro semestre, da receita arrecadada sdbre a orgada
comporta esse credito.

Justificação

Na justificação da emenda '& letra do 5 3O do art. 58,
já salientamos a necessiqade de não se deixar sem uma res-

trição a faculdade de pedir suplementação de verba.
Completamos o nosso pensamento, com a emenda supra, com a qual revigoramos, por julgarmos de absoluta
oonveni&ncia, o 5 2O do art. 71 do anteprojeto.
33 bem de ver aue para ser autorizada a abertura de
cr6dito suplementar, não se pode deixar de ter contra si a
receita arrecadada e foi oom aumento para poder comportar a sobrecarga que se lhe impõe.
Em matéria orçamenthria 6 preciso ser grudente e previdente, para evitar os excessos e abusos que tanto contribuiram para o nosso desequilibrio financeiro.
Sala dac Sessões, 11 de Abril de 1934. Alberto RoseUi.

- J. Ferreira de Souza.

-

Letra a, do 5 3 9 do art. 58 - Redija-se:
a) a autorização para operagões de crddito como antecipapão de receita.
Jzcstifkwáo
A nossa emenda mantem parte do dispositivo consignado
no substitutivo.
Retiramos a parte referente B oütorizaçiio para a abertura de cr6ditos suplementares.
Deve ser proibido. incluir, logo, ao elaborar-se o Ogamento da Receita e Despesa, autorizagiio para abrir cr6drtos
suplementares.
Se, de acbrdo com o art. 59, 10, a abertura do cr6dito
especial ou suplementar depende de expressa autoriZa~80da
A9seinbl6ia Nacional, B claro que na lei de orpamento não
se deve logo dar essa nutorizacão.
Quando uma necessidade qualquer redamar a abertura
de um tal cr6dit0, com as razões determmantes da exigencia do refbrpo ií dotação votada, deve ser solicitada ao corpo
legislativo a autorizap&o,que s6 pode ser expressa.
Talvez, mesmo, seja conveniente ampliar o disposto no
8 2O do art. 59, no sentido de s6 8er possfvel a abertura de
crédito suplementar, no segundo semestre, mediante demo%tração de que o aumento, no primeiro semestre, da receita
arrecadada sQbre a orçada, comporta esse crédito, como estava no anteprojeto (art. 71, 5 2O).
Ao ser ,elaborado o orpamento, devem ser computadas
regularmente as verbas necessárias aos diferentes serviços.
Se o orçamento 6 rigorosamente verdadeiro, não deve
logo na sua feitura, haver suplementação de verba, porque
6 de supor que êlle seja a resultante de um estudo cuidadoso,
sem cálculos errados e sem previsões falsas ou duvidosas.
Somente no caso de ser verificada a insuficidncia de
qualquer verba no correr do exercicio, 6 que deve ser, devidamente justificada, pedida a suplementação necessaria.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Alberto Roselli.

- J. Ferreira de Souza.

- Acrescente-se:
salvo nos casos.de contratos, em que as despesas não
corram por verba orçamentária, ficando, por conseguinte, a
Ao 5 30, do art. 62

soIuçáo definitiva do véto do Tribuna1 dependendo da aprovagão da Assembleia.

É preciso que fique bem clara essa hipótese, que não
está inolufda no dispositivo constitucional em discuss50.
A nossa emenda 6 justa e procedente, sendo indispensável deixar expresso em pensamento para evitar futuras dificuldades.
Miás, o caso está previsto no art. 157 da lei n. 4. 632,
de 6 de Janeiro de 1923, ainda em vigor.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 1934.
Alberto Ro8eUi.
J . Fcrreira de Souza.

-

-

-

Art. 57
Redija-se:
-4rt. 57. No orgamento se incluirão discriminadamente
todas as Despesas Públicas, seja qual fOr a sua natureza,
e toda Receita provenient não s6 de impostos, taxas e tributos, mas de operações de crédito, depósitos e fundos especiais.
Justificação
O orçamento geral da República deve ser um dociimento
insofisrriávol, uma peça capaz de inspirar confianqa pela sinceridade de sua exposiçáo e pela verdade que deve conter ern
todos os detalhes e cm todos os seus elementos.
Prevendo e autorizando, periúdicamente, as despesas e as
receitas, 6 da sua essdncia tudo discriminar, nada esquecer
nada esconder, nada deixar velado. Mdtodo e clareza s8o
requisitos indispensáveis..
Programa de governo, plano de açiio, ato. polltico, proposto pelo Executivo t i aprovsçiio do Legislntivo dessa
colaboragáo necesstíria e eficiente deve resultar a exprcss8o
da verdade, em proveito dos serviços pbblicoa, e sem sacrificios demasiados para os diretamente atingido9 pslns suas
previsões.
No entanto essa verdade, que não deve de modo algum
aparecer velada diante da opinião piiblica, 6 náo raro su&traída por artiffcios e subterfugios ao conhecimento do povo.
Ao lado dos or~amentosconstitucionais temos verdadeiros orçamentos paralelos, germen dos deficits formidáveis que
desequilibram nossas finanças, constituidos peIos crcditos
adicionais e pelos saldos revigorados, como brilhantemente
demonstrou o Sr. ministro Tavares de Lira, em memorCivel
relatório apresentado s0bre o orçamento da despesa para o
exercfcio de 1925. Ainda hoje nãp se modificou o aspecto
da questão nem se procurou aliviar a situação em face de
tão importante problerila financeiro.
Dos or6ditos especiais, destinados a fins particulares,
oertos e determinados; dos crdditos suplementares, constitu-

.

indo reforgos ás dotações votadas nas leis orçamentárias; dos
'créüitos extraordinários, admitidos para atender a circunstancias anormais ou a necessidades extremas; dos crédit3s
com fundamento em autorizações de leis orçamentárias, de
tudo se tem abusado, transformando-se esses oréüitos em
fontes de liberalidades, condenáveis e de ilegalidades flagrantes, impossibilitando o equilíbrio financeiro.
Para mascarar o desequilibrio, para encobrir a verdadeira
situação de peniíria causada pela irreflexão de medidas que
aberram das mais comesinhas regras polfticas, econdmicas,
financeiras e administrativas a perspicácia f6rtil dos governantes descobriu o expediente muito perigoso de manter
orçamentos paralelos. Kestes entram com apreciável oontingente os créditos revigorados, para concluir cifras e dissimular gastos.
O Ministro Savsres de Lira dá com clareza e muita propriedade as razões dêsse expediente: "A abertura dum crédito exige consuIta ao Tribunal de Contas e expedição de, um
decreto com algarismos exatos, ás vezes avultados, que impressionam mal as opiniões e desafiam apreciações que nem
sempre são agradáveis ao Governo. Para revigorar um saldo,
não. Um simples aviso do Ministro regulariza a transferência desse saldo para o novo exercício, permitindo que -sb
façam despesas sem dar nas vistas, segundo a frase h&muito
tempo consagrada."
E assim se burla a opiniGo priblioa, conco~~endo
para o
tremendo desequilibrio financeiro cwas consequênclas estamos sofrelido e não sabemos por quanto tempo ainda havemos de sofrer. Pelo menos, façamos qualq~ercouaa no sentido de evitar que novos males nos venham agrayar de ora
por diante, de modo que de futuro o empenho dos administradores se possa concentrar, nesse ponto, em aliviar-nos dos
abusos do passado.
O orçaments da República não pode deixar de conter
especificadamente t o d e as despesas que sgo realmente feitas
e, no entanto, são realizadas & conta de smpr4stimos e outras
nele incluídas. Isto porque por verbas outras da receita, que
deveriam ter aplicaçiío especial, se fazen! escoar gastos avultads, iudo sob o palio acolhedor dos conden8veis orgamentos
paralelos.
Além das causas apontadas, ainda mais favorece, tamo6m,
a sua existência um verdadeiro abuso em matBria administrattva. H6 despesas de vulto e que pesam demasiadamente
nas nossas finanças d a quais aouca gente tem conhecimento
e, no entanto, é certo que, por artificiosos processos, n3o s8o
operações de crédito; dep6sitos para obras de grande vulto;
caixas e fundos especiais; diferenças de cambio por conservação de espécies; contas correntes do Banco do Brasil.
A- amplitude das autorizações concediias ao Govêrno
para realizar empréstimos e outras operagGes de crédito, figurando nos orçamentos, prsitiva ou veladamente, deve ser
cerceada, .e, se possfvel, mesmo coibida de todo.
Abusanh discricionariamente dessas autorizações, os
govêrnos faziam o que bem entendiam e não davam nenhuma
conta do seu procedimento, quer ao Tribunal de Cantas, para
o registo dos atos das operações de cr6dito e emissão de tftulos, quando de ac&rdo com a lei, quer ao próprio Poder
Legislativo. Éste, muitas vezes, s6 chegava a ter conheofmento de que as operaçóes de crédito, autorizadas sem limite

e sem condições, se haviam efetuado quanòo apareciam no

orçamento a s dotações para o pagamento dos respectivos
JuroS.
Quanto à aplicação do produto, nenhuma satisfagáo. O
arbítrio d e sua vontade era o Único juiz da situação, o Único
conselheira do seu modo de dispor dos dinheiros advindos
dessas operações.
0 s depósitos para obras de grande vulto são outra f o n b
rendosa para os orçamentos paralelos.
Esses depósitos ora são constituídos mediante emissão
de títulos da divida interna, ora provenientes de saldos de
empréstimos externos.
Emitindo desordenadamente apólices ao portador, em
cujo recurso se descobriu um sucedaneo para a moeda corrente, sempre que no Tesouro escasseavam os recursos em
numerario, elevando, assim, de modo escandaIoso a nossa
dívida fundada e contribuindo para a desvalorização de nossos títulos internos, os govhrnos oneraram demais a nossa
precária situação e crearam um estado de cousas impossivei
de sustentar se não se impuser a obrigação de por cdbro a
f antos desmandos
Usou-se e abusou-se demais desse regime que nos vem
infelicitando, e que pode ser atenuado por medidas preventivas que n8o deem margem a que se furte o seu conhecimento ds vistas de todos.
Quanto aos depbsitos provenientes de saldos de empréstimos externos, -as mesmas irregularidades e os mesmos
s
em peores condições.
abusos. ou talvez. em a l ~ n ~ ncasos.
~ c s v i a d o smuitos dos saldos respectivos para fins oiitros ou necessidades inaditlveis, nZo foi possfvel, em certas
ópocns, repb-10s para a .satisfaçáo de compromissos co?itratuais. Niio obstnnte, dispositivos legais mandaram consignaar
verbas orgnmenthrios para essa reposição, afim de ser permitida a ronlizngilo ou ultirnaçiío dos serviços a que se destinnvain, encontrou-so saída para excluir do orçamenlo essas
daspesas ou crdditos especiais, a pratexo de correrem t i conta
de rocursos núo orgnmentários .
Os recursos das cnixas e fundos especiais, se forem mantidos, niío podem deixar de figurar no orcnmento da receita
gorqud bles roprcsontam inestimbvel valor.
Da mosma sorto as diferengas de cambio por conversão
do aspbcios. Não 6 pequeno o saldo. Basta ponderar que
houve tempo, no Brasil, em que direitos em ouro eram arrecadados na base do dólar ouro e convertidos em libras
papol. E nunca se trouxe a Navio ao par das vultosas somas
incorporadas por esse meio á reoeita piíblica, igualmc'nte
dispendidas sem fiscalizaçlo d e qualquer dos órgãos aos
qurris incumbe essa missão. Nem mesmo ciência era dacia. ao
Congresso. No entanto, essas diferenças jtl chegaram a atingir á apreciável cifra de vinte mil contos de r6is em um
exercício.
Para que a Nacão tenha uma visão de conjunto d a verdadeira situação de suas finanças, B preciso que o orçamento
geral não s u b t ~ a i aao conhecimento do p.Úblico nenhuma das
riibricas, nenhum dos valores, nenhum dos elementos, nenhuma das fontes que completam o nosso sistema administrativo.
Seja qual fdr a natureza da despesa, deve ser consignada
nesse documento, que é um verdadeiro programa de ação
para um determinado perfodo financeiro. Na receita devem

.

figurar todos os elementos com que conta o Govêrno para a
satisfagão das necessidades prementes dos encargos que Ihe
estão afetos. Tudo deve ser de clareza meridiana, e toda vez
que haja uma fonte de onde decorrem os recursos de que se
serve para uma aplicação qualquer em proveito da causa pública, não é possfvel manté-Io sob reserva.
Compreende-se, perfeitamente, a exigenoia do dispositivo
const,itucional.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. Alberto Roselli.

-

-J . Ferreira de Sousa.

N.
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Art. 64 -Redija-se :
ArL 64. Ao Tribunal compete dar.parecer sbbre as contos que terão de ser apresentadas, anualmente, A Assemblhia
pelo Presidente da Repfilica. Se ate um mês depois da
abertura da sessão legislativa ordinhria, a contar do penúltimo exercício, não houverem sido remetidas ao Tribunal,
fara aste a devida comunica(;áo 4 Assembléia, para que esta
tome as necessárias providencias.
Jùstificm

;Não é justo que o Presidente da República fique sujejto
ao Tribunal de Contas; desfe dependente, a êste dando sattsfwão de seus atos financeiros.
A prestação de contas deve ser 8 Assembléia Nacional,
que ~epresentao povo, e a cujo conhecimento niío é possivel
subtrair a obrigação de expor com clareza, para poder merecer aprovaçiio, au n80, conforme os casos, o seu procedimento, quanto B aplica~ãorigorosa e exata dos dinheiras
públicos.
Antes de fazer esse prestaçiío de contas, o Presidente da
República dever8 pedir o parecer do Tribunal de Conhs,
para Aste dizer d e sua legalidade, da rigorosa confomnidode
dos seus atos 6s rrutorizagi3es iegislativas,.do rospeito real
Bs verbae consignadas no orçamento, do cuidadoso escrúpuio
na dfstribuig80 das renda8 recolhidas pelos cofres nacionais
para o ousteio dos servigos públicos, nas suas diferentes modalidades.
O Tribunal de Contas deverá emitir simples parecer, e
j8mais se lhe poder8 conferir a autoridade de tomar sssas
contas. A prestação delas s6 poder& ter lugar perant.e a Assembléia, que representa a vontade popular nela Iegitimamente encarnada.
Aliás, é isso o que já dispõe o C6digo de Contabilidade
(art. 24), de acordo com o respectivo Regulamento (arts. 126:
127, 128 e 129).
Ainda uma razão de nossa emenda.
O substitutivo manda que as contas a ser enviadas ao
Tribuna: se refiram ao exercício anterior ao da abertura da
sessão legislativa ordinária.
f impossivel cumprir Rsse dispositivo.
O exercício financeiro termina no dia 31 de Margo,
mas s6 se encerra no dia 30 de Abril, quando as contas
respectivas começarão a ser organizadas.
O levantamento de balanço não 6 cousa que se faga de
um dia para outro. Para que fiquem apuradas todas as

operações realizadas dentro do exercfcio financeiro, de modo
a permitir se coordenem os elementos que devem compor o
balango definitivo, são necessãrios alguns meses. 56 lentamente vão chegando á Contadoria Central da República os
dados completos para o trabalho verdadeiramente notável
desenvolvido naquele benemdrito departamento da administração nacional, no sentido de centralizar e dirigir, de modo
eficiente, e sem subterfúgios, mas em face da realidade das
cifrar e do vigor dos números, o registo de tudo quanto se
relaciona com a vida financeira da República. A exactidão
da escrita e a conciencia e capacidade técnica daqueles que ali
controlam os negócios que entendem com a receita e despesa
nacionais são os elementos de que nos socorremos no Brasil
para apreciar a honesta e criteriosa aplicação dos dinheiros
pdblicos.
Até que cheguem á Contadoria os elementos compIetos
para o seu trabalho definitivo, leva algum tempo. E a sua
coordenação rigorosa para a demonstraçao f~nal,dentro da
Ucnica perfeita do seu aparelhamento, tambdm não A serviço
para curto prazo.
Nestas condições, a exig4ncih d a prestação de c o n e
não se pode referir ao exercfcio anterior á abertura da sessao
legíslativa, mas ao penúltimo exercfcio, porque, encerradas
as operações do exercfcio no dia 30 de Abril, no dia 3 de
um m&s depois da abertura
A humanamente
Junho
impossivel j i esteja levantado o balanço definitivo.
A modificação se impõe para a exequibilidade do diapositivo constitucional, em tão delicada questão.
Sala das Sessões, i 1 de Abril de 1934.- Alberto RoseUi
- J . Ferreâ~a& Soma.

-

-
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Titulo I - Art. Q-Suprima-se
dos limites constitucionais".

a expressão: "dentro

É 6bvio que nenhum poder exercido em nome d o povp,
por delegação constitucional, poder8 exceder os limites delineados na Constituição.
Art. 6.' Suprima-se o pardg~qfoirinico.

"-.

Justificaçbo

Não há necessidade de bandeira comercial nem convdm
que a Bandeira, imagem da Pátria, esteja á merc0 de modificações constantes, muita vez aventurosas.
Art. 12. Suprimam-se no § 2" as expressões: "e por
provocação do Procurador Geral da República".
Justificação

Parece demasiada a restrição. A provocação podera paztir de qualquer autoridade que se sinta tolhida na aplicaçao
das leis federais. Onde o mal?

Art. 17 e seu parágrafo. Conviria desloo6-10s para as
"Disposições Transitórias", onde caberiam muito bem imediatamente antes do atual art. 10 daquelas disposições.
Sala das Sessões, 11 de Abril de, 1934.- Irtdlio Sardemberg

.

Titulo I1

- Cap. I - Art.

22,

5

1". Suprima-se.

Justific~ão
O 5 Z9 do art. 5", dispondo que nenhum cidadão poderá
ocupar mais de u m cargo eletivo, já fez a restrição pretendida pelo parágrafo cuja supressão estamos propondo.
Art. 24 Suprima-se o final: "ou pelo menos do penúltimo".
'

Do velho hábito brasileiro de escorregar pelas Erestas da lei, a exceção que se estabelece no art. 24 será
fatalmente transformada em regra, retardando sempre as
tomadas de contas de modo a transformá-las em meras formalidades sem significação.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Idálio Sardemberg.

N. i . 252

-

Titulo I1
Cap. V I - a ) Denomine-se Rste titulo:
"Do Tribunal de Contasn.

-

Justificação

Èste capitulo trata d a fiscalização..financeira,cujo grincipal instituto 6 o Tribunal de Contas. Para que Rste possa
desempenhar a sua alta finalidade 6 necessário dar-lhe o
maior relevo possível. A simples mudança d a denominação
do capítulo j& 6, neste particular, um grande passo. As provid8ncias que proponho nas emendas seguintes, completarão
esta finalidade, dando ao Tribunal o relevo e imponência necessarios á fiel cxecução de seu mandato.
b) inverta-se a oràem dos artigos deste capítulo escrevendo-se os (de acdrdo com a atual numeração) na seguinte ordem: 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 57 - 58
59 - 65 e 66.
c ) redija-se o atual art. 60, da seguinte maneira:
"O Tribunal de Contas, com séde na Capital da República, tem por objetivo acompanhar, dia a dia, diretamente
ou por intermédio de delegagões organizadas de ac8rdo com
a lei, a execução orçamentárian.

-

Justificação

Suprime-se af a feia expressi30 '6 mantido" sup6rflua
porque 6 lógico que todos os institutos referidos na Consti-

fuição, são mantidos, e bem. assím declara-se qual a s6de
efetiva do Tribunal, omitida na redação primitiva. A nova
redação visa ainda dar realce ao instituto;
d ) substituam-se os arts. 63 e 64 por um único assim
redigido :
"Art.
Caberá igualmente ao Tribunal:
a ) liquidar anualmente as contas da I receita e despesa prestadas pelo Presidente da Republíca e pelos Ministros
de Estado, verificando a sua legalidade
exatidão antes
de enviá-las, com o seu parecer, á Assembldia. Nacional;
b) julgar, depois de organizados os respectivos processos, as contas tomadas dos responsáveis por dinheiros e
bens públicos.
Parágrafo Único. Se, até um mes depois da abertura
da sessão legislativa ordinária, as contas (do exercício anterior não houverem sido remetidas ao Tribunal, farA este
a devida comunicação á AssembIgia, para que tome as providhncias necessárias".
1
acrescente-se a Rste capitulo o seguinte artigo, onde
e)
convier :
"Art.
A lei discriminará os casos de responsabilidade dos ministros do Tribunal de Contas bem como as normas do seu processo e julgamenton.
Sala das Sessões, li de Abril de 1934. - Idalio Sar-

~

demberg

.
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Da Organização Federal :
Substituam-se os artigos 20 e 21 pelos; seguintes:
São do dominio público ou patrimonial da União:
Art.
a) os bens que lhe pertencem pela legislaeão atualmente
em vigor; b ) os rios e lagos, ainda que inavegAveis, desde
que banhem mais de um Estado ou sejam limitrofes com
países estrangeiros; c ) as ilhas fluviais nas zonas fronteirigas
Siío do dominio público ou paltrimwial dos EsArt.
tados :
a) os bens que lhes per+ncem pela legislação atualmente em vigor, com as restrições do artigo precedente;
b) as margens dos rios e lagos navegáveis destinadas
ao riso público, se, por algum titulo, não forem do domínio
federal, municipal ou particular.

1

.

Justificação

0 s arts. 20 e 21 enumeram incorretamente os bens do
dominio da União e dos Estados. Entre os primeiros, o artigo 20 arrola, de comepo, os bens que pertencem á Unido
nos termos da lei atualmente em vigor. Nesta categoria en-.
tram as terras devolulas nos territórios ie os terrenos de
marinha, com seus acréscimoç. I3 inútli inclui-los, como fazem as alíneas b e c do artigo, entre os1 bens federais. A
redundancia pode induzir a suposição errbnea de que o projeto modifica, nesta parte, o direito vigente.
VOLUME XVII .
i4

- 210 Tal modificação, todavia, s6 existe quanto aos bens enumerados nas alíneas d e e, passando para o dominio federal
os rios, mesmo inavegáveis, quando se estendam a mais de
um Estado ou a território estrangeiro, e as ilhas fluviais
nas zonas fronteiriças. Como 'se pode ver, em Clóvis BeviIaqua (C6d. Civ. Comentado, vol. 1°, págs. 291 a 294) os
rios inavegáveis e as ilhas fluviais, mesmo nas fronteiras,
pertencem atualmente aos Estados.
Parece, pois, mais correto o texto da emenda ao art. 20,
que contemplo êsbs últimos bens entre os da União, e, quanto aos demais, se reporta ár legislação em vigor.
Quanto ao art. 21, a emenda s6 altera a redação da
alinea a para evitar o Bco .. em vQor, com as restrições
do art. anterior". Modifica, porkm, substancialmente a alinea b para excetuar do dominio público estadual as margens
60s rios naveggveis quando, por tftulo legftimo, pertençam
á União, a algum município ou a particular. este é o direito vigente, (Clovis, loc. cit.) que não poderia ser inovado
sem prejuízo injusto de direitos adquiridos, quer por outras
pessoas piíblicas que não o Estado federado, quer mesmo
por particulares.

".

Emenda
Substitua-se o art. 19 pelo seguinte:
"Quaisquer outros impostos não mencionados nos arts.
1 4 , 15 e 17 serão da competência exclusiva da União, que
entregará aos Estados, at6 o segundo trimestre do exercfcio
seguinte, quarenta por cento da arreoadação feita nos respectivos texitórios.
O projeto dB neste caso, aos Estados, a competência
privativa para lançar e arrecadar os impostos.
A Urião, privada de qualquer iniciativa, ficará 6 merc4
da ação Iccal. É de esperar a abstenção dos Estados mais
ricos, onde precisamente o fisco federal poderia se exercer
com mais proveito. E isto 6 tanto mais inaceitável quanto,
para ref6rço das finanças dos Estados, o projeto despoja a
União d e algumas das suas fonte8 de renda.
Com mais forte raxiio 6 de se rejeitar o sistema preconizado em emenda, por numerosas bancadas, segundo o qual
a compehncia no caso de que se trata 6 conoorrente, proibida porem, a bi-tributaçiio, e reservada sempre a a r r e o í
dação aos Estados.
.
Se vingar Aste sistema, dar-se-& um ateeple-chue entre os Estados e a Unifio, cada qual se precipitando em lançar os tributos para prevenir a ação do outro poder. F&10-ão, para esse efeito, mesmo quando não precisem de reforçar a sua receita. Neste caso, estabelecerão taxas muito baixas, prejudiczndo a receita do concorrente retardatário.
Peor do que isto: quando a Uni50 lançar nos Estados
X, Y e Z, certos impostos ainda não instituidos por êles,
mas já decretados nos Estados A, B e C, como se procederá
para observanoia do canone da igualdade tributaria?
Serti a União forçada a adotar as taxas vigentes em A.
B e C, generalizando-as a$ demais Estados? Mas elas podem
ser desiguais, e, de todo modo, o poder da União deixa de
ser concorrente, para ser subordinado. Prevalecerá a taxa

federal, mesmo nos Estados que se anteciparam na tribulaçgo? Neste caso, de que vale permitir a precedenoia dos Estados na tributação concorrente?
A única solução lógica, justa e pratica, 6 a consignada
na emenda.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Raut Fernandes.
João Guimarães.

-

N. 1.263
Onde se 16, no art. 7O:
1 "art. 7O. Compete privativamente A Uniãon

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

"6 - Conceder e fiscalizar as vias férreas, que liguem
portos a fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um
Es'ido ou em conexão com mais de um Estado;

.....................................................
"10 - ... h) navegação de cabotagem, praticagem de

portos, barras e rios, assegurada a exclusividade da primeira aos navios nacionais, e, quanto A segunda, preferência a cidadãos brasileiros; i) regime dos portos; sistemas de pesos
e medidas; circulação interestadual, terrestre, marítima, fluvial, lacustre e aérea, e respectivas organizações de terra*;
Leia-se :
"10
h j sistema de pesos e medidas; i) viação f6rrea e de rodagem, ficando as estradas, de uma e outra natureza, subordinadas, quanto. A sua concessão, construção e
exploração t6mica e comercíal, ás disposiçdes desta Constituição, e ás normas que á legislação federal cabe prever no
interesse nacional de defesa econbmica e militar; i) navegaç5o maritima, fluvial e lacustre, ficando a de cabotagem circunscrita a navios nacionais e dada a preferhncia a brasileiros nos serviços de praticagem em- quaisquer portos, barras e rios; k) navegação aerea, ficando as respectivas instalações de terra dependentes da a~torizaçãoe fiscalização federal, de acbrdo com o que A lei cumpre determinar no interesse nacional de defesa econ6mica e militar; I ) portos e regime de sua exploraçãon.

- ...

As letras h, i e L do n. 10, do art. 7O, tratam, em parte.
de matdrias congdneres, mas distintas que, para precisão,

claresa e ordem das disposiçdes constitucionais cumpre enumerar separadamente e em sequencia. Isolei na letra h o
"sistema de pesos e medidirp", que o projeto inclue na letra i
entre "regime dos portos" e "circuIa~ão~.
Em seguida, tratei, diferencial e ordenadaniente, da viação f6rrea e de rodagem, de navegação em geral, de navegação aérea, e, finalmente, dos portos e regimes de sua exploração.
Na letra i considerei tudo o que interessa As estradas de
ferro e de rodagem, remetendo para a lei Fderal, a egu1açõ.o de matkria, mas simultaneamente definindo e precisando os objetivos que a devem nortear, de absoluta e in+gral
subordinação ao interesse naoional de defesa econbmica e
militar. E: uma determinação essencial que cumpre impor

á Ici federal como as linhas mestras de sua elaboração, mas

que não se podem especificar em lei fundamental porque a
defesa econdmica e militar do pafs, para ser eficiente, precisa atender a mfiltiplas condições no tempo. Fazendo essa
reinissáo B lei futura, confiamos na clarivid8ncia e patriotismo do legigador ordinario, nem 6 possível resse particular e nesse sentido, restringir-lhe a ação porque as disposições constitucionais não comportam as múltiplas e complexas prescrições técnicas que o assunto exigia.
Suprimir o n. 6 do art. 7O, que, aliás, não encarou o
problema com a compreensão ampla que se impunha, pois,
em primeiro lugar, partiu da consideração de que s6 interessam á defesa militar do pafs "as vias fdrrea.~que Liguem
portos e fronteiras nacionais", e, em segundo lugar, restringiu á concessão federal as vias fdrreas "que sirvam a mais de
u m Estado diretamente ou em conexão com outras vias fdrreas". Quanto á primeira parte, entendo que toda a rede
ferroviária da pais interessa á sua defesa militar, dadas as
necessidades dos modernos processos d e mobilizaç4;o +os
exércitos; evidentemente, as estradas que vão a fronteiras
podem ter, nesse ponto, interesse mais particular, mas, para
isso, fiz remissão ao Capitulo do projeto referente á
Defesa Nacional -, dizendo que "a concessão, construção e exptoração tdcnica e comercial h estradas", ficam subordinadas "ás disposições desta Constituição". Quanto á segunda,
há que distinguir as estradas que servem a mais de um Estado e as que, dentro de um Estado, estão em conex8o com
outras vias fdrreas fora dêssn Estado. Restringir a concessão
das primeiras aos poderes federais b estipulapão desnecessaria, porque a ação dc cada Estadú não se pode estender
alBm de suas fronteiras, e, portanto, de casos tais ter6 de
cuidar forçosamente a legislação federal futura. Fazer a
mesma restrição para as segundas, d a um tempo excessivo e vago, porque o caso condiciona duas hipóteses distintas que s6 a lei federal poder8 convenientemente caracterizar; há, com efeito, a hipbtese de um ramal construido
em um Estado em prolongamento de rede preexistente, mas
que, pelo seu interesss exolusivarnente local, pcde ser atribuído, na sua concessão ou construção, ao prbprio Estado,
dentro das normas gerais da lei federal; há, por outro lado,
a hipótese de uma linha, que pela sua atunl ou futura eventual ligação a outras, pode constituir trecho importante de
um sistema ferroviario, e, como tal, talvez convenha caber
á União, na concessão ou construção e,, a!B, na exploracZío.
É o que 96 a lei federal poder& discriminar e regular da
maneira satisf atória
Na letra k, em-que dispbs sbbre a nnvegapão adi>ea, fiz
deperider da autorizapão federal a instalar,no dos campos
de pouso e incumbi exclusivamente á União a fiscaliz~ç~o
áeles. Tive especialmente em vista o interesse de defesa militar do pais e transigi, aliás, com o meu penssmento no
assunto; a rigor, cumpriria restringir 4 União, a instalação
desses campos, que seriam parte integrante da rede de defesa
miIitar do país a que ela franquearia aos aviões de emprêsas
comerciais, enquanto não houvessem exigbn'cias outras em
oontrário. Dada, porem, a impossibilidade do encarregarae a União exclusivamente dessa tarefa, da necessidade e
capacidade de certos Estados, para desempenha-la em seus
territbrios, e das mílltiplas necessidades comerciais que os

-

.

exigem, limitei-me a dar a União a incumb8noia de autorizá-los a fiscalizá-los convenientemente.
Pinalmente, na letra I , tratei üa legislagiio sobre portos,
pondo de lado a expressão do projeto "regime de portos",
e substituindo-a pela fórmula adequada.
Sampaio
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Corr&a.

-

Onde se 18, no art. 7O:
' h t . 70. Compete privativamente A União:

-

3
prover aos serviços d a policia maritima e portuaria, sem prejuizo dos serviços policiais dos Estadoa; de defesa sanitáría geral de alfandegas e entregostos, de ccrreios,
telkgrafos, telefdnes, cabqs submarinos,, de cavegação akrea,
inclusive as respectivas mstalações de terra.

I3.0 A União poder4 conceder aos Estados, em seus
territ6rios, e a particuIares em qualquer parte do pais, a
exploragão de linhas telegráficas e telefdnicas, sempre, porkm, sob fiscalização de seus funcion4rios e observadas as
leis gerais apIichveis, assim como, na falta ou insuficiencia
dos serviços de correios e telegráfos, 6 facultado aos E ~ t a d f i
prove-los, dentro d6 seus temt6rios".
Leia-se :
"Art, 7.0 Compete privativamente a União:

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

-

3
prover os serviços de policja maritima portuaria, sem prejuizo da ação policial dos Estados, bem como os
de defesa sanitaria geral, de alfandegas e entrepostos.
4 - prover os serviços de uorreios e telkgrafos no território nacional, ficando, entretanto, assegurada aos Estados na falta ou insufici4ncia da ação federal nesse sentido,
a faculdade de prov&-10s dentro dos respsctivos terriurios,
mediante iicença e fiscalização da União, que poder6 em
qualquer tempo encamp4-10s "

.

Jzuti~icação

O n. 3 do artigo 7O reune mat6rias distintas, que cabem, portanto, em nilimeros distintos; e partes delas se prende ao $ 3 O do mesmo artigo, por isso, deverá figurar apenas
como esclarecimento e restrição de um d&ssesnúmeros.
Com efeito, h& que considerar em conjunto, num s6
niimero os serviços de policia marftima e portuAria, os de
defesa sanitaria, e os de alfandegas e entrepostos. A defes8
sanitaria 6, em parte, exercida precisamente pela polícia
marítima e portuária, cuja açáo se estende ainda, ás alfandegas e entrepostos .
0 s serviços de correios e telkgrafos, que o projeto enumera em seguimento e em reunião aos de defesa sanitária
e de alfandegas e entrepostos, formam, evidentemente, um&
determinação distinta, e de outra natureza. Não se oornpre-

ende, d e o u t k lado, que a perml8sfio feita aos Estados de
explorarem 8sses servígos em 8oun territórios, vA constituir
um parágrafo especial, pols ss trata de um simples compiemento d a atribuiçKo dbssoe mervlgos 4 Unigo.
Acrescentei, na redngiio quo proponho, a ressalva de
cncampação federal dos s o ~ l g 0 Sestaduais assim estabelecidos, ressalva que tambdm 80 anoontra alhures no projeto.
Eliminei as refer4nolai a '!tale~dms" e "serviços de navegação adrea, inclu8~vo t
u P88pecthas organizações de
terran, por entender qua, embora deva competir privativamente á Uni30 leglsler abbre a matdria, nãc lhe compete
privativamente a provlsão dbsses servigos, como acontece
alias com as vias fdrreai, em vista de impossibilidade material, em que ora se encontra a União, de encarregar-se diretamente de tais servigos. A legislação poderá prever, em
qualquer tempo e em harmonia com os interesses nacionais,
a restrição que o projeto, lnoluindo o assunto entre as disposições de competdnda prlvatlvn da União, parece estabelecer desde já, fazendo arelm abstrng30 da realidade.
Não aludi a "cabo8 rubmarinor", porqu8, referindo-me
a telefones no sentido lato, iato 6, como meio geral d e transmissão da palavra oscrlta, Indopenden@mente do processo
de transmissão, ficaram tpro faolo incluidos, tanto a radiotelegrafia como os servl~ordo cnbos submarinos dentro do
território nacional. O projato, no oontrbrici, se refere em s e
parado a Asses servigos, oonrldarnndo-se todos, mesmo aqueles que se destinam o Intaroomunica~Ziescom o exterior, e
que, portanto, a Uni80 não oompele "prover" isoladamente,
por dependerem do aobrdo db natureza iztternacional . Em
outras emendas, tmtorel elnda os mesmos assuntos acima.
Sala das SesaUos, om i g de Abril de 1934. - Sampaio
Corrêa.

N. i . e66

Ao art. 509 g Zo

- RedlJa-8s:

O exercicio das funoõai de qualquer p o trés poderes
será aoessfvel a todo6 01 br1~1101ros,seni distlnçã~de sexos,
respeitadas as condigõos do habliltagáo que a lei exigir, não
podendo o cidadão invenlldo om fung8o de irm d8sses poderes,
entretanto, exercer a de outro, nem ocupar mais de um
cargo eietivo, ressalvando o dlipoato no art. 78.

A acessibilidade das fungõei pdblicas a todos' os brasileiros era um princípio axpreeeo na Constituição de 1891,
c 9 0 abandono não se explico ao projeto d a nova Constituigao. Aqui o restabelecendo, pare os dois sexos, obedece a
presente emenda A orientagáo equitativa j A consagrada no
direito brasileiro.
Godofredo Menezes.
Sala das Sessões.

-

Acrescente-se, olide convier I
Nenhum imposto recairá s6br.e a produçâo ain"Art.
. da em poder do produtorn.

- 215 Justificação

NBo se estabelecendo esse principio, bem cedo comecarir
a produçiio a ser taxada, por forma a se obter a renda perdida com a supressão do imposto de expúrtaçáo.
Sala das Sessões, i3 de Abril de 1934. - L i m de Bforais Leme.

N. 4.277
Sub-emenda á emenda a 250: Suprimam-se, em o númeo 10, letra d, as palavras "e por terra" e, em a letra e, a
palavra "produtores".
Os impostos sbbre o transporte por terra devem fica1
para os Estados.
A inclusão das vendas efetuadas pelos produtores, entre os objetos qúe podem ser taxados, não se justifica qilando, pela supressão do imposto de exportação, se procura aliviar, os onus que recáem sbbre a prodncão.
Sala das Gessões, 13 de Abril de 1934. - Lino de Morair Leme.
N. i ,280
Tftulo I
Art. 40. Suprima-se o final de "acbrdo com a leiw.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.
J . J. Seabra.

-

-

N. 1.281
Tftulo I

Art. 5.0 3 a. Gubstitua-se: "o disposto n , art.
~
78" por
"o disposto nos arts. 78 e 97".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dotisworth..

-

- J . J . Seabra.
,

N. 1.282

Titulo I
Art. 60 das Disposições Transitórias Inclua-se depois
do art. 179, com oadter permanente.
SaIa das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Kenrigue
Dodsworth.
3. J. Seabra.

-

-

N. i. 283
Tftulo I =

a

Rrt. 7O, 5 .:4 Substitua-se "no n. 10, letra n" por "no
10; letras g , 3, n, o e r, "in-finen

.

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Dodsworth.
J. J. Seabra.

-

- Eenrique

.

Titulo I
Art. 70, 5 70. Acrescente-se in-fine: pesppcialmente
legislar sdbre concessão de terras devolutasn.
Sala das Sessões, i2 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.
3. 3. 9eab~u.

-

-

Titulo I
Art. 70, n. 10, letra a . Substitua-se: "direito civil e
comercial" por 'direito privadon.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henn'que
DorZswoTth. - J. Z. Seabra,

-

Art. 70, n. 10. letra r . Suprima-se as palavras "normas fundamentais do".
Sala dás Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodswo~th. J. J. Seajra.

-

-

Titulo I
Art. 7O, n. 10, Ietra i. Substitua-se "juntas comerciais"
por "registro de comercio, marcas de fábrica, patentes de
invenpão e direitos autorais".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Benrique
DodswoHh.
J . J. Seabra.

-

-

Art. 10, letra c. AoremenLe-se in-fine "exigida concorrencia pública*.
Sala das Sessões, 12 de Abrii de 1934. - Henrique
Dodsworth.
J . J . Seabra.

-

N. 1.289
Titulo I
Art. 10, letra r. Suprima-se "fazer guerra entre si".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Henrique
Dodsworth. - J. J. Seabra.

Art. i 1. Suprima-se.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

Dodsworth.

- J. I. Seabra.

- Henrique

N. 1.291
Tftulo I
Art, 12. Substitua-se: "A União náo intervir& em neg6cios peculiares aos Estadosn, salvo: 'por
"A União não
intervirá nos Estados, salvo :
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Hmrique

-

Dodsworth.

- J. J . Seabra.

N. 1.292
Titulo I
Art. 12, 5 6O, a. Acrescentese depois de "Legislativo
inclusive no caSo do n. .'3
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.
J. J. Seabra.

-

-

Titulo I

Art 13, 5 20. Substituase: "na esplorwão de propriedades e de industrias por "e os resulfados de sua exploa
raçãon.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth. - J. J. Seabra.

-

Titulo I
Acrescente-se como 1 60 do art. 13. "É vedada a cobrança de taxas judiciárrias".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Henrique
Dodsworth.

- J. J. Seabra.

Titulo I
Acrescente-se como 5 70 do art. 13. "São livres Q ingresso e a defesa em juizo, independentemente de prova de
q u i t ~ ã ode impostos, taxas' ou contribuiçõesn.
Sala das -Sessaes, 12 de Abril de 1934. - Henrigue
Dodsworth.

- J. J. Seabra.

- 218 N. 1.296
a

Titulo I

Art. 14. Acrescente-se em parCrmfo: "A União poder& conceder diferença de tratamento no imposto de imporlagão a mercadoria procedente de determinados pafsesn.
Henrique
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Dodsworth.

-

- J. J . Seabra,

Título I
Art. 14, 5 20. Acrescente-se : "jornalista, escrilor, professor e profissões liberais".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
He'/~rique
Docisworth.

-

- J. J. Seabra.

N. 1.298

Título

]F

Art. 16. Acrescenk-se "A transmissáo inter-vivos de
bens incorporeos fica sujeita a tríbutos do EsLadB onde
f6r realizada. Em se tratando de navios e aviões prevalecer& o lugar do registron.
Henrique
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

Dodsworth.

- J. J. Seabra.
Tftulo I1

- Capitulo VI

-

-

Art. 66. Acrescente-se : "Parhgrafo único
~xpirados
trds anos de apresentação, o interessado promovera a execução nas rendas piíblicas, de ac6rdo com o processo oomum".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.

- J. J . Seabra.

N. 1 .374

Titulo. VI

C

- Capftulo Ii

Art.
Nenhum imposto gravara diretamente o livro,
o periódico, nem a profissão de escritor ou jornalista.
iienrique
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

Dudsworth.

- J. J. Seabra.

-

N. i .375

Título VI

- Capítulo 11

Art.
Não haver8 prisão por dívidas, multas Ou
custas.
iienrique
.Sala das Sessões, i 2 de Abril de 1934.

Dodsworth.

- J. J. Seabra.

-

Ao art. To, n. 3 - Substitua-se a palavra - "telefones"
celas palavras "telefones interestaduais e zntemacionais";
n. 10, letra n. - Suprimam-se as palavras - "energia elétrica".

§ 3O

- Suprimam-se

as palavras "e telefdnicas".

Justificação
3 ildgico e injustificável o regime estabelecido pelo substitutivo no concernente ao serviço telefdnico. Não há motivo algum de relevante interbse nacional que possa justificar, ou, pelo menos, explicar, a mutilação que se quer
impor á autonomia dos Estados e Municfpios, passando todo
o serviço telefdnico para a jurisdição do Govêrno Federal.
Os Estados e Municípios sempre se'desempenharam de
suas atribuições, nesse particular, da melhor maneira. As
grandes cidades do pais estão providas de serviço telef6niEO, em funcionamento regular. Os centros mais importantes dos Estados mais adiantados e populosos acham-se ligados por linhas telef6nicas interurbanas.
A ingerência federal, nesse particular, nenhum beneffcio poderia trazer ao desenvolvimento do serviço telefbnico no pais, nem á normalidade de sua exploração. S6 poderia entravá-lo, com prejuízo evidente dos Estados e dos.
Municfpios pela dificuldade incontestável que terá o Govhrno central de prover eficientemente aos interesses locais,
em um pais extenso como é o Brasil.
O art. To, n. 10, letra n, também encerra uma grave
ameaça á autonomia dos Estados quando concede á União
compet&ncia privativa para legislar sdbre energia elefrica.
ficando aos Estados apenas, nesse particular, a ficha de consolação de passar leis subsidiArias ou complementares, pertinentes A peculiaridade das condições locais, ou contendo
maiores exigencias, aperfeiçoamentos ou determinagóes secundárias, conforme preceitua o § 4 do mesmo art. To.
Fundado em tal dispositivo, pode o Governo Federal,
por simples lei do Congresso, assumir o controle direto e
imediato do seqviço de energia elétrica, em toda a extensão
do território naciorial, subtraindo aos Estados e aos Municfpios o direito fncontestdvel, num regime federativo, como
6 e continuará a ser o nosso, de prover, da forma mais.
conveniente aos seus peculiares interhsses, aos- serviços de
energia elktrica, para as suas diferentes aplicwões.
A adoção da um regime uniforme para todo o pais,
nesse particular, já é desaconselhável. Cada Estado e cada
Municfpio, observadas as leis gerais do Estado, deve ter a
liberdade de resolver o sei1 problema de produção e distribuição de energia eletrica da maneira que melhor se adapte ás suas condições. Um regime que se justifica num
Estado, pode ser de todo desaconselhCive1 em outfo, onde o
padrão de vida seja diverso, as condições econbmlcas sejam
diferentes, os recursos naturais não sejam os mesmos, o
desenvolvimento indu8tria1, não tenha atingido o ;mesmo
grau, o centro de consumo não apresente as mesmas caracterfsticas, a exploração da indbstria elétrica não seja tão atrativa. Ao Estado, e não á União, cumpre verificar essas pe-

ouliaridades e adotar o tipo de legislação que melhor convenha á consecuqão do objetivo visado, que O o de garantir servigos eficientes, a pregos razohveis .
J6 seria altamente perigoça para os Estados a passagem
de uma lei uniforme para todo o pais regulando a energia
eldtrica, e sua exploração. O dispositivo, ora examinado,
presta-se, no entanto, a muito mais. Regulando a energia
elétrica e sua exploração, em virtude da competencia privativa outorgada ti União, poderá a lei federal, como foi
dito acima, sujeitar todo o serviço el6trico do Pafs ao Governo central, dar-lhe compet8ncia para outorgar concessões, regular os têrmos destas, submeter o s ~ r v i ~integralo
mente 8 fiscalização dos funcionários federais, tirar, enfim,
aos Estados o direito, oe que sempre gozaram e de que
devem gozar num regime federativo, de planear o desenvolvimento el6trico no seu território.
E &se perigo se tornar8 evidente á leitura do 5 10 do
art. 70, que assim dispõe: "Os servigos, atribuiçóes, atos e
decisões dos poderes federais serão desempenhados ou enecutados por funcion6rios d a União, fialvo delegação deste aos
Estados, mediante ac6rdo com os Gov8rnos respectivos".
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Ranulpho
Pinhei~oLima.

- Cincinato

Braga.

Acrescente-se ao 5 10 do artigo 130: As multas fiscais
por falta de pagamento de impostos ou taxas em tempo
hábil, não poderão exceder de dez por cento sbbre a importancia em débito.
Justificacão
A chamada lei da usura limita as multas contratulis
a dez por cento sdbre o valor do contrato; muStas fiscais
atingem, As vezes, á absurda relapão de vinte e cinco por
cento. Isso representa uma verdadeira extors80, principalmente porque o Estado tem o privilégio de a ~ 8 ofiscal
sumaria contra c contribuinte, que muitas vezes deixa de
solver seu compromisso para com o fisco, no devido tempo,
por impossibilidade corrente. Esta emenda está alitis, de
conformidade com o privil6gio condenatório da usura, j6
consagrado no projeto de constituição.
Bamos PenSala das Sessões, 13 de Abril de 193.

teado.

- Josd

-

Ulpiam.

N. i .h04

Titulo I
Substitua-se o "preambulo" pela seguinte declaragão:
"O Povo Brasileiro, pelos seus representantes, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte, adota a seguinte. Constituição".
Justificação

Insisto na fórmula consignada na minha emenda de primeira discussão, sob n. 48.

- 221 Ela foi repetida no meu trabalho no seio da Comissão
dos 26 subordinado ao tftulo: "Plano de Constitucionalizacão imediata - Esquema de Constituição definitivan.
A resenha taquigráfica dos trabalhos da Comissão Constitucional dá contas do meu ponto de vista acerca da inutilidade dos preambuios doutrinários, reprodução de opinião
manifestada em época anterior.
A transigir com a usança de uma "declameçãon preambular, 6 mister ficar dentro de uma f6rmuIa sóbria e concisa.
Os Constiiuintes de 34 tem sido menos práticos no assunto que os de 91. B t e s rejeitaram o empolado "preambulo"
proposto pelo Benador AmRrico Lobo e não mais cogitaram
do assunto. Não discutiram nem votaram a matéria
Foi a Mesa do Congresso Constituinte quem redigiu,
pela pena de Prudente de Morais (Senior) a fórmula curta, simples e discreta do texto de 91.
Com a emenda, ara proposta, estiveram de acdrdo, no
seio da Comi.ssáo dos 26, os eminentes juristas Levf Carneiro e Solano da Cunha.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Pereira Lira.

-

N. 1.405

-

No Tftulo I
Art. 10
Suprimir a expressão "sob o
regimen representativo".
Justifica@io
O quadro das instituições políticas torna-se cada dia
mais perae8vel 6s formas de democracia direta. Estabelecer rigidamente o "regime representativon R fechar tecnicamente a porta ao referendum, ti iniciativa e á revogação
popular, etc.
Alitis, contraditoriamente ao disposto no artigo íO,o
art. 129 cria um caso de pronunciamento direto da vontade
dos eleitores. Ademais, há muitas emendas entregando ao
conhecimento imediato do povo determinados assuntos, como
verbi gratia aquele que 6 objeto do art. 3O.
Parece aconselhável fazer a supressão de que cogita a
emenda, de molde a possibilitar a introducão moderada no
nosso direita público das instituições de democracia direta,
táo bem reputadas na Sufça e na Norte America.
Sala das Sessóes, i2 de Abril de 1934. - Pereifa Lira.
N. 1.406

-

No Titulo I
Da organização federal.
Substituam-se os artigos 10 e 26 pelos .seguintes, subordinados ao subtftuIo "Disposições Preliminares*.
"Art. 10. O Brasil 6 a União perpetua e indissoliivel dos
Estados, do Distrito Federa! e do Território do Acre, e tem
o domínio territorial indivi.sfvel, inalienável e imprescritf~ e l, decorrente de posse, leis, tratados, convenções e regras de direito internacional.
Art. 20. Constituem a Nação todos os brasileiros, residentes dentro ou f6ra do pafs, compreendidos no artlgo 136.
Todos os poderes emanam dela e em seu nome são exercidos.

Art. 30. A Nação Brasileira tem como forma de govbrno a Repfiblica Democrática estabelecida e m bases federativas, compatfveis com a unidade nacional.
Parágrafo finico. São princípios constituoionais e caracterfsticos da forma de governo, os seguintes:
a) forma republicana federativa;
6) independhcia, limitação e harmonia de poderes;
c ) temporariedade das funções eletivas, aplicando-se
os prazos máximos dos mandatos federais aos análogos estaduais e municipais;
d ) não reeleição dos Presidentes e Prefeitos;
.;
e) autonomia dos muniofpios rios termos do art.
f) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder Legislativo para decretá-la.

..

,

Parece-me técnicamente melhor desdobrar os arts. 10 e
2O do substitutivo em tr8s artigos distintos, como na emenda.
O artigo 10 é a Tema Brasileira;
O artigo 20 é o Homem;
E o 3O é o vinculo polftico.
Conviria fazer ligeiras alterações no art. 123 e convertê-lo num parilgrafo do artigo ao.
Estariam ai, nesses tres artigos, as "Disposições Preliminares" da "Organização Federal". E a emenda.
A seguir, viria, em capft~~los
a parte, a matéria restante do Titulo I, fundida na organização dos Estados, Território e Distrito Federal.
H& mais sistema em colocar a matéria do Titulo V, no4
Titulo I, subordipada á epigrafe "Da organização federal".
Isso será objeto de outra emenda.
A emenda acima est& em conformidade com idéias por
mim anteriormente manifestadas. (Vide Diário da Assembléia, n. 27, de 3 de Fevereiro de 1934, página 561.)
Pereira Lira.
Sala das SesdÕes, 12 de Abril de 1934.

-

N. i . 407

Titulo I
Seja criado, no titulo I, um capitulo I, subordinado i4
epfgmfe "A Uniao, os Estados e os Municipios" que seri4 iniciado oom os seguintes artigos, sem prejufzo de émendas:
"Artigo (a) A soberania 6 atributo da UniBo; os Estados, pordm, si40 autdnomos quanto aos seus negócios peculiares.
h t i g o (b) Cada Estado reger-se-8 pela Constituigão e
pelas leis que adotar, respeitados os prinoipios enumerados
no artigo.. e sem prejufzo da observancia de qualquer
outro preceito explícito ou implfcito nesta Constituicão.
artigo (c) O artigo i27 do subst!tutivo.
Artigo (d) O artigo 70 do substitutivo.
Artigo (e) O artigo 80 do substitutivo.
Artigo +(f) O artigo 90 do substitutivo
Artigo (g) O artigo 10 do substitutivo.
Artigo (h) O artigo 124 do substitutivo.

.

'

.

- 223 Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

(i) O artigo 127 do substitutivo.
(j) O artigo 12 do substitutivo.
(k) O artigo 128 do substitutivo.
(1) O artigo 30 do substitutivo.
(m) O artigo 129 do substitutivo.
(n) O artigo 125 do substitutivo.
(o) O artigo 126 do substitutivo.
(p) O artigo 130 do substitutivo.
(q) O artigo 131 do substitutivo.
(r) O artigo 132 do substitutivo.
(s) O artigo 133 do substitutivo.
(t) O artigo 134 do substitutivo.
(u) O artigo 135 do substitutivo.
(v) O artigo 11 do substitutivo.
(w) O artigo 60 do substitutivo.
(x) O artigo 20 do substitutivo.
(y) O artigo 21 do substitutivo.
(z) O artigo 50 do substitutivo.
(* j O artigr, '4 do substitutivo.
Justificaçáo

O fito desta emenda 6 fundir no titulo I (Da Organização Federal), ressalvadas as emendas, a mauria da organização dos Estados, Território e Distrito Federal, objeto do titulo V que deve de ser suprimido. Parece mais consentaneo, estando em conformidade com pontos de vista por
mim anteriormente sustentados (vide "DiBrio da Assemb16ian, n. 27, de 3 de Fevereiro de 1934, phgina 561).
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Pereira Lira.

.
Tftulo I
Seja ci-íado no tftuIo I um capftulo 4 parte, subordinado B epiaafe "Regime trjbuthrio" que compreender4 os
seguintes artigos :

Artigo..
decretar:

. (a). .. É da compet8ncia exclusiva'da

Uni80

10, impostos @Obrea importagiio de prooed&noiaestrangeira;
20, direitos de entrada eafda e estada de navios, .sendo
livre o comdr~iode cabohgern $e mercadorias. nacionais,
bem como 6s estrangeiras quo jB tenham gago imposto de
importaggo;
3O, taxas de sdlo, saho a rf3Strig80 do artigo (b), 8 i0,
n. 1;
110, taxas de correios e tel6gafos federais.
Artigo. '(b) . É da oompet8noia exclusiva dos Eslados ' decretar impostos :
10, s6brc a exportacão de mercadorias de sua prbpria
produção;
o
20, s6bro imóveis rurais e urbanos;
30, s6bre transmissão de propriedade;
40, s6bre indftstrias e profissóes;

..

..

-

3 10
Tambtlm compete exclusivamente aos Estados
decretar :
10, taxa de s&lo quanto aos atos emanados de seus respectivos govêrnos e negócios de sua economia;
20, contribuições concernentes aos seus teltlgrafos e correios;
§ 2O
IZ isenta de impostos, no Estado por onde se
exportar, a produção de outros Estados.
5 30 - S6 B licito a um Estado tributar a importapão
de mercadorias estrangeiras quando destinadas ao consumo no seu território, revertendo, porém, o produto do imposto para o Tesouro Federal.
Artigo. . ( c ) ... É proíbido aos Estados tributar bens
e rendas federais ou serviços a cargo da União, e reciprocamente.
Artigo.. (d) .. É vedado aos Estados, como á União:

-

.

.

.

iO,criar impostos de transito pelo território de um
Estado, ou na passagem de um para outro, sbbre produtos
de outros Estados da República, ou estrangeiros, e bem assim sdbre os vefculos, ge terra e água, que os transporiarem.
Artigo. . (e) . . alem das fontes de receita discriminadas nos artigos (a) e (b),
é Ifcito B União, como aos
Estados, cumulativamente ou não, criar outras quaisquer,
não contravíndo o disposto nos artigos (a), (b) e (d)
(Com duas sub-emendas )

.

.

-

.

.

Justificação

O texto acima 6 extraído da Constituição de í891hexclufdo o que já consta no Substitutivo.
Evidentemente tal texto não satisfaz ás exighncias da
União e dos Estados.
Acontece, port?m, que a Aãsembltlia Nacional Constituinte ainda não se traçou uma diretriz definitiva, a-pesardo esf&ço feito, dos magnfficbs discursos pronumianios,
dos argumentos debatidos por técnicos reputados e dss estatfsticas levantadas por conhecedores especializados da nossa qziestão tributária.
Pode-se afirmar. sem receio, que a soluç9lo do problema
niio foi achada.
Que fazer?
Adotar uma das fórmulas preconizadas, dando um salto
no escuro?
Pbr em risco a própria existdncia da Fedemgilo, entre-.
gando a so!upão dessa equaqfo a várias incógnitas 6s Camaras Ordinárias, num perigoso endbsso ao legislador do
futuro?
Qualquer dos dois caminhos têrm riscos sem conta, e
enveredar por qualquer deles, é aventurar-se no desconhecido.
Evidentemente, a questã não está "nzadura" e resolv6-Ia, agora., no papel, é comp ICB-1a
para os dias de amanhã.
Certo tem havido reuai6es das grandes bancadas, conoflios das pequenas bancadas, entendimentos de coordena-

f

dores' de umas e outras, repontando aqui e ali o "eureka"
de alquimistas de fórmulas sugestivas que, por momentos,
parecem fazer proselitismo.
vas.. tudo é o produto da boa vontade, do desejo de
ajustar /doutrinas e pontos de vista divergentes.
Não há ainda agora um consenso geral. . .
preciso, pois, preparar com vagar a reforma tributária; de que o Brasil precisa; é mistér ajuntar. o material
nccess&rio, classificá-lo; reunir todos os orçamentos estaduais e/ municipais, estandardizar-lhes as rubricas; conferir
as suas execuções, medindo as capacidades receptivas dos
contribuintes.
Essa, porém, não é tarefa para ser realizada, dentro
das angmturas da vigente reforma regimental, nem no ambiente ;excitado e mesmo congestionado, por vezes, do debate lpolitico que tem perturbado a discussão, da matéria
técnicoloonstituoionaI, como já salientei om discurso no plenário. A,magnitude do assunto requer a ponderação e o silbncib Pos; gabinetes e não o inflamado do debate politioo
do d~enário.
Impõe-se, destarte, manter o statu quo d a Constituição
iMriasn colocar um dispodos os dados necessários
, fixando o regime tri-

.

*

c

oncordar 6, certamente, nanwr
~ t u a lregime tributário, envote um Ato Adic~onalsdbrs,
estktica e ordenação da
onar a tradição oonstituciona1 brasileira e "escamotear" a questão tributária, eilenoiando sõbre ela na Constituição, com a alegação de que outros
diplomas semelhantes, de organizações politicas alienigenas,
assim tem procedido.
1Tanto mais injustificável seria esse prurido imitativo
quanto! na'prática do momento, foram erigidos em matéria
constitucional assuntos de somenos importancia e mesmo
impróprios de figurar num Código Político.
/Por-todas essas razões, parece aceitável z emenda acima,
combinada que deve de ser com outra, a ser encartada nas
"Disposições Transit6riasn.
IQue se ponham as duas emend6s na ~onstit6ição em
elaboração, e, preparada e amadurecida a s:lução da questão ]tributária, se lance mão do remédio da emenda constrtucion,aln,, facilitada, tornada posshel e praticamente exequfveI/'no artigo 191 do Substitutivo. (Com duas subemendas.)
j~õ'lada,, Sessões, 12 de Abril de 1934.
Irengo Joffily.
Pqeira Lira.
V . de Toledo.
Odon Bezerra.

-

-

-

-

N. 1.410

s&-emenda :

Titulo I

, Seja 'criado no titulo I, um capitulo IT, subordinado 6
epfgrafe ;Regime tributárion que compreenderá o3 seguintes artigos, sem prejufzo de emendas:
&igo ' (a)
O a r i i g ~13 do substitutivo.
.*i+:

-

1 V O ~ L U ~ PSVII
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Artigo
Artigo
Artigo
Artigo
Artigo

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

- OO artigo
artigo
- O artigo
- O artigo

-

I4 do
15 do
16 do
i8 do
O artigo I9 do

substitutivo.
~ubstitutivo.
substitutivo.
siibstitutivo.
substitutivo.

Essa sub-emenda é para o caso de nâo vingar uma emeos
da, mantendo pnovisoriamente o disposto na Carta de 1891.
Há convenihncia em constituir, com a matdria da di6criminação de rendas, um capitulo autdnomo, mesmo dentro do titulo I ou seja da "Organização federaln. A materia
A muito deIicada, exigindo talvez para muito breve uma
emenda constitucional, pois que to legislador, por mais atilado que seja, não pode enxergar as condições econ6micas e
tributárias da Nacão para daquf a cinco anos. A colocaç2Io
da mat6ria num capitulo autbnomo, desbc&\.el, facilitará de
muito qualquer reforma na Caria, por emenda substitutiva.
O-artigo i7 dcc ~ b s t i t u t í v o ,porém, &e deve, sujeito a
correcoes, ser rernetido para as "disposições transitórias".
Sala das Sessões, em 12 d6 Abril de 1934.
Irenêo
Joffily.
Pereira L??&
V . de Tolerlo.
Odwz Bezerra.

-

-

-

-

N . 1.411

Sub-emenda :
Título I
~ransiira-se o artigo 17 para as "Disposições transitbriasn, com as seguintes alteracões:
a) onde se diz "20 OJO", diga-se: "lO,O1O";
ó) onde se diz "194in, diga-se "1946 .
Justificação

Para o caso de não vingar a manutencão provisbria do

stntu quo.

Admitido que o plano do "Substitutivo" seja aceitável,
o que s6 a experiência mostrará, é prudente e6 obrigar a
extinçáo do imposto de exportagfio com certa lelitidão.
Quem puder'extingui-10 de golpe que o faca. A obrigatoriedade da supressão de tal imposto para os que o não podem
dispensar, deve de se processar por etapas suaves, e na proporçao do arrecadado na rubrica do imposto de vendas.
" 20 010" parece percentagem alta para os efeitos da obrigatoriedade.
Sala das Sessões, em 12 de Abril de 1934.
Ire7240

Joffilg.

- Pereira Lzra. - V . de Toledo. - Odon-Bezerra.

Art. 50, (5 2.0 Coloque-se a expressão: "ressalvando o
disposto no art. 78", depois da palavra "outro".
Justificação

Comij:jPados .o texto do substitutivo e q texto proposto,
ver-se-á que a emenda tem toda proced8ncia.
Saia das sessões, 12 de Abril de 1934. - Pereira Lira

-

Ao art. 60
Suprimir a expressão "em todo o território nacionaln, e svprimir o par8grafo b i c o .
Justificqão
A nossa bandeira não deve de estar sujeita a modificações. Tem por si a tradição. Deixa-la como est8.
Ela tambem 6 usada fora do pais pelos brasileiros em
copsulados, instituições, etc. Não há necessidade da restrição "em todo o território nacionaln.
Pereira Lira
Sala das sessões, 12 de Abril de 1934.

-

Ao art. 79 no n. 5. Destacar s parte flna! referente a
'aplicagão das leis sociaisn, para um niimerci especiai.
Justificaçáo
A utilidade da emenda é evidente.
Sala das sessões, 12 de Abril de 1934.

- Pereira Lira.

No art. 70, n. 10 :
Acrescent'e-se depois da letra f o seguinte, alterando-se
depois a ordem das letras:
f ) a incorporação do selvfcola á comunhão nacional, fixando-o ao solo, alfabetizando-o e prestando-lhe a necessária assistencia.

A Constituinte de 1934 não pode esquecer os primitivos
donos desta terra, que são credores de uma divida impresciodfvel.
É mist6r cuidar do Estatuto do Selvicola para incorporá-10 i oivilizaç2lo.
A cornpet8ncia para o assunto deve de ser a atribuida'
privativamente 6 UnlBo.
É o que faz a emenda.
Pereira Lira.
Sala das Sessões, 12 de Abril do 1934.

-

N. 1.418
Aio art. 70, n. 10, letra m
"gravesn.

-

Suprimir a expressno

O conceito de "grav~s': prejuizos é o que 'há de mais
eltístico. 12 preciso desaaetivar o texto.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lira.

-

A idéia de guerra entre Estados que compõem uma Foderação, é sumariamente anti-Wnica.
Quem diz Federação, diz aliança, como transluz da pr6pria etimologia. Repugna admitir o conceito de beligerancia
reciproca entre aliados.
. Quanto ao uso da expressão "represAlian, convém suprimi-la pelos mesmos motivos, e mais, porque pode envolver
confusões, de vez que tal expressão tem um sentido próprio
no direito internacional.
Pereira L í ~ a .
Sala das Sessões, 12 de Abril e 1934.

--

art. 12, n. 3 - Substituir pelo seguinte:
"Para p6r termo á comoção intestina".
Ao art. '12, § 6O, letrz b
Acrescentar aos ns. 1 c 2 o
número 3".
Ao

-

Justificação

Foi a Reforma de 1926 quem trouxe para o artigo da intervenção nos Estados a expressão "guerra civil".
Eerculano de Freitas, relafor da Comissão Especial, esoxveu :
"Não 6 possivel conceber a unidade nacional e a existenciz do gov&mo soberano da Nacão sem o poder de manter
8 ordem e a eficacia dos direitos perturbados pelas comoçbes
intestinm, no território nacionalw.
De todo o debate havido, resulta a sinonimia, embora
imperfeita, entre g u m u ciuil e comoção 5ntestincz.
AliBs, essa última expressão figurava nc art. 80 da
Carta de 91.
Entre as duas expresstSes, B de preferir aquela adotada
na emenda, que, aliás, consta do próprio substitutivo, no artigo 142, n. 26.
Digo porque:
"Guerra civil" tem uma conceituação especifica no direito, com projeção' na esfera das relações. iniernacionais. A
essa definição estão ligadas as prerrogativas do instituto da
beligerancia e muitas outras noções conseciárias da guerra
civil. As leis de guerra são aplicadas ás guerras civis. As
leis de ocupação militar, as referentes ao emprégo de armas
e projetis, as tocantes aos prisioneiros, ambulencias, eto,
tudo 6 invoctlvel na guerra civil.
Reconhecida a guerra civil, declarada a beligerancirr, as
populações rebeladas t8m legítimo direito ao contacto na 6rbita internacional, e esse fato, dada a cobiga reinante e o
apetite com que são olhadas as nossas minas de ferro, o nosso
pode vir 6
vale do Amazonas e as nossas quedas dbguzr,
criar á União dificuldades sem conta, das quais ela se não
libertaria facilmente, desde que tivesse decretado a intervenção "para p8r t&mo á guerra civil".
Nas nossas fronteiras, h& muitas populações $ t r a n p F s
e nada impede que começam a aparecer os motins iniciais
que exigissem a intervenção nos Estados fronteiriços.
Se a União decretasse essas intervengões "para pbr
t&rmo á guerra civil", não poderia amanhií opor-se a que as

-

.

demais pot&ncias reconhecesseni aos rebeldes determinadas
prerrogativas. Prefiramos á formula da comoçho intestina
que vem da Constituição de 91 e está no art. 142 n. 26
do Substitutivo.
Quanto 5 outra parte d a emenda, h&evidentemente a necessidade de determinar o modo de decretar a intervenção
criada no n. 3 do art. 12.
Parece que o lugar próprio de corrigir a falha é na
letra b do § 6", do art. 12.
É isso que pleiteia a emenda.
Sala das Sessões, 12 de Abril de' 1934. - Pereira Lira
No Título I:
Ao art. 12, § 30: intercale-se a palavra "ordai3" dapois
da espressão "execução da seus decretosn, com uma vírgula
de permeio.
Houve quem reputasse excusada a palavra "ordens" em
o n. 7 no art. 12.
Deve-se a intervenção "para execuc50 de ordens e decisões dos juizes e tribunaís federais".
E, como argumentassem pela desnecessidade, respondeuse que os habem-corpw eram expedidos em forma de ordens,
convindo proteger com o reméüío heróico da interven~ão,
tanto as decisões como ainda as ordens dos jufzes e tribunais
federais.
Acontece, porém, que o jj 30 do mesmo art. 12 não faz
a dupla referencia a ordem e decisbes.
Daí, um dilema: ou suprimir a palavra ordens no ri. 7
do art. 12, ou acrescentar ta1 palavra no 5,3.
A emenda decide-se pelo acréscimo.
Ficar como está é que não pode ser, por isso que da referencia aqui, e da aus8ncía ali, o intkrprete poderia tirarilac.&s nem sempre justif iosveis
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - PereiTa Lira.

.

No Titulo I, no art. 12, 3 2": onde se diz: "no caso do
n. 5", diga-se: "nos casos d o n. 5".
O n. 5 do art. 12 comporta duas hipóteses de intervenção: a) para assegurar a observancia dos preceitos constitucionais; b ) para assegurar a execução das leis federais.
O 5 2 O dispõe que intervenção s6 se efetive depois da
declaração da CBrte Suprema da Constitucionalidade da lei.
Que lei?
-4 lei prevista no 5 i0 e que manda observar determinado preceito constitucional?
Ou, salvante essa, a lei federal cyia execução está sendo
obstada no Estado?

Em outras palavras: o § 2" do art. 12 abrange os dois
casos do n. 5, ou s6 o primeiro deles, isto é: a observancia
dos preceitos constitucionais?
Decido-me pela primeira hipótese, e, neste caso, corto ou
procuro fazer cortar qualquer ambiguidade, propondo a
emenda acima, pluralizando, como conv6m, para tornar explícito e inçófismável o pensamento do legislador.
Pereira Lira.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

TítuIo I - Art. 12, parágrafo 4O: em lugar de "afasta-las", diga-se "suspender-lhes temporariamente as funções, se visar coibir seus excessos".

O afastamento 6 puramente funcional. Tem caráter meramente temporário, sem prejuízo de qualquer medida definitiva a ser tornada pelos órgãos políticos locais. Fique bem
claro que a intervenção não destitue autoridades locais, nem
mesmo quando tem como finalidade evitar seus excessos. Se
não ocorrer a destituição pelos meios normais,
a intervenção não importará nela. Suspende temporariamente funções de autoridades, e nada mais.
PereZra Lira.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

-

-

Ao art. 19, depois das palavras: "exercicio seguinte"
substituam-se as palavras "quarenta por cento das arrecapelas seguintes:
dações respectivas á União"
"do montante líquido das arrecadações, vinte e cinco por
cento 5 União, e vinte e cinco por cento ao Municipio onde
se tenha dado a arrecadapão".

-

O art. 19 atribue aos Estados a capacídade de lancamento de tributos outros que os discriminados nos arfa. 14,
15 e 17, devendo do total da arrecadação efetuada entregar
40 % União.
Mas a discriminação geral das rendas, sendo feita entre
os tr4s poderes - União, Estado e Município não se compreende que o Município seja excluido de qualquer futuro
1angamento.
Em segundo logar, 6 necesssrio ter em conta que a arrecadação acarreta despesas de vulto e, portanto, não se deve
fazer a divisão do montanla bruto, e sim da sbma liquida;
pois que de outra forma poder4 atá acontecer que a renda
Ifquida seja menor de 40 % da renda bruta e o Estado teria
queentrar do seu cofre com a diferenpa.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 4934.
Rica*
Nachado.

-

-

N. 1.479

-

Titulo I
Da organização federal, art. 19. Substitua-se pelo seguinte:
Os impostos não mencionados nos arts. 14, 15 e i7
serão da exclusiva compet&ncia da União que entregara aos
Estados 40 % do que f b r arrecadado nos respectivos territórios, nt6 o 2 O trimestre de exercfcío seguinte.
As emendas quc apresentei á parte geral do anteprojeto visando I~rtalecera T-'nião, se= perdlr de vista as necessidades e garantias da autonomia estadual foram aceitas
pela comissão constitucional e incorporadas ao substitutivo
:á aprovado. Siandando agora que os impasfss não discriminados devam caber a União, procuro evitar a balbardía, tributária e a competição fiscal dos Estados.
J. M. Somes
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.
Fizho.

-

~&cente-se apbs G ari. 3:'
"ht.As diverg6ncias que existem ou venham a tkbtir com rcfer(.noia aos limites internos da Repfiblica serã!,
dirimidas, imediatamente, por arbitramento, de acôrdo com
as leis em vigor."
&ste texto n ã ~pode ser considerado como disposiç30
transitória, pois se refere s fato capaz de repetig8o reiterada.
A emenda está redigida com muito mais clareza e conI
cisão do que o fez o anteprojeto.
O arbitramento obrigatório parece a finica solu~8opossfveI; demais, B o critdrio que adotamos para resolver aa
nossas questões de natureza internsoiona1; Jusb 6, portanto,
que apliquemos o principio ás nossas desavenças internas.
Sala das Sessbes, 13 de Abril de 1934.
PeW Vergara.

-

Acrescente-se no art. 30 esia alinea: .
'A União teA a sua séde num Distrik Federal, -r e
exwcerá s6bre ele, como sbbre qualquer territõrio, o regime
de centralização que convier".
i

Esta emenda B ainda o complemento do dispostoi ?a
emenda ao art. 1";
como o Distrito Federal e os territórios não fazem porte da f o m federativa, 6 preciso estabelecer a respeito uma disposição especial, deixando margem, na expressão "regime de centralização que convier"
para as diferenças de gov6rno de que sejam p ~ f v e i so território e o distrito.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.-Pedro Vergara.

-

-

Ao art. 10 substitua-se:
"A Nação Brasileira 6 uma repfiblica federativa, oonsr tituida pela união pérpetua e indissolúvel dos seus membro5
compon~ntes."

O artigo do substitutivo esta concebido nestes termos:

"A nação brasileira mantém

como forma de govhrno,
sob o regime representativo, a repiíblica federativa, constitufda pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e do Território do Acren.
Há equivocas e redundancias nesse texto.
A expressão "forma de govêmo" s6 poderia referir-se
5. federaçúo, e não á ~epública;porfanto, haveria falta de
técnica 'em dizer "fórma republicana federativa",
visto
como estaria incluida nessa última expressão a palavra república que não 6 f o m , e sim regime de governo.
A referência ao " ~ e g i m erepresentativo" 6 redundante,
pois este regime já está jmplfcito no tSrmq república.
O texto emendado diz que "a república federativa B
-constitaida pela união pêrpetua e indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal e do Terriurio do Acre."
É outra impropriedade iécnica, pois o Distrito Fe&rai
e o *Territdrio do Acre estando sob um regime unitário
não podem constituir a federqão, nem a república fe&ra-

-

tiva.

bão me parece, do mesmo modo. acertada a inclusão do
Território do Acre no texto constitucional, com referhncia
pois .admitindo o projeto que os territórios se
expressa,
convertam em Estados, - isto n3o poderia acontecer sem 8
reforma constitucional que suprimisse, previamente, aquela
referenoia; 6 quo se o Território do Acre faz parte, péfpetuo
e indistoluvdmente, da repiiblica federativa,
evidentemente nunca poder& desaparecer como territdrio.
Na minha emenda, o segundo membro da oraçgo
"constituida pela UniHoW,eto.
pão se refere mais a
repdblica federativa,
mas a na+io brrwa'leira.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.-Pedro Vergara.

-

-

-

-

-

N . 1.489

Ao art. 3O, substitua-se:
"As unidades federativas são os Estados, que podem incorporar;-se entre si, subdividir-se e desmembrar-sc, para
se anexarem a outros ou formarem-se novos Estados; esta
alteração, porém s6 poderá dar-se por deliberação das assembl6ias estaduais, em duas leginlaturas ordinsrias, com
aprovação da Assembléia Nacional.
Justificqão
-4 modificaç.ão que introduzimos no art. 10 do substitutivo exigia a referhncia, que corit6m a emenda, aos elementos que constituem a federacão, propriamente ditrr, para

distingui-los exatamente daquelas outras partes que n?io
entram como fatores admmistrativos e polftico; da federacão.
Sn;a das Sessões, 13 de Abril de 1934.
Pedre Vergara.

-

-

N. 1.490

Art. ' 10, letra g)
Substitua-se por Bste:
"Imigração, emigração, migração e colonização".
A União não pode descurar o grave problema da fixação do colono, estabelecendo normas coercitivas pile o prendam tí terra para a qual foram mandados. Pois nZ? se pode
Ignorar que um dos males da colonizaç%o.no Brasil a facilidade com que os colonos operam os seus ninvirnentos
?n.igrdórios, de uns Estados para outros, com prejuízo manifesto para aqueles que primeiro os receberam.
Ari. 70, 3 10, substitua-se por Aste:
"Os serviços, atribuições, atos e decisões do poder executivo federal serão desempenhados ou executados or funcionhrios da União, s&o delegação &ato MS ~ s t w 8 8 e&."
,
Justificqáo
O texto do substitutivo esta redigido deste modo. "Os
serviços, atribuições, atos e decisões dos pode~esfederais,
serão desempenhados ou executados por f y w n á r i o a d a
União, salvo delegação desta aos Estados, etc.
o legislativo, o
Ora, os "poderes federaisn 880 tres,
executivo e o judicitirio. Pela letra expressa do subslitutlvo, a União poderá delegar um ou Fdoq 4sses podcrob -5
Estados, isto 6, poderá delegar as atriburçóes, por exemplo.
do poder legislativo, ou as decisóes do poder judioitirio..
O que B mais,
poderá a União, ainda nos t ê m o s expressos do substitutivo, - delegar essas atribuições aos Estados, mediante acbrdo com os govermos respectivos. A palavra "gov&rnonB sempre,tomada no sentido de poder exeoutivo
Assim @riamos o ?bs!rdo
não s< de se de1egarern oos
como ainda de
Estados atribuições legislativas da Unlão, -se decidir essa delegação legislativa por mero de acbrdo! s
por meio de 'acbrdo com o poder exeoutivol
É interessante ainda notar que as atribui~aesdos poderes federais, segundo o substitutivo, e portanto, tambem,
as atribuições do poder legislativo federal "serão desempenhadas ou executadas por funcionários da União". Mas,
fazer leis 6, sem diivida, a atribuição do poder legislativo
federal; esse poder 6 que desempenha essa atribuição. Mas,
pelo texto citado, as atribuições legislativas seriam desemperihadas por funcionários da União.
Todos Asses equfvocos e ambiguidades que alteram por
completo o pensamento do legislador são obviados pela nossa
emenda.
Ali& no art. 90, o projeto parece legitimar o absurdo
a que nos estarnos referindo.
Em verdade, esth consignado, expressamente, naquelle
texto :
""B facultado 6 União e aos Estados celebrar acdrdos,
sem cartíter polftico, para os fins do art. 7O, Q iO, e especialmente; para unifomnizaçbo de Ze.is, etc."

-

-

.

.

Acbrdo para uniformizar Ieis? Mas, de que forma? Leis
uniformizadas pelos poderes executivos não teriam fdrça
d6 lei; o leis uniformizadas pelos poderes executivos nunca
poderiam ser levadas ao parlamento, senão como sirnples
projetos de lei; nesse caso, o acbrdo entre a União e os Estados perdería toda a importancia.
Mas, tambbm, se s6 a União pode fazer leis ge~ais,
e se as leis dos Estados tem uma territoriaiidade limitada,
restricta, - que leis seriam uniformizadas? Uniformizar
uma lei da União com uma lei de um Estado ou vice-versa
seria incompreensIvel - pois dificilmente se poderia extender a eficiência prática de uma lei estadual a toda a
União; nem se poderia conceber que uma lei da União se
fosse uniformizar com uma lei estadual.
Agora, se se pretende c'om a precitada e curíosa uniformizaçw de leis, apenas encontrar um denominador comum
para as leis dos diversos Estados, que se fundiriam numa
Lei única, - não sabemos como essa, nova lei resultante
pudesse ter aplica$3o nos diversos -Esf+dos, sem passxcr. pelo
cadinho e pela fórma do poder legislatlvo federal.
Ainda .nesse caso, pois, o acbrdo entre a União e os
Estados deixará de ter objeto.
Art. 9.0 Substitua-se por &te: "e facultado h União e
aos Estados celebrar acordos, sem carhter polftico, e esqecialmente para uniformizaçã_o de regras práticas administrativas, arrecadação de impostos, permuta de info~magões,
críação, desenvolvimento ou exploracão de servicos, no interesse geral, inclusive repressão da críminaiidade sertaneja".

-

~ustific&ão

Invocamos os argumentos anteriormente expostos, com
respeito emenda ao artigo 7O, 5 iO.
Niio existe criminalidade sertaneja organizada, como na
Itiilia e na AmBríoa do Norte, onde assum-e o aspecto de sociedade, com regra8 e Ieis, e como existiu outrora em Roma,
no consulado de Posthumio Albino e A. Marcius Philippus.
Sala das Sessões, 31 de Março de 1934.
Pedru Vergara.

--

Substituam-se, no preambuio, as expressões "Repiliblica
dos Estados Unidos do Brasiln pelas de "Repiiblica do
Brasiln.
Sala das Sessões, i 3 de Abril de 1934 - Abelardo
Marinho.
Justificação
Há muito mais de um sBcuIo que o Brasil constitue uma
entidade singularmente h'ornogenea. A Constituinte de 1891,
no intuito de realizar a federação, preocupou-se com o nome
a dar ao novo Estado.. .
E;, ao que se afirma, inspira no paradigma norte-americano, crismou-o de República dos Estados Unidos do
Brasii.

Ora, tal denominação tem plena justificativa na história da nação norle-americana, que resultou da união de diversas ex-colonlas, e que, ao formar-se, não tinha nome pr6prio.

Bem diverso, como 6 do conhecimento universal, é
caso do Brasil.

o

Antes de jusiificar a minha primeira emenda, quero aqui
fazer algumas sucintas advertências gerais.
Muitas das modiifcações por mim sugeridas e propostas
ao texto do projeto constitucional dizem respeito á. sua for- .
ma. Procedendo assim, porém, não r, fiz porque quisesse
antepor os cuidados da redaçao do substitutivo á sua essencia mesma. Mas é que esta, dados os nossos hábitos parlamentares e polfticos, é quasi intangível, e sempre privativa
de alguns raros iniciados. Hoje em dia todo o mundo 6 comtitucionalista, e os que, por quaisquer circunstancias, por
dever do oficio ou inclinação natural do espirito, se dedicam aos estudos das instituições políticas e constitUcionais,
Gsses são assoberbados pela torrente.
Destark, náo houve como evitar comentários á Iingua&em do projeto, e ainda mais porque, de fato, ela sobresae
num grande relevo de negligencia, desleixo e pressa.
-4s minhas corregões náo abrangem, não aodem de
mo60 algum abranger todos os defeitos, todas as imprecisóes obscuridades, impropriedades do substitutivo. Compreend@mapenas as arestas mais petulantes, reconbecfveis ti primei:.a e Gnica leitura integral do texto. Posso dizer que o
principal n8o foi esmondado; os lugares vastos e numerosos da lfngua mal ageitadn, v~ciosa,imprecisa, nos quais n8o *
h& uma impureza vocpbular, mas onde o sentido se perdo
no alinhavado h carreiras. Algumas vezes o substitutivo ngo
diz o que deseja e.xprimir, mas coisa divcrsa, e outras nizo
termina o pensamento, que se interrompe e n8o acaba. Outras, finalmente, as idbias n8o se ligam, n5o se intercomuniqam atrav6s dos termos do perfodo desconexo. Nas justificações das emendas que apresento, tudo isso se documenta.
Mas ainda há. muito que concertar.
Para se atender a todas as máculas do-projeto era preciso que inúmeros artigos, parágrafos e incisos, vhrias letras
e alíneas fbssem reescritos.
Falta sobretudo ao subçtitutivo, a esta luz, a intuiçáo
da lfngua, esse sentido da índole do idioma, isso que
'não explica, mas principalmente se traz consigo ou se adquire no trato dos mestres da boa linguagem.
A arte de escrever não a professa quem .quer que disponha de papel, pena e tinta, a inculca dos iguais e a boa
presunção de si mesmo. Alguma coisa há além de tudo isso.
"E", reparava Rui Barbosa, "se se trata de,leis, naquelle que
Ihes der forma se hão-de juntar aos dotes do escritor os do
jurista, rara vez aliados na mesma pesoa. São as codificações monumentos destinados á longevidade secular; e s6 O
influxo da arte comunica durabilidade á escrita humana, s6
ele marmoriza o papel, e transforma a pena em escopro. Necossfirio é, portanto, que nessas grandes formações juridi-

-

escola sob a forma puramente racional, posfa á margem a
sua feição empirica, a única por onde as devia principiar o
menino, como as encetou a espdcie humana; em que um
assunto abstrato com.0 a gramstica figura entre os primeiros
quando se havia de retardar para entre os iiltimos, e se
ensina, em vez de sintética, analiticamente".
"*sses m6todos empecivos e fu~6stissimos.incorrem hoje
na mais geral condenagão; e a experiêncis dos paises modelos
indigita as L2ções de cousas, o ensino pelo aspecto, pela r e d dade, pela intuição, pelo exercicio reflexivo dos sentidos, pelo
cultivo complexo das faculdades de obse~vaçáo,coma o destinado a suceder triunfalmente aos processos verba.5hta.c. ao
absurdo formalismo da escola antiga." (Primeiras Ligões de
Comas, de N. A. Galkins, Rio, 1886, pãgs. VI-VIIJ
Eis aí está o processo verbalista, a pratica do verbalismo,
que, em suma, se resume nisto: no abandono dos fatos concretos, do aspecto, da realidade, da intuição, do exercfcio
reflexivo dos sentidos, do cuitivo complexo das faculdades
de observação. Verba, non ~es.
Entre isto e a cultura da Ifngua, o amor da sua limpidez,
da sua elegancia, d a sua proprieüade, d a sua perfeição, enfim, -,h& uma distancia infinita.
O que, pois, sob esse ponto de vista ambiciono é que a
futura Constituição brasileira se faça entender sem tropêços,
ZáciI e naturalmente. "Quando a frase A simples e pura",
di-lo ainda Rui Barbosa, "atrav6s dela penetrá diretamente
a inteligencia ao encontro do pensamento escrito. Mas, se
ele se desvia da expressão natural e corr6ta, forçosamente
se h&-de transformâr a leitura em tedioso esfbrço de critica
e decifração, a que a redação das leis não deve expb-laa, s e
as quer entendidas 6 obedecidas."
Nem se diga que não 6 esta a oportunidade de emendas
decemelhante natureza.
iriltima cousa que ge 1.p numo
lei , declarou, como se viu, o Sr. Carios Maximiliano, "4 a
rcüa~ão". E acrescentou: "I2 o trabalho do relator geral,
que aprimora, no derradeiro momento, a obra comum." Pobres le-9, redigidas assim! Mas a iiltíma cousa que se faz a
uma lei, não A a redação. 13 a primeira. Sem redação não há
lei. A lei, que sae da pena de um legislador digno deste
nome, não é Minerva a surgir da cabeça ollmpica de Jilpiter.
Mas B alguma cousa pue, ao menos, se lê e entende.
E quando o legslador se encoleriza contra os que núo
se alistam na escola da incorre~8oe d o desalinho, critica os
que não elevam a teoria o desamor da linguagem, moteja dos
que corrigem deslises de forma, comete, enfim, os mais graves
solecismos, não h&esperar dele o padrão da vernaculidade.

-

r?.

1.553

Ao art. 75 n. 3: onde está,

"telefonas".

- "telefones", diga-se -

A Gonstituiçã~deve ser escrita numa forma qua rebna
a opinião mais geral.
Ora, a propósito de, telefone, telefono, telefdnio e da
respectiva prmódia, h& larga divergencia, que se pode conhecer atrav6s das obras de João de Castro Lopes (Palestras
com o Povo, I, Lisboa, 1901, págs. 167-168; Can9lo de Fimeiredo (O que se nlio deve dizer, I, 2' ed., Lisboa, 1907,

págs. 272-274) ; Pdar e Escrever, ii, Lisboa, 1906, pBg. 27) ;
Rui Barbosa (Réplica ás Defesas da Nedapío do Projeto (de
Código Civil) da Camara dos Deputados, Rio, 1900, phgs. 458459); Ramiz Galvão (Vocabulário EtimoMgz'co, Rio, 1909,
pág. 561); Ribeiro de Vasconcelos (Grarndtica Portuguesa,
Lisboa 1909, pág. 199) ; Candido Lago (O que t! correto, Rio,
1911, págs. 22 e 128); Josd Oiticfca (Hanual de AnitlÉse, 2.
edição, Rio, 1923, pág. 102) ; Carlos G6is (DicimLáno de Galicismos, Rio, 1920, pág. 214) ; Assis Cintra (Questões de Português, São Paulo, 1921, pág. 331) ; Laudelino Freire (Galicismos, Rio, 1921, pág. 143) ; JiLIio Nogueira (Manual O~*tográfico Brasileiro, Rio, 1921, págs. 66 e 251); Afonso Costa
(Lingua Portuguesa, São Paulo, 1922, pág. 89); João Ribeiro
(Consultas, Revista de Ling. Portuguesa, ano Vi, n. 32,
pág. 171), e FranceIino de Andrade ( A L W u a sem a Gramática, Bafa, 1929, p&g. 66)
Relativamente a telefóne, verificamos que 6 repetido por
$050 de Castro Lopes, Candido de Figueiredo, Rui Bzrhosa,
Ramiz Galvão, Candido Lago, Carlos G6is, Assis Cintra, Laudelino Frejr6, Afonso Costa, Raul Apocalfpse e .Framelíno de
Andrade.
Observa-se, neste caso, a analogia da lingua, quz assim
adapta o sufixo grego: a f m , eufono, grafofmro, homofone,
microfone, p.51 onG
Jillio Rzbeiro, na C a w (São Paulo, 1888, p6g. 751,
grafa
teldfono.
Mas a acentuação 6 na penfiltima síiaba. Teiéfono equivaleria a assassínio ao longe (Ribeiro de Vasconcelos).
Nas suas Obrar Completas (I, Paris, 1817, pág. 183) Filiato Elfsio escreve gigantdfm :

.

.

-

"L&, nesse abismo onipotente é que uiva
A coorte rebelde, que assaltara
Jose gigantdfm."

A

Nem esquecamos o art. 1.081 do Cbdigo Givii: "Deixa
de ser obrigatbria a proposta: I. Se, feita sem prazo & umâ
essoa presente, núo foi imediatamente aceita. Considera-se
ambdm presente a pessoa quo contrata por meio de tekfonu.
E, entre n6s, a chancela jurídica da palavra, na forma
sob que a deve acolher a C O ~ S ~ ~ ~ U ~ G % O .
"Tenho em muitow, adverte Rui Barbosa (Op. cit, pagina 669), "a competdncia de Pacheco, Lameira e Jogo Ribeiro. Mns não vejo que justificassem a anteposiçBo de telefone a telefono. Aulete, João de Deus e Candiao de Figiiuiredo ndotam, nos seus dicionários, a forma telefono\"
H m r o Pfres.

P

-

N.

1.522

-

Ao art. 7O, 10, a: onde está
"Compete privativamente
á União legislar s6bre direito civil, direito comercial, inclu-

-

sive o prowsso de falencias, direito penal, direito a6reoW,
diga-se
"Compete privativamente B União legislar s6bre
direito civil, direito comeroial, direito penal, direto aereo e
direito processualn.

-

No discurso qUe, a 28 de Março, qronunciAmos na Assembléia Constituinte, tivemos oportunidade .de longamente

dcfender a compet&ncia privativa da Uniãq para legislar
s6bre o direito substantivo e o direito adjetivo.
Não B possfvel dizer-se mais nada òe novo a respeito
desta questão, que há tantos anos entre n6s se debate, e
que foi tão amplamente ventilada no Congresso Constituinte
republicano, ~ I Y Jsentidos diversos e opostos, sobretudo por
Amfilófio de Carvalho, Leopoldo de Bulhóes, José Higino,
Badar6, Augusto de Freitas, Gonçalves Chaves, Espfrito
Santo, Campos Sales, Leovegildo Filyeiras, Seabra, Homero
Batista, AndrB Cavalcanti, Meira de Vascoricelos, Dutra Nicácio, Barbosa Lima, Gabino Besouro, Gil Goulart, Teodureto Souto s Gassiano do Nascimento.
Não voltarei a repetir o que disse á Assembl6ia.
Lembrarei, entretanto, á Comissão que a dualidade do
direito foi aceita pela Constituinte de 1891 por pequena
maioria, e para ficar est3 solidária com o GovArno Provisório de então, que já a havia decretado.
Isto mesmo acentuou na Gamara, em sessão de i 6 de
Agbsto de 1895, o Deputado Paranhos Montenegro, antigo
magistrado e distinto professor de direito: "Éste erro" (o da
dualidade) "foi adotado por uma insignificante maioria, sob
a pressão dc atos consumados do Governo Provisório, que
ontendeu não dever aguardar a reuritío do Congresso Constituinte, já eleito e ~ n i c ocompetente, e precipitou os acontecimentos.
"A unidade do direito e da justiga, a pluralidade de
ambos ou a unidade de um e a pluralidade de outro, n8o
era absolutamente assunta da competêncin do GovBrno Provisório, por maior que fbsse a latitude de suas atribui~bes.
"il matéria essencialmente constitucional, pelo que se
devia esperar quo n NaçZio, por seu órgáo competente, o
Congresso Consti tuintc, se pronuncia~sea respeito, e cftabelecesse os princfpios quo doviam prevalecer." (Anais tia
Camara dos Depi~tados.Sc.ssóes de i n a i de Agbsto de 1.895,
IV, Rio, 1896, ~ 6 6 301-302.)
~.
A orn~cío em qiic o ilustre Deputado baiano, que se
notabilizoti nn Cnmarn, mnis tardo, quando foi da discussão
da loi do falbncias n. 859, de 16 Agbsto de 1902, fez as
ofirma(;fos quo doixnmos transcritas,
é muito citada, e
dela RC vnlornrn .Tofio Montciro e Amaro Cavalcanti.
Nlo vacilamos om também nos utilizar de algumas partos ddsse discurso, qiio reforçarfio o que dissemos B AssemD1Ba na aludido dia 28 de Março.
Vejamos, por excmpio, Bste trecho: "Quem estuda as
questões relativas ao direito em si e aos meios de o tornar
efetivo, isto é, encara o direito pelo lado abstrato, apenas
estabelecido e firmado, e pelo lado concreto, prescrição do
modo de garanti-lo ou torná-lo uma realidade, - não pode
deixar de convencer-se d e que estão.tão unidos, que aa .
separação: em algumas ocasiões, 6 dificilima ou quasi impossivel, s6 pode produzir males, trazer -a desorganização, a
diversidade da aplicação das leis por .interpretações diferentes, sem que se possam uniformizar as decisões, dando
lugar a que, e n uma parte do Pais, seja um direito efetivo e
real para um a que, em outra, pode ser considerado como
pertencendo ao contendor .
"É da maior inconvenic?ncia, em alguns assuntos, legislar sem se ter o poder de prescrever as regras indispensbveis
para garantir o direito. A união do direito substantivo com
o processual &de tal natureza, imp6ese de tal moao, que 6
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quasi impossível traçar, ás vezes, a linha divisória, de modo
que, quando se legisla sobre um, insensivelmente vai-se invadindo a esfera do outro.
"De que serve a União legislar, por exemplo, sobre o
casamento e os seus efeitos, hipot6cas, penhores, privil6gios
e preferencias, etc., se não puder conjuntamente estabelecer
as formas processuais indispensáveis, para que prevaleçam
os intuitos que teve eni vista?
"Confiar a outro poder, isto 6, aos Estados, a legislação
processual a respeito, - podem os juizes e tribunais, criados
para conhecer dos litigios, não oferecer garantias, já por sua
organização, j4 pela eliminação de recursos, já pela forma
de processo, demorada, quando o caso exigir prontidão, ou
acelerada, sem fórmulas garantidoras, quando a especie demandar mais demora e cautelas para evitar o êrro.
"É de grande conveniencia que o habitante de um Estado, quando tiver de recorrer aos tribunais, esteja nas
mesmas condições do dos outros Estados, e que as garantias
d a d y a um sejam as mesmas outorgadas aos outros.
Com a pluralidade das leis processuais, organizações
judiciárias por sistemas diversos, processos mais ou menos
rápidos, meios mais ou menos amplos de se constituir rr
prova, o que indiscutivelmente pode influir na decisão dos
pleitos, podem-se dar no Brasil interpretações diversas a
uma lei, ou fazer má aplicaçiío da mesma aos fatos, e, desde
que a justiça não 6 una, não pode haver um tribunal que
seja superior aos dos Estados, e constitua um centro, para
onde possa recorrer o que f6r ofendido em seus direitos,
afim de obter a reparação da injustiça, dando-se, alem disso,
a vantagem da uníformízação de jurisprudencia.
"O Sr. Alberto Tdrres
Esta falha jb se dava no antigo
regime.
"O Sr. Paranhos Moiltenegro
A dualidade da magistratura. .
"O Sr. Alberto Tbrres db um aparte.
"O Sr. Paranhos Montenegro
Eu j6 disse que, por
ora, não estou em campo de combato, mas, sim, em propaganda. .
"O Sr. Allrerto Tbrree - Estou ot~vindoa V. Ex. com
muita atençiio e aplaudindo muitas das suas ideias, mas
acha que devo fazer esta restriçáo.
"O Sr. Pttranhos diontenegro
Muito me desvaneço. df
juizo de V. Ex., em vista de sua competkncia na espdcie.
(Ibid., id., pdg. 303.)
O exemplo seguinte, trazido 6 baila por Paranhos M0nlenegro, merece ser lembrado, porquê testiffca mais uma
vez a identidade dos dois direitos, e porquê nos revela a
respeito a opinião de um grande espírito
Alberto TBrres.
O caso r5 Bste : "Esta Camara, apesar do que dispõe a Constituição, ainda o ano passeo, votou em três dlscussoe~um
projeto, que j& foi remetido ao Senado, projeto organizado
por uma comissão composta de deputados ilustrados, alguns
dos quais fizeram parte da Constituinte. no qual se estabelece que a ação oiviI .para a indenização devida aos autores, seja qual fbr o seu valo'r, ser8 sumaria.
"O Sr. Albdrto Torres
Acho que não. V. Ex. esttl
enganado.
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"O 51.. Paranhos Xontenegro
Não estou. Èste projeto
está no Senado. No projeto de Código Criminal, organizado
também por deputados ilustrados e muito competentes, todos membros da Constituinte, e já aprovado em segunda discussão, hB grande número de dispcwiçõés meramente prccessuais .
"Por sua vez os Estados, nas suas leis s6bre organizaçilo
judiciziria e processo, váo incluindo disposiçaes sdbre o direito substantivo ou material.
"Ê que, Sr. Presidente, muitae vezes 6 impossfvel tratar-se de fírmar o direito sem ao mesmo tempo se prescreverem as formas indispensBveis para a sua efetividade.
"O Sr. Alberto Torres
Quanto a alguns assuntos,
muito bem, como, por exemplo, locação de serviços e outros"
(Ibd., id., p. 304)
Professor de direito penal, cujas tiçóes, com6 discipnlorr,
ouvimos na Faculdade da Baía, Paranhos Montenegro ressaltava a impossibilidade de se extremar, nessa disciplina, o
direito formal do direito material: "Em matéria criminal,
em alguns pontos a ligação 6 imprescindfvel e necessária,
sob pena de graves inconvenientes.
"Quando se trata de crime cometido por -m'enores, o modo por que deve correr o processo e as caui+as precisas
para náo s e deixar impune o que obra com discern~mento,
ou não se punir o que não pode ser impiítavei, não podem
deixar de ser af estabelecidos. Há orimes sbbre os m a i s 6
preoiso IegisIar tamb6m s8bre o modo de se iniciar o processo, como sejam zqueles 'em q3e a queixa 66 deva competir aos ofendidos, por ser mais conveniente que Ales fiquem impunes do que virem aos Tribunais a contragbsto 30s
interessados, que
podem
preferir o sil8ncio ao escandalo de
um processo.
"No cfvel basta s6 reflectirmos sbbre um ponto
hipotecas- O lemslador. com a hiooteca tem o int6ito de valor i z a r . ~i m 6 h e dar-cnj~rhn; sem& ao capital, facilitando
ao credor os meios de réhaver, com prontidgo e segurançq
o que emprestou, para o que B indispensavel estabelecer, no
caso de impontuafidade do devedor, um processo mais r&pido, no qual se cortem as chfcanas e se evite a eternitagiio
das demandas, eternizapão ou derongac, que muito mturalmente aconselham, sinão impõem o retraimento dos capitalistas.
"Prescreva-se o díreito, mas não se trate das fdrmulaa,
quando eIas se tornem necesdbrias, deixeae isto aos Estados, que podem estabelecer os processos ordinbrios com
mais prazos e incidentes dos que os que j A temos; restabele~am-se as adjudicagões forçadas com obritpção do credor
exequente repor o excesso, sob pena de prisão, ou outra
qualquer; não se admita abatim'ento nàs avaliações, que podem ser feitas no sentido de favorecer o devedor, criem-se
outros embaraces,
e o intúito d a lei da União ser8 frustrado" (Iad., Zd, p. 305)
Edifiquem'o-nos, enfim, no espet8culo d s t a lição rnemor&veI, dada por um dos Governadores republicanos
liçtío de sumo sacrificio da lei, possível tão sdmente ante a
diversidade de legislnçiio : "Um Ciovernador,_?em que preoedesse pedido, ou sem que houvasse um processo qualquer,
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perdoou, ern massa, parte da pena ú todos os criminosos,
que estavam cumprindo sentença!
"O Sr. Alberto Torres - A minha opinião B que a Cons. tituição republicana não concedeu aos poderes dos Estados
o direito de perdoar.
"O Sr. Paranhos Hontenegro (Para o Sr. A4berZo Torres)
Então V. Lx. não admite o perdão, ainda mesmo observando-se um processó, no qual se verifique por éste ou
aquelle motivo a conveniencia de fazer cessar os efeitos da
condenação?
"O Sr. Albertu Torres
O perdão no antigo direito era
dado ou a titulo de munific&ncia real, de majestade, ou de
corregão a Arro do Poder 3udícziário. No regime republicano
naturalmente o Chefe do Estado não deve ter o direito de
dispensar na lei, e a correcão de érros do Poder Judiciário
deve ser feita peIo processo de revisão que a Constitutç20
estabelece. Acho, portanto, que, não obstante a CoIktituição
Federal ter dado ao Executivo Federal a atribuição de perdoar, ela não eãísie para os poderes estaduais, que &o tem
soberada. FQ~um abuso, aliás pratfcado m mey' fRstado, mas foi um abuso.
"O Sr. Paranitos Montenegro
Náo entro nesta apreciação, e argumento com o m e está estabelecido. Temos o
perdão, mas &te 66 pode regularmente ser C6ncedido mediante um processo para czada caso especial, quando demonstrada a sua conveniencia, mas nunca em massa, sem se
atender as condipões dos coudenados e ao me consta dos
respectivos processos, que serviram de base ás condenaçóea,
as quais podiam at8 ter sido miuito braudas na hipdtese.
'Se a80 tivessemos a dusfidade do Poder Judicidrio 6
legislações diversas, de certo um abuso de tal natureza náo
se daria. Exístiria um processo, cuja marcha teria de ser
observada e impediria Astes perdfies por atacadow (Zbd,, i . . ,
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p. 306)
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Magistrado dos mais insignes do seu tempo, havendo
ocupado com brilho e dignidade uma cadeira de Ministro no
Supremo Tribunal Federal,
Anfi16fio BoteIho Freire de
Carvalho, constituinte em 91, foi um dos defensores; no Congresso, da unidade do direito e da justiga. Apba ter sido
Ministro, voltou B Carnara Federal, como representante da
Bafo. Trazia então a experi6ncia da mais alta Judicatura
do paffi, e justamente ulflizãndo-se dela, o fazendo-a resssitar, foi que, em sessào d a Camarir, de 8 de Outubro de 1897,
pronunciou notável discurso, no qual voltou com redobrado
ardor. ás suas opinióes de 91.
Federalista extremado, notava haver laços da unidade
nacional, que se não podiam partir impunemente. E, entre
estes, apontava como um dos maiores ó da unidade do direito e da justiça, "que imprudentemente quebramos na,
AssemblBia Constituinte republicanan. "A lei processualn,
afirmava, "a lei proceçsual deve ser o refIexo da lei substantiva; naquela se devem refletir, como e?n um esp&lho. todo
o pensamento, espírito, intuitos e previsBes desta. Uma 6
complemento e execução da outra" (Anázs cla C a m a dos
Deputados. Sessões de 1 a 30 de Outubro de 1897, VI, Rio,
1898, p. 122)

-

.

A propósito do júri, as observações do laureado jurista
e parlamentar tem um alto valor de convicção em prol da
unidade jurídica : "Esta instituição, porém, estudada em sua
organização atual nos diversos países onde é; praticada, oferece uma grande variedadr de tipos, considerada a extensão
do seu objeto e o modo de sua constituição e funcionamento.
"Na Inglaterra, por exemplo, sua.compeJência não é restrita aos julgamentos em mat6ria criminal, e não s6 na
Inglaterra, como naqueles outros países que receberam' o
seu direito e guardam ainda sua legislação costumeira, sendo o júri, em todos êsses paises, como disse, um tribunal
também de ampla jurisdição civil; enquanto que nos demais
paises não passa Rle de um tribunal de justiça penal in
specie. Por unanimidade de votos, são tomadas na Inglaterra
a9 decisões do conselho julgador, em contraposição com r,
sistema das maiorias, que tem prevalecido fora dali, e maiorias que não são sempre as mesmas, variando nos graus,
que vão da metade e mais ünl até; 6 unanimidade, mesmo
naqueles países onde é o tribunal constituido por um nilimero igual de juiza populares, pois que o número dêstes é
também coisa vari6vel.
"Em uns, é um júri o juiz que pronuncia a suspeita legal
da culpa, que em outros é afirmada por juizes togados. em jiifzos singulares ou coletivos. Em uns, prevalece ainda o resumo dos debates pelo presidente do tríbunal, formalidade
que outros têm já abolido, peIo receio de uma infiubncia
sugestiva no animo dos jurados. Em uns, no maior n6rner0,
creio poder dizê-lo, são admitidas a depor perante o tribunal as testemunhas, que denominamos referentes em nossa linguagem forense, testemunhas s6 admitidas, em outros,
em casos especiais e com certas restrições.
"Em uns, é permitido ao acusador argumentar com os
precedentes. Em uns, -h& o sistema dos quesitos, náo praticado ainda em outros. Em uns, finalmente, 6 ainda termo
essencial do processo perante o tribunal o interrogatório dos
acusados, que a Inglaterra, com grande acerto, a meu ver,
não tem admitido, sem' prejuizo, alias, das declaraçbes espontaneas daqueles, em bem de súa defasa.
"E a tbdas essas diversidades 'posso agofa referir-me,
porque, al6m dos subsídios de alguma leitura feita quando
era ainda moço, vi funcionzr o jiriri nos países de maior
cultura jurfdica da Europa.
"Perguntarei agora, sendo, como 6 entre n6s, facultado a cada Estado organizar como mblhor lhe parecer seu9
tribunais de júri, perguntarei, sim, como ovitar, em situação tal, a anomalia, a oontradição írritante, a injustiça dolorosa de, infringidã uma mesma disposição penal por dois
individuos julgados em Estados diferentes, ambos cidadãos
de uma m'esma nacionalidade, sujeitos ambos ao império de
uma lei comum, que por ambos foi violada, dada a mesma
certeza juridica da violação, como evitar a injustiça, digo, de
ser condenado um desses individuos e absolvido o outro, segundo sistema adotado fbr o da ti~animidadeem face ao
da maioria, ou o de maiorias diferentes entre os doi6 Estados, para a afirmação da criminalidade pelos juizes de fato?
"O Sr. Aüalberto Guinzaráes
A diversidade j B se nota
entre n6s, de um Estado para o outro. Na Bata, por exem-

-

plo, :foi abolido o resumo dos debates e o julgamento j6 não
se faz na sala secreta.
;"O Sr. Lamounier Godofredo - O Estado de Minas deu
.já ao Tribunal do Júri nova organiza%ão, bem diferente da
primitiva.
10 Sr. Anfilófio - Eis ai, meus senhores, a afirmação
pratica de meus conceitos e das minhas apreensões.
/'O Sr. Francirco Glieério
A diferença de processo e&
.
compensada pela unidade de legislação .
"0 St.A<Yildfio
Mas esta discriminação entre s 18i
substantiva e a processual 6 coisa tão dificil, que no pr6prxo
C6digo Penal se encontram disposições deferentes ao processo.
/*OSr. Paranhos Bontenegro
Mas o Código Penal deve
ou não ser observado n6 Distrito Federal ? Ternos ou não
competência para legislar para o Distrito Federal ?
0
'
1 Sr. AnliMfio
Mas o C6digo Penal nHo nos diz que
suas disposições processuais s6 devem ser observados no
Distrito Federal; legisla em absolutó, por forma iguaI áquela
de que se serve em relação ao direita siibstantivo, todas as
suas prescrições tem o mesmo carater de obrjgatoriedade, e
o Distrito Federal tem também sua lei processual" (Zbd.,'
i d . ,/ pp. 123-4).
I E logo depois lembrava ainda Anfilófio de Carvalho
8s comoqii~nciaslamentáveis "dessa violenta separação das
du$s leis em reIaç50 ao processo de execução das sentengas
criminais, pertencendo, como pertence, aos Estados p8r em
prática, pelo modo que tiverem por-melhor, o sistema penilenciario preferido pela União nas suas leis oriminais" ( I b ,
p. 124).
A propdsito da liberdade dos Estados em fundarem e
dirigirem livremente os seus estabelecimentos penitenoiarios
baseada na dualidsde do direito, notava com raziío Nina Rodriques, alitis adepto da pluralidade da legislação penal no
Brasil, os grandes males que dai nos advinham: "Ora,s organização judicihria da Baia,. jii promulgada, nos poder4 dar
a medida da latitude de atribuições que confere aos Eshdos
essa concepçiío de um Cbdigo Períal bnioo, com uma magistratura duplan (As Raças Zurnarm e a Responsabilidade Penal
no IBrasil, Baía, 1894, p. .144) E na mesma phgina : "Em
matdria de jQrf, a situagão agravou-se, em vez de melhorar".
Mais adiante escrevia, á pagina 146: "Em matéria de eepuciaSizaçáo da magistratura oriminaI, se se tivesse a ~ e r i t 0
deliberada de contrariá-la em tòda a linha, não era poS~ivt31
fazkr mais do que ficou estabelecido oa organização dos tribunais e juizos d8ste Estado. Tdda essa critica severa e impla/ável a que Ferri, Garofalo, Tarde e tantos outros submeteram o enciclopedismo da magistratura européia, ficou letra
morta para o legislador brasileiron.
1 De 1894 até hoje, a ç i t u ~ ã omudou muito para alguns
Estados da Repilblica. A grande maioria deles, pordm, ainda
se /aplicam estas palavras de Nina Rodrigues: "O que 6 a
perícia cientifica, o que vale a organização medico-judicigria
no /Brasil, já eu o disse em um- trabalho publicado no BrasilMddico (O ExerMcio da Mediczha Pelòlica) : como está, ela
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6 o compromisso dos creditas cientifioos da medicina brasileira, é a ameaça constante A liberdade e A honra do cídadãow (Zbd., p. 146)
Reforcemos por todos os lados a obra da coesão e da
unidade nacional. E a unificaçáo do direito 6 um dos elementos mais poderosos para a levar avante, segura e triunfalmente.
Cfr. : Bentham, Oeuvres, ed. belga de 1840, 1, p. 286;
MerIin, Rdpertoire, v. Eff. retr., sec. 3&, $5 70 e 80; DalIoz,
Répertoire v. Lois, n. 335: Laurent, Le Droit Civil International. VIII, pp. 40 e segs. ; Asser e Rivier, Derecho Int.
Privado, 5 20, pp. 177 e sem. ;Oabba, Retroativitá delle L e ~ í ,
IV, pp. 405 e 424; Le Fur. L'ktut FddhzZ, p. 593; Carlier,
La République Americaine,N, p. 57; Black, American C m t .
Law, p . 260-1; Watson, The Const. of the Gnited Slates,
p. 259; Charles eard, American Government aná Politics, p. 259; Barraquero, Espfnty, y P r á t i c ~de la Const. Argentina, pp. 156-7; Aguslin de Vedia, Constitucidn Argentina,
p. 272; Araya, Comentário Ú Za Con~t.de Ia Nacidn Argentina, iI p. 130; DiibarIe, Code d'Organisation Judiciaire
Allemand, 1 p. XXXIIT; Tavares Bastos, A Provfncia, pp.
202-5; Anfilófio de Carvalho (Anái.? do Cowresso Constituinte da República, IT, pp. 62 e segs.; 266-7); Leopolrlo de
Bulhões (Ibd.. S.,pp. 132 e segs; Ibd., Iii, pp. 715 e
segs.; p. 872) ; José Higino (Ibd., 11, pp. 148 e segs.;
iii, pp. 733 e segs.; pp. 832 e segs.) Badarb (Ibd., ii,
pp. 166 e segs.) ; Augusto de Freitas (Iùd., TI, pp. 181 9
segs. ) ; Gonçalves Chaves (Zbd. 11, pp. 199 e segs. ) ; Espfrito Santo (Ibd., lT, pp. 205 e segs.) ; Campos Sales (Ibd.,
II pp. 238 e segs. ) ; Leovegiüio Filgueiras (Ibd., TI, pp
277-8 e segs. ) ; Homero Batista (Ibd., 11, pp. 320 e segs. 1 ;
AndrB Cavalcanti (Ibcl., IT. pp. 362 e segs.) ; Meira de
Vasconcclos, (Tbd., TI. pp. 393 c scgs. ) ; Dutra NicRcio
(Ibd., TI. pp. 188 e scgs.) ; Barbosa Lima (Ibd., 11, p . 505) ;
Gabino Bcsoiiro (Ibd., TT, p. G04) ; Gil Goulart (Ibd., I n ,
p. 261) ; Teodurcto Soiilo (Ibd., TZI, p. 380) ; Nina Rodrlgues. As Raqns Humanrrs e n Responsabilidude Penal no Brasil, Bafa. 1894, pp. 342-5; Pnranhos Montenegro IAnúis da
Camnra do.? Ilcptitados, Sessiles de 1 a 31 de Agbsto do 1895.
TV, Rio, 1896, pp. 301-6) ; Anfilbfio de Cawalho. (Andis da
Camara dos Deputados. Scssões de 1 a 30 de Outubro de
1897. Vl. Rio. 1898. pp. 120-34; 128-133); Amnro Cnvalcrrnti, Rcnimc Federativo, pp. 120-34: 128-133) i Amnro Cavaldnde do Dirtito,.pp. 71-158; Ibd., Processo Cívil, IT, p . 94101; Ibd.. Direzto das Açbes, pp. 28-37) ; Lacerda de Almeida (O Direito, vo]. 117, p . 44) ; Jogo Mendes Jtinior,
Unidade do Direito Brns.: Pedro Lessa, Dissertaçbes e Potemicas, pp. 233-270; Soriano, Direito Pdblica e Comt., pp.
292-3; Milton, Const. do Brm., pp. 165 e segs. ; M. I. Carvalho de Mcndonc..a, O Poder Judiciário no Brasil, pp. 61
e segs;; Barbalho, Coments., pp. 126 e segs.; Filinto Bnstos, Do. Ptíb., pp. 140 e segs.; Pedro Lessa, Do Poder Judiciúrio, pp. 4 e segs.; Almáquio Diniz, Dir Pzlb.; pp. 223 e
segs. ; Araújo Castro, ~llanzial da Const. Br., pp. 144-5,
359-60; C. Masimiliano, Conzts., pp. 399-406; Auralino
Leal, Teoria e Prática, pp. 725-744; Pa~ilode Lacerda, Principios de Dir. Const., I, pp 31-2; C. Bevil6qua, Cddigo Civil Com., 1, pp. 73-8; Rui Barbosa, Plataforma, pp. 22-4;
Tiago da Fonseca, Relatdrio Geral dos Trabalhos do Primei-
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Congresso JurZdico Bras., pp. 559-60; Bento de Faria,

Ibfi., pp. 561-2; Castro Nunes, Zbd. pp. 563-5; Pereira Leite, Ibd., pp. 611-15: Arruda Camara, I t d . , pp., pp. 613-16;
Soliddnio Leite, Ibd., pp. 624-6; Pedro Moacir, Ibá., p. 630;

Conselheiro Candido de Oliveira, Preleções de Teoria do
Processo Civil e Comercial, pp. 1-7; J. X. Carvalho de
Mendonça, Tratado de Dir. Com., VII, pp. 23-53; Pedro
dos Santos, Os Juizes Estaduais na Federnçáo Brasileira (Nos
Estudos Jurídicos dedicados ao PToJ. Des. Filinto J. Ferreira Bastos, pp. 1 e segs.) ; Clodomir Cardoso, Livro do
Centenário dos Cursos Jurídicos, I, pp. 229 e segs. - Homero
Pires.

-

"1) plano nacional de
Ao art. 7O, n. 10: onde está
viação fhrrea e de rodagem; m ) o trabalho, a produção e o
consumo, o comdrcio exterior e interestadual, o cambio e a
transferdncia de valores para o estrangeiron; est.,
diga-se
"1) plano nacional de viação f6rrea e de rodagem; m) trabalho, produção e consumo, comdrcio exterior e interestadual, cambio e transferencia de valores para o exteriorn, etc.

-

-

Justificaçúo
No art. 7O, n. 10, até a letra I, t3das as enumerações
estão sem artigo, que inopinadamente aparece nas indicações
da letra m.
A emenda busca estabelecer a necessária uniformidade
de redação.
Ali& o projeto não tem nenhuma orienlação neste sentido. No art. 7 9 com a exceção da letra m. há sempre a
supressiio do artigo. Mais adiante, nos arts. 14 e 15, ti regra
B a determinnc80.
Romero Pires.

-

Suprima-se no art. 7O, 10, a letra r, deste teor: "Compete
privativamente 8 União legislar sbbre normas fundamentais
do processo civil e criminal nas justiças dos Estados".
Just ificaçúo
A norma que se cont6m na letra r, 10, do substitutivo,
está viceralmente ligada ao disposto na letra a do mesmo
artigo e nbmero. Desde quando propusemos a modifi~aqão
do texto desta Última letra, pleiteando a unidade do direito
processual, logicamente devemos pedir a supressão do que
determina a letra T, materia que, segundo a nossa emenda,
passa ipso facto a ser regulada pela União, juntamente com
todo o rito processual.
Aliás, e conforme o nosso discurso na AssemblBia Conslituinte, em sessão de 28 de Março, ainda mantido o regime
da dualidade do direito, a que atB certo ponto busca remediar a protrid8ncia estatuida na letra r,- - semelhante providencia deixará intacto o problema da divisão, com todos
os seus enormes inconvenientes. Primeiro, porque são grandes as divepgências a propdsito dessas normas fundamentais
do processo, e depois porque sobretudo o rito processual, as
formas do processo B que põem em pbnn luz, vivo, palphvel

.

por assim dizer, o direito material, estático, de força apenas
latente, normae age@, puras determinagões cientificas, abstratas. - Hornero Pzres .

N.

1.525
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Ao a ~ l .gO, d8stc teor:
"E' facultado á União e aos
Estados celebrar acordos, sem caráter político, para os fins
do art. 7 9 § iO, e especialmente, para uniformização de leis,
regras ou práticas, arrecadagão de impostos, permuta de informações,- creação, desenvolvimento ou exploração de serviços, no interesse geral, inclusive repressão da criminalidade sertaneja organizadaw: - suprima-se.
Justificação
E' inteiramente íniitil o art. gO, alias p6ssimamente redigido.
Não há necessidade de se atribuir especificadamente á
União e aos Estados compet6ncia para celebrarem acbrdos
"E' facultado á União e aos Estados GELE(o artigo diz
BRAR", etc. ) s6bre os assuntos ali indicados.
Quanto, por exemplo, á matéria do art. To, § iO,
a atribuição para os respectivos entendimentos já está conferida
neste mesmo partígrafo, e n o seguintes termos: "Os serV~QOS,
atribuiçóes, atos e decisoes dos poderes federais serão
desempenhados ou executados por funcionários da União,
salvo delegação desta aos Estados, mediante acbrdo com os
governos respectivos. Poderá a Uniáo, por acbrdo, incumbir-se de exercer e executar, por funcionários seus, atribufcões e servigos estaduaisn.
Para que, pois, mais autoriza(;ão de acbrdos? Para uniforrnizagão de leis? Não 6 preciso. Para regras ou prhticas?
Não entendemos o que isto quer dizer, - tão vaga o deselegante é esta enumeragão. Para arrecadagão de impostos? Não
O igualmente indispecsável. Para permuta ae informações?
Mas a que então se reduz a autonomia dos Estados, que ate
para tão insignificante serviço carecem de ser autorizados
constitucionalmente. Para crea~ão?Mas at6 isto? E que siacbrdos para creação? Não pode ser.
gnifica tal coisa,
Os Estados não são traparia velha. Para desenvolvimento ou
exploragiío de servi~osde interesse geral? Compreendem-se
implicitamente no exercício da federagão mesma., na vida
dos Estados.
Resta, então, sómente isto: a "repressão da criminalidade
sertaneja organizadan.
Aqui 6 que bate o ponto.
Parece que t6das as indicações anteriores 96 fbram feitas como encaixe, moldura desta última, afim de que não
aparecesse gritantemente isolada, sozinha.
Mas não há disposição mais infeliz no substitutivo, que,
aesta parte, esth despertando reprovação geral.
Ali*, no p~õprio seio da Comissão dos Vinte e Seip,
houve diverg&ncias, e a declaração de voto do Sr. Sampalo
Correia merece ser transcrita, pois colocou a questão na sua
reaIidade: "Não sei", disse êle, "não sei da existdncia de uma
criminalidade sertaneja organizada". merecedora da alta distingão, que lhe confere o art. 9O. Os casos de ~banditismo,a
que o citado .artigo quis alildir, são do s i q l e s domjnio da
policia, corno alihs, todos os casos de banditismo verifioados
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nas cidades mais cultas do País e do exterior. Afirmar a
existenoia, entre n6s, de uma criminalida.de sertaneja organizada", importa em fazer aos bons brasileiros do interior
acusação que não merecem, por certo".
E' verdade que muitos criminalistas niio distinguem
entre crime e criminalidade, e indiferentemente procuram indicar o conteúdo do crime ou da criminalidade, os elementos
que os caracterizam, a sua natureza intrínseca, as suas cond!l;óes constitutívos, enfim, a sua noção juridica substancial (E. Florian, Dei Reati e delle Pene in Generale, vol. 1,
Milano, S. d., pp. 235-6.)
Mas, dentro de vários aspectos, é possível distinguir entre crime e mcnrnimui2dade.
E quando o projeto diz:
"repressão da criminalidade
sertaneja organizada*, - debuxa toda a população dos sertões brasileiros sob um estado geral de Constituição mórbida
criminosa. O substitutivo não enxerga crimes nos sertões.
Não. A gente, que os povoa, A que A organica, constitucionalmente marcada de elementos de m'minalidade .
Haverá, pois, nos nossos vastos sertões, sob uma forma
generalizada, universal, aquilo a que von Liszt chama crimínaliüade aguda e CriminuLZdade crônica, - os dois grupos de condições de que resulta o crime, - e os quais são.
inseparaveis de todo o sertanejo (Voa Liszt, Tratado de Diretto Pee/lal Alemão, I, Río, 1899, pp . 107-9. )
Demais, o problema não 6 policial, mas antropológico,
social, eoonbmico .
Um texto da Constituição não o resolve. Não o resolve
igualmente a agão da políoia, que apenas poderá num dja
deter criminosos, dispersar, noutros, bandos de salteadores e
assassinos.
Estará com isto extinto o mal? Absolutamente não. Ple
poderá voltar mais tarde, sob os mesmíssimos aspectos, conl
outros elementos, em outros lugares.
"O jagungon, escreveu Nina Rodrigues, "o jaguntio 6 um
produto tão mestiço no ffsico, que reproduz os caracieres
antropológicos combinados das raças de que pr0~6m,cluanb
híbrido nas suas manifestações sociais, que representam a
fusão quási inviável de civilizações muito desiguais.
"Pelo lado etnológico não 6 jagunço todo e qualquer
mestiço brasileiro. Representa-o em rigor o rnestiço do
sertão, que soube acomodar as qualidades viris dos seus açtendentes selvágens, índios ou negros, ás cond~ções smiais
da vida livre e da civiIização rudimentar dos centros que
habita. Muito diferente 6 o mestiço do litoral, que a aguardente, o ambiente das cidades, a Iuta pela vida mais intelectual do que física, uma civilizacão superior ás exigências da
sua organizacão ffsica e mental enfraqueceram, abastardaram, acentuando a nota degenerativa que jb resulta do sim~ l e scruzamento de raoas a n t ~ o ~ o l d ~ i c a m e nmuito
te
diferentes, e creando, numa-regra geral, &e conhece muitas exceções, esses tipos imprestáveis e sem virilidade, que vão
desde os degenerados inferiores, verdadeiros produtos patológicos, ate esses talentos tão fáceis, suoerficiais e palavrosos, quanto abúlicos e improüutivos, nos quais os lampejos
de uma inteligência viva, e de curto v80, correm parelhas
com a falta de energia e at6 de perfeito equilfbrio moral.
"No jagunpo, ao contrhrio, revelam-se inteiriços o car8ter indomhvel do indio selvagem, o gbsto pela vida errante
e nbmade, a resistência aos sofrimentos ffsicos, á fome,
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- 250 sede, ás intempéries, decidido pendor pelas aventuras da
guerra, cuja improvisação Ales descobrem no menor pretexto, sempre prontos e decididos para as razias das vllas e
poyoados, para as depredacões 5. mão armada, para as correrias de todo .o- gênero, que os interesses do mando, as exigências da politicagem e as ambições de aventureiros fazem
suceder-se de continuo por t6da a vasta extensão das zonas
pouco habitadas do País". (A Loucura Epididémíca de Canudos. Revista Brasileira, XII, Rio, 1897, pp. 137-8.)
Ant6nio Silvino, Lampeão, não se acham sozinhos. São
610s de uma cadeia, que vem de longe e que não acabou.
files j A se chamaram ivlontalvão, Vila Nova, João Abade; Lédos e Leões, no Mar$nhão; Araújos e MaciBis, no Ceará.
Em conclusão: o crime, como outras manifestações da
degenercscencia dos povos mestiços tais como a teratología,
a degenoresct2ncia doentia e a degenerescência, - simples incapacidade social" (Nina Rodrigues, kí'tissage, D$générescence et Cnmc. Lyon, 1890, p. 39), nao se suprime com
acbrdos.
A nçiio medicatriz do tempo, operando o caldeamento de
vhrios tipos sociais, ou recursos educativos que não temos,
a gsneLraçBo do interior, a sua conquista pelos meios d e
eomunicaçlo, terrestres e fluviais, - ajudarão a obra ansíada por todos, e para a solução da qual não concorre o
projeto com a colaboração menos eficiente dos elementos
que nela posszm acaso influir. - Homero Pires.
N. 1.526

Suprimam-se as letras f e g do art. 10, dêste teor: "E'
vedado á União e aos Estados: f ) fazer guerra entre si, ou
usar de represalias; g) estabelecer ou arrecadar quaisquer
tributos com inobservancia dos arts. 13 a 19 desta Constituição".
Justificação
As hipóteses figuradas nas letras f e g do art. 10 são
verdadeiramente imaginárias. S6 no país da Utopia, numa
cidade ideial, jámais sonhada por Platão ou Campanela, elas
s e poderiam talv&s verificar.
Talv&s. dissemos. Porque não seria de crer que ainda
aí houvesse tais guerras nem se arrecadassem tais tributos.
Tudo se passaria no melhor dos mundos ... - Homero Pires.
Ao art. 12, 5 20: onde se lê: - " intervenção s6 ter5
lugar", se escreva:
"a intervenção s6 se realizará", etc.

-

Justif icaçáo
Um dos galicismos mais charros e condenáveis B a espressão ter lugar, usada no sentido do substitutivo, isto 8,
em vez de verificar-se, renlizar-se, efetuar-se ou efeituar-se,
celebrar-se, wontececer, haver, suceder.
Ter lugar 6 vernáculo quanao empregado na acepção de
ter cabida, oportunidade ou ocasião, ter espaço vir ou cair
a propdsito, ter entrada ou valia com allguern.

E' considerar para a torrente dos autores, entre os quais
.
estão muitos dos maiores, todos concordes em repulsar a
francesia: Silva Túlio (Estudinhos da Língua Pátria. Em
Aprerulei a Llngun Vernúcula, Rio, 1893, pp.23-5) ; Pacheco
Jiinior (Gram. Histdrica da Ling. Port., Rio, 1878, p. 128) :
Carneiro Ribeiro (Gram. Filosdfica, Baía, 1881, p. 435) ;
Felisberto de Carvalho (Dic. . Gramatical, 28 ed., Rio, 1888,
p. 145) ; Pacheco Júnior e Lameira d e Andrade (!Voções de
Gram. Port., Rio, 1887, p. 505); Guilherme Belegarde (Vocábulos e Locuções da Llngua Port., Rio, 1887, pp. 135-7;
Pacheco J6nior (Prontuário do Escritor PortuguEs, 1887,
pp. 7 e 10); Carnciro Ribeiro (Serões Gramaticais, 28 ed.,
Baía, 1915, p. 830); Alfredo Gomes (Gram. Port., 13a ed.,
Rio, 1910, p. 4 1 1 ) ; A. A. Cortesão (Nova Gram Port.,
7s ed., Coirnbra, 1907, p. 134; Candido de Figueiredo (Liçóes Prdtica.~,I, '4 ed., I,isboa, 1904, p. 127; Falar e Escrever, I, Lisboa, 1906, p. 181; Op. cit, lT,Lisboa, 1906, p. 181;
O que se niio deve dizer, 111, Lisboa, 1914, p.295); Visconde
de Taunay (Filologia e Cr£tica S. Paulo, 1921, p. 14) ; Rui
Barbosa, REplica, pp. 33-4; 556) ; Carneiro Ribeiro ( A Redação do Projeto do Código Civil e a Réplica do Dr. Rui Barbosa, Baía, 1905, pp. 556-7); Gustavo de Andrade (Cacolexias ou Vfcios de Linguagem, Baía, 1910, p . 16; Zbd. Gram.
Eclética da Linu. Port., Bafa 1917, p. 312) ; Carlos Gois (Diciondrio de Galicismos, Belo Horizonte, 1920, p. 214) ; Francelino de AnMrade (O Vernáculo, Baia, 1920, p. G) ; Marques
da Cruz (Português Prdtico, S. Paulo, 1920, p. 122); Laudelino Freire (Galicismos, Rio, 1921, p. 1/14) ; -4lcides Cunha
(Colocaçtio do Pronome Pessoal Complemento. Estudo do Infinito, Galicismos dispemaveis, 2a ed. Parto Alegre, 1923.
p . 86).
Nesia vasta enumeração de mestres ou estudiosos da lingua, não há um s6 que defenda a linguagem do substitutivo,
o qual, entreento, não conhece- outra, de outra não se utiliza. E a seguir, através de mais sete disposiçóes, insiste no
expressão iinica de que êle se vale, para
mesmo galicismo,
dizer que "nenhuma alieração regimental terd lugar" (artigo 26, $ 3"); que a abertura dos créditos "extraordinários.
poderá ter lugar" (arl. 59, S 10) ; que a posse "deverá ter
lugar" (art. 68, 3 8O) ; que a investidura "terú lugar depois
de exame médicon (art. 88, n. 2 ) ; que "o pronunciamento
de inconstitucionalidade de lei, ou ato do Govêrno, terá lugar
sdmente pelo voto expresso da maiorian (art. 101j; que "o
juizo arbitra1 terá lugur" (art. 103); que "até cem quil6metros para dentro das linhas das fronteiras, nenhuma concessão de terras, ou de vias de comunicação ou a abertura destas terá lugar sem auldiêwia do Conselhon (art. 186).
A impureza da forma rivaliza com a inopia do substitutivo, numa lingua que tem tantas maneiras congêneres de representar aquilo que o projeto apenas o faz através de uma
s6 expressão, gasta, viciosa, condenada.
Não sómente com os mais antigos exemplares cl8ssicos
do nosso idioma, senão tamb6m com os modernos, podemos
documentar o sentido vernáculo da expressão ter lugar.
Vejámo-10.
João de Barros: Ddcadn XI, liv. I, cap. V, Lisboa, 1178,
p. 45: "Sem ter lugar para serem vistosn.
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Tom6 de Jesus: Trabdhos de Jesus, I Lisboa, 1733, p .
295: "Porque todos em tamanha casa têm lugar".
Arraiz : Diáloyos, Coimbra, 1604, p; 38 v . : "É manifesta traíção, a qual não tem lugar naquela suma e infinita
bondade"; Ibd., P. 64: "Não conv6m ter lugar dissonancia
de vontades".
Diogo. Bernardes: O Lima, Lisboa, 1820, p. 237: "Ai 1140
tem lugar o falso enganon.
í.>antalião de Aveiro: Itinerário de Terra Santa, Lisboa,
1596, p. 60: "Creio não ter ela lugar onde não houver justiça".
Fernão d'dlvares do Oriente : Lusitanz'n Transformadc,
Lisboa, 1781, p. 121: "Ao sil&ncio 6 bem que se entreguem
as outras carisas da nossa jornada, que não tem lugar agoran;
Ibd,, p. 195: "E nela o fez o c6u tão venturoso, Que pode
ter lugar entre os divinos"; Ibd., p. 452: "Na6 tem lugar
opinião contr6ria".
Diogo do Couto: DEcda XI, cap. X X I X , Lisboa, 1788,
p. 152: "Enláo tiveram os nossos lugar para se arremessarem"; Ibd, p. 158: "Na demora que fez teve lugar um
grumete para lhe mostrar um bisalho de petraria*.
Lucena: Ristdria da Vi& do P. S. Franctsco Xavier,
1, Lisboa, 1788. p. 7: "Mas isto s6 tena Lugar onde a materia,
como seja em tcdo natural, e humana, pode naturalmente ser
vcncicla da obra".
Luiz de Sousa: Eistdria de S. Domingos, I, Lishoa, 1886,
p. 63: "*Saia a ser um born tempo, quando no mucdo tinha
lugar justiça e razãon.
Rodrigues Lobo: Obras Políticas, Lisboa, 1723, p. 178:
"Pois são males, não quero ser sobi?jo, e nenhum deles consentirei que tenha lugar antes de saber de ti".
Sebastião Cesar de Meneses : Suma Politica, Amsterdam,
1650, p. 72: "Tambem os estranhos que muito amarem e
entenderem dever ter lugar entre os primeiros conselheirosn;
ibd., p. 111: "Conhece onde tem lugar a prevenção".
Vieira, Sermões, I, Lisboa, 1679, p. 123: "E se a. ver,
mais nos
dade dfissse dssengano tein lugar nas ~ e d r a squanto
homens*; Ibd., p. 139: "Ou deixar o arrependimento para
quando náo tenha lugar"; Vozes Saudosas, J.isboa, 1'736, p.
184: "E assim não tenho lugar de estender mais csfas reuasantOnio de Sousa de Macedo, Armania, Política, Haia,
1651, p. 47: "Quando isso tinha lugar nos particulares, não
procede nos principes".
Bernardes : Nova Floresta, IIT, Lisboa, 1759, P. 11 : "Nada
comigo tem lugar"; Paraiso dos Contemplatiuos, Lisboa, 1739,
p. 422: "No c6u não tem kcgar a inveja"; Zbd., p. 461:
"Não te'm lugar as trevas da ignor-ancia, onde este luzidissin~i,
e diviníssimo sol despreza seus belfssimos raios".
Matias Aires: Problema de Arquitetura Civil, Lisboa,
"&te expediente não pode ter Lugar".
D. Francisco Alexandre Lobo: Obras, Ir, Lisboa, 1849,
P. 203: "Não 6 possivel que o pretendido coloio tivesse
lugar"
Frei Francisco de S. Luiz (Cardeal Saraiva) : Obras, X,
Lisboa, 1883, P. 58: "A exposição de fatos supersticiosos, que
de nenhum modo deveriam ter lugar na hist6rian.
Latino Coelho : História Política e Militar de Portugal,
I, Lisboa, 1874, p. 227: "Nem os foros de amisade, ou os

ofícios de gratidão podiam ter lugar no animo do Cardeal".
A Constituição de 24 de Fevereiro, no seu art. 34, n. 11,
dispunha: "Compete privativamente ao Congresso Nacional:
autorizar o Govêrno a declarar .guerra, ee não tiver lugar
ou malograr-se o recurso do arb~tramento,e a fazer a pazn.
"Não pode haver texto mais claro do .que este", notava
Rui Barbosa, que prosseguia: "A Constituição exige o arbitramento, mas dispensa o arbitramento em dois casos: quando
o arbitramento não tiver lugar. Que quer dizer - tiver lugar? Consulto os dicionários, e tcdos eles me dizem: ter Lugar
quer dizer - caber, ser admissivel. Não é realizar, passar
porque essa d a forma francessa, é ú galicismo. Ter lugar
quer dizer - caber" (Comentários a Çoritttuzçúc, Federal
BrasiZeira, 11, S. Paulo, 1933, p. 250).
Aprendamos com a lição vinda de tão alto, e corrijamos
Bomero Pires.
o texto do substitutivo.

-

N. 1.528
Ao art. 14: onde está - "I2 da compet6ncia exclusiva
da União decretar:
10, imposto s6bre:
b ) o consumo de quaisquer mercadorías e utilídades,
salvo de gazolina e de outros combustiveis de motor de explosão", - se acrescente: " b ) o consumo, no Distrito Federal, de quaisquer mercadorias e utíliciades, salvo de gasolina e de outros combnstiveis de motor de explosão;
&)

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

e) a exportação de mercadorias destinadas ao exterior
ad valorem;
do pais, até o limite máximo de 8
f) as vendas, mesma á consignaçiio, efetuadas por produtores, industriais e comerciantes, sem discrimina~ãoquanto
á natureza ou procedencia dos produtosn.

Justificação
As justificati~asdesta modificação do art. 14 se entrelaçam mtimamente com as razóes que fundamentam a emenda seguinte, relativa ao art. 15. No discurso que proferimos
perante a Assembléia, em sessão d e 28 de Março, amplamente evjdenciárnos a nossa proposta, que se resume no seguinte: conferir exclusivamente á União os impostos sbbre
a importação e a exportação e o imposto sdbre vendas, que
o substitutivo confiou aos Estados, e atribuir ainda d União
o imposto de consumo no Distrito Federal, finalmente, deixar
tão s6 aus Estados o imposto de consumo local.
O alite-projeto havia -deferido 6 União os impostos de
importaç8o e exportação, entregando aos Estados, em troca
deste último, o cedular de renda, result.ando isto, para os
mesmos Estados, num desequilibrio formidhvel.
A nossa emenda não encerra nenhuma novidade, e corporifica velhas opiniões, baseadas nos melhorei motivos de
ordem financeira e política.
Evidentemente, a Constituição não vai suprimir o imposto de exportação. E baldado serti repetir agora, contra
€318, tudo quanto se vem de longa data afirmando. E, a ser
conservado, deve ser atribuído ao Governo Geral, porque a
este cabe regular o comdrcio sob tddas as suas faces.

I15 sessenta e nove anos que advertia um dos maiore3
e mais capazes estadistas brasileiros, o Visconde do Uruguai:
"A Constiluição dos Estados Unidos, secção 10, 5 2 O do art. iO,
dispõe: "Nenhum Estado poder&, sem o consentimento do
Congresso, estabelecer impostos de importação ou exportação, exwto OS que fbrem absolutamente necess5rios, para executar as suas leis de inspeção; e o produto liquido de todos
os impostos desta natureza deve entrar no Tesouro dos Estados Unidos; emfim, todas as leis relativas a bste objetos
ficam sujeitas á revisão e ao voto do Congresson.
"A restrição do poder dos Estados em matkria de importações e zxportafles, diz Madison, no excelente livro FederaLista, ú a consequ8ncia natural de se deixar ao Govêrno Federal o cuidado de regular o comércio.
"$ste vigoroso fundamento, de primeira intuição, 6 amplamente Çesenvolvido e vigorosamente demonstrado nesse
iivro e nos autores americanos que escreveram s6bre a sua
Constituição.
"É inteiramente aplicável ao Brasil, cuja Constituição,
e nem outra coisa podia 'ser, reserva á Assembléia e Governo
Geral a solução das grandes questões de comércio e indrístria, a celebração de tratados de comércio e o manejo das
relações comerciais exterioresn. (Estwlos Prdticos sobre a
Administração àas P r o v i n c k no Brasil, I, Rio, 1865. py.
254-5).

Num minucioso livro s6brc Imnpostos Provinciais, djscriminando Emilio Xavier Sobreira de Mie10 a matdria que
seria tributável para a renda geral, assim a distribui3 nesta
p a ~ t e : "Gonsiderar-se-íí mat6ria tributavel para a renda
geral: a) a importação; õ) a exportação, caso não seja libertada, como aliás fóra para desejar, de qualquer iniposto; Lb) somente pela AssembIéia Geral poderão tamb6m
ser lançados impostos de enportaçuo, de qualquer modo
(Op. cat., Rio, 1803,
que seja, direta ou indiretamente".
p. 113).

Da tribuna da Assemhléia li o que, e m dias da República, escreveu SerzedBlo Correia, no sou livro
Ecoizomitz
Naciond. Estribado mais ou menos nas mwmas razões do
Visconde de Uruguai, pleiteava para a União o direito aos
impostos de importação e exportação, opinando no sentido de
se entregar aos Estados o imposto de consumo.
Agora mesmo, um estudioso desses assuntos, o Sr. Eug h i o Gudin, por conta própria, seni aludir aos estudos de
Serzedelo Correia, chegava &s mesmas conclusões: á União.
os impostos de importa~iioe exportação: aos Estados, o jmposto de consumo, desde quando o imposto territoriai ainda
não substitue convenientemente o de exportagHo. E assim sa
expressava o Sr. EugBnio Giidin: "Ora, ein primeiro lugar
o imposto lerritorial é de cobrança diffcil em um pais tão
vasto como o Brzlsii. A coleta' do imposto territorial, a ser
feita som seriedade e com espfrito de justiga sooial, na proporção e na intensidade necesshria para o oancelaniento do
impoito de exportagãa, constituinia, e+re n6s, um aroblema supefior & capacidade de ação administrativa dos Estados.
"O imgoste s6 pode recair sbbre a riqueza; nYo pode
haver imposto sobre a miséria. O imposto de exportação recai sobre a riqueza de fato produzida, e O imposto territoria1 sóbre a riqueza potencial, representada pela terra. Dc
uma ou de outra forma, o -imposto tem ae recair s8bre a

-

riqueza, e deve produzir uma certa quantia necesshria ao
equilfbrio dos orijamentos estaduais.
"Tomemos um exemplo para tornar o raciocinio mais
claro.
suponhamos que, em determinado Estado, um saco de
açúcar paga 3$ de imposto de exportação. Suprimind:, Bste
imposto e substituindo-o pelo imposto territorial, com receita equivalente, o saco de açúcar vai ser indiretamente onerado com os mesmos 3$ por saca, como quota-parte que lho
cabe do imposto territorial pago pelo produtor.
"Pergunta-se: onde está a vantagem? Onde, como e por
que ficou desonerada a mercadoria exportada? Que diferen~a
faz que o saco de açúcar seja objeto de um imposto de 38,
a tftulo de exportação, ou do mesmo imposto de 3$, a titulo
de imposto territorial?
"Acresce ainda a cimunstancía de ser o imposto de exportaggo de cobrança e fiscalização facflimas, enquanto que
o imposto territoria1 exige uma coleta difícil e complicada
"O imposto de exportação tem, como imposto, a grande
vantagem de u m custo de cobrança muito baixo em r e l a ~ ã o6
receita produzida, o que não é o caso do imposto territsrial.
"Sob o ponto de vista da exportação para o exterior, sotr
francamente favorável á manutenção do imposto d e exportação como fonte de renda tributária. Se a mercadoria axportada tem de ser onerada, por uma forma ou por outra,
de um imposto correspondente a determinada quantia, 6 de
certo preferfvel que este onus lhe seja aplicado por uma
forma simples e de fácil cobrança - como 6 o caso do imposto de exportação
do que por uma forma complicada e
de difícil coleta, como 6 a do imposto territorial" (Revista
Econbmica, an. I, n. 1. Novemgro de 1933, pp 57-8).
O quadro comparativo, que a seguir reproduzimos, se
encontra em o niirnero 30 da aludida Revista EconGmfca, ondc
o Sr. Eug&nio Gudin completou os seus estudos a respeito:
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Não foi, portanto, sem justas razões que, no seu artigo
intitulado Impmto de Exporta~ão, publicado no Dario
Carioca, de 23 de Fevereiro, assim se exprimiu o Sr. João
Mangabeira: "Por todos ofi motivos esse imposto, dentro de
tais limites, deve pertencer á União, que o não ,pode dispensar. 13 que importação e exportação são as duas faces
o comercio exterior, que 6 União
do mesmo fen6meno
cabe privativamente regular. Ora, se um dos meios pelos
quais o Governo Federal regula a importação é o iinposto,
elevando-o ou reduzindo-o, conforme queira proteje-la ou
embarcá-la, podendo mesmo proibi-la; evidente que pelo
mesmo meio fiscal deve poder regular ou proibir a exportação. Até mesmo porquk, tanto uma, como outra, idluern
no cambio e no valor do nosso meio circulante."
Tanto quanto nos permitiu a premenoia de tempo, sob
que redigimos 0 fundamentámos as nossas emendas, cremos
haver justificado esta, qiie se íntégra com o nosso discurso,
inicialmente citado.
E, em conclusão, diremos: se a União perde o imposto de
consumo, que'lhe produz anualmente cerca de 400.000:000$,
fica com o de exportação. E a Iimita~ão,com que recebe
este, 6 compensada pelo imposto s6bre vendas, que aqui s e
lhe restitue. Dentro dos limites da emenda, a exportaç50
renderá cerca de 240.000:000$000. E as arrecadações do
imposto s6brit vendas têm sido as seguintes:

-

1923
1924
1925
i926
1927
1928
i929
i930
i931
i932

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

11.327:000$000
62.356:000$000
60.174:000$000
60.857:0008000
64.772 :OOO$OOO
62.400:0008000
68.905:000$000
50.729:000$000
7'0.079:000$000
74.163:000$000

(Do parecer do Sr. Sampaio Correa, á pag. 60 do folheto
impresso Da Dim-iminaqao de Rendas.)

E ainda gertencerão á União cerca de 120.000:000$ do
Hoimposto de consumo cobrado no Distrito Federal.

-

mero Pires.

N.
Ao art. 14, onde está
da União decretar:
iO,impostos sbbre:

a)

1.529

- "I3 ds competência exclusiva

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

b) o consumo de quaisquer mercadorias 63 utilidades,
salvo de gasolina e de outros combustíveis de motor de explosão ;

d ) ................................................
2O, taxas de tel6grafos e de correios, bem como as de
entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem As mercadorias nacionais e As estrangeiras que já tenham pago imposto de imporiaçlo;
33 sBlos, quanto aos atos emanados do seu GovBrno, aos
negócios da sua economia, ou reguladss por lei federal, exVOLUME

XVII

17

.

ceto s6bre as vendas a que se refere o art. 15, letra c"
diga-se: "ES da compet&ncia exclusiva da União :
i", decretar impostos sbbre :

-

a ) .................................................
b ) o consumo de quaisquer mercadorias e utilidades,
salvo o de gazolina e outros combustiveis de motor de ex-

plosão;
C)

d)

..........................................
............................................S...

i.....

taxas de telégrafos e de corr&ios, bem como as d s
entrada, saída e estadia de navios, eh.;
3", criar selos, quanto aos atos emanados do seu Governo, e t ~ . ~
29

I. Parece insignificante, mas não 6, a correção proposta. S3 indispensável o artigo depois de salvo, e iniitil a
preposição que a emenda suprime.
ii. No seu art, 14, do, dizia o anteprojeto: "É da competência exclusiva da União decretar: i", impostos de consumo, de importação, bem como o global de renda, e o de
entrada, safda e estada de navios e aeronavesw, eto.
Submetido o texto á correção do Sr. João Ribeiro, Bste
riscou o vocábulo estada e, em seu lugar, pOs a palavra

estdia.

Agora, eis que aparece o substitutivo, que a Comissão
parlamentar nos manda, e nele estadia foi trocada em estMas estadia 6 que 6 .
Não foi em vão que o Sr. João Ribeiro fez essa emenda,
610, gr.ande mestre entre os maiores, e que não pratica
nenhum purismo exagerado.
3 que estada e estadia não são a mesma cousa.
"Estada 6 propriamente o ato de estar algures. Há entre estada e estadCa uma difereoca análoga A que se nota
entre morada e npraüih; sendo estadía o tempo que dura a
estada. No dia da nossa estada em Petrópolis não choveu.
Tivemos de levar, ou d e fazer, longa estadia no Pará, devido
ao mau tempo." (Rocha Pombo: Dicionário & Sindnims,
Pio, 1914, pág. 466.)
A taxa, que o substitutivo atribue zí Cnião, é sbbre o
tempo que estaciona O navio no porto: a estadia. Não 6 sdbre a "paradan, "a ação de estar, sem nenhuma idéia relativa: a estada (Cfr. Roquete, D i c i d r i o dos Siriônirnos da
Ungua Po?=tyuesa, Paris, S. d., pAg. 269; Brunswick, Dicionário de Sznbnimos da Lingua Portuguesa, Lisboa, 1899,
pág. 366; Lacerda, Diciondrio Enciclop6dic0, seguido do Dicionário de Sidnimos, 11, 5' ed., Lisboa, 1879, pág. 1.155.)
Esta;cEZa, pois, e nos termos da definição de Candido de
Figueiredo, 6 a "demora que o capitão de navio fretado para
o transporte de mercadorias B obrigado a fazer no porto
de onde cbegou, sem que por isso se lhe deva mais que o
frete ajustadon. (Novo Dicirmdrio da Lingud Portuguesa,
3' ed., i,pág. 806.)
E tamb6m o Sr. Antenor Nascentes, no seu Dicionário
Etimológbo da Lingua Portuguesa, Rio, 1932: "Estadia
De estada e suf. ia; especializou o sentido, aplicando-se s6
a navios."
"Divertimo-nos
Mário 'Barreto, ao analisar este passo
imenso durante a nossa .estadia em Paris",
reparou: "0

-

-

--

- 259 substantivo estadia está mal empregado na frase anterior:
é barbarismo comum por estada, permadncia. E s t d a 4
t&rmode marinha: demora que o navio fretado 6 obrigado
a ter no porto de descarga, sem direito a indenização." (De
Gramática e de Linguágem, 11, Rio, 1922, pág. 101.)
Investiguemos, então, o nosso Código Comercial, a ver
se confirma o ensino dos Srs. João Ribeiro e Antenor
Nascentes e Mário Barreto.
Aqui está a art. 567: "A carta partida deve enunciar:
V. O tempo da carga e descarga, portos de escala,. quando
a haja, as estadias e sobreestadlas ou demoras, etc.; VI. O
prego do frete, quanto há de pagar-se de primágem ou gratificação, e de estadias ou sob~eestadids,eto."
E o art. 591 : ..o quanto se ba-de pagar de primágem,
estadia ou sobreestadia&"' etc.
O art. 592: "Vencido o prazo e o das estad.t,dp ou sobreestadz?", etc.
O art. 593: "...vencido o bmpo das estadia e sobreestadíds".
O art. 627: "A divida de fretes, primágem, estaàlas,
sobreestad$ccsn, etc.
nSousa Pinto, no Dicionürio da Leg2sWáo Comercial
B ~ a s M r a ,IZ, Lisboa, 1893, pggs. 86-87, não regista estada,
mas estaâia o sobreestadia.
%o seu Direito Comercial M d r l t i m ~ *Silva Costa também s6 conhece estadia: "Estadia, estalia, dias de prancha,
são termos equivaIentes, e servem para exprimir a demora
a que é obrigado o mvio fretado no porto onde chegou,
sem que por ela seja devido outro pagamento aIém do frete
estipulado. As estadia são titeis ou correntes. As estadfm
tmIb(I~são classificadas em regulares e irregulares.. As
estadias regulares nascem da causa necesstiria de receber s
entregar a mercadoria.. Estadáas ordinárias são as que o
uso tem estabelecido e estão compreendidas no frete; estadias extraordinárias são as que se aumentam a c6modo do
fretador e por convençído ou disposigão legal. Se 6 excedido
o prazo para czarregar e descarregar, isto 6, se, èsgotada a
estadia, o navio ainda não se achar desembaraçado, tem lugar o que se chama sobreestaüía.. Ainda se denomina contra e sobreestaáça a demora excessiva na carga ou descarga
do navio." (Págs. 296-297.)
Taia a liq2io de Silva Costa não passa de um resumo
do que se 14 no Diciondn'o JuMico-Cumercz'al, de Ferre!ra
Borges (Porto, 1856, p&. 151-152). Ai o velho comercialista portugues também não regista esta& mas estadia. E
nesta manda ver - estdia. "Estaltcc, ou eatadfa", ensina
Ferreira Borges, "termo de comercio. Chama-se estalfa a
demora que o capitão dum navio fretado para o transporte
de mercadorias 6, obrigado a fazer no porto aonde chegou,
sem que por i2so se lhe deva mais cousa alguma além do
frete convindo.
EstaZfa, ou. estadia, dias de prancha, em verntículo;
g i m i di stccllÚz, di fermata, di stmi~ne,di T~POSO, em ita.liano; jours de planqhe, stm-e, séjou~,em franchs; lay days,
dqurrage, daity dtozoance, em inglds; estadia, em espanhol,
todos exprixnem+amesma cousa, o tempo durante o qual
o navio se conserva no ancoradouro.
Entre nbs, brasileiros, não 6 usuaI o emprego de estalfa.
8ousa Pinto e Siha Costa, repetinão +s mesmos termos o

".

..

.

.

.

-

r

que está em Ferreira Borges, sempre substituiram estalia
por estadia.
Por isso disse Teixeira de Freitas: "EstndZa (ou esta&,
termo não usado entre n6s) 6 a demora do navio em porto
interm6dio ao do seu destino, sem y e por isso ae lhe deva
maior frete além do convencionado. (VocaiòzüánO Juríüico,
Rio, 1883, pág. 74.)
Nem desprezemos a licão do espanhol, lfngua tão afin
da nossa. Tendo o vocábulo estada (parada, detença em
alguma parte), entretanto, estadia, em oastelhapo, I5 o termo
nautico, reservado para a "demora que um navio mercante
faz em qualquer porto." (Mascarenhas Váldez, Dicionário
Espaiioi-Portugués, 11, Lisboa, 1864, pág. 464.)
iii. Selos não se decretam, mas se criam. Entretanto,
I5 o que está no substitutivo: "e da competência exclusiva
H w o Pires.
da União decretar.. 35 s&las, etc."

.

-

N. 1.530
Onde está: "a da competência exclusiva
Ao art. 15
dos Estados decretar :
iO,impostos s6bre:
a) a transmissão da propriedade imobiliária e ver880
de imóveis para a formação de sociedades;
b ) a propriedade territorial;
c) as vendas, mesmo á consignação, efetuadas por produtores, industriais e comerciantes, sem discriminagão
quanto & natureza ou procedbncia dos produtos;
d ) consumo de gazolins, ou de outro combustivel de
motor de explosão;
20, s&los,quanto aos atos emanados dos seus govênos e
aos negócios da sua economia, ou regulados por Iei estadual" - diga-se : "12 da compet&nciaexclusiva dos Estados
decretar impostos sbbre :
iO,impostos sdbre:
a) transmissão da propriedade imobilibia e versão de
imóveis para a formação de sociedades;
b ) propriedade territorial;
c) vendas, mesmo á consignação, efetuadas por produtores, industriais e comerciantes, sem discrimimglo
quanto 6 natureza ou proceü&ncia dos produtos;
d) consumo de gasolina, ou de outro combustfvel de
motor de explosão;
2, criar sblos, quanto aos atos emanados dos seus governos e aos negõcios da sua eoonomia, ou regulados por lei
estadual."
Justif i c ~ i i o
I: 13 preciso que haja uniformidade nfl redação. Nas
letras a, b e c há determinação: a transmissão da propriedade; a propriedade territorial; as vendas. Depois, na letra d e no n. 2, não se determina mais, sem razão nenhuma
que justifique a inopinada mudança de redação, que, no
caso, tem de ser obrigatoriamente uniforme: com, ou sem
determinação.
U. Decretar sêbs. Cfr. a emenda anterior.
Homero
Pires.

-

-

N.

1.531

-

Ao art. 15
Onde está: "33 da competenoia exclusiva
dos Estados decretar:
i*, impostos s6bre:
,
por proc ) as vendas, mesmo ti c o n s i ~ ç ã o efetuadas
ndutores, industriais e comerciantes, sem disoriminaçãp quanto á natureza ou procedência dos. pr.utosw,
se diga
c) o consumo, nos seus termtórios, de quaisquer mercadorias e utilidades, salvo o de gasolina e outros combustíveis de motor d e explosão."

-

"...

-

Justificação

Cfr. as razões com que fundameniámos a emenda ao
art.14.
O imposto de exportação produz para os Estados
cerca de 300.000:000$000. O de consumo, como se v& da
justificapão da emenda ao wt. 14, fornem 6 União, mais
ou menos, 400.000 :000$000. Descontados pordm, perto de
120.000:000$, cobrados no Distrito Federal, ficar6 reduzído
o imposto d e consumo, percebido pelos Estados, a cklrca de
280.000 :000$000. Facilmente os Estados terão meios de cobrir o w i c i t aproximado d e 20.000:000$000.
H m o

-

Püea.

N. 1.532

Suprima-se o art. 17, dbste teor: "Os Estados poderão
continuar a cobrar os seus atuais impôstos de exportaçiío,
quer para o estrangeiro, quer para outros pontos do temitório nacional, sofrendo, por6m, as taxas vigentes no' exercício d e 1933 a reduçgo de 20 % em 1 de Janeiro de cada
ano a partir de 1936, autqmatjcament~,- independen. de
quaiquer lei, de sorte que ficarao definrt~vamenteext~ntos
em 1 de Janeiro de 1941, podendo ainda ser reduzidos em
maior produção o u suprimidos antes dessa data".
Cfr. os motivos, que serviram de bases Bs emendas
aos ar&. 1 4 e 15.
O imposto d e exporbç30, segundo a alteracão que proHontero P i W .
pusemos ao art. 14, pzssará 6 União.

-

-

Ao art. 20: onde está
"São do domínio da Uniãii:
a) os bens que lhe pertencem, aos termos das leis atualmente em vigor;
b) as terras devolutas territórios;
c) os terrenos de marinhas e acrescidos;
d) os FIOS e lagos, navegáveis ou não, inclusive as r*
peotivas gguaa, que banham mais de um Estado ou sejam
limitrofes com pafiee estrangeiros;
e)iIbae fluvlaie nas zonas frontsiriçasw,
se diga
. ..
" .e) as ilhas fiuvlalri nas fronteifioasw.

..

-

Justificação
O mesmo deslise, varias vezes observado, de ora haver
determinação, ora não em casos inteíramente iguais de um
mesmo artigo do projeta. - Homero Pires.

Ao art. 65: onde .esta: "quando o serviço gIobal de
juros e amortização de toda a vida pública vier, assim,
e exceder anualmente & terça parte da receita média dos
se diga
a exceâer anuslmente a
impostosw. etc.,
terça parte da receita m6dia dos impostos*.

-

- "...

Justificação
O verbo exceder 6, aqui, transitivo. Não cabe, portanto,
a crase. Vejam o Bluteau: "5 Execeder. Sobrepujar, ser
maior. Isto excede as minhas forças. A despesas execede em
pouco a receita " (VocabUeano, li Coimbra, 1713, v. Exceder, p. 371). O exemplo do grande classico e lexicógrafo
6 exatamente igual ao texto.
Homero Pires.

-

N. 1.550

Ao art. 66: onde está : "As dfvidas provenientes de
sentença judiciária serão pagas á conta dos créüitos orçamentários respectivos, atendendo 6 ordem de apresentação
se
dos precatórios revestidos de todas as formalidades*,
diga
" . . atendendo-se A ordem, etc."

-

- .

Justificação

-

Será preciso que justifique a emenda? Haverá quem
ignore que 6
aten&ndo-se á ordem de apresentação.
e não
ateizdendo d ordem? ?Atendendo, quem?
A voz awf 6 impessoal, pois se ignora o sujeito. - Homero Pires.

-

-

-

Ao art. 74, 5 3": onde esta
"A Junia apreciara sumariamente a plausibilidade da imputação; procederá, a eeu
crithrio, a investigação sobre os fatos argúidos*. eto.,
se diga - " ...procederá, a seu critdrio, á investigaçãci dos
f a b s argúidos", eto.

-

Justificação
I proceder& a ifivestigação. Cifr. a emenda ao art. 39,
5 30. E tamb6m Morais, Dic. àa Ling. Port., 4s ed., ii Lisbda
1831. v. Proceder: "§ Proceder o juiz d devassa; passar a

tira-la. Proceder d petia capital; aplica-law.
1I.Investigação sobre. Diz-se - investigação dos segredos da natureza (Morais, v . Investigação),
Homero
Pires.
I

-

Ao art. 3 O .
Onde se 16:

".

..em duns sessões ordínárias successivas, e aprovação
lei federal.
Leia-se :

" ... em uma sessão ordinária, e aprova~ãoda Camara
dos Estados."
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Pires Gayoso e Freire de Andrade.,

- Agenor Monte,

Ao art. 20
Acrescente-se mais o seguinte :

I) As jazidas minerais e outras riquezas naturais existentes ao sub-solo;
g) As zonas territoriais reservadas para a defesa militar.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1924.
Agenor Monte,
Pires Gayoso e Freire de Anürade.

i

-

N. 1.599
Praambulo.

-

Modifique-se a redação do preambulo para a seguinte:
0 s representantes do Povo Brasileiro reunidos em Assembl6ia Constituinte, decreta= !e promulgam a seguinte
Constituição da Rep6blica dos Estados Unidos do Brasil.
Agenor Monte,
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.
Pires Gayoso e Freire de Andrade.

-

Onde couber:
A União entregará. aos Estados para aplicação aos serviço de viaç50, sadde instrução, dez por cento ( 1 0 %) dos
impostos sbbre a importação de mercadorias de procedência
estrangeira, cobrados nas respectivas alfandegas.
Em referencia aos Estados que não têm dfandega, o
governo providenciará sbbre a distribuição da quota que
Ihes caiba, arrecadada nas alfandegas por onde se faça a importação das mercadorias de seu consumo.
Sala das Sessbes, em 31 de Março de 1934.
Arnaüio
Bustos.
A m d a Camara.
Rumberto Moura.
Oson'o
Borba.
Simdes Barbosa.
Solano da Cunha.
Mavio Do.-.
mingues.
Agamemnon híaqalhdes.
José de Sd,
Auausto Cavalcan'ti.
Jodo Vzllnshoar.
Arruda Faicdo.
Luiz Cardoso.
Souto Filho.
Barreto Cnmpelo. Alfredo
da Matta.
AZvaro Maia.
Cunha Vasconcellos.
Abet

--

-

-

--

--

--

--

-- -

-- -

-

-

-

-

- - -

'Chernwnt.
Leandro Pinhei~o. Mario Chemont.
Magdbáes de Almefda.
CLementino LGbBa. - Alberto Diniz.
OZegario Marianb.
F. Martiw Veras. - Alberto Roselli.
Lino Machado. - Ferreira Neto. - Hugo NapoLeáo.
Luiz Tirelli.
Deodato Ma&.
Leandro Maciel.
Term n d o de Abreu. - Costa P e r n a a s . - Ggdofredo Viada. Joaquim Magalhães.
Agenor Monte.
Acyr Yedeiros.
Carlos Reis. -Rodrigues Moreira. -Jones Rbcha.
Yartins
e Siiva. Edwdd Possolo.
.Freire de Andrazie. - Figue2redo Rodrigues. - Silva Leal.
Waldemar Falcão. - Fermndeg Távwre. - Vasco Toledo.
Milton Carvalho. - Luiz
Sucupzra.
Antonio Jorge.
José de Barba. - E d m r da
Silva Carvalho. - Alberto Surek. - Antonio Penriafort. Guedes Nogueir.
Xavier d e Oliveira.
Odon Bezerra.

-

-

-

--

-

-

---

-

-

A emenda visa amparar servicos que são deveres pre-

ofpuos dos governos, fortalecendo a federação pelo auxílio
prestado aos Estados.
Para justificá-la bastará recordar os conceitos de tres
ilustres brasileiros :
"Governar 4 fazer estradasn
"O Brasil B um vasto
hospitaln
"O Pais é um deserto de homens e de idéias".
Sala das Sessões, em 31 de Março de 1934. - Amzukio

-

-

Bastos.

N. 1.626

Onde se diz: 2 sessaes ordinárias 6ucessivasn, diga-se:
"duas legislaturas sucessivas".
Justificação
As hipóteses previstas no art. 30, não verificadas ainda
no Brasil, podem surgir de momento. Por elas haverá desaparmimento, fracionamento ou desintegralizat$o do território do Estado. Interessa, portanto, vitalmente a populaçso
dos Estados, mormente daquele que tem de perder a sua categoria de Estado ou tem de sofrer a diminuicão do seu território.
Se esta operação essencialmente polftica, se der com a
aquieçcencia da AssemblBia estadual "em duas .sessões ordinárias .sucessivas" uma surpresa poder6 ela ser para a populapão, desconhecedora de tal operação, por ocasião de eleger os seus representantes por não ser objeto ainda de cogitacões ou debates.
Sendo a aquiescbnoia em "duas legislatms ordinárias",
ela, a população, terá ensejo de se manifesar a respeito.
aceitando-a ou repetindo-a, ns escolha dos seus representanbs para a legíslatura, que terá de dizer definitivamente
sdbre a operação.
A i f ~ e & Mwcarenhas.

-

N. 1.636
b e n d c r s a0 8ubatituth0

das expressões "devem ser usado?"
--"sBoAO envez
de uso obrigaiório em todo o tefiltbrio

AP. 68
diga-se:
brasileiro".

Dispensa qualquer explicação a conveni&nciada emenda
Ela visa uma redwão imperativa que não permita a menor
3dBia de transigência, em se tratando do uso da bandeira,
hino! escudo e armas nacionais, em todo o território
'orasrleiro.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Luiz Cedro. Arrwla Camara.
,-r--Fa.?cáo.
A'---."-S i e e s Barbosa.

-

-Augusto Cavalcanti. - Humberto Moura.
A~naldo Bastos. -Barreto Cantpello.

-

E . Teâxeira L&te.

Art.
3 40 - Acrescente-se ao n. 10 mais a letra "r
quanto aos codigos rurais", e no mais como está.
?O,

i

Jtc9tifZcaçáo

Permite' a emenda que os Estados também legislem
subsidiária e compbtammte sobre disposir,ões do Codigo
Rural, sem nenhuma albra~;ãode direito substantivo,
quando ,essas disposigões forem pertinentes a peculiaridades
das condições locais.
Até agora não foi possfvel, entre 1169, a confecçZio de am
Código Rural e justamente a maior dificuldade que se tem
encontrado para isso 4 a particularidade das condições locais
tão diferentes nas diversas zonas de nosso vasto terriurio.
Aínda náo foi pwivel, numa oonsolidagão de normas jurídicas especiatis@as para todo o Brasil, conciliar certas f6rmulas ao ambiente e Qs necessidades das zonas rurais tão
caracterfsticas e distintas, em relação urnas ás outras pelo
clima, estações, especies de culkura, m4todos de trabatho, e
pela nomenclatura nelas empregadas.
Entretanto, se h8 lei nacional que se dsva adaptar ás
condições especificas do ambiente brnsiieiro, o C6üágo Rural
4 uma delas, Porque não se trata aqui de ldgislar sobre questões mais ou menos uniformes em t6da parte, a m o o intercambio comercial, as relações entre patrões e o'perkios,
as garantias de patentes e invenções e marcas de fábrica,
ek., etc., onde as sua8 disposições são as mesmas e quasi se
unificam em todos os códigos. Com as leis rurais não se dB
o mesmo. Nelas o legislador não deve esquecer o que se põtie
chamar o tecido celular de cada região, isto 6, as suas tradições, os costumes, a3 caracterfsticas geográficas e os preconceitos mesmos do seu povo.
J& houve um projeto de Código Rural elaborado na antiga
Camara dos Deputados, consagrando disposições e termos
tão, particularmente, regionais do sul, que se tornava quasi
impossfvel aplich-10, no norte do pais. E o projeto não foi
adiante. E que os dous ramos de atividade rural: a agricultura e a oriagb apresentame nas diversas zonas do pais
oom modalidades e exigdncias de tal maneira prbprias que
irnpossivel ee torna votar uma lei que se adapte rigorosamente a ?Alo variadaa oirounstanaiaa
Assim, para eseas neoeasidadeii partioularea a aada ronu
e irredutiveis a uma lei oomum, faz-se neoeestirio permitir

.

aos Estados legislarem Subsidiária e cómpletam'ente 'de acbrdo com os interbses peculiares das suas regiões.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Luiz Cedro.
Alde Sampaio . - J . E'erreira de S w a .
Arruda FaG

cão. - Augusto Cavdcanti. - Osorio Borba. - Humberto

de Sd. - Sim-es Barbosa. - Barreto Carn--EJosé
. Teixeira Lezte.
. .

Moura.
pello.

-

AI%.
- onde cmvjer: Nenhum fmp&to poderá
ser aumentado alêm de 20 % do seu valor, ao tem'po do
aumento.
Justificacáo

A presente emenda pGetende eõíbir de algum modo, o
arbítrio fiscal de acrescer os impostos ao seu talante 8 muitas
vezes de uma maneira brusca e violenta.
Ora, se como se diz, em' geral, a receita precisa aumentar
proporcionalmente ao volume das despesas, faz-se necesstlrio
não esquecer que o vulto da receita estimula tambdm a
criação de novos gastm.. Estabelece-se assim um circulovicioso, de onde s6 poder& sair esmagada a ecanbmia nacional, dia a dia, mais sacrificada. Ainda agora unS8 voz
insmpeitissima, como a do Sr. Juarez Tavom se levanta
nesta AssemblBia para nos denunciar que "o fisco arranca
da nossa enfraquecida econdmia mais de 33 %, ou quasi uma
terça parte de todo o trabalho .cios brasileiros para malbaratá-10 em obras que, absolutamente, não regeneram esse mesmo organismo econC)micon, V&-se, pois, que 4 um próprio
ministro de Estado que vem num impulso do seu patriotismo
alarmado fazer-nos essa gravissimk revelação.
Dentro de uma tão sincera sugestão, em bba hora apresentada, precisamos, constitucionaTmente, limitar esse arbitrio fiscal .que nem sempre se exerce para o fim de aatisfazer despesas uteis e necessárias.
Pela emenda supra, estabelece-se ao nienos, unia escala
de 20% que O fisco ter& de percofier, no subir das suas
rendas. Evitam-se para o contribuinte os saltos bruscos e
violentos, quando o fiGo pretender aumentar um impdsto
de cento por cento. Nate caso, ele t'erá de porcorrer urn periodo de cinco anos pelo menos, e dentro desse poriodo, permite-se i4 econbmia nacional tomar algum alento.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Luiz Cedro.

.

- Arruda
C m a r a . - Alde Sampaio. - Augusto Cavalcanti.
Osorio Borba. - Humberto Moura. - E . Teixeira Leite. - Arnaido Bastos. - Agumemnon Magaihdes. - J o d
de Sá.

- Barreto Campello.
N.

I

1.641

Pst. 13, § 40 - Suprimam-se as expressões: "ressalvado
o disposto no art. 17n e no m'ais como es% redigido.
~ u s t i f i c a ~ l t o.
É de todos sabido que quasi a totalidade dos Estados
continuam a incluir-como fontes de receita, nos seus orga-

mentos os malsinados impostos interestaduais, não obstante
a proibição expressa da ConBtitufçáo de 91, da 'lef federal
ri. 1.185, de 11 de Abril de 1904 e do decreto n. 19.995,
de 14 de Maio de 1931 baixado pelo Governo Provisório.
Ora, qualquer ressalva, no texto constítucional qut: trata
dessa proibição, podería permitir diividas e equivocas quanto
a intengão do legislador constituinte em impedir a oontin u a ~ á ode tais impostos. E'depoís não há nada. que ressaIvar
quanto ao art. 17, uma vez que os tributos de exporta(;ãcr,
embora sbbre mercadorias safd?,s para outros Estados, nunca
foram comíderados como impostos interestaduais. Os qua
t6m esta denominação e foram proibidos pela ler, sáo aqueles
que recáem sbbre os prodlrtos de prcrcedBncia de outros Estados. Nada tem a ver com os impostos de exportação. Assim, a ressalva que se encontra no $ h0 do art. 13 B iie todo
infitíl, quando a o fbsse considerado inconveniente prejudicial pelas confusões que possa sugerir.
Euiz Cedro.
Sala das Sessaes, 12 de Abril de 1938.
Arrudq C a m a .
Armdp ~ a . p o . Awusto Cavatcdnlt
Arnaldo Bastos.
Humóerto Moura.
Agammnon Magalhães.
José de $6.
Barreto CampeZo.

-

-- -

- -

N.

.-

1.651

-

Ao art. 20, letra à
Substitua-se pelo seguinte:
dj os lagos e q u a i k e ~correntes situadas em terrenos

do domfnio da União, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se estendam a territbrio estrangeiro.
Ao art. 21, letra b.
Substitua-se pelo seguink :
b) os lagos, rios e quaisquer correnies públicas situadas em seu territdrio, ressalvado o domínio do municipio na
forma do artigo seguinte.
Accrescente-se :
Art. 22. São do dornfnio do Municfpio :
a) os bens que lhe competem pela legislagão vigente;
h ) os lagos, rios e quaisquer correntes piiblicas que tenham nascente, margens e foz dentro das fronteiras munioipau.
Justificaçdo

-

Ueu-me n bancada de Miaas Gerais, sem distin~80ae
partidos, a incumbencfa d e formular as emendas a sèrem
apresentadas ao substitutivo do projeto constituciona1 no tocante aos ríos e quedas dagua.
Sobremaneira honrado com mandato tão dificiI e de tamanha responsabilidade, não pude declinar do convite, por
ter trabalhos pubIicados sbbre a mat6ria e por haver oposto
regarou ã emenãa sugerida por um doa nosgos distintos colegas.
Com efeito, pretendia se englobhr debaixo do mesdo regfmen as minas, rios e quMas d'agua, quando, a meu ver, as
minas dírerem bastante dos rios que constituem um dorninio
de natureza, indole e fins mtelramente diversos d8 propriedade mineira, ao paslso que as qu6da.s são dependdnoias dos
nos que as formam.

No desempenho da delicada tarefa, entendi que n80 devia
gular-irit: exclusivamante por iuspfrações próprias, dada a
mlnha manelra especlat de encarar a dominalidade piiblica
sobre as nossas águas e as diverg6ncias que mantenno com a
communzs opfnio dos juristas brasileiros adstritos ao individual~smode Teixeiw de E'reitas, Lafaiete e dos civilistas
franceses e italfanos do s6cuIo passado.
Não querendo, portanto, em tema tão complexo, confiar shmente nas .minhas luzes e desgarrar-me d a doutrína
tradícional, fui bater 6 porta da maior autoridade no a s u n to entre nbs, o Sr. Ministro Alfredo Valadãn, que, eipfrito de
escol, permeável ás iddias inovadoras, se tem dedicado desde
i904 ao afan de conciliar as exigenoias do pensamento moderno e da realidáde brasileira com as tradfções individualistas reinantes neste ramo do direito.
S. Ex. acudiu gentilmente ao meu apêlo e explicou c m
o costumado brilho os eeus pontos de vista na carta primorosa com que distinguiu, na qual conclue elas seguintes
emendas :
A letra d do art. 20, deve ser assim redigida: os rim,
lagos e lagoas. navegaveis ou não, ínclceiíre
respectivas
margens. limftrofes com países estrangeiros ou situados em
terrenos do domfnio da União".
O art. 21 deve ser assím redigido:
"São do domfnio dos Estados:
a) os bens de sua propriedade pela legislação atualmente
em' vigor.
b ) os rios navegziveis ou nLo, lagas e lagoas navegáveis,
situados no seu território, e respectivas margens, al6m de
quaiscruer outras correntes, lagoas ou outras quaisquer iguafi
ou mãrgens. que nos termos da letra anterior Ihes pertençam,
e com ressalva do domínio dos Municfpios, na forma do artigo seguinte.
li 1.O O domfnio dos Eshdoo sbbre os rios e sbbre os lagos ou lagoas navegáveis, e respecti-ias rnbrgenci. fica limitado pela servidão em favor da União, no interesse da navegação e do aproveitamento das fbrças hidráulicas.
5 2.O Fica ainda limitaao o domfnio dos Btados sbbre
quaisquer outras correntes ou lagos e respectivas márgens,
pela servidLo em favor da União shhre as siias fhrr,as hidrtliilicas, quando estas tenham do ser transportadas para fóra dos
mesmos".
Finalmente, o artigo especial, sob o n. 2% com referência aos municfpios, poder3 ser assi-m concebido:
"Sao do domfnio dos Municfpios:
a) os bens de sua propriedade pelas Ieis atuaImenCe em
vigor que não colidam corn os dispositivos dos dois artigos
anteriores;
6) os rios navegbveieou não, lagos e lagoas navegáveis,
al8m de quaisquer outras amas que Ihes gertencam na forma
da letra anterior, com as restriçóes de que tratam ou 58 i@
e !2O do artlgo anterJoF, e quaisquer outras que sejamrnirnpostas pelos Estados."
Como se vê, o eminente jurista se colocou no campo por
mlm previamente delimitUdo.
Realmente, o domlnlo pdbIico sbbre as Bguas já B muito
amplo em' nosso direito, que 3 o mesmo direito quiritttrio

ndaptado ás necessidades da península ib6rica e com pequenas alteraçijes peculiares á Portugal e ao Brwil.
Assim sendo e estando estabelecida a competència. da
União para legislar si3bre as Sguas, navegaçáo e aproveitamento das fdrças hidrdulicas (art. 7, n. 10. ietras a i e n do
substitutivo) e consagrados os principíos da propriedac$ limitada pelo interese coletivo (art. 142, n. 26) e da inger&ncia do poder público na economia das empresas de serviço publico para a salvaguarda dos interesses sociais (art.
157 emendado) - pareceu-me que nossa tarefa podia restringir-se á distribuição das Aguas p~b1ica.sentre a União, os
Estados e os Xunicipios. Ficariam, dest'arte, resolvidos intermináveis dissfdios oriundos do sil4ncio da Constituigão
de 1891 sdbre a mauria.
Não posso, entretanto, aceitar zn totum o w e propõe o
Dr. Alfredo Valadão, pedindo venia para, . respeitosamenle,
indicar alguns pontos em que ouso dissentir da lição do
mestre. '
Na letra G? do art. 20 parece-me desnecessiria a palavra lagoa, compreendida no tAr?~o lago, que 13 o nunm
jurzs generico da cousa designada, bem como a expressáo
"naveg6veis ou nãon que está no substitutivo mas não tem
fundamento plausfvel, porque todos os lagos e rios ali designados ficam compreendidos no dominío da União sem se
indagar da sua navegabiIidade
~ a m b e msuprimiria a frase "inclusive as respectivas
margens", pois o rio consta da ama, do leito e das margem
(riba ou ribanceira). Quanto ás margens externas ou aos
terrenos reservados referiaos na Iei de 1867 devem ser objeto de regras especiais que constarão do Código das Aguas.
Penso, todavia, que se deve acrescentar ao rol "quaisquer
conrentes" porquanto o conceito kxicológico, juridicd e
comum da palavra rio não abrange os cbrregos, ribeiros e
outras correntes. Por outro lado, embora tenha sempre sustentado o dominio dos Estados sobre os rios contiguos e
sucessfvos, reconheço que a maioria das opiniões conflúo
no sentido de estabelecer o rlctininio da Gniãc sobre esses
rios que banham mais de um Estado. Assim esta no Ante
projeto e no Substitutivo. Cedendo a esta corrente doniinante, inclao tal categoria d e rias no dominio federal.
A . lógiaa impõo, igualmente, que se submeta ao dgminic!
federal, al8m dos rios limitrofes com outros países, os que
se estendam a território estrangeim.
No art. 21 letra b atentas as observar,ões anteriores afigura-se-me conveniente excluir a refer6ncia á navegabilidads
dos rios e dos lagos bem corno a menção das margens e acrescentar "quaisquer correntes", esclarecendo ainda o caráter
das águas, que devem ser públicas, conforme a legislação vigente.
9 s 55 i0 e 20 do art. 21, propostos pelo sr. dr. Mfredo
Valadáo, teriam de ser modificados á vista das razões expostas e não constituem mat6ria propriamente constitu-.
cional. Os pontos ali abordados e todos os outros variados
aspectos por onde se apreciar a dominialidade p.iliblica sobre
as águas ficam melhor na legislação ordinária, no códigu
das águas, cuja promulgagão vem sendo reclamada instantemente pela opinião pública.

.

Finalmente, na sistemática do ante projeto e do substitutivo faltava discriminar os bens do Municfpio, o que fez
o dr, Valadão. Aceitei os dispocitivos com as modificações
decorrentes das notas anteriores.
O a a t a d o parlamentar Fr. Carreiro de Rezendo adota
critBrio próprio para o discrime entre os rios nacionais e
estaduais, mas preferi seguir a doutrina corrente e adaptar
as emendas ao sistema d o projeto
Acredito qqe os dispositivos constantes das emendas
contribuirão para que o código das águas, tenha uma b ~ e
segura e possa estabelecer definitivamente o regimen JUridico das águas, ccintrovertldo durante o ImpBrio e mais
ainda durante a primeira Repiiblica que juntou ás d--vidas
de outrora outras creadas peia organização do sistema fede..
rativo.
A oportunidade de tal legislação esta entrando pelos
olhos não só pelas condi~ões do momento histórico que
o mundo atravessa como pela necessidade d e aproveitar e
defender as grandes riquezas que os rios e as quedas dágua
representam para o nosso pais.
Sala das Sessões, 6 de Abril de 1934.
DanieZ & Carvalho.

-

Acrescente-se onde convier :
Dos Conselhos de Contribuintes.
São instituídos na União, Estado e MuniArt.
cipios, os Conselhos de Contribuintes com atribuiqão de ffsoalizarem, em Mdas as suas fbes, a administração financeia
e promoverem a responsabilidade dos culpados pela m4
gestão dos dinheiros pilblicos.
5 10 &sses Conselhos serão compostos dos maiores coritribuintes p a r a a s despesas p~blicas,em nilimero de 60 para a
Uniáo, 30 para os Estados e 15 para os municfpios, sendo suplentes os demais contribuintos, na ordem dezresoente.
a) Não farão paria dos conselhos os sócios e os parentes
oonsagufneos ou afins, ate 20 grau inclusive, dos membros
da administragão e os contratantes de obras ou serviços póblicos dela dependentes e os estrangeiros.
.i 20. Todos os documentos da administragão, de qualquer
natureza que sejam, excetuados unlcamenk os da defesa nacional, de natureza reservada, serão franqueados ao exame
e verificacão dos Conselhos, nos 30 dias anteriores Q apresentação das contas aos poderes competentes para aprová-los
e, no intervalo, aos respectivos delegados, sendc nula a apro-~
vaçãc das contas sonegadas ao seu exame.
Zj 30. Os Conselhos de Contribuintes funcionarão desde
já, independentemente de leis que os regulem e naquelas que
forem decretadas para o seu funcionamento, nenhuma restrição poderá ser feita á sua compeMnoia a ao exercício de suas
atribuições.
~wtificação
A emenda institue um novo aparelho de prop$sã? dos
brgáos da receita e da despesa: os Conselhos de Contribu~ntes.
Ela foi sugerida pelo consagrado financista, Sr. Mario
Branf, que alia aos conhecimentos teóricos larga pr&tica da

- 271 administração, tendo sido Secretário das Finanças de Minas
e Diretor e Presidente do Banco do Brasil.
A criagão-desses conselhos não importa na extinção dos
organ~smosexistentes, de controle da fazenda piiblica. O n0VG
instituto se destina a pbr em movimento a engrenagem burocrática e judíciária no sentido de ooibír o mimwnagement
da fazenda p6blica e promover a responsabilidade dos culpados pela má gestão dos dinheiros públicos, na União, nos
Estados e nos Municípios.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Daniel Carvalho.

N. i660
A diçcriminagão de rendas oerá a mesma da Constitui~Bo
de 1891, fazendo-se rio substitutivo as necessárias alterações.
P e d ~ oAZ&o.
Rio, 13,de Abril de 1934.

-

N.

1666

Ao art. 70, n. 2:
Suprimam-se as palavras "conceder ou negar passagem
P forças e8traageira.a pelo territdn'o nacional.
A justificacilo da presente emenda ser& feita da tribuna
pelo Depritado Valente de Lima.
Sala das Sessdes, 13 de Abril da 1934. Valente & tima.
Antonio Machaáo. - &e&*
Zzidro & Vod60meUos.
NogueEra.
Samvaio Corto.

-

-

-

-

-

--

Ao art. 7 5 a 7 :
Onde ee diz
"exeroer abbre este8 a fiscalizagiio neoetrstíria", diga-se
exeroor sobre una e outros a fiscalizagão necesstirian.
A justificajlo da gre~enteemenda
será feita da tribunb
.
peIo Deputado VaIenb de Lima
Sala das Sessaes, 13 de Abril de 1934. Valente ds Lima,
'Gdi8 dianteiro
Izidro de ~asconceUo8. Antm3o Machado.
Gue&u N o g u e i r a -. Sampaio Costa.

-

--

-

-

N. 1.668

Ao art. 7O, 5 5O:
Divida-se o 5 5O em dois. com a seguinte redação:
9 5P Compete aos Estadw organizar e manter institutos
de educação, observados os principias fundamentais estabelecidos pela União na forma do n. 7, e especialmente os estabelecimentos de ensino primário e profissional gratuitos para
satisfazer as necessidades de suas' populagões.
5 6.0 Cabe a União instituir 43 manter estabelecimentos de
espeoializagão e de aIta cu:tura e os de ensino superior gratuito, organizados êsbs por lei ordinária com caráter didhtico e tambem de alta oultura ou pesquiza científica, sendo
obrigatório no magisterio superior tempo integral de serviço.
Os §§ 6 O e 70 passarão a ser 7O e 80, respectivamente.
"*

A justificagão da presente emenda se& feita da tribuna
pelo Deputado Valente de Lima.
Bala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Vah?nte de L i m a
Gdis Monteko.
Zzidyo de Vasconcellos. - Antonio Machado. - Guedes Noguara. - Sampab Costa.
..
N. 1.677

-

-

Sub-emendas á emenda subslltutiva dos Iltutos Z e V

Art. 40:
N. XX, letra a: Suprimam-se as palavras "e juntas comerciais".
N. XX, letra c : Suprimam-se as palavras "normas fundamentaís do processo penal, civil e comercial nas j ~ s t i ~ ados
s
Estadosn.
N. XX, letra i: Suprimam-se as palavras ''normas g6rairr s6bre o trabalho; a produção e o consumo, podendo estabelecer as lirnita~ilesexigidas pelo bem públicon.
Art. 50:
N. I
Acrescente-se "de transportes maritimos e
&reosV'.
Art. 70:
N. I
Acrescente-se: "transportes fluviais e tcrrestresn e "capital".
E, no caso de serem nprovadm as duas sub-emenda8
acima :
Lotre p
'Em vez de "dez por cento", diga-se "cinco
por centon.

-

-

Art. 00:

Diga-se "12 vedada a bi-tributaçiío. Ao Conselho Federal, sem grejiifzo do recurso aos meios judiciais, incumbem, ex-oficio ou mediante provocriç80 de qualquer contribuinte, declarar a existdncia da bi-tribiltacBo e determinar a
provcrlbnoia de um 96 doa tributos, tcndo em vista a competdncia rationa 'matertal para o langamento".
Art. 17:
N. Vi: Diga-se - "criar scb qudquer denominacão
impostos inter-estaduais, ou tributos que, no territúrio dos
Estados (i dos Muniofpios, ou na passagem de um para outro,
embaracem ou perturbem a Ifvre circulagão de bens pessoais
e de veiculos que as transportaremn.
SaIa das Sessões, i3 de Abril de 1934.
Alcantara Ma-

-

--

-

- --

C. Mora~sAndrade.
Cardoso de Xello Neto.
chado.
Rna«lpho Pinhe9to Lima.
Cincinato Rraga
Oscar Rodrigtces Alves.
Carlota de Queíroz. - Aòreu Sodr4.
Roberto S i m e % .
Th. Ilíonteiro de Barros Ftlho.
Abelardo vergue ir^ Cesar.
C o r d a de Oliveira.
Eenrique
Bayma.
A. Siciliano.
Jos6 Ulpiano.
Barros Pelzteado.
Mario Lob-.
M. HywLito & Rego.

-

-

--

-

Aorescentqse, onde convier :

-

-

Art. TBda e qualquer divida fiscal prescreve nci prazo
de 5 anos, contados da data do áltimo dia do exercfcio.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Cardoso de Me10

-

-

Neto. - Alcantara Machado.
Ranulpho Pinheiro Lima.
kíaraes Andrade.
Abelardo Vergueiro Cesar.
Corrêa de
Oliveira.
Abreu Sodrd.
Henrique Bayma.
A. Sicil2ano.
Roberto Simonsen. Josd Ulpiano. Bas~osPenteado.
Manoel Lobato.
M. Hypolito do Rego.
Th. Monteiro de
. Barros Fiiho.

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Ao art. 70 n. 10, letra q - Substitua-se pelo seguinte:
Condições gerais de utilização das fdrças policiais, estaduais, em caso de mobilizaçáo ou de guerra, bem como a natureza da instrução militar a Ihes ser ministrada, da organização militar que apenas poderá, abranger as unidades de
infantaria e cavalaria, e discríminaçáo qualitativa e quantitativa dos respectivos armamentos e munições, ficando estabelecido que sómente poderão usar armas de menor eficiencia bdlica, indispensáveis aos seus misteres.
Justificação

São restrições que entendo devam desde logo ficar consignadas na Constituição para que as policias estaduais não
se organizem em verdadeiros exdrcitos, o que não 6 compatfvel com sua finalidade.
'Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
L e ã ~Sampaio.

-

Ao parágrafo único do art. 60 - Suprima-se.
Justificação
A bandeira nacional ence.
tradição que deve sar sobremodo respeitada. Se a própria AssemblBia Constituinte não
entendeu de modific6-la., muito menos isto deve ser feito
por simples b i ordindqa. O nosso gavilháo ficaria .assim
sujeito a repetidsa modificações, embora se lhe mantiveese
sempre as mesmas cdres. Quando 6 creagão ds um pavilhtio
comercial, parece-me medida desnecessária.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Le&o SampaZo.

-

Emenda ao art. 13, 5 2":
Suprima-se: "estando isentos" at6 a palavra "pr6labore".
Substitua-se por: "e os vencimentos com .as isenções
que a lei estabelecer".
Se 6 justa a isenção concedida a funcion6rio que percebe modestos vencimentos, não 6 razoiível que se isente
dele os que percebeni avultadas somas dos cofres públicos,
como certos contratados e membros da alta adminijtração.
VOLUME
XVII
18

A isenção que se estende aos empregados particulares, de

qualquer profissão, seria uma exceção iqiustificável, permitindo que gerentes, procuradores e diretores (todos pas'sariam a ser apenas empregados) d e certas emprêsas estrangeiras, que percebem dezenas de contos por mhs, deixassem
de contribuir para o fisco nacional. A lei ordinária poder&
estabelecer com mais acerto as justas categorias de isengões.

- Edgard Teixeira Lezte. - Luzz
N.

Cedro.

- Joáo Pinheiro.

1.706

Emenda ao art. 13, § 4":
Acrescente-se em seguida ás palavras de "barreiras ou
outrasn, o seguinte: "e qualquer formalidade, embora gratuita".
Justificação

Não basta profbir os tributos. É preciso impedir ainda
o emprhgo de meios indiretos, tais como as famosas guias
que são conceflidas gratuitamente e sob a capa de fins .tatfsticos, mas que servem e foram criadas para impedir a
circulação, criando dificuldades na entrada de mercadorias
de um para outro %tado e entre Municfpios. - Edgard
Teixeira Leite.

- Lu12 Cedro.

Emenda ao art. 16:
Em vez de : "dupla tributação*, diga-se : "tributaçgo
cumuIativam.
É expressão de maior rigor t6cnico. Como está se compreende o intuito do legislador, mas a forma proposta 6
mais precisa.
Emenda ao art. 16:
Acrescente-se :
Partígrafo finico. E proibida a exigenoia de s4los estaduais ou municipais em documentos eni que a Iei federal
estabelecer a obrigatoriedade do empr6go desta forma de
tributação da União.
Justificação

Visa.-se evitar o abuso da tributação cumulativa, que
foi tão largamente praticado, exigindo-se a aposição de selos adesivos, ou a sua cobrança por verba, por, parte dos Estados e ate de Munioipios, em atos e documentos atinentes
exclusivamente ao Governo Federal.
Edgard Teixeira

-

Leite.

N. i. 708

Emenda ao art. 17:
Suprimir as palavras : "os seus atuaisn, 43 accrescentar :
Partígrafo. 32 profiido o aumento das percentagens
atuais, quer diretamente, quer por meio do aumento de
adicionais, bem como tributar produtos atualmente isentos.
A redaçgo do artigo, embora clara, poderia dar Iugar a

- 275 interpretações diversas quanto á criagão de impostos sbbre
produtos atualmente isentos e possibilitar o sau aumento
por meio de adicionais, processo tantas vezes usados nos
Estados e Municípios para a elevação mascarada dos tributos, de 10% e 20 % muitas vezes. - Edgard Teixeira
Leite.

1.712

N.

Suprima-se - no art. 15, I, Ietra a - a expressão: "e
versão de imóveis para a formação de sociedades".
Acrescente-se, onde convier, no mesmo Titulo I do projeto, o seguinte:
Artigo. É isenta de tributos de qualquer natureza a
versão de imóveis para a formação de sociedades, sendo
exigivel, gelos Estados, uma taxa, não excedente a 6 %, pela
transferencia de acóes, quotas ou partes sociais correspondentes ao capital constitufdo por imóveis.
Parágrafo único. As aeóes correspondentes ao capital
assim constituido .serão sempre nomináveis
É: de toda conveniência 6 economia nacional a mat6ria
dessas emendas, pois é do mhximo interêsse possibilitar a
ezplora~ãoagricola e industrial de grandes áreas territoriais e de consideraveis fontes de riqueza que jázern improdutivas por falta de capitais que as explorem.
A aplícaç80 desses capitais constitue óbice á tributagfio
que, de inicio, gravam as empresas que procuram concentd-10s por meio de subscriçBo de agóes su quotas sociais.
O assunto 6 regulado, diversamente, pela 1egislaí;ão dos
Estados, aos quais conv6m impdr norma unifórme, a um
tempo, limitativa da faculdade tributária que Ihes 6 conferida e preventiva da perda da renda proveniente do uso
desea faculdade.
Por isso mesmo a emenda aditiva estabelece:

.

a) A taxa mtíxima de 6 %, que, em geral, 6 a
vigente, em quasi todos os Estados, para a transmissilo do imóveis intervivos;
b ) Inconversibilidade de agões representativas
do capital imobilitirio invertido na constituicão das
sociedades anbnimas

.

A observa~ãodo mundo econdmico moderno evidencia
que o seu enorme e rápido progresso resulta, sobretudo, da
concentração de wltosos capitais e da sria indbstria, no
com6rci0, na agricultura, %to.
Só essa cancentração que - por vezes
atinge a enormes proporgões - tem permitido empreendimentos que a
economia individual jámais poderia realizar. E uma mais
'atenta observagão dêsse fendmeno revela que essa concentragão se tem operado mercê da constituição de sociedades
andnimas, com o concurso financeiro trazido por grandes ou
pequenos subscritores de agões, que assim fazem frutificar
as suas economias, no seu próprio interêsse, mas, muita das
vezes, senáo sempre, no interesse geral, fomentando o progresso e abrindo largos campos á atividade humana.
Quando a crise do trabalho atinge a proporg5es consideriíveis, aresentando aspectos verdadeiramente .tr&gicos,

-

cumpre, por todos os meios c formas,. a dar ensejo a que,
por essa forma, seja aplicada, na maior escala possivel, a
mão de obra disponível em nosso pais e em muitos outros.
A emenda 6 inspirada no icter&sse da economia nacional e orientada no sentido de ampará-los por um meio pratico, sem sacrificjos dos interesses do erário .público.
E como esse interesse 6 nacional e essa orientação deva
ser unifórme, só uma norma constitucional pode ampará-lo
e estabelece-la, dêsde que se atribua aos Estados a renda
proveniente da transmissão de propriedade.
Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934.-Edgard Teixeira

Leite.

N . 1.720
Ao art. 14, n. 1, letra b :
Suprima-se: "salvo de gasolina e de outros combustíveis
de motor de explosãon.
Ao art. 15 (letra d ) :
Suprima-se: "consumo de gasolina ou 'de outro combustível de motor de explosão.
Dar aos Estados o direito de tributar a qsolina e o
alcool-motor (combustiveis de motor de explosao) é criar
s6río embaraço, senão obstar a solução do problema do carburante nacional, essencial para a eco-nomia e para a..defesa
patrias .
Atualmente. o alcool-motor goza de isenção de imposto,
que é compensada por uma altissima tributagBo s63re o
alcool para bebida e outros fins. Dt?ste modo* sem prejuízo
para o ertírio, se possibilita a expansão do aleooi-motor.
Entregue aos Estados como produto tributtlvel, ser6 forcosamente objeto de taxaçúo que em~ecilhartio seu emprego.
A alegação invocada de que, tendo os Estados interesse
em seu consumo, dentro dos seus territ6rios, ir50 desenvolver o seu sistema rodovitírio, não compensarti
pela
vantágem disso decorrente
os grandes inconvenientes que
advirGo da medida proposta. Não devemos tambdm excetuar
a gasolina, que B hoje necessdria B mistura carburante de
largo uso entre n6s. Gabe ainda lembrar que a transformação em alcool-motor do excesso da produç80 de acha; 6
um dos elementos de equilfbrio da indústria mais antiga
da Pais e quc esta transformação evita 6 nossa economia
a sangria, em ouro, do que se empregava na aquisição, no
E. Tezxeira Leite.
Marcos
estrangeiro, do gasalinn.

-

-

--- -

---

---

Alde Sampaio.
Leandro Maciel.
Rodrigues
Lobo.
Ddria.
Augusto Leite.
Barreto Campelo.
Cardoso
Alipio C'ostallat.
Delfim Moreira.
Araujo
de Blello.
Falcão.
Godofredo Nenezes.
Soares Filho.
Gwyer
de Azevedo.
Amuda Gamara.
Humberto Moura.
Souto Filho.
Cgsar Tinoco. - Augusto Caudcanti.
Almir Teixeira. - Pedro de Moura.
Aldsio F i l h , ~ .
Buurqut- do Nascime?tto.
Alfredo Marirlho.
Domingos
Vellusco.
J . 1. Seabra.
Luiz Cedro.

-

-

-

-

-

-

N. 1.721
Ao art. 15, n. 1, letra c
tureza''.

- Suprima-se:

"quanto 6 na-

Justificwão

Como .osth, impossibilitara a gradua~ãodas percentaBens, de ncbrdo com o valor da mercadoria. NBo é justo que

o vinho e a seda, de uso entre as classes privilegiadas, pague
o mesmo, nas transações das vendas, que o açúcar ou o
xarque ou os tecidos de algodão, que sálo de oonsumo necessiírio ás classes mais pobres: assim tambdm quanto á seda
e o algodão, eto. Sendo o escapo visado dar um sue-aneo
ao imposto d s exportação, devemos facilitar aos Estados o
meio de obter o fim visado. Não permitindo a discriminagálo
quanto á mureza, ficar8 estabelecida a igualdade de taxas
para todos os produtos: ou terá de ser muito elevada, ou
pouco renderá. O que valer mais, contribuirá com maior
some, podendo, mesmo, serem isentados produtos de uso
exclusivamente destinado ás c!asses pobres da 2opulação.
Os inconvenientes de uma taxação profbitiva, para produtos
de outros Estados, ficam, na maioria dos casos, evitados com
a outra medida do mesmo arigo que estabelece: "sem discriminação quanto á proeedhncia dos produtos". - Edgard
Teixeira Leite.

N. 1.740

-

"..

Ao art. ,'7 n. 10, letra a
Acrescente-se:
.e direito
processualn.
Suprima-se a primeira parte da letra r.
Nas 'Disposiçõ~s Transitórias" :
Artigo. O Gov@rno, uma vez promulgqda esta Constituigão, nomear8 uma comissão de tr8s juristas, sendo dois
ministros da Corte Suprema e um advogado, para, ouvidas
as Congregagões das Faculdades de Direito, os Tribunais
Superiores de Justiça dos Estados e os Institutos de Advogados, organizar, dentro em tr@smeses, um projeto de C6digo
do Processo Cicil e Comercial, e outra para elaborar um
projeto de C6digo do Processo Penal.
5 1: A Camara dos Representantes devera, uma vez
apresentados esses projetos, discuti-10s e vot8-10s imediatamente.
8 2.O Emquanto não forem decretados Bsses cbdigos,
continuarão em vigor os dos Estados, nos seus respectivos
territdrios.
Justificação
A emenda restabelece a orientação do anteprojeto, no
sentido de proscrever da nossa legislação a condenável dualidade de direito adjetivo, consagrada pelos constituintes de
1891.
E fazendo-o, providenciando logo pela decretação rápida de uma Jei uniforme, em que coIaborem os diversos
interessados e centros culturais, atende aos imperativos da
nossa vida jurfdioa e ao ideal da abso!uta unidade do' direito nacional, que não pode sofrer, 'ou continuar a sofrer, as
retaliações aconselhadas por um lastimável espirito federaIísta, ov. melhor, confederacionista, capaz de nos reservar dias
sobreniodo desagradáveis.
Federação não Quer dizer separação, divisão em compartimentos estanques, despedaçamento de uma ptítria em patriazinhas isolsdas, soberanas.
E', pelo contrário, um movimento de união, de solidarizagão, de integração, de junção num todo iínico, s6 431% soberano a superiormente forte. Representa uma marcha-para a
unidade.
-.

- 278 Entre n69, é uma verdadeira fatalidade geografica, a que
não podemos fugir sem r!sco de C O ~ S ~ profundaW ~ ~ C ~ ~ S
mente graves para a integridade nacional, que devemos manter calcada, como se apresenta, em todos os elementos naturais: identidade de rac,a, de costumes, de religião, de metodos de vida, de aspiracões, etc.
Mas, não nos é licito escapar a um perigo, aproximandonos de outro talvez maior.
Se os fat8res geográficos nos inipóem tal regime, o sentimento da nacionalidade nos leva a não extremh-10, mantendo-o, antes, em limites que impossibilitem a eclosão dos
exageros regíonalistas. Mesmo que êsses exageros s6 se manifestem em determinados momentos de intoxicac,ão coletiva.
'E' preciso que, acima de tudo, quer na conscieneia cios
cidadãos, quer no direito escrito, pairem a imagem do Brasil, o inter&sse supremo, a visão soberana da Pátiia.
E essa desejada unzclade, que tem em seu favbr, consoante mostrámos, todos os elementos naturais e histdricos, pela
identidade da nossa formacão em todos os setbres do território brasileiro, que se apura na semelhanca ffslca e espiritual da nossa gente, na sua maior parte crente e adoradora do mesmo Deus e filiada á mesma Igreja, e que se exterioríza na igualdade da própria vida econbmica, não pqde
prescindir do t e r r e ~ ojuridlco, para delx8-10 emosto hs variagões e aos caprichos de um localismo que, com ser manifestacão de vida, se pode tornar em causa de destruição ou de desordem.
Num Pais igual e uno por natureza como o Brasil, a
legislacão não pode ser dual, sem viol8ncia aos princlpioe elementares do próprio direito.
Depois, não se compreende se possibilitem para uma s6
lei substantiva vinte meios diferentes de se fazer valer. Maxim6 quando se sabe que Asses meios eodem comprometer o
proprío ideal de Justica por aquela presumidamente comagrado.
Se o direito substantivo 6 a estAtica do direito, e o adjetivo, a sua dinhmica, o seu meio de movimentagão, eIemento indispensíivel á sua existenoia, ambos teem de andar unidos, regulados pela mesma autoridade, por que as normas de
movimento náo prejridiquem, por falhas, incompletas, contraditórias ou mesmo inexistentes, a ese4ncia e a eficihncia
daquele.
A divisão do direito em material e formal, como qualquer oiitra divisão, tem um alcance simplesmente metodoIógico, ou melhor, didhtico, pedagogico.
Em si, êle 6 um só, formado por uma substancia única,
partido de um núcleo indivisivel.
Qualquer que seja o instante ou a forma da sua. manífestação, temos sempre uma regulamentação coactiva da
coexistência humana, com os requisitos anat(lmicos encontrados na análise de Edmond Picard. Quer tenhamos em
vista os individuos, quer os grupos sociais, quer o Estado,
quer a sociedade internacional.
Jíi o mande Duguit, no seu afamado Traité de Droit
Constitutionnel, e Bonnecase, prefaciando o livro de Silvio
Trentin, Les T ~ a n s f o ~ t irécerrtes
m
du moi! Publie Itcc
lien", demonstraram a segurança e a irrefutabilidade dessa
tese.

&e, portanto, o direito é assim uno, se o seu fundamento filosófico é sempre o mesmo, se a sua finalidade não
varia sob qualquer aspecto, não vemos como entender. lbgiea a divisão das competências para a respeotiva positivação em nbrmas obrigatórias.
Tanto mais quanto os diversos ramos se entreiagam, se
acorrentarn, se entrosam, s e interpenetram de maneira absolutamente incipdfvel
Todos os institutos estão ligados entro si pelos 610s de
uma interdependSncía invencivel .
Como, pois, aceitar-a dualidade legislativa, se o e~pirito,
a mentalidade que preside á. decretação de uma lei deve ser
o mesmo a informar a criação da outra?
Como dividir, partir, multiplicar o que, pela si? substanciat, e indivisfvel, impartfvel e insusceptfvel de multiplioa~a~?
Se sairmos do terreno da cidncia pura, encontrrrremos
entre n6s mesmos exemplos frisantes de contradiçi3es entre o direito material e o formal.
Assim, no que diz respeito á' ação rescisória.
Poucos hoje deixam de reconhecer nesse remddio judicial um instituto de direito substantivo, criado pelas Ordenacões (10 ), claramente referido pelo Código Civil (art.
178, !j n. 10, VII), ao lhe fixar o prazo de prescrição e a o ra pelo Substitutivo, ao conferir competkncia á Cbrte Suprema para conhecer das que lhe atacam os acórdãos (artigo
109, 40, letra "gn) .
No entanto, a Cbrte de Apelaeão deste Distrito Federal,
sob o fundamento de que a sua lei processual s6 se reporta
Bs rescisbrias em questões ordinhriamente contenciosas, tem
deixado de conhecer de inúmeras referentes a feitos inicialmente administrativos, mas tornados extraordinnriaments
con tenciosos
N80 nos devem passar despercebidas as discussões que,
I6go ap6s o pacto de 1891, se entabolaram em torno da possibilidade de regular a Uni30 todo o processo de fnlbncicis e
concordatas, assim ameagndo d6sse estranho fenomeno de
eíssiparidade jurfdica.
Por outro lado, ap6s a decretaçgo do Cbdigo Civil, muita gente, nos Estados, ficou sem saber como processar o
reconheoimento do usucapiilo, referido no nrt. 550.
TambBm o mesmo Cbdigo Civil, determinando ri forma
sumdrfa parri as acões possessórias (arts. 508 e 523), e
dando as bases do processo de compromisso (arts. 1.038 e
seguintes), sofreu as críticas dos dualistas.
Isso mostra como B impossfvel iZ inteligbncia humana
artificializar os fenomenos sociais, impondo-lhes formas caprichosas.
Quando a lei cambial, por exemplo, a hipotecária e outras determinam o processo executivo, que significação ou
eficiência tem essa determinação, se as locais de processo
pódem mudar em substancia o pr6prio conceito de tal modalidade de. ação judicial?
Se o direito de ação 6 substantivo, por que se lhe deix a r essa mesma eficiência ao arbftrio dos legisladores estaduais?
. Os prbprios autores do Substitutivo confessaram
os
nossos argumentos, ao incluir claramente no direito comercial tudo que se refere ao processo !alimentar (artigo 70,
n. 14 "an)

.

.

.

Diz-se que o sistema federativo exige a' bipartiçáo por
n6s condenada.
E' um erro, como muitos. outros, a que nos conduz o
amor pela sonoridade das fórmulas feitas.
Nas ciências sociais, não há institutos ou quadros absolutos, rfgidos, de barreiras graníticas ou mesmo de cimento
armado.
Os sistemas jurfdicos ou políticos não preexistem aos
fatos. Nem os condicionam. São, antes, generalizações da
inteligência humana, depois de conhec&-10s e analisá-10s.
Primeiro, os povos sentem as próprias necessidades e
buscam satisfaze-Ias pelos meios mais práticos e aconselháveis.
Uma vez conclufda a tarefa, vem o teórico e faz a
classificação.
De ibrte que nenhum povo, ao se constituir e ao votar
as suas leis, deve procurar nas classificações científicas a
crientação indesviável do legislador, senão simplesmente o
que, dentro dos princfpios da moral perfeita e racional, lhe
corresponde aos anseios .
Não há, portanto, um modblo perfeito de federação,
como não há de república, de monarquia, de parlamentarismo, de presidencialismo, etc., etc.
Cada Pais federativo constróe a sua Lei Magna, consere
vando-se nos respectivos ambientes híst6ric0, humano
geogníf ico
H6 um federalismo norte-americano, um suisso, um
argentino, um espanhol, um alemão e um brasileiro.
Aautonomia local n8o exige dualidade de qualquer ramo
da legislag50.
Nos Estados Gnidos e na Suissa, 6 de todos sabido, compete &s unidades federadas a legislaçiio substantiva,, sendo
que na altima, essa atribuiggo vem sofrendo contfnua limitagiio, pela decretagEio de Ieis federais sbbre marcas de f4brica e patentes de invenção e do Código Federal das Obriga~ties,estando agóra em discussilo o projeto de um Código
Penal Federal, consoante nos informa Maurice Battelli, no
seu livro Les Iristitutiom de Dé?nocratie Directe, p6g. 207.
,Ora, a niio ser Campos Sales e, graças a Deus, uma
minoria da primeira Constituinte Republioana, ningu6m entendeu fnsita na id6s federativa a dualfdsde do direito material.
O meJmo se dS com o direito proaessual.
A Allernanha, por exemplo, elaborando a Constituiçiio iie
Weimar, sob a direção de mestres destacadissimos, como
Preuss, não recuou ante a unidade. Mesmo organizando um
Pafs federativo.
Tamb6m a Espanha, com Posada e Jimenez de Asúa, não
teve outro procedimento.
Aquf no Brasil, as hosbs unitaristas são capitaneadas
pelas maiores expressões das nossas letras juridicas, inteiramente insuspeitas em face do regime federativo.
Dêsde José Eigino, Anfilófio, o grande Amaro Cavalcanti, passando pelos incomparáveís João Monteiro e João
Mendes Junior e por todos os Congressos Brasileiros de Juristas, bem como pelos diversos Institutos de Advogados, entre o? quais p desta Capital, ooncordtindo ultimamente com
os bnlhant~ssimosvotos dos Drs, Pinto Lima, seu atual preaidente, e Nilo de Vasconcelos, diretor da "Revista de Crf-

.

'

- 281 tica JudiciBria", até o maior comentador vivo da Constítuipão de 1891, nosso mestre e colega, Dr. Carlos Maximiliano,
todos Bles pleiteam a unidade do direito adjetivo dentro da
federação.
'De acordo com as informações de Amaro Cavaloanti ("Regime Federativon, pg. 248 e seguintes), ainda nesse passo o
exemplo norte-americano, atravgs de um acdrdo que nos evit o a~ divisão do direito substantivo, cegou os colaboradores
da Carta Republicana, temerosos das f6rmulas, mas insensfveis As realidades de fato e ás diferewas das duas organizações sociais.
O saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal e .r$presentante do Rio rande do Norte na primeira Constituinte
republicana, mostra, em páginas de extraordinário brilho, os
inconvenientes da dualidade, quer no processo criminal (juri, fianças, formação de culpa, habeas-corpus, etc.), quer no
civil (açaes sumárias, exeouçi5es de sentença, efeitos de atos
processuais, etc )

.

E escreve:

"Muito longe iriamos, se, porventura, quisessemos
analisar, ou, ao menos, enumerar os inconvenientes e
embaragos de @da a sorte, que a diver8idaie das kis
plioces8uais 6 capaz de ocasionar fi administração da
justiga, não obstante a uni&&
do direito, a que essas
leis devem dar as normas de idhntica aplicação." (Pfigina 259.)
Se assim pensavam os escritores dos primórdios da República, n&o 6 outro o pensamento dos juristas de hoje, pelo
voto quasi unanime, como referimos, de todos os Congressos
de Juristas jfi reunidos e dos seus institutos t6onioos.
A Comissáo de Reorganização da Justiga Nacional, ultimamente reunida nesta Capital, por nomeagiío do GovBrno
Provisbrio, e da qual faziam p a r b os Drs. CarIos Maximiliano, ministros Bento de Faria e Ottivio Eelly, professor Candido de Oliveira Filho, diretor da Faculdade de Direito desta Capital, e o conhecido processualista Dr. Antbnio Pereira
Braga, opinou unanimemente no sentido da unificagão do
direito prúcessual, embora divergentes os seus membros 86bre unidade de magistratura.
A Bstes h& que acrescentar a autoridade extmordintíria
de Clpvis Bevilaqua, que jtí estudou o caso no livro UUnidu&
do Dzrezto Proceseual", nilo sendo de esqueoer o saudoso constucionalista Aurelfno Leal, de quem são estas palavras:
"Não tenho a menor diívida em sufragar a doutrina unitária. A Alemanha provou de h& multo que 8
solrlção do problema das leis judiciárias no sentido
centralizador era uma necessidade." (T.e Prdtica da
Constituiçição, I, phg. 739.)
E adiante, regista.0
o pr?testo de Paranhos Montencgro, para quem o direito adjetivo náo podia estar fora do
substantivo, sendo preferivel, como mal menor que a dualidade, se désse aos Estados a possibilidade de legislar sobre
o último, e consiCrrando a unidade absoluta a cargo federal,
como a terceira solução, declarou:
"A terceira, a única que a boa doutrina aconselhava,
execolenta" (pg. 743)

.

Acima destes, pordm, paira o nume tutelar do nosso direito constitucional, .o .ande e inolvidável Rui Barbosa, sustentando a mesma iddla na sua plataforma de candidato 6
presidencia da República em 1910.
De resto, a tendencia popular nos prbprias paizes de legislação substantiva múltipla, como os Estados Unidos e 8
Suissa (ambos já modificados), 6 para a unidade.
Quem quer que acompanhe a legislação norte-americana, nota a ampliação da competbncia legislativa da União,
em detrimento das dos Estados, chamados por André Siegfridd de "poliarquias locaisw.
Na Suíssa, Maurice Battelli (op. cit.)), informa ser asse
um dos característicos das próprias votaç6es plebicitárias
(pgs. 200 e S.)
Aliás, a marcha universal das idéias, revelada nos diversos Congréssos Internacionais e agora cada vez mais acelerada pela facilidade das comunicações, nos esíá levando &
unificação internacional do Direito. Haja vista. o que já se tem
feito d b r e certos crimes, s6bre letras de cambio e +ecpes,
sbbre Iegislação operária, etc., isso sem ofenaa, já nao diremos de uma simples autonomia interna, mas da própria soberania dos povos.
Por outro lado, a dualidade aqui adotada foi tão anti-natural, que não sómente os meios jurídicos contra ela se levantaram, como os proprios Estados se encarregaram d~ lhe
demonstrar a inutilidade.
Os diversos C6digos de Processo locais se imitam todos,
não apresentando qualquer deles inovagóes de monta.
H& alguns absolutamente semelhantes, parecendo mesmo
resultado de cópias.
O do Rio Grande do Norte não difere do de Minas Gerais,
dando-se o mesmo com outros.
O Estado de Mato Grosso foi menos formalista. E não se
deu, sequer, ao trabalho de cbpia, acabando de decretar a
aplicaçlo do deste Distrito Federal.
Note-se bem: É um Estado central, dos de mais dificil
comunicação, com os centros mais afastados, que ectende
poder cumprir a Iei processual da maior cidade e sómente
dela.
Qualquer dos institutos aceitas por um B de aplicação
plenamente possivel nos outros.
Nem as faladas questóes de prazos. Pois todos os regulam da mesma maneira.
Como o que decorre da citação inicial só se conta da sua
8cusaçBo em audiencia, ap6s a ida e volta do oficial dela encarregado, tanto faz que o citando more na sede da comarca,
como a 20 leguas de distancia.
Quanto aos outros. sabemos começarem da intimaçáo aos
advogados, ou de pregões em audiencia, sem atenção ás residências das partes.
A atitude dos Estados tem sido tão de unificação, que
em 1904, já o saudoso estadista fluminense Nilo Pe~anha
lembrava uma Confergwia Unificadora, o que deu lugar a
que a Constituigão do Rio Grande do Norte, de 1926, por proposta do autor desta justif icapão, previsse essa solução.

TambBm não 6 outra a orientagão do Poder Judiciário,
consoante as contribuiçbes dos dlvoraon tribunais locais á Com i ~ s ã oelabo?adora do AnteproJuto o maimo alguns casos de
jurisprud&ncia, como o do Tribunal do Relnqlío de Minas Gerais, que, havendo a lei federal n. S.440, do 1928, prescrito
o recurso de agravo das sentengas finaia nos sxecutivos, tem
julgado aplicar-se &se dispositivo a todoe os processos semelhantes determinados pela lei 8ubilpntIva, ainda que Derante as justiças locais.

-

A16m dos que se acastelam nos greoonceitos federalistas,
h6 tambdm quem entenda encontrar certas conveniências de
caráter local, justificadbras da uma dlversidade processual.
J á vimos que a formaçgo, o cspfrito, a geografia e as tendbncias populares, aqui como em todos or povos de regime
idbntico, nos conduzem á unidade.
Já aludimos á aplicabilidade do qualquer dos Códigos
processuais do Brasil a todos o8 Emlodos, indistintamente.
Aliás, não sómente na Monarqiila, aomo até pouco; anos
atrás, muítos deles, nas mais divoriaii latitudes, obedeciam ás
determinações do para o tompo rdblo regulamento n. 737,
de 1850.
E agora mesmo, com uma Juitlga Foderal imperfeita,
pois s6 existem juizes nas cn Ilalr, iilio h& peculiaridades
locais que modifiquem ou ex&m modllIoa@es no respectivo processo do decreto n. 3.084, defaltuoiro para todos.
TambAm os diversos proaeu08 flicolr federais são iguais
para todo o Brasil (consumo, 6610, vendias mercantis, op. a
termo, aduaneiros eto.), e n&o i a iantlram ainda os imperativos das particularidades locnis, axlglndo ou impondo a respectiva variação.

-

Alega-se ainda a inferioridade do prooesso federal em
face do dos Estados, patenteando, deitarte, o descuido da
União em tal assunto.
O argumento prova demais. P o l ~a razKo de tal fato está
no quasi nenhum movimento do fbro fedaral, aonde vão s6mente as ações de direito maritimo, oom f o r m especial, e as
em que A parte a União, que tom prazos triplicados.
Onde não se sente e náo se grita a necessidade, nada se
reforma.
Entretanto, A o mesmo legislador fodornl, que náo tem
faltado com um bom processo de falbncia, aplfoodo com proveito em todb o Brasil
Também a Ble cabem as honraa de uma Iogislação processual local bem regular, como a do Distrito Federal.
Demais disso, vale notar que os Estados n8o tem sido
muito solícitos. S. Paulo, o de maior vida forense e o mais
cuIto, s6 há quatro anos deixou as regras do regulamento nùmero 737 citado.
E que vfa crucis a do seu C6digo do Processo, que passou
12 anos em mãos de uma Comissão, para ser depois entregue
exclusivamente 8. grande cultura e extraordinário senso do
ministro Costa Manso 1 l I

- 284 AinGa 6 de noiar dever-se á malfadada dualidade, a pobreza da nossa literatura processual, tendo n6s saudades dos
Paula Batistas, dos Ramalhos, etc .
Com Códigos diversos, nem que seja na seriagão dos artigos, os comentadores t&m de se sujeitar a públicos limitados, o que encarece terrivelmente as edições, impossibilitando outras.
S6 em São Paulo, em Minas e nesta Capital podem elas
aparecer. E com que raridade! E a que prego!
Os Estados menores, mais pobres, nunca poderão ter os
seus expositbres. Nem mesmo aproveitar os dos outros.
E as leis não podem esquecer Rsses aspectos oulturais.
33 de ressaltar ainda que a unidade foi sempre incluida
em todos os programas com que os patriotas fizeram deflagar a revolução de 1930, estando ainda incluida no das divnrsas organizações polftico-parti darias.
Um tiltimo armmento nos vem contra a dualidade, zí
vista do sistema de organização judioihria do Substitutivo.
Nele se estabelece um mixw de unitarismo c de dualismo, com a unidade da primeira instancia, sempre local, e
dualidade da segunda.
As causas federais passarão pelos mesmos jufzes da primeira, subindo, porem, para os tribunaie de apelagão federais.
Isto quer dizer que os ju.ízes !ocais devem bem conheo fecer e bem aplicar dois processos slmultaneamenb:
deral nas causas federais e o local nas causas Iooais.
E se considerarmos em que há processos civis e crimínais, a balburdia mais se acentúa.
Com o sistema do Substitutivo desapareceu uma das razões da dualídade processual, qual seja a de que quem ovganiza a justiça, deve p ~ d e rditar-lhe as normas de a ~ ã o .
Como quer que seja, B preciso evitar que uma simples
travessia da Guanabára modifique es condições de validade
de um ato ou a maneira de se realizar um direito.
Sala das Sessões da AssemblBia Nacional Constituinte,
26 de Março de -1934.
J. Ferreira & Souza.
Alberto
Roselli. - Rodngues Mmeira.
Euvaldo Lodi.
Prado
Ketly. - ZdaLio Sardenberg.
Alvaro Maia. - Luiz Tirelli.
João Marques dos Reis.
Freire de Andrade.
Miltm
Carvalho.
Augusto Corsin'o.
Gwyer de Azevedo.
Pontes Vieira
Nilo de Atvarenga.
Abelard~ Marinho. - Leão S@mpnici. - Barreto Campeilo. - Pedro
Rache. - Xauier de Oliveira.
Josd de Borba. - Magalhães de Almeida. - Costa Fernandes. - E. Pereira CarAardo Rebetlo. - Cartos Goneiro. - Cesar Tinoco.
Christiano Machado.
Armando Laydner.
ATmes.
naldo B ~ s ~ G s. Souto Filho.
Gace~daWerneck.
Pires Gayoso.
Edmar da Silva Carvutho.
E. Teixeira
Leite.
Martins e Silva.
Amara1 Peixoto.
GodoIredo Vianna.
Arruda 3'alccZo.
Carlos Reis.
Fran-- .
cisco Rocha.
Christovão Barcellos.
Ricardo MachaBerectiarco Zenaide. - H. Couto. - Alipio Costaldo.
Eat,
Levindo Coelho.
Furtado de Menezes. - JOGO
Villasbdas. - Humberto Moura.
Carneiro de Rezende.
Mario Dom.ingues.
Oson'o Borba. - Rodrigues Do-

-

-

- -

-

- -

- -

--

-

-

-

-

-

-

-- -

-

-- -

-

--
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ria.
Antonio Machado.
Gabriel Passos.
Vieira
Marques. - Negrão de Lima.
José de Sá. - DominFigueiredo Rodrigues. - V. de Toledo.
gos Velasco.
Ferreira Neto. - Guilherme Plaster. - Francfsco de
Moura.
João Vitáca. - Mario Manhúes.
Antonio Pennafort. - W d d e m a ~Motta.
Fernandes Távora.
Jehovah Motta. - Noruis Paiva.
Olegario Marianno.
Soares Pilho.
Acyr kíedeiros.
Jones Rocha.
Gdes
Monteiro. - Isidro de Vasconcellos.
Valente de Lima.
- Alfredo da Matta. - Alovsio Filho, - Lemgruber FiMario de A. Ramos. - S u m lho. - Polycarpo Viotti.
paio Costa.
Hugo Napoleão, com restrições quanto á jusHuy Santiago.
Albertificação. - Arruda Camara.
t o Diniz. - Luiz Sucupira.
Luiz Cedro. - DanieZ de
Agamenon Magalhães. - A& Sampaio;
Carvalho.
Leandro Maciez. - Agenor Monte. - Augwto Cavalcanti.
- Fernando de Abreu. - Franc2sco Viilanova. - Alfredo C. Pacheco. - Ke~ginaldo Cavalcanti, ressalvando certos argumentos confissionais.
Zoroastro Gouveiu.
Irinêo Joffily.
Antonio Jorge.
Guedes Nogueira..
Oliveira Passos.
Sim-es Barbosa. - Nero de Macedo.
Mafio Caiado.
Nogueira Penião.
Alberto Surek.
Odon Bezerra Cavnlc~nte.
João Guima~ties.

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-
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N. 1.765
Art. 2O. Substitua-se indivisível por irreduttvel.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
David Carlos
dlánicke. - Euvaldo L o d i
Oliveira Passos.
Wgter
James Gosling.
E. T e b e i r a Leite. - Gastão de B n t o .
Milton Carvalho.
Pedro Rache.
Rocha Faria.
Joáo
Penw .
Justificação

--

-

-

-

- -

Indivisivel 6 o que não se divide. Ora, o território nacional já 6 dividido em Estados e territ6rios, e, conforme
o espirito da Constituição de 1891, e também do art. 3O
do Substitutivo aprovado em 10 turno, é ainda divis€vel em
novos Estados, pelo desmembramento dos atuais.
Dever-se-á dizer que o terriMrio nacional* é irredutivel, isto 6, não poderá reduzir-se, nem peIa desagregh
pão de Estados e nem pela conquista por parte de outros
pafses. - Euvaldo Lodi.
N. .i.766

Art. 60. Substitua-se "devem ser" por "serão".
Suprima.se o parágrafo Único.
Sala das Sessões, 12 de Sbril de 1934.
Euvaláo LodC.
- Oliveira Passos. 1VáZter James Gosling. E. T d xeira Leite.
Hilton Carvalho.
Pedro Rache.
Rocha
Fai-ia.
Joáo Penido.

- -

-

-

- -

Justificação
O uso da bandeira, do hino e das armas nacionais,
quando a lei determinar, não poder& ser facultativo, mas
sim obrigatório.

Não é aconselhável modificar a bandeira nacional, para
criar um pavilhão comercial.
Já temos, no Brasil, bandeiras em excesso. - Euvakio
Lodi

.

N.

1.767

-

Art. 7O - N. 6
Redija-se:
"Conceder e fiscalizar as vias férreas que atinjam portos
oii fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um Estado,
diretamente ou em conexão com outras vias férreas."
Sala riãs Sessões, 12 de Abril de 1934.
Daviü CarZos

--

-

- -

Meinicke.
João Vitaea.
Oliveira Passos.
Euvai..
Lodi.
Walter J a m s Gosling.
E . Tekeira Leite.
Milton Carvalho.
Pedro Rache.
Rocha Faria.
Joáo
Pinheiro Filho.
Justificaçiío

--

-

- -

O Substitutivo se refere ás estradas que ligam patos e
Ironteiras nacionais.

Não s6 por motivos inerentes á organização e realizapão
dos planos nacionais de Viação, como por motivos de defesa
nacional, torna-se a emenda de grande importanoia, não podendo passar despercebida ao legislador constituinte.
Art. 70 - N. 10, letra n.
Substitúa-se "siderurgia" por "metalurgid"'
Sala das Sessões, 12 de Abri! de 1934.
Da&

-

Carlos
Meinicke.
Oliveira Passos.
Euvaiüo Lodi.
Walter
James Gosling
E . Tt?iXei~aLeite.
Milton Carvalho.
Pedro Rache.
Rocha Paria.
João Pinheiro Filho.

- .-

-

- -

-

-

-

Justificação

Siderurgia é a metalurgia do ferro. As metalurgias do
ouro, de cobre, do aluminio e outras, interessam 6 NaçBo
fundam'entalmente.
A emenda generaliza, como convém.
N.

1.795

Titulo I
Onde convier :
Artigo. Dentro do prâzo improrrogiível de dois anos
ap6s a promulgação da Const.ituiçGo, será feita, sem subordinação aos atuais limites inter-estaduais, a redivisão territorial do Brasil, obedecendo aos seguintes criurios:
a) o Pais será subdivido em departamentos, com a
Brea aproximada de 100.000 quilbmetros quadrados, Iim'Itados por acidentes geográficos naturais, os quais, grupados, formar80 Estados e Territórios;
b) os Estados serão constituidos pelo gr~pamentode
tantos departamentos, até tres, quantos sejam necess8rios
para ser atingida uma população de 2.000.000 de habitantes;

c) os Territórios serão constituídos pelo grupamento
de tantos departamentos, até seis, quantos sejam n'ecessários
u atingir população de 500.000 habitantes;
d ) constituir-se-á, automaticamente, um novo Estado
quando for atingida a popuIagão de 2.000.000 de almas,
ou por um dos departamentos de um Estado ou por três de~artamentoscontiguos de u m território:
e) os departamentos que alcançarem 10 milhões de habitantes serão automáticamente subdivididos, de modo que
cada um dos departamentos não fique com mais de 5.000.000
de habitantes.
Parágrafo. Haverh redivisão dentro dos Estados, organizando-se os Municipios pelo mesmo critério, isto 6, tomzndo-se por base sómente o território e a população.
Justificuçdo
Para os que se preocupam com a proôper~dadedo Brasil a emenda se impõe como o principal problema do momento.
O regionalismo incongruente com a unidade, nacional,
chegou, em alguns pontos do território brasileiro, ao extremo de pregar-se um separatigmo que-não encontra base em
elemento algum apreciável pelos que, desapaixonadamknte,
estejam á altura de emitir opinião sbbre o assunto.
A mat6ria 6 fAcil. Justificar a medida em estudo longo,
seria renovar aqui, e ás pressas, estudos bastante conhecidos peIos ilustres senhores Constituintes.
Everardo Backheuser, João Ribeiro, Afonso Celso, Ari
Guimarães, Teixeira de Freitas, Assiz Cintra, Augusto de
Lima, Sud Menucci e outros abordaram o assunto.
Além do conhecimento que temos de livros- e revistas
que tratam do assunto, foram distribuidas na Assembléia
excelentes monografias para o estudo dos senhorej Constituintes.
Sala das Sessões, 13 do Abril de 1934.
Asdrubal
íWwr de Azevedo.

-

N. 1.817

Suprima-se :
O 1 2 O do art. 14.
Justificação
.
O imposto de renda, no momento socialista que atravessamos, é uma das tributações m'ais atuaís.
e l e poderá ser o instrumento das aspiragões igualitárias que dia a dia mais se acentuam. Não vemos porque,
num regime como o nosso, em que os ordenados atd 10:000$
estão já isentos d8sse imposto, fiquem também isentos os altos vencimentos, As v'ezes nababescos, de tanta gente.
Curtos Gomes de Otiveira.

-

N.

1.830

. - Accrescente-se : "ou indeterminãdos".

Ao art 59

A expressão "crdditos ilimitadas" é tomada, exclusivamente, no sentido de ser vedadb qual que^ concessão de or6dito sem limite.
.

$ comum dizer-se que fica aberto o cr6dit.o necess6rio
para Sste ou aquele serviço. Evidentem-ente 6 esse um crédito ilimitado.
Para burlar essa proibição, pode muito bem ser autorizado um credito at6 determinada importancia. B um crédito indeterminado porque não fixa uma quantia exata.
Apenas diz que será gasta a soma que for julgada conveniente atd Bsse limite.
Isso tem sido fonte de inqualificáveís abusos. 2 preciso
evitá-lo. Nada de liberalidades. NZo se invoquem, para justificá-la, os casos de calamidade, rebelião ou guerra, j&previstos consti tucionalmente .
Ponhaae cobro aos abusos e sofismas. A proibi~ãodeve
ser não s6 quanto aos créditos ilimitados, mas estender-se
aos congeneres indeterminados .
Sala dos Sessões, 13 de Abril de 1934.-Alberto Roselli.

N. 1.831

-

$ 3 O do art. 62
Substitua-se a e x p r ~ s ã o"cwater
proibitivo" por "carater impeditivo".

Justificcqxio

A recusa de registro de qua.lquer credito por parte do
Tribunal de Contas, por falta de saldo no cr6dito p r 6 p ~ i o
ou por importação a credito impróprio, não tem, evidentemente, caráter proibitiuo, mas simplesmente impeditivp.
A Constituição, não podendo conter expressões madequadas, sem a significaçiío verdatieira, precisa ser emendada nessa parte.
A sugestão ora feita se impõe, para não conservarmos
um sentido que não pode ter, de proibição formal, a recusa
porventura manifestada por Asse 6rg8o tão importante da
administracão nacional.
Sala das Sessóer, 13 de Abril de 1934.
Atãerto ~ o s e l t f .

-

Onde couber:
Consideram-se integrados na legielag$io brasilelArt.
ra os principias de Direito Internacional ~~niversalmente
aceitos.
J?tsti!Zcaçdo
Reproduze o art. 10 do Ante-Projeto, com a alteraçfio
sugerida pelo Deputado Ferreira de Sousa na sua emenda
número 1.222.
Consagram igual dispositivo a Constituiçiío alem8 (art.
4") e a espanhola (art. 7O)
Não 6 preciso encarecer a necessidade dessa regra constitucional. Nem 6 preciso reproduzir a oontrov6rsia suscitada entre as maiores autoridades, pára a afirmacão do primado do Direita Internacional.
O Substitutivo refere-se tantas vezes a tratados e .convengões internacionais (art. 7, n. 2; ar!. 45, letra c; art.
47, letra a; art. 72, n. 7, e art. 80, n. 4), que n8o B possivel

.

escurecer a necessidade de se fazer a referência destacada
ao respeito que deve ser dado ao Direito Intetnaciorial em
nosso Estatiito básico.
A posição do Brasil na Sociedade das Nações é de incpntestável relevo. Mandando integrar na legislação brasileira,
os princípios do. Direito Internacional universalmente aceitos, não faz mais do que acentuar o acataniento devido a
tão importante assunto, a Asse ramo dos mais notáveis do
direito que entende com o equilibrio dos povos cultcs e com
as idéias mais fortes para a realização da paz universal.
Sala das Sessões, em 13 de Abril de 1934. - Alberto Roseili.

7) estabeiecer e rever de seis em seis anos, o plano nacional de educação, com o objetivo de oferecer a todos os
individuos oportmidades ifiais, tendo em vístas as condições e recursos de cada Esfado.
Rmnda substitutiva do O 5O do art. 70
5 5.O Aos Estados e ao Distrita Federal compete organizar, administrar e custear os seus sistemas públicos educacionais, respeitando os princípios coordenadores tratados no
plano riaciona1 de educação. Os Estados estabelecerão as
normas por que os Xunicípios com êles colaborem no custeio
e na administração do ensino, podendo conferir autonomia de ação, compatível com os princfpios basicos da organização estadual, aos que se mostrarem capazes de assumir a responsabilidade- do mesmo custeio e adm.inistração.
O 6P A União instituirá e manterá estabelecimentos de
alta cultura geral ou especializada, e estabelecimentos de
ensino que julgue necessários como demonstração e experiência, cabendo-lhe ainda estimular a obra educacional em
todo o Pafs, por meio de estudos, inquéritos, demonstrações
R subvenções aos governos estaduais.
Emenda á letra a do art. 80:
Suprima-se.
Emenda á letra b do art. 166:
Suprima-se.
Emenda substitutiva do item 5 do art. 142:
5) Todo o individuo tem o direito de receber do poder
piiblico a educação necessaria ao' desenvolvimento de sua
capacidade econdmica e social. A falta de recursos será o
úni,co motivo legal e transitdrio para excusa dêsse dever.
Emenda substitutiva dos arts. 170 e 172 a 177:
Art. 170. A educação nacional visará cooperar para
uma distribuição racional dos individuos pelas ocupações
regulares de vida, contribuindo, assim, para a interpenetração das classes sociais, sua eqqival6noia progressiva no
sentido social e oconbmico e a formacão de uma sociedade
democrática, com base no trabalho organizado. na justiça e
na liberdade.
Art. 172. A educação prim.árri será obrigatdria, estendendo-se a obrigatoriedade progressivamente até aos 18
anos, no processo edmativo ulterior, de acbrdo com os recursos escolarea piiblicos disponíveis.
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Parágrafo iinico. As normas pelas quais se deve remlar o ensino particalar serão fixadas pelos governos dos Estados e do Distrito Federal, atendidos os princípios ooordenadores estabelecidos no plano nacional de educação.
Art. 173. A educação primária pública será gratuita,
e essa gratuidade se estenderá, progressivamente, aos graus
mais elevados do ensino.
Art. 174. Com os serviços de educação, inclusive, auxilio a estudantes de capacidade excepcional, a União despender6 o minimo de 10 % e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios o mínimo de 20 % d a importancia das respectivas
receita? arrecadadas.
Art. 175. Os serviços federais do ensino serão superintendidos por um Conselbo Nacional de Educação, que ter6 um
6rgão executivo cuja autonomia técnica, financeira e administrativa, será regulada em lei.
Art. 176. É garantida ampla liberdade de cátedra.
Art. 177. São isentas de tributação as iniciativas ou empreendimentos que se destinem i transmissão de idéias ou
difusão dn cultura, como a imprensa, o livro, o rádio, as artes e o teatro e cinema educativos.
Esta isenção. ;r ser regulada em lei, não compreende os
impostos que recaem sdbre a atividade individual e coletiva,
o capital, excluida qualquer tributaçgo sdbre salário, a renda
e a propriedade e sua transmissão.
Justificação

Estas emendas obedecem A orienta~ãoeducacional moderna. e atendem aos ojetivos reclamados pera 58 ConferBncia Nacional, e pela Associação Brasileira de EducaçBo, na
crftica recentemente formulada sdbre essa parte do Substitutivo da Comissão dos 26.
Em 11 de Abril de 1934. - Prado KeUw. - Amaral

-

-

Peixoto.
Pontes Vieira. - Godofredo Vianna.
er%Mes--Tap?ra.
Carloa Reis.
KergiMUb Catrnlea%.
Alberfo SÜrek.
Abelardo Marinho.
Agenor MonAlvaro Maia.
te.
Silva Leal.
Watdemar Motta.
Tebeira Leite.

--

--

-

-

--

-

N. 1.847

Emendas substitutivas dos arts. 13 e 19 do Projeto constitucional.
Art. 13. As rendas da UniBo, dos Estados e dos Municfpios podem provir das seguintes fontes:
1) Tributos que compreendem:
a ) impostos e respectivas multas;
b ) taxas e respectivas multas.
2) Rendas provenientes do preço de bens ou servigos na
exploração de propriedades e de indilstrias direta ou indiretamente.
8 1: 'Os impostos, taxas e multas decretadas pela União
serão uniformes em todo o tersitdrio nacional; assim tam-

bem as dos Estados e Municipios, nos respectivos territ.6rios.
5 2." O produto das multas não poderá ser atribuido,
no todo ou em parte, aos funcionários.
8 3." É vedado á União, aos Estados e Municipios tri:
butar bens, rendas ou servi(;os, uns dos outros.
S 4." São vedados os impostos ou taxas cumulativas,
mesmo sob denominações diversas, os impostos interestaduais
e intermunicipajs, e todos aqueles que, direta ou indiretamente embaracem a livre circulação dos produtos nacionaia
ou interestaduais. .
Art. Os tributos podorão incidir sbbre:
1) o patrimdnio individual ou coletivo e sua transmissão, compreendendo :
a ) bens moveis e sua transferenoia;
b) bem imóveis e sua transferencía;
c ) atividade.
5 1: Incluem-se entre os bens móveis:
a) as mercadorias;
b ) o capital;
c) a renda.

5 2." Compreendem os bens imóveis:
a) a propriedade rural;
b ) a proprieãads urbana.

g 3. A atividade compreende o exercfcio :
a) do com6rcio;
b ) das indtístria~;
c ) do quaisquer outras profissões.

Art. I3 da competência exclusiva da União legislar
sobre :

a) as suas rendas;
b ) as taxas relativas aos servigos de sua administraggo:
c ) os impostos de importaçãio e exportaç80, sbbre mercadorias procedentes do estrangeiro ou a 4le destinadas;
d) os impostos sdbre bens móveis o sua transfer4norlr.
Art. 13 da competdncia exclusiva dos Estados legislar
sobre :
a ) suas rendas;
b ) as taxas relativas aos Serviços de sua administraggo;
c ) os impostos sbbre atividade individual ou coletiva,

bens imõveis rurais e sua transferencla.

Art. 8 da oompet6ncia excIu6iva dos Municipios legislar sobre:
a) as suas rendas; .
b ) as taxas relativas aos serviços de sua administraggo;
C ) OS impostos sbbre o6 bens im6veis urbanos e sua
transferência.

O imposto de importação ser8 arrecadado pela União; e
os demais impostos federais, os estaduais e municipais, por
autoridades do Estado, com fiscalização doa agentes da União
e dos Municipios respectivos.
Art. Caberá á Uniáo a receita prweniente do imposto
de importação, e aos Estados a do imposto de exportação,
em seus respectivos territdrios.
Art. A lei federal estabelecer6 as qudtaa proporcionais
arrecadadas no respectivo território, entre a União, o Estado
e o Municipio, na relação de seus encargos e atribuições administrativas.
Parágrafo bnico. O Conselho Federal reverá, periddice
mente, a legislação tributária, para o fim de harmonizar e
coordenar os interesses econdmicos e fiscais da União, dos
Estados e dos Municipios, nos termos da competenoia e do
sistema iktituidos nesta Constituição.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Prado EeUg.

-

Femnndes Távora.
Alberto Surek.
Silva Leal. c Valente de Liaa.

-

- Góes Mrmteiro. -

4. Opondo-se B anarquia tributária, que é. em nossa
iradição financeira, um legado da Monarquia á RepúbIica federativa, - com a classificaçiío de impostos, que mal se diferencis entre o último orçamento do ImpBrio e o primeiro
do novo regime -, a racionalizaçbo dessa matéria, em sum
linhas constitucionais, 6, ao mesmo tempo, um imperativo de
conservaçãlo politica, um processo crítico. indispensavel á segurança e estabilidade do futuro Cbdigo, e ao desenvolvimento econbmsco da Naçao.
A racionalizaç80 sa barieia no m6todo cartesiano, isto é,
"na aplica~líodo rnciocfnio analftico e sintético a uma proposiç8o ou problema, dividindo-o em seus componentes elementares, revendo-os, melhormente, eliminando alguns, introduzindo outros; e, finalmmente, reunindo os elementos
assim obtidos em um novo programa, sistêma, produto, prooesso ou conclusáo." (3. W. Schulze - Scientific Manage-

ment.)
"A utilizaç80 simultanea de diversas classes de impos-

tos (escreve van der Borght) ntio deve dar lugar a Um agru-

pamnto arbitrdrio, mas sim a uma organização bem meditada e sistemtítica daquelas formas tributtlrías, que, seguu-

do as lições da histbria, são adequadas, por seu carater niutuamente complementar, para efetuar a distl-ibuigão mais
equitativa dos encargos tributarios, segundo a aptidão das
distintas fontes de impostos.
Esta é a finalidade que se propõe - embora de maneira
diversa - a ciencia tributária dos Estados civilizadou, chegando-se a eliminar a falta de sistema que, em geral, se
observa nas estruturas tributárias de épocas anterlores".
2.

Essa raci~nalização abrange necessariamente :

I j a incidência dos trbutos;
2) a arrecadação;

3) a discríminaçáo de c o m p e t h í a ;
4) a distribuição entre a UniZo, a

nioipios dos tributos arrecadados.

sidos

e oa Mu-

Da incidencia dos tributos
3. Como a Constitui~ãode 1891, como o Ante-proietu da
Comissão do Itarnaratf, como a quasi totalidade das emendas oferecidas em '1 discussão, 0- Substitutivo da Comissão
dos 26, apezar de defendido, eruditamente por seus autores,
persiste no inconveniente, já condenado, de discriminar a
compet4nofa tributária, em função da nomenclatura das taxações existentes, isto é, da atzcal e arbitráriu dassificação.
4. Na parte declaratória, que 6 o do art. 13, procura
oferecer 3s linhas de um sistema, na defini~go,não das fontes
da incidência, mas da provmi&&u das rendas, distiguindo-as entre:
tributos (impostos, taxas, seloe, e contribuições especiais, ou de melhoria, e multas) e
preços de bens e de servíl;os, na exploração de pro,
priedades e industrias.
Deixou, entretanto, de r e q i a r a parte essencial, na iixaçáo de um critério para o szst&ma de impostos, que não
devem continuar na desordem ou no empirismo de tres competências mal disciplinadas.
5. As emendas, que apresentamos, nessa parte, se wmpreendem no critério exposto em justificação da emenda
número k31, de 19 de Dezembro d e 1933 (Dián'o da A s s m
bcéia Nacional, de 20 de Dezembro de 1933, pdg. 563), isto
6, na divísão das fontes de imidencia em:

-

.

i. atividade e

2. patrimdnio;

e na subdivisiio clássica deste iiltimo em:
i. bens m6veis e aua transfer8ncla;

2. bens imóveis e sua transfer6ncIa;

incluindo-se entre oe primeiros:
a) as mercadorias,
b ) o capital,
c ) a renda;

e entre os segundos:
a) a propriedade rural;
b ) a propriedade urbana;

- e compreendendo a atividape o exergioio do:

'

'

i

............................
Para .............................. . - I
Maranháo ...........................
Piaui ...............................

Amazonas

I

I
2 -927

11 .O73

3

5.476

4

1.664

5

6.954

6

6.175

7

8.953

8

45.482

9

6.804

'Sergipe

iO

2.749

Bala

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

li

24.005

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

32

18.510

i3

21.275

14

145.500

i5

3.268

i6

5.670

i7

29.531

i8

85.354

19

3.146

20

4.110

................................
Rio Grande do Norte ..................
Paraíba ..............................
Pernambuco .........................
Alagoas ..............................

Ceah

Espírito Santo

.......................
Sáo Paulo ...........................
Ta~aná...............................
Rio de Janeiro

.......................
Rio Grande do Sul ...................
Minas Gerais .........................
Goiaz ...............................
Mato Grosso .........................
Santa Catarina

.

Totais

........................... ..........;
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408.627

a) oom6rci0,

b ) das indiistrias,
C)

das demais profissões.

6. Por &se críterio, aproximadamente, se discriminam
no quadro abaixo, as atuais receitas estaduais (dados de 1933,
do livro Finan'ças dos Estados, de Valetirn Bou~as;H. AImeida Gomes, em sua exoelentc, conferência Racionaliztq.
da d2sc~iminaçáoe da arrecadaçiZo de rendas, e tabelas que
acompanham a cit. emenda n. 431, da União Progressista
Fluminense) s

Da compet&ncia tributária
8. Forçoso 6 distinguir entre a competencia para legislar sobre tributos, e a discriminução das rendas adjudicadas á Fazenda Federal, Estadual e MunicipaI.
9. Pelas emendas, que oferecemos, e qrie se baseiam na
distinção tradicional entro impostos, taxas e rendas, não
há, quanto 6s duas úItimas categorias, quer na compet&ncza
quer na destinação, a menor dificuldade:
A União, os Estados e os Municípios legislam, arrecadam

e dispõem:
I) sobre as suas rendas, definidas, como tais, as

"provenientes do preço de bens ou servicos na expIoração de propriedades ou de industrias, direta ou indiretamente" (cf. art. 13, n. - 2, do Substi%tivo) ;
iI) si3bre as taxas relativas aos serviços de sua
administragão (cf. art. 14, ns. 2 e 3, art. 15, a 2, e
art. 18, n. 2, do Substitutivo)
10. A questáo mais importante B a que se refere a
impostos, e que procuramos resolver dentro do c~itérioacima delineado, isto 6, em f u ~ ã odas fontes de incidenoia tributária.
11. Teremos assim:
Bens móveis e sua transferhncia (imporUnião
ferkncia (imposto prediaI, transmissão, etc.) .
Estados - Atividade (indiístrias e profissões)
Bens imbveis rurais e sua transfert?noia (imposto territorial e de transmissão inter-vivos e causa-mwtis
etc.)
àdunicfpios - Bens imóveis urbanos e sua transferencia (imposto predial, transmissão, eto.) .
12. Na discrimina(;lo de rendas, estabelecemos, primariamente :
1) que 6 federal a receita do imposto de iaportaggo; e
2) que B estaduul a receita do imposto de exportação, embora seja da União a competkncia papa legislar $Obre Ale, por motivo de ordem estritamente
econbmica, e tendo-se em vista o parágrafo único do
último artigo das- presentes emendas, isto 6, a faculdade da AssemblBia Nacional e do Conselho Federal reverem, ~eriodicarn0nte.a Iegislagão tribuf,ária,-"para
o fim e harmonizar e coordenar os interesses econbmicos e fiscais da União, dos Estados e dos Municfpiosn.
13. Quanto aos demais impostos, e 6 distribuipão da
sua receita, propugnamos a distribuicão da soma global, conforme a arrecada~ãoem seu respectivo territdrio, entre a
União, o Estado e o Municfpi0,-"na relagão de seus encargos e atribuições administrativas".
Com efeito, e como salientou o ilustre Deputado Cincinato Braga:
"A receita pública da União, dos Estados e dos Municipios, .está repartida em proporção muito diferente da vigorante na federação, que procuramos imitar, dos Estados
Unidos da AmBrica do Norte."
Veja-se, segundo o parecer do nobre representante de
S. Paulo :

.

-

.

.

Diviscío dos impostos

EE. UU.
Impostos federais. .................
Impostos estaduais. .................
Impostos municipais.. . . . . . . . . . . . . .

Brasil
%
28 %
9 %

31,5%
14.5%
54,0%

63

- 100,o %

100,%

"Quem raoiocina sdbre Asses algarismos não pode concluir deles que o Brasil seja uma Federagão, mas sim que
o Brasil 6 um Pais de ferrenho centralismo administrativo."
"De fato, as despesas piiblicas em 1932 foram estas:
Contos de
reis
Uníão Federal. ...........................
Estados da Federacão .....................
Municfpios. ..............................
Soma.

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

2.850.000
1.260.000
360.000
4.470.000

"Em verdadeiro regime federativo essa situação deverá
.ser invertida. Funda-se nessas profundas raizes o descontentamento político e econ6mico que tornou factivel a quedn
da Monarquia, assim como a queda da República de 1889.
Tal 6 a lição do quadro seguinte:
Compara&

drrs receitas estaduais e federais no território

dos Estados

Estados

Número

Amazonas. ...........
Parir. ...............
Maranbáo. ..........:
Piauf . . . . . . . . . . . . . . .
Ceará. ................
Rio Grande do Norte. ...
Paraiba ...............
Pernambuco. . . . . . . . . . .
Alagoas. ..............
Sergipe . . . . . . . . . . . . . .
Baia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espfrito Santo. . . . . . . . .
Rio de Janeiro. ........
São Paulo. ............
Paraná . . . . . . . . . . . . . . .
Santa Catarina. . . . . . . . .
Rio Grande do Sul. ......
Minas Gerais. . . . . . . . .
aoiaz . . . . . . . . . . . . . . .
Mato Grosso. .........
Totais.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

..

Receitas
Estaduais

Federais

7.562
19. 160
13.400
5.000
15.026
9.097
16.070
60.214
1%.
129
8.247
65.755
25.690
52.010
400.920
33.276
18.000
198.031
209.988
6.757
9.932

6 -754
29.393
8.835
3 .O78
19.666
5.069
9.825
58.866
8.466
6.002
42.436
6.710
42.178
467.917
20.403
17.703
98.343
42.178
. i.302
3.902

1.187.246

899.115

12. Ora, hste regime conduzirá, necesstlriamente, ao sacriffoio.da Federação, 6 impossibilidade de progresso e desenvolvimento locais.
14. Pelo plano, agora apresentado, essa distribuição não
pode continuar a ser arbitrária, mas resultará de estudos autorizados, de estatfsticas seguras, de um exame integral, não
reaIizado ainda, de nossa situação financeira e, ao mesmo
tempo, da comparação racional dos encargos e atribuiçaes
dos poderes piíblicos com as possibilidades de receita necessiiria para proverem aos mesmos serviços c o n f o m Lei OTganica federal, que sucederá Aquele balanço e que esiabelecera quotas propv~cionaiaa acrescerem á receita pivativada
União, dos Estados e dos Municfpios. Dentro dêsse sistema
se articulará a receita imprescindfvel a atividade dos orgáos
de govêrno e á satisfação de seus deveres constitucionais.
15. Deante dessas razões, deixamos de fixar, em texto
da futura Carta Polftica, a percentagem, que traduza essa
relação. Mas, tão sómente para exemplificar, e admitindo a
tripartigão em quotas iguais para as três entidades: União,
Estado e Municipio, teriamos, com os dados atuais, o seguinte quadro globãi :

M k d b dos'princ2pais impostos, taxas e rendas da União, dos
Estados e dos Municipios

(Previsão pelo novo criterio)
Contos de r6lç
Rúbricss

União

Estados lunicfpios

Total

Impostos :
Importação. . .. 723.519
Exportação. . .
33,3 % s/r global
d o s impostos
menos im~ortação e exportação. .. .. .. 425.893
,

Total dos impostos. . . .... :. i. 149.442

344.039

-

-

723.519
344.039

425.893

425.893 1.277.680

769.932

425.893 2.345.238

Taxas :
Correios e Telegrafo~. . . ..
PapeI seIado. .. .
Outras taxas. . .

68.162
124.339
15.935

Total dos impostos. .. .. .. :.

208.436

27.725
62.784

90.509

-

68.752

68.162
152.064
147.471

68.752

367.471

-

- 298 Rendas :
Patrimoniais. . .
Industriais. .. . .
Outras rendas. ..
Total geral.

-

10.688
i91 -926
182.740

12.817
255.480
89.265

5.826
76.327
94.972

29.331
523.733
366.977

385.354

357.562

i77.125

920.041

. .. 1.743.202

1.218.003

--

671.770 3 -632.976

16. Note-se que, apesar do autorizado argumento d o
ilustre membro da Sub-comissão, Sr. Deputado Cincinato
Braga, o subrtitutivo, incidindo em velhos erros, facilita a
oumulzção de impostos e agrava a sjtuq@ão dos Estados e dos
Municipios, como resulta da comparação entre o seu sistema,
o do ante-projeto e o da emenda n. 431, já referida e, nessa
parte, ligeiramente modificada (tabela Almeida Gomes, op.
cit.) :

- 299 Da arrecadação
17. No substitutivo se consagra a regra implícita d2 triplice arrecadação, como um corol5rio da triplice compet&ncia tributária.
Contra @sseinconveniente, já figurava, no ante-projeto,
o par&grafo único do art. 15, que, embora indiretamente,
tendia a um fim de racionalização do aparelho fiscal:
"Mediante acbrdo com os Estados, poder& a arredos seus tributos ser
cadação de todos ou de
fe!ta pela União, nos t@rmosque a lei federal determinar. .
18. Propomos a arrecadação Única de todos os impostos,
exceto o de importação, pelo Estado,. com fiscalização dos
agentes da União e do municfpio respectivo.
E, com isso, atendemos ás seguintes vantagens:
do) redução sensivel do atual quadro da exatores, tornando a arrecadação menos dispendiosa;
2O) melhor remuneragão relativa dos exatores, permitindo uma seleção mais rigorosa;
3O) maior eficiencia na fiscalizacão, pois sendo duplo o
aparelho f.isc(zlizador (União e municfpio), os exatores são
estranhos ás competipões locais, ferteis em abusos contra o
contribuinte ou contra o erário (cf. a respeito, a exposição
do eminente ministro da Agricultura ti ComissBo dos Estudos Econdmicos e Financeiros dos Estados, a 6 de Dezembro de 1933.)
19. Tais são, em resumo, os motivos que justificam estas
emendas, e que s6 são apresentadas ao plenario na esperança de que a atual Constituinte não venha a sofrer, como a de
1891, o p&sode uma condenação histórica, a exemplo da que
proferiu, com admiravel clarivid&ncia, Leopoldo de Bulhões,
na sessão mesma em que se promulgava o Código Fundamental da 1' República:
"A Constituinte não resolveu a questão da FederaçBo, e
a obra. dos republicanos, ao ser ultimada, j B est& carecendo
de revlsão quanto a vtirios problemas, entre os quais a &mmrninqboreal e completa das rendas".
13 de Abril de 1934.
Praüo Kelly.

-

Acrescente-se ao art. 41: "e limita~iiodos efetivos das
policias estaduaisw.
A presente emenda tem em vista estabelecer o eguilibrio dos efetivos militares das várias polfcias dos Estndos,
muitas das quais j& contilm com efetivos supariores ao do
Exercito Nacional. S6 esta cirounstancia por si basta para
demonstrar e justificar a inclusão da emenda que visa, desde Iogo, acautelar os altos interesses da União, do Regime
Federativo e da própria estabilidade das autoridades' constitufdas da República.
Sala das Sessões da AssemblBia Nacional Constituinte,
Waldemar Motta.
13 de Abril de 1934.

-

Art.

70

- Compete privativamente á União:

....................................................
10) - Legislar sbbre:
....................................................
a) - As riquezas do sub-solo, mineragáo, siderurgia,

úguas, energia hidráulica e eldtrica, florestas, caga e pesca e
sua exploração.

..................................................
Art. 151 - As riquezas do sub-solo e as qu6das dágua

constituem propriedade distinta da do solo.
Art. 152
O aproveitamento inclustrial das minas e
demais riquezas do sub-solo, das quedas dágua e de outras
fontes de energia hidrhlica, mesmo em terrenos de domfnio privado, dependerá de concessão ori autorização da
união.
5 10 - O proprietário do solo poderá dispbr de massas
rochosas e materiais congeneres que se destinem a construçóes civis e públicas.
5 -20
A lei federal ordinária regulara o regime das
autoriza~óes e concessões, fixando prazos e estipulando
cláusulas de reversão.
5 30
Em igualdade de condições, será assegurada . ao
proprietário, i5 sua escolha, preferencia, para o aproveltamento ou a participação, que a lei estipular nos resultados
da exploragáo.
5 40
Mediante as condições que forem estipuladas
em lei ordinária a União poder6 delegar poderes aos Estados
para exercer as atribuigaes do artigo 152, desde que ~ e r f f f que, por seus 6rgãos competentes, possuirem a eles os necessários servigos mnicos e administrativos dev damente apparelhados.
5 50 - As concessbes ou autorizações dadas exclusivamente a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil.
Art. 20. Sáo bens do Dominio da Uniao:
a ) os bens que lhe pertencem nos t4rmos das leis atualmente em vigor;
b ) as terras gevolutaa nos terriklrios;
c) os terrenos de marinhas e aorescidos;
d) as jazidas minerais, as quddas dBgua e outras fontes
de energia hidr&ulica, quando niio pertençam, por titulo
legitimo, na data da promuigag30 desta Constituigão, ao
proprietbrio do s61o ou do subsólo onde se encontrem.
e ) os rios e os lagos navegáveis ou n30, inclusive as
respectivas águas, que banham mais de um Estado ou sejam
Iimitrofes com paizes estrangeiros;
f) ilhas fluviais nas zonas fronteirigas;
g ) os ares territoriais, exclufdas as respectivas ilhas,
que já pertencem aos Eçtados;
h) a atmosféra que se superpõe ao território nacional
e aos mares territoriais.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.
P. Kelly.

-

-

-
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Porrtes Vieira.
Fenurndes Tavora.
Carlos Reh.
Kerginald Cavalcanti.
Gbes Monteiro.
Abelarào iUar i d o . -%atente
de Lima.
Barreto Campello.
W&
demar Falcão. - Silva Leal.
Deodato Maia.

-

--

-

Zstas emendas atendem ás razões de ordem t6cnica.e
de alto alcance polftioo do discurso do rninlstro da Agricultura, proferido nesta Assembléia, a 12 do corrente.
Alvaro Yoraes.
Tezxe.ira Leite.
P . KeEly .
Amarai
Peixoto.
Waldtvnur Motta.

- -

-

-

-

-

Art. 30
Podem os Estados incorporar-se entre si,
sub-dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados o? territbrios.
5 i0
A incorporação entre si de dois ou mais Estados
para formarem um iLnico será feita mediante aprovação
por maioria absoiuta de votos, em uma sessão ordinária das
respectivas AssemblBias Legislativas, e retificaçáo do Conselho Federal.
5 20
O desmembramento de parte de um ou mais EStados para anexar-sera outros ou constituir-se em novo Estado obedeced ás seguintes condições :

-

-

a) representação dcs Municfpios interessados,
por meio das maiorias de seus Conselhos Municipais,
ao Conselho Federal;
b ) manifestação 'da vontade da respectiva população por meio de plesbicito, a que presidirão autoridades federais;
c) homologaçIo, pelo Conselho Federal, da vontade expressa pela maioria.

5 30

- O desmembramento de parte do terriurio

de

um Estado para anexar-se ao de outro s6 será permitido
quando vise aumentar a Brea de um Estado menor, em detrimento de outro maior.
8 40
O desmembramento de partes de um ou mais

-

Estados para constituir-se em novo Estado s6 se verificara:
a) se formarem as mesmas partes uma &rea mfnima de 40 .O00 quilbmetros quadrados;
.
b ) se essa Brea f6r povoada, pelo menos, por
300.000 habitantes;
C ) e se acusar uma arrecadacilo total mfnima de
20 .O00 contos de reis.
§ 50
Em qualquer dos casos previstos nos parágrafos 3O e rlO. as partes desmembradas assumirão a responsabilidade de uma parte dos compromissos financeiros (divida interna e externa) do Estado de que se desmembrarem,
proporcional ás rendas estaduais nelas arrecadadas, aldm
dti indenização devida por melhoramentos ex~epcionai; que
hajam recebido por conta do mesmo Estado.
5 6O
O desmembramento de parte de um Estado, em
qualquer.caso, s6 se poderá dar:

.

-

-

a) 'quando a parte restante do Estado secessionado, reunir condições de existanoia autônoma equivalente ás do 5 40;
. b ) ou quando. 1190 possa, censtituir Estado aut6nomo, pela defic16ncia de populagão e de renda, pos-

sua extenção territorial que permita a criação de território federal;
c) ou -ainda, quando a mesma parte manifeste
por plesbicito, sua vontade de incorporar-se a outro
Estado.

Justifica~ão

Justifica-se esta emenda na autorizada crítica do ministro Juarez Távora ao substitutivo constitucional, na parte
referente á incorrporação, sub-divisão e desmembramento
dos Estados, confórme seu discurso, a esse respeito, proferido perante a Assembl6ia Nacional.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Prado Kelly.

-

-

-

Amaral Peixoto. -sF
João da Silva Leal
Pontes Vieira.
José Barba.
Valente de Lima.
Ferreia de Andrade.
Ee~ginaidu Cavdcanti.
.Godofredo Yaiu.
Cwtos Reis.
Gdes Monteiro.
WQEdemar
Motta.
Nilo & luarenga.
T. Leite.

-

- -- - f'
N. 1.858

Tftulo I do substitutivo:
Arf,. 19 - Substitua-se pela seguinte:
Aldm das fontes de rendas j&enumeradas nos artigos
14, 15, 17 e 18, poderão os Estados crear outfas, desde que
não violem os preceitos contidos nesta Constituição, e n t r e
gando, por6n1, anualmente, a cada Municfpio onde se fizer a
arrecadação, 40 % da mesma.

-

Justificação

Os maiores encargos da administração pertencem aos
Estados a Municfpiou. 12 natural, portanto, que a Constitui050 Ihes atríbua a competencia fiscal para tributos futuros.
A Uniao, ao demais, tem na discriminação feita, taxativamente, a seu favor, as melhores. fontes de receita, tendentes
sempre a aumentos progressivas.
S. S., 13 de Urll de 1934.
Acurcio T m e j .

-

N. 1.865

No ad. 6O, onde est8: "devem sep uaados", diga-se "são
de uso obrigatório".
Suprima-se o parágrafo único.
Justificação

A bandeira 6 a imagem da Patria. Quem aspira uma
patria unida e forte, gloriosa e intangivel, não p6de- concordar com a mutilação ou alteração do que a simboliza. Tocá-la 6 ferir o amor que lhe devemos e fragmentar o ideal
que nos empolga.
O pavilhão comercial, si creado, seria mais uma demonstração da nossa mania de imitar e representari* uma
ofensa aos brasileiros que fossem obrigados a usa-lo em substituição da bandeira nacional, al6m de ser um meio de burlar
o com6i*cio honesto, pela esperteza do deshonesto
Ce,sai. Tinoco.

'.

.-

Mantenha-so a letra b do art. 10 at.4 a palavra "igr$jan,
inclusive, suprimindo-se o restante desde as palavras sem
prejuizon at6 "interesse coletivon.
Jus tificap5o

Quando o substitutivo não estabelece quais as embaixadas ou que espBcie de representação o Brasil deve manter
nos paises amigos, B manifestamente demonstração faciosa e
luxo de intolerancia que se estipule manutenção de representação junto á. Santa SB, com exclusão de outras religiões
tarnb6m seguidas pelo nosso Povo.
Não sei tambem que colaboraçáo recíproca de Znterksse
coletivo possa ser mantida entre o Governo e qualquer das
religiões existentes no nosso Pais. E quando possa existir,
essa colaboração não será. prejudicada, uma vez que a Constituigão não a proíba. Sua permissão ostensiva B prejudicial ao Estado, que será, sempre o colaborador da Igreja que
tiver as preferenoias dos que estiverem no Governo.
Cesar Tinoco.
N. 1.867

-

No f 5 do art. 12 suprima-se a parte final que diS aos
Tríbunais o direito de nomear intsrventores nos Estados.

JustZficaçúo

Humano que 6, o juiz não escapa á, conting~nciahumana. Embora pairando acima das paixdes comuns, nem por
isto 6 justo que se deixe aos tribiinais o direito de escolher
substituto de quem ele prbprio afasta em casos que, se bem
que julgadores. são parte tamb6m. Se essa intervengilo não
fosse requisitada pelo tribunal que jA se julgasse melindrado e ferido pelo desrespeito, ainda passaria. Mas, em tais
casos, um seu delegado niio pode ter a isençilo de que seria
capaz em casos que a delegacão não partisse exatamente de
quem ordena uma reagãio para cumprimento de sua deliberagão á, sua vontade. HiS um grande perigo nessa outorga
C&ar Tinoco

-

.

N.

1.868

Substituam-se os arts. 14, i 5 e 16 pelos seguintes:
Art, 14. Os tributos a que se reiere o art. 13 incfdem
s6bre :
a) importagiio;
6 ) consumo;
c ) renda;
d ) indústria e profissão;
e) territorial;
f) selos s6bre atos emanados dos govêrnos federal,
estadual ou municipal, aos negócios da sua economia, ou regulados por lei federal estadual, ou municipal;
g) taxas por serviços prestados.
'Art. 15. As taxas serão cobradas pelo- governo que
prestar os servigos correspondentes. Os demais serao cobrados pelo Estado por interm6dio de suas repartig2ies arreoadadoras, entregando 40 9% ti União, reservaniJo-se 20 % como

- 304 renda do Estado e entregando a cada Municipio 40 % da
renda nele arrecadada.
Art. 16. Todos os shlos serão emitidos pelo Governo
Federal, que os fornecera a cada Estado na proporção das
necessidades e. livre de indenização.
Acrescente-se nas "Disposiçóes Transitóriasn o seguinte :
-4rtigo. O Governo estabelecera a tabela dos tributos
de que trata o art. I4 de modo uniforme para todos os
Estados e numa proporção equivalente soma dos orçamentos atuais da União, 'dos Estados e dos Municipios.
Parágrafo. Em 1935, impostos e taxas serão cobrados
de acôrdo com os preceitos dos arts. 14, 15 8 16, mas serão
mantidos todos o s impostos, taxas e selos atualmente existentes até que a arrecadação pelo novo processo exceda a
arrecadacão em vigor. Pagos em primeiro lugar os imposdos
tos' e taxas atuais, o contribuinte, exibindo os talpagamentos feitos, obter& quitação dos novos tributos quanto
os tenha excedido, ou completara quanto faltar para completá-los.

Justifica&
Um dos maiores males do regime é a multiplicidade dos
impostos e dos processos de arrec dação. Anarquisado e
múltiplo, obriga perda d e hmpo e &spendios que importam
em n w a tributação. E não h& contribuinte, por mais digno,
que escape 6s multas.
Temos que caminhar para o imposto único. A diferença do valor de nossas terras, que varia conforme a ~egulo,
e a extensão do nosso território, impedem ainda por longos
anos esse ideal. Mas é preciso que avancemos, fugindo 6
rotina e ao martfrio desse sistema que tudo atrofia e consome. A economia de pessoal pouparia a exigenoia de novos
onus e a facilidade de pagar compensaria ao contribuinp
qualquer sacriffoio que lhe coubesse em troca da tranquilidade e do tempo ganho.
Chsm Tinoco.

-

E.
Ao Preambulo

1.883

- Suprima-se

.
i

o "~reambulo".

Justifica&o
A id6ia de suprimir-se o Preambulo não é nova n a Assembl6ia.
O nobre Deputado Sr. Pereira Lira teve ocasião de afirmar, no seio mesmo da Comissão dos 26, que acha desnecess&rios os preambulos nas leis. E argumentou, com a segurança e lucidez de seu grande espfrito, a sua descrença
na utilidade dos preambulos. E foi buscar na lição de um
dos nossos maiores mestres no Direito Constitucionsl
Carlos Maximiliano
a prova de que náo estava 66 nesae
ponto de vista.
Agora, as razões expostas pelo nobre Deputado da Paraiba se vêm juntar outras, ainda mais imperatórias, atendendd ao fato do sparecimenta de uma emenda, j& assinada
pela maioria da Assembléia, na qual se manda inserír no
Preambulo o nome de Deus; .sob a forma de um voto de
confian~a.,

-

-

Como tive ocasião de demonstrar, no discurso que pr+
feri acêrca do assunto, na sessão de 27 de Marco altimo,
essa emenda vem quebrar violentamenb a ooerencia que
deve presidir, não s6 a5 redaqão das leis, mas a toda expressgo do pensamento.
Não quero renovar aqui, por miildo, os argumentos de
que me servi para assinalar 6 Assembléia o absurdo da incursão do sentimento re!igioso na Carta do Estado, que n á ~
reconhece religião e garante a tados os seus ciãadãos a inteira Uberdade de cultas e de conscie~cia.
A invocação ao nome de Deus está em contradição com a
doutrina jurfdica, social, do mesmo Preambulo e do texto
constitucional.
Quanto ao Preambulo:
A emenda vai de encontro ao regime democr6tico aí
consagrado, porquanto a democracia, tal como a compreendeo projeto, 6 condsnada pela Igreja. .
Quanta ao texto:
. A emenda est6 em evidente contradigão com a doutrina
jurídica que estabelece a s e p a r e da Igrejo do Estado;
admite a liberdade de cu:tos, de conscidncia, de imprensa, o
casamento civil, etc.
Nessas condigdes, seria um serviço de grande patriotismo e saber jurídico suprimir o Preambulo.
Sala das Sessões, 13 de Abril de i934.-Edqard Sanches. Homero Pires.

-

N. 1.886
Ao srt. 79 n. 7
Substituir pelo seguinte:
7 ) Fixar o plano nacional de educagão, em todos os seus
gr8us e ramos: estimular, coordenar e fiscalizar a obra educacional em todo o Pafs, exercendo agão supletiva onde e
como se torne necessfiria, em razão da d?ficibpcia de recmaos, ou por outras circunstanclas especiais.
Ao ar& 7", 1 50 Substituir pelo seguinte:
g 5." Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar, administrar e custear os sistemas educacionais convenientes 5s suas condifies peculiares, de ac6rdo com as
norma estabelecidas no plano nacional de educagão, espeoialmegte em relaq8o ao ensino grimário e profissioml, que
serão gratuitos. Cabe, todavia, 6 União cregr e manter os
estabelecimentos de ensino necess8rios ao exercício da competdncia privativa que lhe B definida no n. 7 d6ste artigo,
especialmente em relaqiio ao ensino qecundário, superior e
de aita cultura geral ou especializada.
Ao art. 46
Acrescentar:
Legislar, com pr6via audibncia do Conselho TBcnice
n
de Educaqgo, sobre a educação em geral, em moldes que
permitam aos Estados e ao Distrito Federal adaptar assa
Iegislagão ás necessidades locais;
g ) Legislar sobre o ensino secundário e superior do
DEstrito Federal.

-

-

-

Justificaçáo

Estm emendas estão amplamente justificadas no folheto

que aoompanha a.s emendas ao .Capitulo IV s6bre o ensxno.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.- Edgarà SanchesVOLUME XVII
.
20

- 306 N.

1.891

Suprima-se o 5 7" do art. 7".
adija-se o art. 8":
"Cabe á União e aos Estados, concorrenbmente, tudo
que não estiver previsto como atribuição privativa de qualquer dêlss, notadamente :
a) Promover a educação p ~ l i c ae o progresso espiritual e material;
b ) Proteger a saúde pública e assegurar a assistencia
social.
A primeira parte da emenda visa a elimim$ío de um
dispositivo perigoso, qual o que confere aos Estados, e 86mente a Ales, tudo que não estiver determinado oomo da
alçada da União.
É êle filho d&sselamentável espírito de exagero federalista, a que j B nos referimos na justificação de outra emenda. Exagero contra o qual clamam as nossas necessidades,
gritam os anseios de grandeza e de unidade brasileiras e se
erguem os postulados a cuja sombra se formou, durante anos,
0 movimento revolucionário epiiogado em Outubro de 1930.
e preciso niío levarmos por diante essas tentativas de
desunir o Brasil, tornando-o ligado apenas por uma esp6cie
de compromissos contratuais.
Que na Uni50 Norte-Americana, ou na Suíça, o Poder
Central seja excepcional, limitado ás maurias previstas,
compreende-se pelos imperativos das respe~tvas.formaçóes
hstóricas
Mas entre n6s tal id6ia toca 6s raias do absurdo, quando
&o revelar anseios de quasi separatismo.
S6 mesmo um esquecimento do que somos histbricamente noe poder& levar aos excessos impatrióticos, como 06
dos que entendem ver tudo no Estado e quasi nada na Uniiio,
tornada assim em entidade de favor, em superfetaçiio, em
simplee quadro para os efeitos das relaqi3es exteriores.
58 o inolvidAvel e agora cada vez mais chorado Rui
Barbosa chamava a atengão da Constituinte de 1890-91,
para uma possfvel debilidade constitucional da Unigo, em
beneffaio dos Estados, para o fenbmeno supreenãente 0 doloroso de uma brvore raquitica, tfsica, mas composta de
ramos mais ou menos vigorosos.
N6s devemos, antes de tudo, fortalecer o Poder Central,
dar-lhe maiores oportunidades de afirmar a unidade pujante
da Fbtria, mlooar os intsrdsses ou os preconceitos regionalistas abaixo do que entende com o Brasil em geral.
Depois, se temos Estados que já, pretendem zbeiradoci
da fase industrial, quer dizer de uma idade mais adiantada,
esquecidos de que n8o são Ales que atingiram ta1 posto, aenão toda a nacionalidade, sorní+e' ela.contando com a capacidade de consumo necessAria á existdncia de qualquer
atividade fabril e ab5 com as ,alfandegas exageradamente
protetoras, se h4 departamento da nossa vida política em
aondiç5es de, jtl agora desprezando o a-io-dos
outros,
outróra indispensável, assumirem certas obrigaçoes 'e se encarregarem de determinados serviços, se entre as. nossas
provincias algumas já ostentam prosperidade inve~Bv?l e
brilhante, que lhes dá atitudes de leão, outf_as h6 que ainda
não, podem prescindir da assist6noia da Uniao, do seu auxf1io e, até, em muitos assuntos, da sua orientagão..

,

-

0

.

.

- 367 E éstes constituem a maioria. Porque siío os menores e
4 s mais pobres.
Dir-se-& estarem previstos todos os casos dessa. assistdn+ia, ou os em que tendo em vista razões de ordem superior,
devemos unificar tudo num poder central.
Falho, inteiramente falho tal argumento.
As necessidades humanas, os problemas sociais não Pe
.podem dizer esgotados na nomenclatura do n. 7O, nem de
qualquer outro artigo.
Vão surgindo novas. E não B justo se i n h i h desde já a
'União de atende-las, quando- apresentarem aspeto nacional.
Espanta que. nos tempos atuais, quando os povos mais
-marcadamente federalistas, os povos vindos da separação, do
-parct?lamento, tendem para a União, alargando a esfkra das
atribuições e das possibiIidades do poder central, congregando-se cada vez mais num sd todo, aspanta que nesta Bpoca, e-m
que as próprias pátrias já não teem barreiras intrasponivers,
%aja um país visceralmente uno como o Brasil, com uma história-de unidade, sem questões internas de raças e de inte,reses antagonícos, a se deixar roer pelo cancro do exclusivismo local mais deleterio e destrufdor.
Que os de inteligencia ou idBias Iimitados ás lindes estaduais pensem assim, admite-se. Mas, que a AssemblBia Consti'tuinte, representante, não deste ou daquele Estado, senão de
todo o País, aja por esta fórma. é crime indssculp+vel, At.4
mesmo porqiie lhe corre o devgr de acordar a intehg&noiados
simplistas do primeiro grupo, esquecidos de que não h&gran.deza particular sem a prosperidade do todo.
As nossas tendencias falam tambdm contra o artificiaPismo projetado.
sabido que a prática re ublicana brasileira transpbs, s
certos respeitos. as lindes da 8onstituição de 1891, com a re.guIamentaç8o de assuntos e o estabelecimento de servigos
inicialmente dos Estados, pela União, pelo Poder Central.
Ai estão os serviços sanitários rurais e urbanos, as intervengões na vida econdmica, com a proteHo do cafd, restrigHo
das respectivas safras, fiscalizaçZio e classificagiio do algotifio
instituto de Agúcar e ficool, etc, etc.
Quanto ii segunda parte da emenda, parey-nos melhor dizer "progresêro espiritual e materialn, do que
.daa oi4ncias
.B artesn.
O progresso que desejamos para o B r s i l nllo se limita a
-8sses tr8s ramos da vida, seu80 a tudo, a tudo que se refira ao
aperieigoamento espiritual, compreendidos os tr8s e mais a
.mora!, o oivismo, o patriotismo, e t ~ , e á grandeza material.
A Conetituigllo 6 que niío pbde servir de obbtsculo a Asse
progresso sob o pretexto de que a materia 6 de compet6ncia
local.
Sala das Sessões da Assembldia Nacional Constituinte, 12
d e Abril de 1934. - I. Ferreira de Souza.
Alberto Roseli.

..

-

N. 1. 901

Substitua-se o artigo 60 gelo seguinte:
Art. 60 A bandeira nacional, considerada símbolo da PáPia, e de acbrdo com a sua tradigão, fica assim constituida:
a) um retangulo verde (sinopla), e nele inscrito. um lo.ãangulo amarelo (ouro), como recordagão da bandeira imparia1 instit.ufda am 1822;

b) ao centro do losango um circulo azul, como emblema
da bandeira republicana de 1889;
C) inscrita no circulo, a Cruz da Ordem de Cristo em ver-.
melho (goles), para rememorar a descoberta do Brasil em
1500;
d) sobre a Cruz de Cristo a esfera armilar de ouro para
lzizbrar o principado do Brasil em 1645.
A largura da bandeira terá dois têrços do comprimento; o
diametro do circulo azul dois terços dessa largura e cinccr.
ergas do diametro da esfera armilar. O seu uso em todo oterritório nauíonal será determinado por lei.
Parágrafo cónico. A lei criará o pavilhão Comercial, o %soado e as armas nacionais e deteminará o seu uso pela Uni%&
e pelos Estados.
Sala das Sessões, i 3 de Abril de L934. Solano & Cunha:

-

Ao rrrt. 15, iO,letra a:
Em lugar de "versdo de imóveis.. .", diga-se "@ver#&.
de imóveis. "
Justificw&

..

O substitutivo consagra em lei as conclusões da furispnidencia, resolvendo definitivamente uma questão discutida,.
qual a de saber se a aversão de imbveis p a g a, constituigio.
de sociedades corresponde, ou n8fi a uma transmiss80.
ll incontestávelmente acertada a conclusão constante d o
dispositivo, que coloca o fato apontado fora do alcance doinstituto da transmiss80 de imóveis, pam lhe dar uma posi-&o especial no nosso direito, sem, pordm, retirar aos Estadm
a possibilidade de tributá-lo, ate por evitar aa simul~ões.
fmuddentas.
Se assim entendemos quanto 6 substanoia, não nos parece.
correto o emprego da palavra "versiíon, cujo significado nãol
traduz a operaçgo aludida.
a t e têrmo 6 o meemo que traduzir, valendo também
como agão ou efeito de voltar, virar, como volta, segundo re
v4 em Morui* e Auiete, doia dicionaristas de largo renome..
A expressão apropriada 15 a constante da emenda "aversãqn que, ti parte o seu sentido cl~ssicode bdio, incompati-.
bilidade, antipatia, repugnancia, corresponde. como substantivo, ao verbo "avertern, quer dizer, desviar, aplicar mudar
de direg80 dar aos rioe diregão, desencaminhar, e&, e vem4
dc verbo latinc "averteren ou de ."adverterem.
Os nossos mestres m-ais autorizados na questgo de tdonicacomo Carvdho de blendonça e Spencer Vamprd só dizem
"avers80n. Enquanto os butros preferem ":entregan "contribuig80n, "entradan, etc., porem jamais "versãon, como.
está no subetitutivo.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. J. Ferreira de-

Souza

-

- AZberto Moraes.
-

N. 1.912

Da organizacão federal
Titulo I
Redija-se o 81%. 50 da forma seguinte:
&. 5.O São órgãos da soberania nacional, dentrp dos Iimj-tes constitucionais, os Poderes Legislativos, Executivo e Judi,
ciaio, .h a ~ b n i c o se interde~endentea

Rediia-se o parágrafo bico do artigo da seguinte forma:
Parágrafo único. A lei ordintída poderá criar um paviBhão comercial.
Redija-se o art. 7 O da seguinte forma:
Art. 7.0 Compete privativamente á União:
iO, organizzr e manter a defesa externa, a policia e segurança das fronteiras, as fbrças armadas;
20, 4entabolar e manter relações com os Estados estrangeiros, firmar tratados e convengões internacionais, conceder
.ou negar passagem a forças estrangeiras pelo território nacoional ;
30, prover aos servigos da policia maritima e portuária,
sem prejuizo dos serviços policiais dos Estados; de defesa sa.nitária geral, de alfandegas, da correios e telegrafas;
40, fixar o sistema monetário, cunhar e emitir moeda meftálica ou fiduciária, criar b z ~ c ode emissão;
50, fiscalizar as operações de b+cos e de seguros, a pro.dugão e o ccmdrcio de armas, de substancias tóxicas, ou bblicas, e de todo o matéria1 de guerra, e a aplicação de leis
.~ociais;
60, conceder e fiscalizar as vias f6rreas que sirvam ás fron%eiras maritimas e terrestres e a mais de um Estado;
7", efetuar o recenseamento geral da população do Pafs;
80, organizar a defesa permanente contra os efeitos das
.secas;
90, legislar sbbre: a) direito civil, direito comercial inclusive o processo de falências, direito penal, direito abreo;
3) registros públicos, desapropriagões, requisições civis e militares, radio-comunicações; c ) impostos federais, bem como
domínio federal; d) organização dos juizes e tribunais que lhe
compete manter e processar perante Ales; e) sistema eleitoral
da União, dos Estados e dos Municipios, inclusive alistamento,
processo das eleigões, apuração e recursos; I) entrada e expulsão de estrangeiros, passaportes, naturalização, extradiç83;
4)emigração e imigração, podendo regulá-las ou profbir esta
4ltima; h) navegagáo de cabotagem, a praticagem de portos,
barras e rios, assegurada-a exclusividade da primeira aos navios nacionais, da segunda a cidadãos biasileiros; i) regime
dos portos, sistema de pesos e medidas, circulaqão interesta.dual terrestre, marítima, fluvial, lacustre e adrea, e respectivas
organizações de terra; j) arbitragem comercial, juntas comerciais, caixas econdmicas; I) plano nacional de viação ferres
e de rodagem; m) cambio e a transferencia de valores para o
estrangeiro; n) riquezas do sub-solo, minkrõção, siderúrgia,
.8guas, energia elbtrica, florestas, caCa e pesca, e sua
.exploração; o) proteção aos fosseis, monumentos natueis, artfstiqos e históricos; y) condigaes gerais de,
srtilizagão das fbrças policiais, estaduais, em caso de
mobilização ou de guerra; r) norma9 fund-mentais do
trabalho, capital, produção e consumo, camtrrcio externo e
inter-estadoal, coloniza@o; educaçáo em geral e' saúde pública; do processo civil e criminal nas justiças dos Estados; do
regime penitenciaria, dos cddigos rurais, da assistênoia social pública e privada, da Assembldia Judiciária; das estatfs.tiaas de interêssesi socigl e para comunica(;ão-de seus resultados; s) em geral, sbbre todas as natbrias discriminadas de
sua competenoia nos niimeros anteriores.
8 iP Na legislação referente-& letras m e r, no que resseita a trabalho, capital, produgao, consumo, e comdmio, po-

der80 ser estabelecidas as restrições necesstlrias para prevenir
gravas prejuízos á coletividade, quando a aggo particular ou Ilr
livre concorrllncia se mostrarem nocivas ao bem ~bbliooo&
Imuficientes.
4 2.0 Os servipos, atribuições, atos e deoisões dos godererc
fodorais serão desempenhados ou executados por funcionkírios,
da UniBo, salvo delegação desta aos Estados, mediante acbrd*
aom os governos respectivos. Poderá a União, por acbrdo.
incumbir-se de exercer e executar por funcionários seus,
atrlbulçbs e serviços estaduais.
4 a.0 0 s Estados terão preferência para a concessão federal dos servim portuários e outros, de utilidade pública,
em seus terri:brios respectivos.
4 4.0 A União poderá conceder aos Estados, em seus brriurios e a particulares em qualquer parte do Pafs, a ex10rag80 de linhas telegráficas, sempre, pordm, sob fim&
h @ i o de seus funcionários e observadas ps leis geraie aplio8veis assim, como na falta ou insuficit!ncia de servigos d e
correios e tel6grafos, é facultado aos Estados prevê-loa, dentro de seus territórios.
Substitua-se o art. SO, pelo seguinte:
Art. 80 Cabe aos Estados:
i) prover, a expensas próprias, as necessidades de rua
adrninistraç80, todavia, em casos de calamidade públioa, (i.
UniEo prestará socorros a$ que os solicitar:
2) legislar subsidiária ou complementarmente abbre ab
mot6riae referidas no art. 7O, n. 10, letras n e r, atendendo,
A psouliaridade das condi~õeslocais;
3) todo e qualquer poder ou direito, em geral, que Iheu
1150 seja negado expressa ou implícitamenfa nesta Constiluigáo.
ParBgrafo Unico. Na falta de lei federal que regule norman fundamentais, conforme indica 9 art. 7O n. 10, letra r,
tí facultado aos Estados legislar s6bre s m a ~ d a devendo
,
subordinar-se aos principias da União, logo que sejam Bles estatuidos.
Redija-se o art. 90 da seguinte forma:
Art. 9O 13 facultado á União e aos Estados celebrar
aa6rdos sem caráter polftioo, para os fins do art. 70, 5 20,
e especialmente, para uniformização de leis, regras ou prátloae, arrecadapões de impostos, permuta de informagies,
criaelo, desenvolvimento ou exp1oi'ac;ão de serviços,. no i%.
t4resse geral
Redija-se o art. 11 da seguinte forma:
Alrt. li'. Será obrigaWamente 'observada, pe3os E 5
tadoe e Municipios, a nomenclatura dos cargos e fungõe~
adotada nesta Constituição.
Redfjaee o art. 12, 5 6O, letra b, da seguinte forma:.
b ) intervir nos casos dos ns. 1, 2 e 3 e para assegurar
a execwão das leis federais, assim como, por solicitai;8o.
dos podures legislativo ou executivo locais, nos. thrmos do
n. 4, sujeitando sempre o seu ato á aprovapão imediata d a
Assembidia Nacional.
Redija-se o art. 13 da. seguinte forma:
Art, 13. O sistema tributário da União, dos Estados e.
dos Municfpios reger-se-á por lei constitucional, votada pela

.

'

- 321 Assembléia Nacional Constituinte, em seguida á promulgsção desta Constituição.
Redija-se o art. 20 da seguinte f6rma:
Art. 20. Pertencem ao dominio exclusivo da Uniiío:
a) os bens de sua propriedade pela legislação atual,
exceto as margens dos rios e lagos navegáveis; b ) as terras
devolutas nos territórios; c ) as ilhas fluviais das zonas fronteiriças; d ) as riquezas do sub-solo e as quedas dhgua, .se
estas ou aquelas ainda inexploradas; e ) as águas dos rios
e lagos navegtlveis ou não, que banhem mais de um Estado.
Pertencem ao domfnío exclusivo dos Estados: a) os bens
da sua pibopriedade pela legislação atual, com as restrições
decorrentes deste artigo; b) as margens dos rios e lagos naveghveis
Parágrafo único. 0s bens da União, dos Estados e dos
Municfpios são imprescritfveis .
Suprimam-se os a&. 4, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Augusto SiSala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
mdea Lopes.
Raul Bitteneourt.
Panfa Ribas. Demetrio Cicero Xavier. - Gaspar Saldanha.
Victor R w sonlano.
Ricardo Cabrat. - Joáo Sim~licio.
Pedro
Vergara.
Renato Barbosa. - Ascanw Tubino.

.

-

-

-

-

- -

Eknenda n. 1.9U)

Capitulo N
Redija-se a denominação:
Do orçamento e da administração financeira.
Substituam-se os artigos 57 e 58 pelo seguinte:
O orçamento será uno, nele sendo obrigatoriaArt.
mente incorporados: na Receita, todos os tributos, rendas e
fundos e na Despesa, incluidas discriminadamente. todas as
dotações necessárias ao custeio dos serviços públicos.
5 10
O Presidente da República enviará á Assembléia Nacional, dentro do primeiro m&s da sessão anual, a
proposta de orçamento.
5 20 - O orgamento da Despesa dividir-se-á em duaa
partes, uma fixa e outra varihvel, não podendo aquela
ser alterada senão em virtude de lei anterior. A parte variável obedecerá a rigorosa especializagão, proibido o estorno de verba.
5 30 A lei de orçamento n8o conter8 dispositivo extranho h Receita prevista e á Despesa fixada para os servioos anteriormente criados. Não s e incluem nesta pmibição :
a) a autorização para abertura de créditos suplementares e para operações de cr6dito de antecipação de receita;
b ) a aplicação de saldo, ou o modo de cobrir o "defjcitn.
5 40 A Assembléia Nacipnal não poderá votar criação
ou aumento de despesa sem proporcionar receita para o
seu custeio.
Redija-se o 5 20 do art. 59, da seguinte fórma:
20
Salvo disposicão expressa em -contrário? nenhum cr6dito decorrente de autorização orçament6ria se
abrirá senão no segundo semestre do exercicio.

-

-

-

-

Redija-só o arti 80 da seguinte fdrma:

-

Art. 60
13 mantido o Tribunal de Contas, que veler& pela execução legal dos orçamentos e tomar& as wntas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos.
Redija-se o art. 61 da seguinte fórma:

-

Os membros do Tribunal de Contas serão
Art. 61
nomeados pelo presidente da Republica, com a aprovação
do Conselho Federal e terão as mesmas garantias dos magistrados federais.
Parágrafo único - O Tribunal de Contas terá quanto
B organização de seu regimento interno e da sua seoretaria, as mesmas atribuições dos tribunais judiciarios.
Redija-se o art. 62, da seguinte fórma:

-

Art. 62
O contráto que, por qualquer fórma, i n t e
ressar imediatamente & Receita ou á Despesa não ser6 definitivo antes do registo pelo Tribunal de Contas.
Será tambem sujeito ao exame prbvio e registro do
Tribunal de Contas qualquer ato de empenho de despesa,
ou seja qualquer decisão administrativa que crie para o
Tesouro Nacional obrigação de pagamento.
Parágrafo único
No caso de recusa de registro, Poderá a despesa ser efetuada, mediante despacho do Presidente da Republica e registro sob reserva do Tribunal de
Contap, que .recorrerá do d f ~ i opara a Assemblbra Nacional.
Suprimam-se 9s artigos 65 e 66.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Augusto Szmdes Lopes.
RauZ Bittencaurt.
Fanfa Ribas.
De-

-

- metno Xauier. - G a s p a ~SQManha. - V i c t o ~Russomano.
- Renato
Rícardo Cabral. - João Simplicío. - Pedro Vergara.
Barbosa. - Ascanio Tubino.

-

Aos tftuios I 8 V
Substituam-se os tftulos I e V do projeto pelo seguinte:
Titulo I

- Da organização federal

Art. 10, A Nação Brasileira, constitilfda em Estados
Unidos do Brasil, pela união. gerpdtua e indissolúvel dos
Estados, Distrito Federal e Terriurios, mantém como forma de governo, sob regime represantativo, a Repúblioa Federativa proclamada em i5 de Novembro de 1889.
Art. 2." Todos os poderes emanam do Povo, em cujo
aiome são exercidos.
Art. 30. São órgãos da soberania nacional, dentro dos.
limites coristitucionais, os poderes legislativo, executivo e
judiciário, independentes e coordenados entre si.
I do. É vedado a qualquer dos tr6s poderes delegar
as suas atribuições.

- 313 1 2O. O cidadão investido em função de um dbles, ngo
!poderá exercer as de outro.
Art. 4O. Compete privativamente 6 Unillo:
I
entabolar e manter relações com os Estádoa estran.geiros nomeando os membros do corpo diplomatico e
aoneular, e firmando tratados e convenções interncloionais;
Ii
conceder ou negar passagem a f6rças estrangeiras
pelo território nacional;
iiI - declarar a guerra e fazer a paz;
N - resolver definitivamente sobre os !imites do territdrio nacional;
V
organizar a defesa externa. a fiscalização e segurança das fronteiras e as f6rças armadas, e determinar as
.condi~õt%gerais de utilização das f6rças policiais dos Estados, em caso de mobilizaçáo ou de guerra;
VI - autorizar a produção de substancias, armas e ma.teria1 de n a r r a e fiscalizar-lhes o comércio;
VI1
manter o serviço de correios;
Viii - explorar ou conceder os serviços interestaduais
.e internacionais de telégrafos, navegação a6rea s de rádio
,comunicação;
ZX
estabelecer o plano naciona! de viação férrea e
d e rodagem e regular o trafego rodoviário interestadual:
X
fazer concessões de vias férreas que liguem díretamente portos marftimos a fronteiras nacionais, ou transponham as fronteiras de um Estado;
XI
criar e manter alfandegas e respectivos entre'Qostos;
X i i - prover os serviços federais de policia marítima
-e portuária, respeitados os sefviços policiais dos Estados;
XIIi - fixar o sistema mnetário, cunhar e emítir
moeda, instituir banco de emissão;
XiV
fiscalizar as operações de bancos, seguros e
.caixas econbmicas particulares; XV
traçar as diretrizes gerais da educação nacional;
XVI
organizar a defesa permanente contra os efeitos
-da s h a no Nordeste;
XVII - organizar a administração dos Territórios e do
Distrito Federal, e serviços neles reservados á União;
XViii - fazer o recenseamento geral da população:
XIX - conceder anistia;
XX - legislar sdbre :

-

-

-

-

-

--

a) direito penal; direito comercial e civil, inclusive pro.cesso de falencias, registros públicos e juntas comerciais:
.direito a6reo;
b) organização dos juizos e tribunais da União e pro.cesso perante eles;
c) normas fundamentais do processo -penal, oivil to.mercial nas justiças dos Estados; do regime penitencizi.;
d a legislação rural; da assistencia social; das estatfstic.i3s
.de interesse coletivo;
d) requisições civis e militares;
e) regime dos portos marítimos, assegurada, quanto á
praticagem, a preferencia aos oidadãm brasileiros; navegagão de cabotagem, que não poder8 ser exercida senão por
:navios nacionais ;

.

f ) sistema eleitoral da União, dos Estados e dos Muni-cipios, inclusive o alistamento, o processo das eleiçóes, a=
apuwão, 0s recursos, a proclamação dos eleitos e a expedição de diplomas;
g ) naturalização, entrada e expulsão de estrangeiros;
extradição; emigraçbo; e imigração, que deverá. ser regula-da e orientada, e poderá ser proibida, no todo ou quanto &i
~rocedBncia;
h) sistema de pesos e medidas;
i ) coméi.cio exterior ie %interestachial;
;institki;~ões&
crédito; cambio e transferencia de valores para o estrangeiro; normas gerais sbbre o trabalho; a produgão e o oonsumo. podendo estabelecer as .limitaqóes exigidas pelo
bem
públióo-;
j) bens do dominio federal; caça, pesca e defesa fioresta1 nos domínios da União; jazidas minerais e minerag80;
siderurgia; aproveitamento hidráulico, sempre que as águas
ou o trans~ortede energia
interessem diretamente a mais deum ~ s t a d o ;
k) condições de capacidade para o exercicio de profissóes liberais;
I ) leis organicas para a completa execução da Constitui& e exercicio dos poderes federais.
f 10. As atribuiç6es e decisões dos poderes federais serão executadas por funcionários da União, e, em casos especiais, mediante acordo com. os respectivos governos, p o r
funcionários dos Estados.
5 20. 0 s Estados terão preferencia para a concessão.
federal, em seus territórios, de serviços portuários, de navegagão adrea, de telégrafos e outros de utilidade pública e- para a _aquisição dos bens .aliephveis da União; e, no falta
ou defici0nciz dos serviços de correio, poderão provê-10sdentro das respectivas fronteiras. Para atender ás suas ne-.
cessidades administrativas, os Estados poderão manter serviços de rádio-comunicação.
Art. 50. Compete. tambdm, privativamente á União:
1 - Decretar impostos:
a) sobre a importaçáo de mercadorias de proceddncia
estrangeira;
b) de consumo de quaisquer mercadorias, salvo os com. bustiveis de motor de explosão;
c) de renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda de imbveis;
d) de transferBncia de fundos para o estmngeiro;
e ) de ~610,quanto aos atos emanados de seu govdrn*
e os negbcios de sua economia ou regulados por lei federal.
ii
cobrar taxas telegrhficas, correios e outros serviços federais; entrada, saida e estadia de navios e aeroneves, sendo livre o comdrcio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e Bs estrangeiras, que já tenham pago imposto deimportação.
Art.. 60. Compete privativamente aos Estados:
I
elaborar a Constituição e as leis por que devem
reger-se, respeitados os segu@tes princípios ouja especgi-cagao não exclue a observancia de qualquer outro explicl@
ou implícito nesta Constituição :

-

-

a) fornle republicana representativa;
b ) autonomia e coordenação de poderes;

c ) temporariedade das funções eletivas, limitadas aosmesmos prazos dos cargos federais adlogos, e proibida a
reeleição de governadores e prefeitos;
d ) autonomia dos Municfpi.os;
e) garantias do poder j~diCiári0 e do Ministerio Pileblico locais;
f ) prestação de contas da administração;
g ) possibilidades de reforma constitucional e compe-tkncia da Assembldia Legislativa para decretá-la.
I1
Prover a expensas pr6 rias as necessidades de
sua administração, devendo, por&, a Umiio prestar aocorros ao Estado que, em caso de calamidade pfiblica, os
solicitar.
iii - Elaborar a legislação complementar ou subsidi8-ria, cujas normas gerais competem á UniZio.
IV - Exercer, em geral, todo e qualquer poder ou di-reito, que Ihes não seja negado por cláusula expressa ou
implicitamente contida nas eldusulas expressas desta C o m
tituiçiio
Par8grafo finico. Mediante acbrdo, poderá a União in-.
cumbir-se de executar, por iunciondrios seus, atribuições e.
serviços estaduais.
Art. 70. Também compete privativamente aos Estados:
I
Decretar impostos sbbre:
a) propriedade territorial, exceto a urbana;
b) transmissáo de propriedade causa nzortis;
C ) tra11smissão de propriedade imobiliária inter vivos,.
inclusive a sua incorporação ao capital de sociedade;
d ) consumo de combustíveis de motor de explosão, exclusive os de produç8o nacional;
e) vendas e consignações efetuadas por industriais, ou
produtores e comerciantes, ficando isentas as primeiras ope-.
rações dos pequenos produtores;
f) exportação das mercadorias de sua produçiio aiA o
máximo de i 0 % ad valorem, vedados quaisquer adicionais;
g ) indústrias e profissões;
h) sê10 quacto aos atos emanados d6 seu govdrno 8
os negócios de sua economia, ou regulados por lei esta-dual
11
Cobrar taxas s6bre os serviços .estaduais.
5 10 O imposto de vendas será uniforme, sem discriminaçáo de proceddncia, destino ou espdcie dos produtos5 20 O imposto de indilstrias e profissdes ser& lançada.
pelo Estado e arrecadado em partes iguais pelo Estado e .
pelo Município.
5 S0 Em casos excepcionais, o Conselho Federal po-.
derá autorizar, por tempo determinado, o aumento do imoposto de exportação, alem do limite preestabelecido.
Art. 80. É facultado á União e aos Estados celebrar.
acbrdos para a melhor coordenação a desenvolvimento dos
respectivos serviços e, especialmente, para a uniformizaeão
de leis, regras ou -práticas, arrecadaç80 de impostos, repressão da criminalidade e permuta de informacões,

-

.

-

.

-

Art. 90. Compete zoncorrontemente ti Uníão e aos Estados :
I
velar na guarda da Constituicão e das leis;
I1
velar peIa saúde e assist~nciapúbIicas;
111 - proteger as belezas naturais e os monumentos
-de valor hist6rico ou artístico, podendo impedir a evasão
&deobras de arte;
IV
promover a colonização;
V
fiscalizar a aplicação das leis sociais e as con,cessões de vias fGrreas;
M - difundir a instrução pública em todos os seus
.graus;
VI1 - criar outros impostos, alem dos que lhes são
.atribuidos privativamente.
Parágrafo iinico. A arrecadação dos impostos, a que
.se refere o n. VI1 será feita pelos Estados, que entregarão,
dentro do primeiro trimestre do exercfcio seguinte, 30 % á
'União e 20 % aos Municipios, onde se fizer a coleta. Se
-o Estado faltar ao pagamento das quotas devidas á União
.ou aos Municipios, o lançamento, a arrecadação e a distribuição do tributo passarão a ser feitos pelo Governo Federal, que atribuirá nesse caso 30 % ao Estado e 20 %
.aos Municipios
Art. 10. É vedada a bi-tributação, prevalecendo o imposto lançado pela União, quando a competencia f6r ooncorrente. Sem prejuizo do co~petenterecurso judicial, inacumbe ao Conselho Federal, "ex-officion ou mediante grovocação de qualquer contribuinte, declarar a existeaoia de
'bi-tributação e determinar a prevalencia de um s6 dos tributos.
Art. li. A União não intervir8 em negócios peculiares
:aos Estados, salvo :
I - para manter a integridade nacional;
ií
para repelir invasão estrangeira ou de um Estado
-em outro;
111
para por Mrmo 8 guerra civil;
IV
para garantir o livre exercicio de qualquer dos
podores piiblicos estaduais;
V
para assegurar a observnncia dos preceitos constitucionais mencionados no art. 50 e a execução das leie
federaia;
VI
para reorganizar as finsncao dos Estados quando,
.sem motivo de fdrga mnior, cessarem, por mais de dois anos
~conseculivos,o pagamento de sua divida fundada;
VI1
para exeouglio de ordens e decisóes dos juizes c
tribunaiflsderais.
§ 10 A intervenção, para assegurar a observancfa dos
p~eceitosconstitucionais e na hipótese dos ns. IíI e
ser8 determinada por lei federal, que lhe fixar& a amplitude e quando fbr caso, rr duração, podendo ser esta prorrogada por outra lei especial.
g 20 No caso do n. V, a intervenção s6 terá lugar de.pois que a C6rte Suprema, tomandu conhecimento da lei
.que a decretar, mediante provocação -do Procurador Gera:
d a Reptíbliea, lhe declarar a constitucionalidade.
5 30 Constitue impedimento ao exercicio dos poderes
legislativo ou judiciário locais o fato de ser obstada a exe-

--

-

.

-

-

-

cução de seus decretos ou decisões, ou de haver atraso p o r
mais de trds meses, no pagamento de vencimentos, ou subsidio, de algum de seus membros.
5 4O *A intervenção não suspende a execução das leisdo Estado, excetuadas as que a motivaram, nem destitue 8s.
autoridades k a i s legttimas, podendo, entretanto, afastálas, se visar a coibição de seus excessos. Nomear-se-& interventor, se fdr o governador a autoridade afastada.
§ 5O Compete privativamente B C6rte Suprema requisilar a intervenção para garantir o livre exercfcio do poderjudiciário local, e, na hipótese do n. VII, á mesma Côrte ou.
ao Tribunal Superior de Justiça Heitciral, conforme o caso.
O Tribunal designará o intei-ventor, ou juiz, que promova,
ou fiscalize a execução da ordem ou decisão.
3 6.0 Compete ao Presidente d a República:
a) executar a intervenção decretada pelo Poder Legislativo, ou requisitada pelo Judiciário;
b) intervir nos casos dos ns. I e I& e para assegurar a;
execução das leis federais, assim como, por solicitação dos
poderes legislativo ou executivo locais, nos termm do namero Ii7, sujeitando sempre o seu ato A aprovação imediata
da Assen:blBia Nacional.
5 7.0 A legitimidade dos representantes dos poderespúblicos estaduais eletivos, que solicitarem a inbNenGã0no caso do a TV, dependerá de prévia declaraçiio pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 12. Os Municipios serão organizados de forma p e lhes fique assegurada a autonomia em tudo quanto respeite.
ao seu peculiar interdsse, e especialmente:
I
a eletividade do Prefeito e dos Vereadores 6 Camara Municipal, podendo aquele ser eleito por esta;
I1 - a decretação de impostos e taxas e a arrecadagíiw
e aplicação de suas rendas;
III
a organização dos serviços de sua competbncia.
5 1.0 O prefeito poder& ser de nomeação do govdrno do.
Estado no municfpio da Capital e nas est8nci8s hidro-minerais
5 2.0 A1Bm daqueles de que participam "ex-vi" do artigo 60, §§ 20 e 30 e parhgrafo único e dos que lhe forem
t.ransferidos pelo Estado, competem aos Municipios :
o imposto sbbre licengas;
I
I1
o imposto predial urbano;
111 - o imposto sdbre diversdes públicas;
IV
o imposto cedular sbbre a renda de im6veDs
rurais;
as taxas sbbre serviços municipais, mantidas as
V
que são cobradas atualmente, desde que não contravenham.
4s disposiçdes desta Constituigão.
5 3.0 3 facultado ao Estado a oriaçáo de um o6.r
de
assistdncia t6cnica B administração municipal e fiscalizaçíiode suas f inanças
5
É-lhe facultado, outrossim, intervir nos Municfpios, afim de regularizar as suas finanças, quando se verificar impdualidade nos seqyiços de emprestimos garantidos pelo Estado, ou falta de pagamento de sua divida fundada por dois anos consecutivos, observadas, naquilo e m
que forem aplichveis, as normas do art. il.

-
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Art. 13. 0s Estados podem incorporar-se entre SI,
igubdividir-se ou desmembrar-sc, para se anexarem a outros
ou formarem novos Estados, mediante aquiescbncia das res-pectivas Assembléias Legislativas, em duas legislaturas suceessivas e aprovaçiio poz lei federal.
Art. 1 4 . O Distrito Federal. B administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da República, com
:aprovação do Conselho Federal, e demissfvel ad nutum, cabendo as funç6es deliberativas a uma Camara Municipal,
&letiva. As fontes de receita do Distrito Federal, sgo as
.mesmas que competem! aos Estadcs e Municipios, cabendolhe todas as despesas de carater local.
Art. 15. Constituirão territórios nacionais, o do Acre,
-e quaisquer outros que prtewam ou venham a pertencer
fi UnlBo, por compra, ceçsao, convenção de limites, ou outro
.-meio legal de aquisição.
9 i.0 Logo que tiverem 300.000 habitantes e recurso8
ospazes de assegurar o funcionamento normal dos serviços
pióblicos, os territórios poderão ser, por lei especial, eri-@dos em Estado.
$ 2.0 A lei assegurara a autonomia dos Municípios em
.que se dividirem os territórios.
Art. 16. É vedado tí União e aos Estados:
I
criar distinçaes entre brasileiros natos ou preferemias em favor de uns Estados contra outros;
I1 - estabelecer, S U ~ V ~ ~ C IouO ~embaragar
~ T
o exerlcfoio de cultos religiosos ou ter rela~ãode aliança ou dependencia com qualquer culto ou igreja, sem prejufio da
colaboração reciproca em vista do interesse. coletivo;
iii
sem lei especial que o autorize, alienar ou aüqui- rir im6veis, ou conceder privilégio;
IV
recusar fé aos documentos públicos;
V
negar a cooperação de seus funcionários no inte.r&e dos serviços correlatos;
VI
cobrar quaisquer tributos sem lei que os auto&e ou aplica-los aos efeitos j B produzidos por atos jurf-ãicos perfeitos;
VII
conceder a funcion6rios ~ercentagens
d b r e mulfiscais;
ViWtributar os combustfveis de produ~8onacionai
de motor de explosão;
IX
criar, sob qualquer denominagilo, impostos inhrestaduais, intermunioipais, de viaç8o ou de transporte, ou
quaisquer tributos que, no temitdrio nacional, gravem gu
perturbem a livre cirauIaç90 de bens ou pessoas e dos vef.aulos que os transportarem.
ParBgrafo único. As proibiçóes constantes dos arte. i 6
a 18 obrigam os Mnnicfpios, no que lhes for aplio&vel. NBo
.compreendem, porém, as taxas remuneratórios devidas pOy
- aonceseioniSrios de servigos públicos.
Art. 17. 3E vedado B Uniao:
..todo o território nacional, ou que importem em distinçgo
.em favor dos .portos de uns contra os de ovitros Estados.
I
tributar bens ou rendas estaduais ou munioipais,
.ou serviços a cargo dos Estados ou dos Municipios;
IP
decretar impostos m e ngo sejam uniformes em
Art. 18. 3E vedado aos Estados:
I
adotar denominaçiio diferente da estabelecida nesta
*Gonstiiuição para funçaes pilblioas;
'
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ii
tributar bens e renda federais ou municipais, ou
:serviços a cargo da União ou dos Municípios;
111
regeitar a moeda legal em c i r c u l ~ 8 0 ;
N
denegar a extradigão de criminosos, reclamada
<de acôrdo com as leis da União, pelas justigas de outros
Estados cu do Distrito Federal;
V - estabelecer diferenga tributtiria, em raziio da proced6ncia, entre bens de qualquer natureza.
Art. 19. S8o do domínio da União:
I - os bens -de sua propriedade, pela legislacão atualatualmente em vigor;
Ii - os rios e lagos, naveggveis ou não, que banham
mais de um Estado ou servem de limite com países estrangeiros ;
. iii
as i l h a fluviais nas zonas fronteirigas;
Art. 20. São do dominio dos Estados:
I - os bens de sua propriedade, pela legislagão atualmente em vigor, com as restrições do artigo anterior;
11
as margens dos rios e lagos navegtiveis destinados
a o uso púb1i.m. se por algum título não forem do domínio
federal, municipal ou particular.
.

-
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Esclarecimento
suprimiram-se o art. 2" e o parAgrafo único do art. 60,
no Título I do Projeto; os arts. 124, 125 e 126 do Título V.
-0 art. 60 foi transferido para as Disposic6es Gerais e o
art. i7 para as Disposices Tramitbrias. A substoncia da
todos os outros dispositivos encontra-se na emenda regulada pela f6rma que nos pareceu melhor consultar os i n t e
Idsses naciionais.
Sala da9 Sessóes da Assembldia Nacional Constituinte, 13
de Abril de 1934.
Medeiros Neto.
ALca@tara Machaüo,
i o m reeealva das sub-emendas da bancada paulista. - Jogo

-
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-

Guinaardes.
Agamemnon Magalhães. - Clemente Ma--riuni.
Cardoso & MeUo Netto, na forma da ressalva aci.ma.
Henrique Bayma, na forma da ressalva.
Horacio
La er, idem.
A. C. Pacheco e Silva.
Odilon' Braga
R erto Sinconsen.
Buarque Nazareth.
Ranupho Pinheiro Lima
Oscar Rodrigues Alves, com a ressalva acima.
Cincinato Braga.
Euvuúio Lodi. com a reisalva de
.omendas apresentas por mim.
Franscisco de MOUTU.
Pacheco de Otiueira
Abelardo Vergueiro Cesar.
Jod3 Marques dos Reis.
Delphim Horeira.
Antonio
d b r $odre,
~
Jorje bic~chaàoLima. - Arruda C-T~
oom ressalva.
Jonm Rocha
Carlota P. de Queiroz. Arnold Silva
C. de Moraes Andrade, com ressalva
das emendas paulistas.
F. Mwalhhes Netto. - Arnal.do Bastos.
W e n o Amado.
Mario Domingues.
Le.oncio Galrão.
Arthur Neiva.
Btas F~rtes.- Lauro
Gabnel de R. PQ~SOS.
:Passos. - Martins Soares.
José Braz. - Raul Sd. - Pedro Aieixo. - Lycurgo Leite.
Soares Filho. - João Jacques Montandon.
Vieira
Marques.
Lemgruber Filho.
F. Negrão de L i m .
'Th. Yonteiro de B m o s Filho.
Al7mid~C a w g o .
João Simpliczo, com restriçijes de acdrdo com a bancada
xiograndense. - José & Sd. - Belmiro de Medeiros.
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N. 1.960
Substitutivo.
Substituam-se as expwssóes do art. 7". n. 10, alinea q,
pelas seguintes :
q ) fixação do máximo das forças de policia militar estaduais, segundo a extensão territoria1 dos Estados e o n ~ m e r o
da sua população, regulando a instmç8o dessas forças e a
discriminação qualitativa e quantitativa dos respectivos ar-mamentos.
Sala das das Sessões, 10 de Abril de 1934.
A k b o Pa-raguauscl.

-

Justificaç&

Os mebros desta AssembIBia, aqueles a quem o Povo
cometeu a incumbenoia de elaborar a lei das leis, s6 poderá0
examinar o magno problema, como estão fazendo, sob u m
ponto de vista naõional, despidos de preconceitos regiona-listas,
As numerosas e heroicas f o k a de policia de Minas Gs-.
rais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, contribuiram eficázmente para a viuria da Revolucão de 1930, para a quéda dcv
governo constituicional da Repmlica. Mas esse fato
auspicioso no conceito de uns, e negreggo no conceito de outros
não deve aconselhar os governos estaduais a se armarem, a dispendenrem no custeio das milicias regionais o.
que conviria dispender com a instrução e a s a ~ d egúblicas,
Tenhamos em mente que ontem caíu o governo presi-.
dido pelo Dr. Washington Luis, como amanhií poder& caír
o govbrno presidido por algum daqu4Ies homens a quem.
sorriu a viMria revolucionária de Outubro de 1930. Todas
as forças militares de uma zu%t$io culta devem estar oob o
contrble do seu governo. Não h& nenhum Estado europeu
que tema agressões por parte das suas unidades compone
tes, provfncia, departamentos ou comunas. Por sua vez, nos
velho mundo, as unidades que constituem o Estado cenfml
não temem agressaes deste.
Em nosso pais, como em alguns outros deste continente,.
6 que os Estados particulares se armam uns contra os outros e contra o Estado composto, a União, e esta contra as
unidades que a constituem. Não teremos tranqui'idade, nem
ordem, nem progresso, emquanto os Estados particulares te-.
merem uns aos outros e a União, e esta aos mesmos Estados,.
conforme vem acontecendo, desgraçadamente, desde 1921. i3
preciso que a União limite o máximo das forças de polfcia
estaduais, devendo mesmo caber a instrução dessas forças
a oficiais do ExBrcito da confiança dos presidentes ou governadores.
A NaçÍio reclama da sabedoria e do patriotismo dos com-.
tituintes que lhe evite dias sombrios como -Asses que ela
vem atravessando desde 1921, quando se iniciou a luta POlftica pela sucessão do Presidente Epitaoio Pessba. N h a
campanfia teve sua origem o grave problema das milicias
estaduais.'Ha mais de dez anos que o Brasil despende-somas fabulosas no custeio de forças militares para combater
os brasileiros.
Está certo o insigne Deputado Miguel Couto, quando
afirma que no Brasil s6 h6 um problema a ser resolvido
v da educação. Nela se compreende o respeito ao direito e 8.
~ustiça. AEeizo Paraguassú.

-

-

-

-

'

Findo o exhaustivo estudo da colaboração do plenário,
maior se lhe aprofundou a convicção de que fora acertada
e justa a aprovação inicial das emendas ns. 1.948 e 1.949,
por vezes erroneamente denominadas "das @ãniIès banca-das". Se elas fBssem a expressão da vontade dos grandes
Estados, certo não corresponderiam, como correspondem, aos
objetivos energicamente visados pelas chamadas pequenas
bancadas. É manifesto, consoante aliás o confirma, com legítima autoridade, um dos membros da Comissão, que aqueles
transigiram em pontos de suma relevancia, tais como os atínectes á limitação indireta das suas deputações, á reprzsentacão profissional, á supressão da Segunda Camara e da Delegação Legislativa Permanente e á estruturação do Conselho
Federal.
"Emendas de coordenaçãon, eis realmepte o nome que
mais á justa Ihes cai, nome que por si s15 as recomenda ti
aprovação da Assemblbia.
A iinica modificação de substancia, introduzida na de
n. 1.948, com sacrifioio da unanimidade das deliberações
da Comissão, foi a concernente á representagáo profissional,
recusando-se o membro vencido a elevar de um sexto para
um quinto a proporcionalidade referjda pelo 5 10,do art. 22
e a aceitar o sistema de classificaçáo e eleição estabelecido
pelos $8 40, 50, do mesmo artigo, preferindo que fdsse,
aiada nessa parte, íntegralmente rnantida a emenda, salva
a redação. A Assemblbia, em sua elevada sabedoria, decidirá,
como derradeira instancia .
Salas das Comissõe6, 26 de Abril de 1934. Odilon Braga
-Pires Gayoso. - Abet Chermont.

-

EMENDAS ACEITAS PELA COMISSÃO, NOS -OS
SUPRA

DO PARECER

N. 3.948
_I__

Substitua-se o Titulo ii do projeto, pelo seguinte:
T~TULO I

- Do Poder Legislador
Secção I - Disposições gerais

Capítulo I

Art. L1 O Poder Legislativo é exercido pela AssemblBia
NacionaI, com a coIzbora~ãodo CmseIho Federal.
Parágrafo único. Cada IegisIaturs durar8 quatro anos.
Art. 22. A AssembIBia Nacional compõe-se de reprssentantas do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio igual e direto e representantes das profissões.
5 1P O número de representantes ser& fixado dor lei,
proporcionalmente, os do povo á populagão de cada Estado,
não podendo execeder de um p r 150 mil habitantes, at6 o
máximo de 20 e, dêste para cima, de um por 250 mil habitantes; os das profissões em proporção que não excederá de
um sexto da representação popular.
5 2.0 O Superior Tribunal Eleitoral determinará, com a
necessária antecedência, e d e acorda com o últimos computos oficiais de populagão, o número de representantes do
povo a serem eleitos em cada um dos Estados.

§. 3.' Os Deputados das profissões serão eleitos na forma
da lei ordinária, por sufrágio indireto das associaçíjes profissionais, classificadas, de acordo com as suas afinidades,
em categori~sde lavoura, pecuária e afins, de indústria e
afins, de comércio, transporte e afins e de profissões liberais, funcionários e afins.
§ 4.O As três primeiras categorias totalizaráo, no mfnimo, seis sétimos da representação profissional, bistribuidos
igualmente entre elas, dividindo-se cada uma em tantos cfculos quaito seja o número de Deputados que lhe caiba, dividido por dois, afim de assegurar a representação igualitaria de empregad~se empregadores. O número de circulos
da quarta categoria, corresponder& ao de seus Deputados.
§ 5P Na discriminação dos círculos, a lei deverá assegurar a representacão das principais atividades economioas
e culturais do Pafs.
§ 6." NinyBm poderá exercer o direito de voto em mais
de lima associação profissional.
Ar. 23. São elegíveis para a AssembIBía Nacional os
brasileiros natos, alistados como eleitores e maiores de 25
anos.
0 s representantes profissionais, alem disso, deverão pertencer a uma associação compreendida na classe e grupo que
os eleger.
Art. 24. A Assemblèia Nacional reune-se anualmente,
na Capital da República, sem dependência de convocaç~o,a
3 de maio e funciona durante seis meses, podendo ser convocada extraorinariamente pelo Conselho Federal 'pelo
Presidente da República ou por iniciativa da maioria de seus
membros.
Parágrafo único. Somente á Assemblèia incumbe: 1°,
deliberar sdbre a prorrogação e adiamento de suas reuniões
e a remoção temporaria de stía sede, quando reclamada pelo
interesse nacional; 2 9 eleger sua Mesa, regular sua polfcia.
organizar sua secretaria, com observancia do artigo
.e
seu Regimento, onde se assegurará, quando po~sfvel,em
todas as comissões, a representação proporcional das correntes de opinião nela definidas.
Art. 25. Dwante o prazo de suas reuniões, a Assemblèia
funcionará todos os dias úteis, desde que s e verifique a presença de um ddcimo dos seus membros e em sessbes públicas, salvo se resolver o contrário. As deliberações, a não ser
nos casos expressos nesta Constituicão, serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
Parágrafo finico. Nenhuma alteração regimental ter6
lugar sem proposta escrita, impressa, distribuida em avulsos
discutida em dois dias, pelo menos, de sessão, e aprovada por
maioria absoluta dos presentes.
Art. 26. A Assemblèia Nacional reunir-se-á em sessão
conjunta com o Conselho Federal, sob a direção da Mesa
deste iíltimo, para a solenidade de instalação da sessão ordinária, para elaborar o regimento comum, para receber o
compromisso do Presidente da República e para eleger o
Presidente substituto, no caso do artigo ...
Art. 27. Instalada a AssemblBia, com a presenca da
maioria de seus membros. passar8 em seguida ao. exame e
julgamento das contas do Presidente da Repbblica, relativas ao exeroioio anterior.

..
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Parãgrafo iínico. Se o presidente não prestar contas, a
Assemblbia elegerá uma comissão de inquérito para levantá-las; e, á vista do resultado, determinará as providências
que se tornarem precisas, no sentido da punição dos responsáveis.
Art. 28. Os Deputados receberão uma ajuda de custo
anual e perceberão um subsidio mensal, fisado no fim de
cada,legislatura, para a seguinte.
Art. 29. 0s Deputados são invioláveis por suas oainióes,
palavras e votos, a o exercício das funções do mandato.
Art. 30. Os Deputados, desde :, recebimento do diploma
até a instalação da nova legislatura, não poderão ser processados criminosamente, nem presos, sem Iiceíiça da4Assemb16ia
salvo caso de flagrancia em crime inafiançável. Esta imunidade 6 extensiva ao suplente imediato do Deputado em exercicio.
5 1: A prisão em flagrante de crime inafiançável será
logo comunicada ao Preside~tede Assenik>lBia com a remessa
do auto e dos depoimentos tomados, para que aquela resolva
sdbre sua legitimidade e procedgncia, e autoríze on não o
prosseguimento d a formação da culpa, podendo segá-lo se
considerar que o exige o inter6sse público.
§ 2P Em tempo de guerra, os Deputados civis ou militares, incorporados ás fdrças armadas por licença da Assembléia, iicarão sujeitos ás leis e obrigações militares.
-Art. 31. Nenhum Deputado, desde o recebimento do
diploma, poderá :
1) celebrar contrato com a adminisfxação pilblica, federal, estadual ou municipal :
2) aceitar ou exercer comissão ou emprego publico remunerados, salvo o disposto neste artigo, 5 2 O .
5 :i Desde que empossado, nenhum Deputado poderá:
1) ser diretor de sociedade ou proprietário de empr6sa
beneficiada com privildgio, isenção ou favor, em virtude de
contrato com a adminístraçáo p6bIica;
2) ocupar cargo pilblico, de que seja demissfvel ad
nutum.
5 2.0 Permitir-se-á ao Deputado, mediante licença prdvia d a AssemblBia, desempenhar missão diplomatica.
3 3.0 Durante as reuniões da AssemblBia, o Deputado
funcionário civil ou militar, contará tempo para promoção,
aposentadoria, jubilagáo ou reforma, durante duas legislaturas, máximo e s6 receberá dos cofres públicos o subsidio, sem outro qualquer provento do posto, ou cargo que
ocupe, podendo, na vigencia do mandato, ser promovido somente por antiguidade, salvo os caso do artigo .....
5 4. A inobservancia dêste artigo e seu § 1" importa
em perda de mandato, decretada pelo Tribunal Super!or
EIeitoral, mediante provocação do Presidente da AsçemblBia.
de Deputado ou eleitor, garantida
plena defesa ao interes. .
sado.
9rt. 32. O Deputado que faltar ás sessões por seis
meses consecutivos será considerado como renunciante ao
mandato.
Parágrafo trnico. No caso do art. 32, 5 2P, e no de vaga
por perda d a mandato, renuncia ou morte do Deputado
será convocado o suplente na forma de lei eleitoral e, na

- 325 -

.

falta ddste, proceder-se-á nova eleição para preenchb-Ia
salvo se a vaga se der depois do terceiro mês do Iiltimo ano
da legislatura.
Art. 33. Instalada a Assembléia Nacipml, apresentarIhe-á o Conselho minucioso relatório dos trabalhos rea!izados no interregno.
Art. 3 4 . A Assembléia criara comissoes de inquérito
s8bre fatos determinados, sempre que o requerer a terça
parte, pelo menos, de seus membros.
Parágrafo 6nic.o. Aplicam-se a tais inquéritos as normas do processo penal, indicadas no Regimento Interno.
Art. 35. A Assembléia pode convocar qualquer Ministro
de Estado a comparecer perante ela, para prestar esclarecimento sabre questões, previa e xpressamentd detcrminadas, atinentes a assuntos de sua pasta. A falta de compare-.
cimento do Ministro, sem justificação, importa em crime de
responsabilidade.
. § 1." Jgual faculdade, e nos mesmos têmos, cabe ás comissões permanente%
S 2.0 A Assembléia, ou suas comissões, designarão dia e
hora para ouvir os Ministros de Estados, que lhe queira.
solicitar providencias legislativas ou prestar esclarecimentos.
Seçáo Ii

- Das

atribuiçóes do Poder Legislativo

Art. 36. Compete privativamente ao Poder Legislativo,
com a sanção do Presidente da República:
1) decretar leis para completa execução desta Constituição ;
2) elaborar anualmente o orçamento da receita e da despesa, e por perfodo correspondente a cada Iegíslatura, ?s
leis de fixaç60 das-fdrças armadas da União, podendo modlficá-Ias por iniciativa do Presidente de República;
3) dispor sbbre a divida pbiblica da União e sbbre os
meios de pagá-la; regular a arrecadação e a distribui~ãode
suas rendas; autorizar emissões de papel moeda d e curso
forçzdo, e abertura e operações de créditos;
4) autorizar a declaração, ou a prorogaçáo do estudo de
sitio ou a intervenção federal nos Estados;
5) aprovar as deliberações das Assembldias Legislativas
sdbre incor~oração,subdivisão ou desmembrame~tode Estados e qualquer acdrdo realizado entre estes:
6) resolver sbbre a execução de obras e manutençgo de
serviços d a compeb2ncia da União;
7) criar empreps públicos federais, fixar-lhes e alterar-lhes os vencimentos, sempre por lei especial;
8) transferir, temporariamente, a sSde do governo, quando o exigir a segurança nacional;
9) legislar sbbre:
a) o exercicio dos poderes federais e a fiel execução
desta ' ~ o n s t i t u i ~ ã o ;
b ) medidas necessárias para facilitar, entre os Estados,
a repressão do crime e assegurar a prisão e extradição dos
acusados e condenados;
e) organizrig80 do Distrito Federal, dos Territbrios e
dos serviços neles reservados B Uni3o;

.

d) licenças, aposentadorias e reformas, não podendo,
por dispcsições especiais, concedê-las, nem alterar as concedidas;
e) i d a s as materias de comp6Mncia da União, constantes do art. 7O, ou dependentes de lei federal por f6rça desta
Constituição.
Art. 37. 13 da competência exclusiva do Poder Legislativo :
a) resolver, definitivamente, s8bre tratados e convenções com as nações estrangeiras inclusive os relativos á paz,
cekbrados pelo Presidente da República;
b ) autorizar o Presidente da República a ordenar a mobilização: a permitir a passagem de forças estrangeiras pelo
território nacional; a declarar a guerrz, s e não mais for possfvel ou se malograr o recurso do arbitramento e a negociar
a paz;
c) julgar as contas do Presidente da Repbblica;
d) aprovar ou suspender o estado de sftio, e a intervenção nos Estados, decretados no interregno de suas reuoiões;
e) conceder anistia;
f ) prorogar as suas reuniões, suspende-las, adi8-Ias;
g ) mudar temporariamente a sua séde;
h) autorizar o Presidente da República a ausentar-se do
território nacional.
Par4grafo único. As resoluções da Assembléia Nacional
serão promulgadas e mandadas publicar pelo seu Presidente, para que tenham os efeitos legais.

Seção iii

- Das leis

e resoluções

Art. 38. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Deputádo ou comissão d a AssemblBia, ao Presidente da
Reptiblica ou ao Conselho Federal.
§ 1: Compete exclusivamente á Assembléia e ao Presidente da República, a iniciativa das leis de fixação das fdrcas de terra e mar e, em geral de todas as leis de ordem
íiscal ou financeira.
§ 2.0 Compete exclusivamente ao Presidente da República, a.iniciativa dos projetos de lei aumentando vencimentos de funcionários criando empregos em servi~osj& organizados ou modificando a lei de fixaçzo das forças armadas.
§ 3.0 Compete exclusivamente ao Conselho Federal, a
iniciativa das leis sdbre a intervenção federal, e, em geral,
das que interessem a um ou mais Estados, discriminadamente.
Ar. 39. Aprovadq, sem modificações, o projeto de lei
de iniciativa do Conselho Federal ou que não dependa de
sua colaboração, será enviado ao Presidente da República.
que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.
Parágrafo Único. Não sendo o projeto de iniciativa do
Conselho Federal e dependendo de sua colaboração, ser-lhe-á
submetido, remetendo-se, depois de por ele aprovado, ao Presidente da República, para os fins da sanção e promulgaçáo.
Art. 40. Quando o Presidente d a República julgar um
projeto de lei, no todo ou em parte, constftucional ou
contrário aos interesses nacionais, o vetar&, total ou parcialmente, dentro de kiez dias iLteis, a contar daquele em que o

receber, devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do vdto,
6 Assembléia Nacional.
5 l . O O silêncio do Presidente da República, no decêndio
importará a sanção.
§ 2.O Devolvido o projeto á Assembléia Nacional, dentro
de 30 dias de seu recebimento, ou da reabertura dos trabaIBos, será submetido, com parecer ou sem êle, a discussão
ifnica, tendo-se por approvado se obtiver o voto da maioria
absoluta dos seus membros. Neste caso o projeto será remetido ao Conselho quando êste tenha colaborado na sua elaboração e se for também aprovado, pelos mesmos tramites
e pela mesma maioria, será enviado, como lei, ao Presidente
da República, para a formalidade da promulgação.
§ 3P No interregno das sessões Iegislativas, o vdto ser6
c
comunicado ao Conselho Federal, e este o publicará, convocando extraordinariamente a Assembléia para deliberar sObre ele, sempre que assim considerar necessário aos interkses nacionais.
5 4.0 A sanção e a promulgaçáo eietuam-se por estas
fórmulas :
1) "O Poder Legislativo decreta e eu sânciono, a seguinte leiw.
2) "O Poder Legislativo decreta e eu promulgo, a seguinte lei.
-Art. 41. Ráo sendo á lei prcjmulg-ada dentro de 4 8 hcrras, pelo Presidente da República, nos casos do !j i0 do art.
40,.o Presidente da AssemblBía a promulgará, usando da seguinte formula : "O Presidente da Assembléia Nacional faz
saber que o Poder Legislativo decreta e promulga a seguinte
.. lei ou resoluçãon.
-41%.42. O projecto de lei de iniciativa do Conselho e
emendado na Assembléia ser-lhe-á por esta devolvido, para,
se aceitar as emendas, e enviar modificado ao Presidente da
Repúblíca.
5 1.0 Se as emendas forem recusadas, o projeto volverá
5 Assembléia; e se, nesta, obtiverem dois terços -dos votos
dos membros deliberantes, considerar-se-ão mantidas, e serão de novo enviadas, com o projeto, ao Conselho que s6
as poderá rejeitar definitivamente por maioria de 213 de
seus membros.
5 '4.O O projeto de lei, com as alterações definitivamente
metido ao Conselho para os fins da sua colaboração, se emendado por 6le, volverá á Assembléia onde as emendas s6 PGderão ser rejeitadas por 213 dos membros dèliberantes. Neste caso, s s emendas s6 poder50 ser mantidaa pelo Conselho
se apoiadas por 213 de seus membros,
S 3 P Nos projetos de lei de que não possá ter a iniciãtiva e nos quais tenha de colaborar, a discordancia do Conselho somente se poderá traduzir em emendas, que p d e r ã o
ser definitivamente rejeitadas por dois terws dos votos da
Assembléia.
S 4.0 O projeto de lei, com as alterações definitivamente
adotadas, será submetido á sangáo do Presidente da República.
5 5.0 Transcorridos 66 dias do recebimento peIa +sem'bldia, de um projeto de lei, o seu Presidente, a requerimento

de qualquer Deputado, manda-lo-& incluir na ordem do dia,
para ser discutido e votado, independente de parecer.
Art. 43. Os projetos rejeitados, não poderão ser renovados na mesma sessão legisIativá.
Art. 44. Podem ser aprovados em globo os projetos de
código e de consolidação de dispositivos legais, depois de
revistos pelo Conselho Federal e por uma comissão especial
da AssemblBia, quando esta assim resolver por dois terços
do6 membros deliberantes
Art. 45. Os projetos de lei serão apresentados com a
respectiva ementa, enunciando, de forma sufinta, o seu objetivo, e não poderão conter matBria estranha ao enunciado.
Art. 46. Não se criara encargo para o Tesouro sem indicação de fonte bastante para lhe custear a despesa.

.

Secção iV
Da elaboração dos orçamentos
Art. 47. Tomando por base a proposía enviada pelo
Presidente da República dentro do primeiro m8s da sessão
anual, a AssemblBia elaborara o orçamento, no qual se incluirão discriminadamente todas as receitas s despesas instituídas por lei.
Parágrafo único. Será prorrogado o .orçamento vigente, se, ate 3 de novembro vindouro não houver sido enviado
ao Presidente da República para a sanção.
Art. 48. O orçamento da despesa aividir-se-á em duas
partes, uma fixa e outra variável, proibido em qualquer
caso, o estarno de verbas.
5 iP A parte fixa, que não poder6 ser alterada por disposição orçamentária, compreenderá as despesas para pagamento do pessoal do quadro de funcionários púbIioos.
5 2.O A parte variável obedecerá sempre a rigor068 especialização, exceto em caso de exploração de serviços industriais pelo Estado, na forma do disposto no art. 62, 8 20.
5 3P A lei de orçamento não conterá dispositivos estrachos, á receita prevista e á despesa fixada para os serviços
anteriormente criados. Não se incluem nesta proibi~iio:
a) a aufÕFização para abertura de créditos suplementares e para operações de crédito como antecipação de receita;
b ) a aplicação do saldo ou o modo de ocorrer ao deficit
8 4.0 Não se criará éncargo para o Tesouro Federal sem
que a Assembléa autorize a abertura do cr6dito ou consigne
a verba respectiva no orçamento.
$ 5 P O produto dos imposta, ou taxas ou quaisquer tributos criados para fins determinados, riso poderti ter na sua
aplicação destino diferente. Os saldas que aipresentarem
anualmente, serão incorporados á respectiva receita, no ano
seguinte, ficando, desde logo, extinto o imposto, uma vez
alcançado o fim pretendido.
Art. 49. É vedado a ~ssemblí$ia conceder créditos ilimitados.
5 1P A abertura de credito especial, ou suplementar,
depende de expressa autorização da AssemhlBia Nacional; a dc6
extraordinários poder6 ter lugar, de acdrdo com a lei ordi-

nária, para despesas urgentes e imprevistas exd caso de calamidade pública, rebelião ou guerra.
9 2.O Salvo disposição expressa em contrBrio, nenhum
credito suplementar será aberto no primeiro semestre do
exeroício.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
i 3 de Abril de 1934.
Medeiros Netto. - Clemente Ma-.
r2nni.
Odilon Braga.
Alcantara Machado, ressalvada
a matéria das sub-emendas das da banca paulista. - João

--

-

--

-

RaÜ1 Sd.
Antcnio Jorge kiachadoi
Marques dos Reis.
Agamernnon Magalhães,
Leoncio Galrão.
ArnoM Sipua.
Cincinato Braga.
í3risco Paraiso.
Alfredo Mascarenhas.
Arlindo Leoni. - Gileno Amado.
Bias Fortes.
Pacheco de Olivzira.
Com restrição quanMarto á formula de representac,ão de classe, Josd de Sá.
tins Soares.
Pedro Aleixo.
Gabriet de R. Passos.
Josd
Braz.
Belmiro de Medeiros. - Soares Filho.
DelfZm, MOreira.
Buarque de Nazareth.
Lemgruber Filho. -João jacques Montandon.
Vaidomiro Magalhães.
Vieira MarCardoso de Mel10 Netto, com a ressalva das subques.
emenda paulis?as. - HoracZo Lafer, coma as ressalva das
Ranulpho Pinheiro Lima, com a
sub-emendas paulisias.
ressalva das sub-emendas paulistas.
Abreu Sodrd, com a
ressalva das sub-emendas paulistas. - A. C. Pacheco e Silva,
com a resalva das sub-emendas paulisias.
Th. Monteiro
de B m o s Filho, com a ressalva das sub-emendas paulistas,
A. C. Noraes Andade, com a ressalva das sub-crnendas
paulistas. - Henr2que Bagma, com a ressalva dzs sub-emendas paulistas.
Abehrdo Verqueiro Cesar, com a resalva
Almeida Camargo, com a resdas aub-emendas paulistas.
salva das sub-e~endas paulistas.
Oscar Rodrigues Abes,
com a ressalva das- sub-emendas paulistas.
Pauto FtXho.
Roberto Simnsen.
João Simplicio.
Buvaldo LodC,
com ressalva das emendas apresentadas Por mim.
Laut-0
Pmsos.
Francisco de Moura (com rastrições constantes)

Lima.

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -

das emendas da bancada dos empregados).

Ao art. 22, da emenda n. 1.948 - Substitua-se pelo seguinte:
*Art. 22. A Assemblkia Nacional .compõe-se de Deputados eleitos, mediante sistema proporcional s sufr6gio universal. iptinl e direto e de Deputados eleitos pel&'s organiza~ õ e sprofissionais, na forma que a lei indicar.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odiion B T W ~ .

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

Ao § 10 do art. 22, da emenda n. 1.948. acrescente-se depois das palavras: "cada Estado", "e do Distrito Federaln: e
ao fím do parágrafo: "O Território do Acre elegeri dois
representantes".
Odilon Braga.
Sala das Comissões, 20 de Abril de 1934.

- A bel Ckerm ont . - Pires Gayoso .

-

Substituam-se os parágrafos 3", 4", 5" e 6", do art. 22 da'
emenda n. 1.948, pelos artigos 38 e 39 do siibstitutivo constitucional :
"Art. 38. Os Deputados daç profissões serão eleitos por
quatro anos, de acdrdo com a lei ordiniria, por sufrágio das
associações profissionais.
S 1." Par%o fim da representação polftica, das profissões,
as associações serão classificadas em cfrculos profissionais de
acdrdo com as respectivas afinidades e as conveniências econbmicas e culturais do pais, conforme prescrever a lei ordinária'.
a ) a discriminação dos cfrculos profissionais, ínspirarse-ti, successivamenf.e, nas conexões técnicas, econbmicas ou
de simples finalidade das profissões;
b ) a discriminação dos cfrculos profissionais s6 poderá
ser modificads pelo voto favorável de dois terços dos membros da Camara dos Representantes;
c ) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja possível, em cada circulo profissional haverá dois grupos
distintos, um das associações patrongis, outro das associações de empregados;
d ) os grupos profissionais serão constituidos de d e l e
gados, das associações, eleitos pcr sufrágio secreto, igual e
indireto, em graus sucessivos, da associação ao Município
do Municfpio ao Estádo e do Estado á União.
§ 20 Nesta eleição, ningu6m poderá exercer o direito de
voto em mais de uma associação profissional.
&t. 39. A cada circulo profissional tocará um número
de Deputados divisfvel por dois.
!
! 1: Cada grupo do circulo profissional elegerá metade
da deputação; quando, porem, s6 houver um grupo, &te elegera ii totalidade.
O 2." Todos os cfrculos terão o mesmo ntlmero de Deputados.
§ 3." S6 poderá ser eleito Deputado das profissões quem
de forma real e efetiva, pertença a uma associação profissional que faça parte do grupo pelo qual se procede a
eleição.

-

Substitua-se no parágrafo primeiro do brt. 22 da emenda n . 1.948 a palavra sexto pela palavra quinto.
Não mais se discute a modificação operada na maneirzi
de legislar e a sua ilifluencia sentida nas assembl6ias legislativas.
Entre as corporações n o v G surgidas ou meramenh
aventadas nos pareceu de melhor alvitre fosse organizada
uma corporação econdmica profissional de ação consultiva e
revisara, porém isolada do Poder Legislãtivo. Esta seria
composta por elementos eleitos pelo voto polJtico partidário
e aquela seria organizada pelos elementos vindos das associações profissionais de toda espécie.
Sendo-nos reservada uma ação de ponderar as diversas
ideologias e correntes de pensamento dos Srs. Deputados,
procuramos, por todos os meios, uma fórmula conciliatória,
capaz de corresponder á media das respectivas tend-oias.
Não nos foi possfvel, e assim pas?mos ao plenarlo as
duas sub-emendas . A Assembléia Nacional Constituinte, na
sua plena sabedoria saberá dignamente decidir.
Sala das Comissões, 23 de Abril de ?934. - Pires Gayoso.

- Abel Chermont.

Com ri seguinte declaração de voto:
Não vejo inconvenihncia técnica ou política na fusão das
represeniaçóes - polfticas e profissionais na mesma Assembl6ia Legislativa, até porquê, melhormente, poderá o Poder
Legislativo auscultar as tendências e aspirações da grande
massa, especialmente no que concerne ás necessidades economicas dos que produzem.
Odilon Braga, vencido. Nada tenho a alterar no que a
propósito da representtção profissional escrevi na "Exposição de Motivos", que acompanha o substitutivo sobre Poder
Legislativo que apresentei á Comissão Constitucional.
Atendendo, porém, a que, na emenda n. 1.948, por um
considerável esforço de coordenação, se chegou a uma f6rmula que representa o acordo possivel entre as correntes
políticas em divergencia, nesse terreno, e as próprias frentes
classistas, sou por.que seja ela mantida integralmente, com
ressalva apenas da redação.

-

Ao art. 23. Substitua-se
"brasileiros natosn por
brasileiros a que se refere o art. 136, letras a e b."
Sa!z Sas Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

Ao art. 24, da emenda n. 1.948, onde se diz - 'por
iniciativa da maioria dos seus membrosn, diga-se "por inlciativa da terça parte dos seus membrosn.
Sala das Comissóes, 23 de Abril de 1934. - Odilon Brwa.
- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

Ao art 28, da emenda n. 1.948. Substitua-se pelo
seguinte : "Art. .. Os Deputados receberão, por sessão legislativa, uma ajuda de custo e subsidio pecuniário mensal,
fixados em legislatura anterior para a seguinte."
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon Braga.
- Abel
Chermont. - Pires Gayoso.

-

Substitua-se o 3 i", do art. 30, da emenda n. 1.948,
--pelo seguinte :
"ParAgrafo. A prisão em flagrante de crime inafiançável será logo comunicada ao Presidente da Assembléia, com
a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para que
ela resolva sdbre sua legitimidade e conveniencia e aatorize ou não z formação da culpa."
Sala das Comissóes, 23 de Abril ae 1934.-Odilon Braga.
Abel Chermont. - Pires Gavoso.

-

Ao art. 31, da emenda n. 1.948, onde se diz "recebimento", diga-se "expedição".
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon Braga.
- Abel Chermont. - Pires Gaposo.

-

Ao art. 31, 5 i", da emenda n. 1.948, acrescente-se:
'n. 3 - exercer mandato legislativo estadual ou municipal".
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. -OdiLon Braga.
- Abel Chermont. - Pires Gayoso.
..

-

Ao 3 i0 do art. 31, da emenda n. 1.948, acrescentar a
seguinte alfnea: "aceitar o patrocínio de causas contra a

h

-

União. ou contra os Estados e municípios por que tenham
sido eleitos".
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braqa.

- Abel

Chermont. -Pires

Gayoso.

Ao 3 10, do art. 31, da emenda n. 1.948; onde se diz
"Dcsdc que empossado", diga-se: "Desde que for empossadon.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odflon
Bragu.

- Aúet

Ch,ermont.

- Pires

Gayoso.

Ao art. 31, 8 2O, substitua-se por vírgula o ponto e
vírgula e acrescente-se: "nUo preva!ecerido neste caso o
disposto no art. 32."
Odilon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

Braga.

- Abel

Chermont.

- Pircs

-

Gayoso.

Ao 1 .3O, do art. 31, da emenda n. 1.948
se ".iubiiaTãon.
sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
,-

Braga.

- Abel

Cliermont.

Pires
-

Gayoso.

Suprima-

- Odilon

Ao pariisrafo 3O, do art. 31, da emenda 1.94S, onde
se diz "durante duas legislaturas", diga-se "por duas legislaturas" .
Onde sc diz 'promovido sómente por antiguidade", diga-se "promovido unicamente por antiguidade".
Odilon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga.

- Abel

Chermont.

- Pires

-

Gauoso.

-

Incluir depois do 5 30, do art. 31, da emenda n. 1.948,
a seguinte alinea:
"No intervalo das sessões, o Deputado poder6 reassumir suas funções civis ou militares, cabendo-lhe então as
vantagens correspondentes 6 sua condiçZon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Braga.

- Abel

.

Chermont.

- Pires

-

Gayoso.

-

Ao parzlgrafo Único, do art. 32, da emenda n. 1.948 :
Rcdija-se :
"No caso do art. 32, 5 2O e no de vaga por perda do
mandato, reniincia ou morte do Deputado, será convocado
o suplente, na forma da lei eleitoral. Se o caso f6r de vaga
e n5o houver suplente, proceder-se-& a eleição, salvo se
faltarem menos de tres meses para encerrar-se a última
sessão da legislatura. "
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1933. - Odilon
Braga.

- Abet

--

Cl~ermo~zt. Pires Gayoso.

Ao art. 35, da emenda n. 1.948, onde se diz : "comparecimento", diga-se : "compar8ncian.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon

- Abel

- Pires

Gayoso.
Ao n. 1, do art. 36 da emenda n. 1.948: Onde se diz -

Braga.

Chermont.

"decretar", diga-se: "elaborar". Inclua-se depois de "leis" a
palavra "organicas" .

A alínea a, do n. 9, do mesmo artigo. Suprimir: "e a
fiel execução desta Constituiçãon.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gayoso.
Ao n. 7, do art. 34, da emenda n. 1.948: Onde se diz
"criar empregosn, diga-se : "criar e extinguir empregosn.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gayoso.
Ao art. 35, da emenda n. 1.948 - Substitua-se pelo
seguinte :
"A AssemblBia pode convocar qualquer Ministro de Estado para comparecer perante ela, afim de lhe prestar informações s6bre questões pr6via e expressamente determinadas, atinentes a assuntos de suas pstas".
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Pires Gayoso. Abel C h e ~ m o n t .

-

-

Ao art. 37, da emenda n. 1.948 :
Acrescentar :
i ) decretar a intervenção, na hipótese do 8.. . do artigo..
j ) fixar a ajuda de custo e o subsidio dos deputados;
1) emendar a Constituição, nos tkrmos do art..
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Bragcc.
Abel Chermont. - Pires Gayoso.
Ao 5 iO, d~ art. 38, da emenda n. 1.948:
Onde se diz
"ordem fiscal e financeira', diga-se: "sbbre matéria fiscal e financeira".
Od2m
Sala das Comissões, 23 de- Abril de 1934.
Braga. - Abel Chermont.
Ptres Gayoso.

.;

..

-

-

-

--

N. 1.949

Reuna-se a mat6ria dos arts 60 a 66, 79 a 85, 11'9 a 121,
no seguinte:
Titulo I

Capitulo IV

- Da coordenação dos poderes

Art. Bão órgãos de coordenação das atividades governanientais :
a) o Conselho Federal;
b ) a Justiça Eleitoral;
C ) O Ministério Público;
d) o Tribunal de Contas;
e ) os Conselhos TBcnicos.
Parágrafo único. O cidadão investido nas funções de
um d4stes órgãos não poderá exercer as de outro, ou as do
qualquer dos Podzres governamentais, salvo as exceções previstas neste titulo.

- 334 Secção I

- ,Do

Conselho Federal

Art. O Conselho Federal compor-se-& d e a ~ i oreprosentantes de cada Estado e do Distrito Federal, eleitos por
oito anos, pelas respectivas Assembléias Legislativas e Conselho Municipal, dentre os cidadãos e-giveis, maiores de
35 anos.
5 1.0 O mandato dos Conselheiros renovar-se-& peia metade, em cada Estado e no Distrito Federal, na mesma época
da eleição da Assembléia Nacional.
1 2.0 0 s membros do Conselho Federal gozarão das imunidades, estão sujeitos aos impedimentos e terão subsidio
idêntico ao dos membros da AssemblBia Nacional.
Art. São atribuições privativas do Conselho Federai:
a) aprovar, ou não, as nomeações dos juizes dos Tribunais Federais e dos membros do Tribunal de Contas, do Prqcu-dor Geral da Repifblica, ressalvado o disposto no-artigo
...., bem como as designações de chefes de mlssões
diplomlrt&s no estrangeiro;
b ) autorizar os empréstimos externos dos Estados, do
Mstrito Federal e dos Municipios;
c ) a iniciativa das leis a que se refere o artigo .. .
Art. Compete ao Conselho Federal:
I - Colaborar com a Assembléia Nacional, de acordo com
na legislação referente aos seguintcç asos artigos ..
sunto.! ;
a) estado de sitio;
b ) sistena eleitoral e de representagão;
c). organizaç80 judicihria federal;
d ) tributos e tarifas;
e) n;obilização, declaraç8o de guerra, celebração de paz
e passagem de fdrçns estrangeiras pelo territbrio nacional;
1) tratados e convençi3es com as nações estrangeiras;
0 ) comdrcio internacional e interestadual;
h) regime de portos, navegação de cabotagem e nos rios
e lagos do domfnio da União;
i) vias de comunicaçrto interestadual;
j) sistema rnonettlrio, de pesos e medidas, e banco de
emissóes;
k) socorrcs aos Estados;
I ) matérias em que os Estados têm competência legislativa, subsidiária ou complementar, nos termos do art.. .
I1 - Examinar, em face das respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, suspendendo a execução dos dispositivos ilegais.
I11 - Propor ao Poder Executivo, mediante reclamação
fundamentada dos interessados, a revogação de atos das autoridades administrativas, quando praticados contra a lei ou
oriundos de abuso do Poder.
IV - Suspender a exeoução, no todo ou em parte, de
qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder JudiciBrio.
V - Organizar o seu Regimento e Secretaria, propondo
B Assembléia Nacional a criação .e supresslo de. empregos e
os vencimentos respectivos.
Art. O Conselho pleno funcionara, durante o mesmo
periodo que a Assembldia Nacional, e ser8 convocado extra-

..

..

...

- 335 ordinariamente, pelo seu Presidente ou pelo Presidente da
Repiiblica, sempre que o f6r a AssemblBia Nacional, salvo
se esta o houver sido para assunto que não exija a sua colaboração.
§ 1.0 No interregno das sessões ordinarias o Conselho
funcionará por metade, com representação igual dos Estados
e do Distrito Federal, para o desempenho das seguintes atribuições :
I
Velar pela observanoia da Constituição no atinente
ás prerrogativas do Poder Legislativo.
I1
Exercer as atribuições que os artigos .. . ...... .
. ..... lhe conferem em relação ao veto, ao estado de
sitio, i licença do Presidente da Repiiblica e ad referendum
d a Assembléia, quanto ao processo e prisão de deputados.
IIi
Criar comissões de inqudrito nos casos do nrtigo 34.
f
N
Convocar extraordinariamente a Assembléia Nacional.
Art. Os Ministros de Estado prestaeo ao Conselho Federal as informações por este solicitadas, sbbre assuntos de
mia competência.

.. -.
-

.

Secção I1 - Da Justiça Eleitoral
Art. A Justiça Eleitoral terá por órgãos: o Tribunal
Superior, na Capital da República; um Tribunal Regional, na
capita! de cada Estado, na do Território do Acre e no Distrit3
Federal; e juizes singulares nos lugares e com as atribui~ õ e sT e a lei designar, aldm das juntas especiais admitidas
no artlgo .. ......
§ 1.O O Tribunal Superior será presidido pelo ie ViccPresidente do Supremo Tribunal, e os Regionais púlos primeiros vice-presidentes d w Tribunais de Relagko.
1 2." O Tribunal Superior, a16m de seu Presfdente,
compor-se-á de jufzes efetivos e substitutos, ascolhidos do
modo seguinte :
a) um terço, ~0rtetLd~
donlro os Ministros da Cdrto Suprema ;
b ) outro terço, sorteado entre os Desembargndores do
Distrito Federal;
C)
O terço restante, nomeado pelo Prasidente da Repilblica dentre seis cidadãos d e notdvel saber juridicp e. reputação ilibada, indicados pela Cbrte Suprema, e ouja incompatibilidade não seja declarada por lei.
9 3." Os Tribunais Regionais compor-se-ão por processo idêntico, sendo um terço dentre os desembargadores
da respectiva sede; outro dentre os juizes de direito da
mesma, se houver em niímero suficiente, e o restante nomeado pelo Presidente da Rep-ilica sob proposta do respectivo Tribunal. Não havendo na sede juizes de direito em
número suficiente, o terceiro t ~ r ç oserá oompletado com
membros do Tribunal.
3 4." Se o niimero de jufzes não f8r exatamente divisivel por três, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral determinar6 a distribuição entre as categorias acima determinadas, de sorte que caiba ao Presidente da República a designagão da minoria.
5 5.O Os membros dos Tribunais eleitorais servirão
obrigatoriamente por dous anos, não p~dendoservir durante

. .

mais de .dom períodos consecutiyos. D u r a ~ t eo tgmpo em
que servirem, gozarão das garantias das letras b e c do artigo.. .
O 6." Cabem aos juizes locais vitalícios, segundo a lei
determinar, as funções de juizes eleitorais com jurisdição
plena.
Art. A Justiça Eleitoral, que terá competência privativa nas eleições federais, estaduais e municipais, caberá:
a ) organizar a divisão eleitoral da Uni.50 e dos Estados,
s6 podendo alterá-la guiaquenalmente, salvo em caso de modificação na divisão judiciária ou administrativa do Estado
ou Território e em consequt3ncia desta;
b ) fazer o alistamento;
c) adotar e propor as providências necessárias para
que as eleições se realizem no tempo e na forma determinados em lei;
d ) fixar as dab& das eleições ordinárias ou extraordinárias, quando não determinadas nesta Constituição, ou na
dos Estados, de maneira que se efetuem, quanto possível,
nos três últimos ou nos tres primeiros meses dos períodos
governamentais;
e) resolver s6bre os casos de inelegibilidade e i m m patibilidade;
I) conceder habeas-co.rpw em matéria eleitoral;
g ) proceder á apuração dos sufrágios e á proclamação
dos eleitos;
h) processar e julgar os delitos eleitorais.
5 1." As decisões do Tribunal Superior são irrecorriveis, salvo quando pronunciarem a nulidade, ou invalidade,
de ato ou lei, em face da Constituiçáo Federal, caso em que
haverár recurso para o Supremo Tribunal.
3 2.' Sbbre eíeições municipais, os Tribunais Regionais
decidirão em iiltima instancia, exceto nos casos do I i', em
que cabe recurso para a C6rte Suprema, asgim como nos do
5 4". A lei poderá organizar juntas especiais, de tres membros, para a apuraglo daa eleigbes municipais, contanto que,
em maioria. se componham d e magistrados.
5 3: Em relação ás eleições federais e estaduais, inclusive de governadores, dar-se-& recurao do decisiio finrrl
dos Tribunais Regionais para o Tribunal Superior, s6bre
proclamaç80 de eleitos.
5 4." Em todas os casos caber8 recurso da decistio do
Tribunal Regional para o Tribunal Superior, quando ntio
observada a jurisprudencia deste.
5 5." Ao Tribunal Superior compete regular a forma
e o processo dos recursos, para ele interppstos, nos casos
acima determinados.
Art. Os magistrados em função nos Tribunais Eleitorais poderão, por motivo de acbmulo de serviços, e enquanto
este durar, ser licenciados, durante o biênio obrigatório, Pelos tribunais ordinários de que façam parte, ou a que estejam subordinados, sem perda de quaisquer vantagens, continuanGo, todavia, a funcionar n . causas que já tenham
examinado, como relatares ou reyisores, e a tomar parte
nas deliberações de caráter administrativo.
Secção 111
Do Ministério Público
Art.
O MinistBrio Pfiblico ser6 organizado n a União
por lei federal e, nos Estados, pelas respectivas AssemhlBias
Legislativ8s.

-

-

- 337 § i.° O Chefe do MinistBrio Público Federal nos juizos
comuns será o Procurador Geral da República, de nomeação e demissão do Presidente da República, aprovado pelo
Conselho Federal, com os mesmos requisitos dos Ministros
da Corte Suprema e iguais vencimentos.
1 2." A nomeação do Procurador Geral da República
poderá recair, em cornissão, num dos Ministros da C6rta
Suprema, dispensada, neste caso, a aprovação do Conselho
Federal.
5 3P Quando a Cbrte Suprema, no julgamento de algum feito, declarar inconstitucional dis_eositivo d e lei ou ato
governamental, incumbe ao Procurador Geral da República,
comunicar, conforme a espbcie, ao Presidente da República,
ou ao Governador do Estado, ao Presidente da AssemblBia
Nacional, ou da Assemblbia Legislativa Estadual e ao Presidente do Conselho Supremo a decisão tomada.
1 4." Os membros do Ministério Público Federal serão
nomeados m e d i a ~ t econcurso de provas e s6 perderão oa
cargos por sentenga, o u decreto fundamentado do Presidente
d a República, precedendo proposta do P r o v a d o r Geral ou
processo administrativo em que sejam ouvidos.
O Ministdrio Público nas Justiças Militar e EleiArt.
toral será organizado por leis especiais.

Secçiio iV

- Do

Tribunal de Contas

Art. É mantido o Tribunal de Ciontas que, diretamente
ou por delegações organizadas de acdrdo com a lei, acompanhar&, dia a dia, a execugão orçamentária e julgará as contas dos responstíveis por dinheiros ou bens piliblicos.
Art. Os membros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presidente da República, com a aprovrrgtío da
Camara dos Estados, e terão as mesmas garantias dos Ministros do Supremo Tribunal.
Pardgrafo único. O Tribunal de Contas ter&, quanto ti
organização do seu Regimento Interno e de sua Secretaria,
as mesmas atribuiNes dos tribunais judiciarios .
Art.
Os contratos que, por qualquer foi'ma, intersssarem irriediatamente tí Despesa ou A Receita, xão ser20 definitivos, antes do registro pelo Tribunal de Contas.
§ i P Será suj6iSò ao registro prdvio do Tribunal de Contas qualquer ato de administragão pública, de que resulte
pagamento a ser feito pelo Tesouro Nacional, 01.1 por conta
d6ste.
$ 2P Em caso de exploração de serviços industriais pelo
Estado, o registro prévio será feito em vista da espeoificagão
de despesas, podendo a mesma especificação 'ser motivadamente e sempre por deoreto, alterada no deourso do exercicio financeiro, procedendo-se, então a novo registro e B
publicação dos atos expedidos.
§ 3P Em todos os casos, a recusa do registro, por falta
de saldo no crédito ou por imputação a crddito imprbprie,
tem car8ter proibitivo; quando a recusa tenha outro fundamento, a dmpesa poder6 efetuar-se por despaoho do Presidente da Repriblica, registro sob reserva do Tribunal de
Contas e recurso de ofioio para a AesemblBia Naoional.
VQLUMEXVII
22

O Tribunal de Contas dará parecer, no prazo de

Art.

30 dias, sbbre a prestação anua de contas do Presidente da

'República, a ser efetuada perante a Assembldia Nacional. Se
não lhe forem enviadas as contas a tempo de se desempenhar
dessa incumbência, comunicará o fato á i9ssembl6ia, para
que proceda de direito, apresentando-lhe, num' ou noutro
caso, minucioso relatório do.exercício financeiro terminado.
Secgão V

- Dos Conselhos Tècnicos

Art.
Cada Ministério sefi assistido por um ou mals
Conselhos Técnicos, coordenados, pela natureza de suas funções, em Conselhos Gerais, órgãos consultivos da Assembléia
Nacional e do Conselho Federal.
3 1.0 A lei ordinária regulará a composição e o fumionamento dos Conselhos Técnicos e Gerais.
3 2.0 As f u ~ õ e sde membros de Conselhos Técnicos e
Gerais não serão remuneradas, podendo, entretanto, ser-lhes
concedida uma diária pelas sessões a que comparecerem.
dledez'ms
Sala das SessZíes, 13 de Abril de -1934.
Netto.
Clenzente Maria~zi.
Odiion Braga.
Carlgta P. de Queiroz.
C. Mwaes Andrade.
H O T ~
Lafer.
Cardoso & MeUo Netto.
Abreu Sodré.
Akantara Machado.
JoEo Guimr6es.
Soares Fiiho.
Antopaio Jorge Machado Lima.
Arruda Cumara.
Jonea.
Rocha.
A.. C. Pacheco e Silva.
Henrique Bayna.
T h . Monteiro & Barros Fiiho.
Pacheco de Oliveira. --.
R. Pinheiro Lima.
Roberto Simonsen.
Negreiros FcrG
cbo.
F . MagaZhbea Netto.
Franctsco Rocha.
Manoeb
Novaea.
Gileno Amado.
Aganlemnon Magnlhãea.
Alfredo aiascureM o Domtomtngues. Prisco Paraiao.
nhos.
L e m ' o Galrbo.
A m l d Silva.
Bias Fortes.
Martins Soares.
Josb B r a .
RauZ 56.
Pedro Aleiao.
Gabriel & R. Puasoa.
Lymrgo Leite.
Delfnt Mdreira.
VuZüomjro Magalh&u.
Buarque de Nazareth.
Cincinato Braga.
Hugo Napoledo.
-Nereu Ramos.
Soares Filho.
Lemgmber Filho.
F . Negrbo de lha.
João Jacques M i t m u h .
Vieira Harques.
J*:
Harques dos Reis.
Abelardo Vergueiro Cesar.
ArnaEdo
Bastos.
Euvaldo Lodi, com ressalva das emendas apresenF r a ~ c ode Mrmra.
Lauro Passou.
tadas por mim.
Josd de Sá.
João Simplicio.
Pauto Filho.
Oscar
Rodrigues A k e s .

-

-

-

--

-

-

-

--

- - -- - ---

---

--

-

-
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-- - - - - inclua-se na Sec~ãoI, do Capitulo i,da emenda n. 1.948,
o seguinte dispositivo :
O voto será secreto nas eleições, bem como sdbre vetos
a contas do Presidente da Repiiblioa e sobre nomeaoões.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - O d h
Braga.
Pires Gayoso.

-

Ao artigo 3O, n. I, alinea b da emenda n. 1.949, sarescentar : "inclusive profissionaln.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Pires
Gay'oso.
Abd Chermont.
Odilon Braga.

-

-

-

Ao 30 artigo da SecçBo I, da emenda n. 1.949, aorescente-se :
-"Suspender, exceto nos casos de intervenção deoretada, a concentração de fdrça federal nos Estados, quando
as necessidades de ordem pública não a justifiquem."
Sala das Comissijes, 23 de Abril de f934.
Odilon

Sraga.

- Abel

Cherrnont.

-

--Pires Gayoso.

Ao n.
do 50 art. da emenda n. 1.949: ,
Oade se diz: "a licença do Presidente da Repóblicaw,
diga-se: "h licenga do Presidente da Reprlblica'.
Sala das Comissbes, 23 de Abril de 1934.
Odih

Braga.

- Abel

Chennont.

- Pires

-

Gcryoso.

Ao último artigo da Secção i, da emenda n. 1.949, incluam-se, entre "prestarão" e "ao Conselho Federaln, as galavras
"pessoalmente ou por escriton.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdicM,.

Braga. - Abel Chemtmt. - P i ~ e sGayoso.
-

-

Ao penúltimo artígo da secgão i, da emenda n. 1.949,
acrescentar :
"9. Terão direito ao subsidio os membros do Conselho
que se mantiverem no exercfcio de suas funçóes."
Sala das Comissó~s, 23 de Abril de 1934.
Odilon

Braga.

-

- Abel Chermont. --Pire8 Gayoso.

Suprima-se, no úitimo artigo da Sewão I, da emenda
n. 1.949, o final - "sbbre assuntos de sua competenoia".
Sala das Comissões, 23 de AbPil de 1934.
Odilon

Braga.

-

- Abel Chemzont. --Pires Gcryoso.

Acrescente-se n a s Disposi~ões TransiMrias, o n d e
oonvler :
"Art.
Terminará com a primeira legislatura o mandato do conselheiro menos votado."
Sala das Comissdes, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Braga.

-

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

Pareceres paroiais das emendas aceitas para oonstituiram
sub-emendas da ComiesBo:

Ao art. 31:
Acrescente-se no 5 i", depois do número 2: "n. 3
aceitar o patrocfnio de causas contra a Uniãon.

-

Justificação

Deve ser um imperativo moral, como diz o Sr. Deputado Valdomiro Magalhães na justificação da emenda n. 427,
apresentada ao anteprojeto da Constituição.
Sala das Sessiies, 21 de Março de 1934. - Ch1.istiabro

-

-

-

-

Machado.
Fu~tadode Meneze~. Polycarpo Viotti.
Carneiro de, Rezende,
Leuindo Coelho.
DanieZ de
Carvalho.

-

Parecer
Aceita para constituir, com a emenda n. 1.105, subemenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 ' de Abril de 1934. - Odilon

Braga.

- Abet

Chermont.

- Pires Gayoso.

N. 448

Ao art. 31. Em vez de "recebimento" diga-se "expedição".
A vantagem da substituição da palavra recebimento por
expedição 6 evidente. Muita vez, o Deputado eleito para celebrar contratos com o' Gov&rno,poderá deixar permanecer
o seu diploma nr, Tr-wunaI, para recebe-lo quando lhe convier.
Sala das Sessões, 29 de Março de 1934.-Pontes Vieira.

- JosQ de Borba. - Rodriuues Horeira.
Parecer

Aceita para constituir sub-emenda da Comissão que,
assím, a incorpora á emenda n. 1.948.
Odilon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

Braga.

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

--EmLevivezCarneiro.
de - e proceddncia - di-

64. Art. 30, 5 I"
ga-se: e conveni6ncia.

Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

Braqa.

- Abel Chermont. - Pires Gavoso.

-

-

N. 843

b ) substitua-se pelo seguinte: exercer
68. Art. 33
as atribuições que os arte. 60, 8 40, 71 e 188, 8 79 lhe conferem em relaçgo ao vdto, 6 safda do Presidente da República do território nacional e ao estado de sitio; c) deliberar,
ad reje~enàtsnt da Camara competente, sbbrs o processo e
prisflo da deputados e nomeações de jufzes e funcionários.Leu£ Carneiro.

Parecer
Aceita, mas para constituir
são oferece á emenda n. 1.949,
selho Federal as atribuições da
manente
Sala das Comisdes, 23 de

.

Braga.

dub-emenda que a Comisque transfere para o Con;
Delegação Ligislativa P6r-

Abril de 1934. - Odilon
- Abel Chermont. - Pires
Gayoso.

76. Art. 40
te,.. eto. diga-86-

-.Em
de - lei eleitoral, e, na falta dê8. leivezeleitoral;
nglo havendo suplente, pro-

ceder-se-á a elei~ão,salvo se faltarem menos de três meses
para encerrar-se a última sessão da legislatura. - Levf
Carneiro.

Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da Comissão.
SaIa das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

-

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

Braga.

N. 851
76. Art. 41
Em vez de
projetos de lei de ordem
fiscal ou financeira - diga-se: projetos de lei sbbre mauria
fiscal ou financeira.
Levf Carneiro.
Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da .ComissBo.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odiion

-

Braga.

-

-

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

N. 1.105
Acrescente-se onde convier :
Art.
Os representantes da Naçáo, durante o perfodo
do mandato, não podem advogar contra a União, os Estados
e os Municfpios e bem assim pleitear inter4sses patrimoniais
perante repartições públicas.
ValdmnIru
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Hagalháes.

- Pedro Aieixo.

-

J w t i ficaçdo
A emenda acima foi apresentada ao projeto constitucional em primeira discussão, em 19 de dezembro de 1933.

Mereceu parecer favorável do brilhante relator da parte legislativa da respectiva comissão constitucional. Entretanto
não figura entre os dispositivos do projeto que se discute.
ERou convencido da .necessidade de um texto claro na
Carta Constitucional proibindo de modo positivo, o exercfoio da advocacia por parte de representantes da NaçBo nas
oausas que lhe silo contrárias. Com as mesmas razões com que
justifiquei a emenda sob o n. 427 do impressa da primeir8
disoussilo, eu a reproduzo neste turno regimental, esperando
que os altos sentimentos que a inspiram merepam apreqo
por parte da hsembl6ia.
Vaüiomiro Maqalhbes.
Pedro
Aleixo

-

-

.

Parecer
Aceita para constituir, com a emenda n. 198, sub-emenda
da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abra de 1934. - .Odilon
Braga.

- Pires Gayoso.

N. 1.301
Titulo i3 Capitulo I

-

Art. 27. Substitua-se "brasileiros natos" por 'brasileiros a que se refere o art, 136. letras a e b":
Sala .das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Benrique

Dodsmwth.

-J-

J . fi'enh~n

-

.

Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da Comissão.
Odiion
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

Braga.

- P i ~ e sGayoso.

-

-

Ao Tftulo Ii, art. 23, 5 1": onde se díz "maioria dos
membrosn, diga-se : "terça parte dos membrosn.
A terça parte dos membros deve bastar para uma convocação extraordin6ria. São Deputados em nilmero avultado
que, mesmo sem constituirem maioria, tem direito a se fazer
ouvidos.
Para o convite de convocação, não se deve exigir 8
maioria dos membros. $sse quorum A j&para deliberar. Reconhece-se a necessidade de não facilitar demais a faculdade
de convocação.
A emenda, porém, dispõe com equilmrio: não exige a
maioria; não exige um q u m m insignificante.
P e ~ e i r aLira.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

Parecer
Aceiia para constituir sub-emenda da Comissão. Realmente, desaparecida a Delegação Legislativa Permanente,
mediante a aprovação das emendas ns. 1.948 - e 1.949, que
a substituem por um órgão que n80 A da imediata confiança
da Assembléia, torna-se j u ~ i c 6 v e la redaç8o proposta.
Sala das Comissões,-23 de Abril de 1934.
O d h
Bragcr.

-

- Pires Gayoso.

-

Ao art. 38, S 10, letra b
Substitua-se pelo seguinte:
"A disoriminação dos cfrculos profissionais s6 poded
ser modificada pelo voto favorável da maioria dos membros
eomponentes da Camara dos Representantes e da Camara dos
Estados. "
Justificaçiio
'

A mat6ria diz respeito fl 'representaçgo".
De acbrdo com o disposto na letra b do art. 46, deve a
Camara dos Estados participar na elaboragão da lei referente ao assunto.
Quanto á questão da exfgbncia do quorum de dois tergos, isso não se justifica mais, em face da nova orientagiío
do direito piíblico.
A prbpria reforma das Constituigões tende a libertar-se
desse quorum escravizador da maioria e, mesmo, praticamente inatingfvel, normalmente.
Se democracia.é govbrno de maioria, nio se compreende
m e uma minoria maior de um tergo governe e paralise 0a
movimentos de uma maioria nftida que, por c i r o ~ c i a s
quaisquer, não tinha sub:do alem de dois tergos.

pealmente, é preciso não deixar a reforma da lei de discriminação dos circulos profisisonais ao critdrio de uma
maioria ocasional de nZemb~08presentes..
N8o.
Exigir, porém, dois terços de membros componentes. 6
demais.
Bastar6 a solução intermediária: maioria dos membros
componentes de uma e outra Camara.
Pereira Lira.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

Parecer
Aceita 'para constituir sub-emenda da Comissão.
Odíton
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga.
d t e l Chemont.
Pires Gayoso.

-

-

-

Ao artigo 82: Suprima-se o finai: "dbre assuntos de
sua competencian.
Justificação
O possessivo faz ambfgua a sentenga finai. A men v&,
a supressáo n b prejudicaria o que se pretendeu dizer e
tornaria mais lata a compreensão.
Sala das Sessaes, i2 de Abril de 1934.
Pereira Lira.

-

Parem
Aprovada como sub-emencia ao iúltimo arti& cia 8eMo

i' da emenda n. 1.949.

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Br<rqa.
Pires Gayoso.

-

- Od&n

-

Ao art. 28: onde estií
"Os Deputados receberáro ajuda
de ousto para cada sess8o legislativa e vencerão, anualment?,
subsidio pecuniário igual, pago em prestafles mensais, Sixados em lei ordinária, por legislatura anteriorw, se di.p
"Os Deputados receberão ajuda de c ~ t por
o sessão legiyIativa, e venceriío, anualmente, subsfdio pecun!áriq igual,
pago em prestaçoes mensais, fixados em lei ordinária, pela
legisiatura anteriora.

-

-

Justificaçdo
I . Ajuda de custo *paran c&. Não pode ser. A ajuda
de custo 6 por sessão.
ii. Fixados em l e i mordiruiTia, uporn legislatura anterio?.
Não cabe aquf a simples preposição por. Impde-se a espeoifioação da. legislatura, que B determinada: "pela" legislaEumero Pires.
tura a n t e n a .

-

Parecer
Atendida por sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga.
Pires Gauoso.

-

-

OdiZon

Ao art. 31, 5 i": onde estsr
nenhum Deputado poder&", etc.
f6r empossadon, etc.

- se'Desde
que empoesado,
redija: 'Desde que

Não ha deslise no projeto, que, entretanto, fica com o
texto mais harmonioso, redigido conforme a nossa emenda.
A linguagem desta 6 tambdm mais vulgar, como deve ser
a da Constituição. - Homero Pires.
Parecer
Atendida para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odgon

Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel Chermont.
- ..

Ao art. 33, b) : onde esta
' b ) exercer as atribulçbea
que os artS, 188, Q 79 50, 5 4.. e 71, lhe conferem em relação ao veto, ao estado de sitio, a licença do Presidente da
República", etc.,
se redija
'. em relação ao veto, ao
estado de sitio, licença", etc.

-

As faItas, em mat6ria de crase, são graves no substitutivo. E t6das ficaram sem cori.egão atravds das várias edições e redições do projeto, as quaig se sucederam, a acusar
diversas emendas de redação.
. Não se trata de uma licença vaga, mas determinada, do
Presidente da República. A crase, pois, 6 fatal.
Hometo

-

Pires.

Parecer
Atendida para constituir sub-emenda da ComissGo
Sala das Comissóas, 23 de Abril de 1934.
Odz-

Bragà.

- Pires Gayoso. - Abel

Chermont.

-

.

Pl. 1.539
Ao art. 35: onde esta - 'As Camaras podem convocar
qualquer Ministro de Estado a comparecer perante elas, para
prestar informagóes sbbre qriestões, prdvia e expressamente
determinadas, atinentes a assuntos de suas p a s e n ? - se
diga - "As Camaras podem convocar qualquer Ministro de
Estado para comparecer perante elas, afim de lhes prestar
informações sbbre questdes, prdvia e expressamente determinadas, atinentes a assuntos de suas pastas".
Justificaç&o
I . Convocar. 'O recado com que se convoca a gente
para o templon (Vieira, Sermões, I, Lisboa, 1979, p. 233,

001. 2').
.JS.Para prestar informaçbes. Quid ? Sabe-se a quem
as .informações devem ser prestadas. Mas não esttí expresso.
.para lhes prestar informaçõesn, isto ;B, Ib CdDeve ser:
maras.

.
- ".
Homero

Pires.

Atendida para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Braga. - Pires Gayoso.

-

-

Ao art. 35, segunda parte: onde está
"A falfa de
comparecimento do Ministro, sem justificação, importa em
crime de responsabilidade" - se diga
"A falta de comparenoia", etc.

-

Jtwtificwão
No ante-projeto, elaborado pela ComissBo nomeada pelo
Chefe do Governo Provisório, tambdm se lia
comparecimento. Uma das poucas emendas do Sr. Jogo Ribeiro, a cujo
s a h filológico foi confiado aquele trabalho, substituiu
comparecimento por comparenda. O ~ubstitutivon8o consagrou a emenda.
Entretanto, A comparkwior mesmo, e não comparecimento. este 6 o ato da presenga, que se realizou. Ora, o
texto alude exatamente ao contrário: h falta de presenga.
O Ministro não compareceu. Não se ouida, pois, de comparecimento. E comparéncia A que exprime o que o substitutivo
pretende dizer.
Se se tratasse de mat6ria da eclgeoialidade da Cornissk,
de bom grado n6s a acompanhariamos no quinau ao Sr. JoSo
Ribeiro, que, no seu seticismo, ser4 ta!v&s o primeiro a
concordar filos6ficamente com a revisão-parlamentar.
Mas abrirá regaladamente o seu exemplar da Réplica,
e relera consoladoramente esta página de Ru! Barbosa: "A
vida parlamentar, a administrag80 e o jornalismo têm sido,
em t6da parte, (quanto mais entre n6s I) os mais poderosos corrutores da lingua e do bom gbsto. Balzac, Fiaubert
e Zola falaram com desprezo do estilo da tribuna politica..
"O que mais florescen, diz o tíltimo historiador literário da
França, "entre

-

L'ennuyeuse séquelle
De nos répresentants õ h f b q u e loqueile,
6 um estilo empanado e convencional, um amálgama de f6rmulas gastas, polvilhado, sob a obr de neologismos úteis
oorn algumas expressóes, cujos vocgbulos andam entre sf
As testilhasn. Um número da folha oficial, que s e leia,
a o r e ~ e n t aasse escritor, "basta a nos enjoar da eloquêincia
politioa". "Sempren, observa 410, " o , mesmo assestar 9
formas postiçasn, sempre "o inooerente das expressões ,
sempre "os solecismos e barbarismos L, monte". E do que
dlo exemplo, afirma ainda, "os maiores oradoresn. Gambetta, um dos mais famosos dentre estes,, passa, no. juizo
dos critioos, por se exprimir " e m um vasoonço absolutamente insuportáveln. Apreciando os discursos de Floquet,
escrevia Emilio Zola: "Através dessa truoidação da nossa
lingua, entendei, se puderdes. Aliás que nada 01;riga um
deputado a falar. francds, sei-o eu. %de estariamos, se dos
nossos homens politicos se exigisse tintura de boas letras?
Os mais fortes, aqueles mesmos ouja posaanga 6 ineggvel,

'

professam o desprbso da retórica e, at6, o da sintaxen. Eis
o a que reduz a eloqüenoia e a arte da palavra, ainda noe
merecimentos mais bem dotados pela natureza, o exolusivismo absorvente dos negkios, o quotidiano exercicio da
improvisação, o meio vulgar das grandes assembldias, o
deshabito das letras.
"Figure-se agora t~ansferido para o seio dessas influencias, numa Qdem inferior, o arbítrio do gdsto, a lição
do estilo, o magistério da sintaxe,- escola da língua, e terse-ão, em compendio, na sua originalidade, o intilito e o
valor daquela papel, a que as cirounst&ncias assegwam, antes do pronto esquecimento que o aguarda, alguns momentos
Homero
da menos invejável celebridaden. (Pp. 4 6 / 7 . )

-

Pi~es.

Parecer
Aceíta para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 ae Abril de 1934.
Odilon

Braga.

- Pires

-

Gayoso.

Ao art. 37. Substitua-çe o ponto final por virgula e
acwente-se: relativos a cada Estado, ao Distrito Federal e
ao Terriurio do Acre.

N&ificação que proponho e que visa tornar mais clara

s explicita uma ídéa que me parece ser a que pretende

duzir o %nu-miadodo referido artigo.
Sala das Smsi3es, 11 de Abril de 1934.

- &?&o SampaiO.

Parecer
Atendida para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissties, 23 de Abril de 1934.
Odilon

Braga.

- Pires

-

Gayoso.

Ao art. 31. $ 20: Suibstitm* por virgula o ponto e
virguia e acrescente-se.: não prevaleoendo ~ e s caso
b
o diapositivo do art. 32.
EIsolarecimenta talvez nedessario para que se não eusoifam davidas quanto ao tempo para o desempenho dessa missão.
&e60 Sampaio.
Sala das Sessões, 11 da Abril de 1934.

-

Parecer
Aeeiia para constituir sub-emenda da Comissao.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
0&~n
B~agra. Pima Gayoso.

-

-

Ao art. 22, 5 le, acrescente-se:
..nem ainda desempenhar mandato legislativo estadual,
contemporaneamente ao exercicio do federal.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - A&fcio TTtrres.

.

Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da Comissão.
S2Ia das Comissões, 23 Ze Abril de 1934.
OdiZon
Braga. - Pires Gayoso.

-

Parecer
Aceita para constituir sub-embnda da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Oüüon
Braga. - Pires GayOso.
'

Parecer
Aprovada. com sub-emenda ao n. 9, do art. 31, da
emenda n. 1.948.
SaIa das Comissdes, 23 de Abril de 1934.
Odilorr
Braga.
Pires Gayoso.

-

-

Ao art. 46, 5 gO, letra a:
Elimine-se a expressão: - "fiel execut$% desta Constituição*.
Sala das sessões, 13 de Abril de 1934. Aczircio Tôrres.
Titulo 20 - Capitulo ii:
Substitua-se a denominação pela seguinte forma:
"Da Assernbldia Nacionaln.

-

Redija-se o art. 36 da seguinte forma:
Art. -36. A Assembldia Nacional compõe-se de Deputados kleitos pelo sufrhgio universal, mediante sistema proporcional, direto, igual e secreto e de Deputados eleitos pelas
organizações profissionais ou de classe, na forma que a lei
indicar,
SaIa das sessões, 12 de Abril de 1934. Augwrto Simúes
Lopes. - RauZ Bittencmrt.
Fanfa Ribas.
Demetrio
Cicero Xavier. - Gaspar Saidanha.
Victor Russohmw.
Ricardo CabraZ.
JOão Simpticio.
Pedro Vergara.
Renato Barbosa. - Ascanio Tubino.

-

-

-

- --

-

Parecer
Aceita para constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das Comissdes, 23 de Abril de 1934.
Odibn
Braga.
Pires Gayoso.

-

-

EMENDAS REJEITADAS

N. 72
Aon. 5 doart. 46:
Redija-se da seguinte forma :
5) aprovar deliberações das Assembléias fregislativas
sbbre incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados e qualquer acbrdo realizado entre Ales.
Jus tificaçáo
A bem da clareza do dispositivo.

Sala das Sessõm, 17 de Março de 1934.

-Amtd

Silva.

Parecer
Rejeitada. Não h5 obscuridade no texto emendado.
Sala das Comissões, 23 de Abril de i934.
Odüon
Braya.
Abel Chermont.
P i ~ Gayoso.
s

-

-

-

-

Ao parágrafo único do art. 22
Substitua-se pelo seguinte :
"Cada legislatura durar5 dois anos".
Lino de
Sala das Sessões, 23 de Marc,o de 1934.
Morais Leme.

-

Parecer

.

Rejeitada As legíslaturas bienais ou subordinam excessivamente o Deputado aos órgãos de manejo eleitoral ou o
põem ao serviço imediato das cosentes politicas a que se
apoia, nele extinguindo o verdadeiro representante da Naçilo.
A tend4ncia mais rnod6rna, nesse particular, pronuncia-se
precisamente no sentido das legislaturas quatrienais.
Sala das Comissões, 23 de Ablil de 1934.
Odilon
Braga. - Abel Chermont.
Pires Gayoso .

-

-

Ao art. 48:
Substitua-se a letra b do art. 48 pelo seguinte:
"6) do presidente da República, que, por intermédio de
panhar nas Carnaras, a d18c;ssão dos projetos de l e ~de inioiativa do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 22 de Marco de 1934.
aganemnon
Magalhães.
Arruda Camara.
AmaMo Bastos. - Mario
Domingues.
Eumberto kíoura.
Thomaz -Lobo.
Osorio Borba.
Augusto Cavalcanti.
Mario de A. Ramos.
Jodo Pinheiro Filho.
F~anciscode l o u r a .
Alberto
Surek.
GÉlbert Gabeira.
Vasco & Toledo.
Mario
Manhães.
Guilherme Plaster.
J . Ferreira & Souza.
Aloysio Fâiho.
Guedes Nogueâm.
Antdnio P e n w

--

- - -

--

-- - -

-

-

--

- 349 -

-

fort.
Zoroastro Gouveia. - Amaral Peixoto.
Rodrigues. - Joáo Vitaca. - A c y Medeiros. '
Sd.
Pedro Rache.
Alde Sampaio

-

.

- Jose
Antonio
de

Parecer
Rejeitada. A emenda n. 1.948, adotada, faculta o comparecimento dos miniatros á AssemblBia gara a esta prestarem informações. Ora, o projeto de inciativa do Presidente,
há, de por fBrça, interessar a um dos ministros que poderá
partioipar de sua discussão.
Abel CherSala das Comissões, 19 de Abril de 1934.
mont.
Odiion .Braga. - Pires Gayoso.

-

-

Ao art. 35 :
Substitua-se o art. 35 pelo seguinte:
As Cimaras, a requerimento de um quarto de seus membros, determinarão o comparecimento de qualquer ministro
perante elas, para prestar informações s6bre questbes, prévia e ewressamente estsbelecidas. atinentes a assuntos de
suas p a s k .
A falta de comparecimento do Ministro, sem justificação aceita pelas Camaras, importa em perda do cargo.
Sala das Sessões, 22 de Marco.de 1934.
Agammnon
Mauathües.
Arrudu Camara.
Arnaldo Bastos.
Mario
Domingues. - Humberto Moura.
Mario & A. Ramos.
Thomaz Lobo.
Osorio Borba.
Atlgwto Cavalc~nti.
Joáo Pinheiro Pilho.
Francisco & Moura.
Liberto Stb
rek.
Gtlbert Gabeira.
Vasco de Toledo.
Mario dZcc
nháres.
Guiiherme Piaster.
I. Ferreira & Souza.
Aloysio Pilho. - Guedes Nogueira.
Antbnio Pennafort.
Zoromtro Gouveia.
Ammai Peixoto.
Antonio Rodrigues.
João Vitoca.
Acyr Medeiros.
José & 56.
Pedro Rache.
Aide Sampaio.
Parecer
Rejeitada. Conservada a fndole .presidencialista do regime n8o h& por que se permitir esse diss!mulado. direito
de interpeiaçáo, peculiar aos sistemas constitucionais caracterizados por governos de imediata confiança das Camaras.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilcm
Braga.
Abel Che~mont. Pires Gayoso.

--

-

- -

- --- - - --

-

-

-

-

Ao 5 10, parte final do art. 36:
invés de "importa em crime de responsabiIidadeW,diga-se: "importa em perda do cargo".
Justif icpçbo
Renova-se a emenda 665 ao anteprojeto, apresentada
pela bancada paulista, pelos fundamentos que se contdm em
sua justificagáo.
Sala das Sessões, 21 de Março de 1934.
Chrhtiano
Machado.
Furtado de Menezes.
Polycarpo Viotti.
Carneiro de Rezende.
Levindo Coelho.
Daniet &.
Carva@o.

-

-

-

-

-

-

Parecer
Rejeitada. O cunho presidenoialista do projeto colide
com os intuitos da emenda.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 4934.
Odilon
Braga. - Abel Chermont.
P i ~ e sGayoao.

-

-

-

Ao art. 27
Acrescente-se:
". que residirem há mais de cinco anos no distrito
pelo qual forem candidatosn.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de Morais Leme.

..

-

Parecer
Rejeitada. A emenda supõe que o Deputado representa
o seu distrito eleitoral, quando na realidade Rle deve r e p r e
sentar a Nação inteira, segundo, aliás, as exigdncias de uma
teoria mais do que nunca prestigiada pelo Direito Constitucional positivo, atrav6s das oonstituições modérnas.
O distrito elege em nome-da Na~áo, Passando da teoria
para a prática, cumpre advertir que, aceita a emenda, veriamos baixar de modo consideravel o nivel intelectual dos
membros do Poder Legislativo, com o revigoramento do espirito regionalista.
Sala das Comissiies, 23 de Abril de 1934.
0,dilm

Brag-a.

- Abet Chermont. - Pires Gayoso.

-

-

Ao 5 40 do art. 31
Substitua-se pelo seguiríte:
"A inobservancia de qualquer das dispouifles dêste artigo e seus parágrafos importa a perda do mandato, que seri4
decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante regresentação de qualquer eleitor, garantida plena defesa ao hteressado. A decretação da perda do mandato acaz~etaipso
facto a gulidade do contrato a que se refere o n. i, quando
houver.
Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
Lino & Morais Leme.

-

I .

-

Parecer
Rejeitada. É por demais. severa B sanç8o q e a emenda
imsõe ao infrator dos preceitos citados.
Sala das Comissões, 23 $e Abril de '19312.
Odi(on
Braga.
Abet Chermont.
Pires Gayoso.

I :v

..

..

,

-

-

-

-

Ao art. 35
Substituir "convocarn por "convidarn.
Saia das Sossbee, 23 de Março de 1934,
Lino de M9raia Leme.

-

Parecer
Rejeitada. Não h& eonveni8ncia na çubstitilíção proposta.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdiZon
Braga. - Abel Chermont.
Pires Gayoso.

-

-

vras

-

Ao art. 40
Acrescentem-se, depois de "m8sn, as gaia"do inicio".
Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
Lino de MO-

-

-

rais Leme.

Parecer
Rejeitada. O texto emendado j& 6 de enorme clareza.
Sala das Comissões, 23 de Ahil de 1934.
Odtlon

Braga.

-

- Abel C h m o n t , - P i ~ e sGayoso.

-

N.

276

Ao art. 55
Suprima-se.
Sala das Sessões, 23 de Marco de 1934.
Mwaia Leme.

- Lino

de

Parecer
Rejeitada. A perturbaçiío habitualmente trazida, pelas
votagões de plenário. 6 elaboragiio legislativa sistematizada,
que a técnica jvfdlca mujtas vszes prepara com esmero,
obedecendo d estJlfstica definida das teorias preferidas, Juetifica, de modo pleno, a conserva~tiodo texto impugnado.
Repare-se que 81e oferece seguras garantias de aplioa@ e n8o impede a livre colaboragb dos membros do Poder
Legislativo: apenas atalha os riscos daa votações pamiais
tumultutlriair
Bala das Comissóes, ZS de Abril de 1934.
Odilon
B r a ~ a . Abet Chermont.
Pires Gcryoso.

-

.

Titulo ii

+

-

-

- Capitulo I

Acrescente-se artigo 22, § 3P Os membros das duas C&
maras, ao tomar posse, prestarao oomprsmisso, em sessiío
pública, de bem ~ p r i os
r seuá deveres.
. Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.
J . J . Seaóra.

-

-

Pareoer Rejeitada. P matéria regimental.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1931.

- Abel Chermrml. - Pires Gayosd.

B~aga.

- O,&lon

Ao art. 46, n. 1 - Redija-se do seguinte modo:
n. 1) - Decretar leis para a execução da Constituição.
Justificaçáo

Emenda de redação. Suprima-se o vocabulo completo.
A execução da Constituição não pode ser incompleta.

Essa palavra, evidentemente demasiada no texto do
projeto, poderia autorisar a suposição de que era intento
dos elaboradores da carta sonstitucional dar-lhe uma execugão incompleta, imperfeita ou parcial.
I3 fácil a correção dessa impropriedade de expressão.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1934.
AntoinEo CmeUo.
Parecer
Rejeitada. O texto vem da Constituição de 1891, muito
louvada pelo rigbr com ue foi redigida. O adjetivo impugnado refere-se d e f e t i v h da execu& dos taxbs m a t i tucionais e não 6 sua Eat&t&.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Od-n

-

Braga.

- Abel

Chermont.

-

- Pires Gauoso.

-

.

N. i560
Onde se 18 "ga~antiduplena defera

Ao art. 31 5 4
ao interessado", diga-se Ugar~t@ajcu, interessado o direito
de defesa".

Justiffi~ao
A defesa assegurada ao deputado que incidir na penalidade deve ser sempre plena e oompleta. Nem se compreende que o principio da garanti8 de defesa, em mst4ria de
tal relavancia, possa comportar restri~óes. O direito de defesa que o poder pbiblico assegura 6 rempre o da defesa
plena e completa, porqu8 de outro modo 1130 seria direito
de defeza. Ao interessado oomgete exeroiu-10 g no seu
exercicio, B que poder4 fazer uma defesa oompleta ou incompleta. Isto depende do interessado.
Sala das Sessões, 6 de Abril de 1034. Antonio CoveUo.

-

Pareoer
Rejeitada. Exatamente porqut3
defesa assegurada ao
Depctado que incidir na penalidade deve ser sempre plsns e
oompleta', 6 que nos parece conveniente manter a redaçSl0
emendada. Em se tratando de mauria poliiica, terreno propicio ao desencadear das paixões, a prudencia reoomsnda
todas as cautelas.
Sala das Cominsões, 23 de Abril de 1934. - 0,dilon
Braga.

- Abel Chermont. - Pires Gauoso.
N. 562

'

Ao art. 550

- Suprima-se:

Justif icaçho

A aprovaçao em globo-9s projetos de Cbdigos e Consolidagão de dispositivos legais, mesmo guardadas as oau-

.

telas do artigo suprimido, representa um perigo para o interhsse piiblico. Por mais autorizada que seja a procedbncia desses trabal'ios, m e l h ~ rseria no ato de votação que a
Assembldia deliberante se pronunciasse s6bre os seu3 artigos separadamente. Entretanto, a matdria 6 de ordem regimental e como tal escapa aos preceitos constitucionais.
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1938.
Antowio CoveZZo.

-

Parecer
Rejeitada pelas razões produzidas no parecer relativo 5,
emenda n. 276.
Oddon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga. - Abel Chermont. - Pires Guyoso.

-

N.

608

Aos artigos 81, 82, 83, 86 e 85 do Substitutivo Constitucional :
Substituam-se os arts. 81 e pardgrafos, 82, 83, 84 e 85
pelo seguinte :
Art. Os serviços que constituem o.dominio industrial
do Estado, a instrução superior, secundária a primtlria, a
assistencia e a higiene públicas, serão administrados por
Conselhos Antdnomos
h%. A lei ordinária regulará a constituigáo e o funcionamento dos Conselhos Autõnomos da Uniiío, dos Estados
e dos Mun icf pios, assegurada sempre a au tocomia financeira
e administrativa de tais entidades.

.

Justificação
A emenda inspira-se na Constitui~ãousuguaia, promulgada a 95 de Outubro de 1917, e na observação dos resultados colhidos oom a instituição de entidades piíblicas autônomas, na vizinha Rspúblicia.
Alberto Demicheii, em seu magnífico trabalho 'Los
Entes Autonornos", primeiro pr4mio da Faculdade de Direito
e CiBnoias Sooiafs de Monteviddu, estuda grof.i.cientemsnte
a natureza de tais drglus de desceniralizaç80 administrntiva e desenvolve considerações que oonv6m reproduzir.
Ensina o em6rito professor :
"A evoluçao econbmica do Estado havia miado um triplice problema: um problema administrativo: o do congestionamento de fungões no 6rgão executivo do Estado; um
problema politico: o do exorbitante aumento de atribuic6es
desse poder; e um problema econômico: o da incapacidade
do Estado como 6rg3o de produção industrial.
A descentralizaçcio resolve estes problemas. Do ponto
de vista administrativo. arrebata funcões ao Ekecutivo para
confia-las ás autoridades espeoializadas. Do ponto de vista
polftioo. tira do Executivo atribuições e faculdades para
dispersá-las em diversas mãos. Do ponto de vista econbmico, a descentralizagão destrói os argumefatos principais
que se tAm levantado contra a produçfio pe Estado. O primeiro deles, formulada por Leroy Bea leu, girava em
t6rno da manifesta incapacidade produtora do Estado. Falta
ao Estado - diz Aste economista - espfrito de iniciativa
VOLUMEXVII
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e espfrito'de continuidade, que constituem o segredo do
bxito na indiistria privada.
por outra parte, sendo o Estado um organismo político,
administrará suas indástrlas com mdtodos e modos polfticos
o que, fatalmente, o conduzir8 á estagnação ou ã ruina.
Com a descentralização, espumam-se estes argumentos.
O espirito de iniciativa e o esgfrito de continuidade nascem nos gestores autbnomos e, por bltimo, uma organizagão dessa natureza, têm a virtude de libertar as novas entidades pbblícas da influ@nciapolítica dos governaates e dos
m6todos burocráticos da administração.
As entidades autdnomas adquirem uma pcrsonalidade
vigorosa e nela se desperta o entusiasmo pela luta- econ6mim, a mentalidade do comerciante privado e a pslcologsa
dos negócios. Uma grande independência funcional e financeira faz com que estas entidades públicas se assimilem
em tudo ás ind6strias privadas, copíando os seus procedimentos e libertando-se, do mesmo passo, dos mbtodos burocrdticos da administragão central e da instabilidade que caPAracteriza as democracias modernas." (Obra citada
ginas 28 e 29 .)
Desta forma, o Esbdo poder& sem perigo, enlregar-sc,
á emloracão industrial e á socializaaão de certos meios de
p r o d ü ~ ,o
A instituição dos entes autbnomos, segundo ainda o
mesmo autor, ímpIica "a descentra!izaçáo por serviços" que
estabelece uma relação de direito público entre duas poss6as administrativas que, mantendo a unidade organíca e
estrutural do Estado pennih a independência funcional e
patrimonial das corpora(;ões autbnomas, sob as restrições
tutelares taxativamente enumeradas em lei.
Fixando aspectos da democracia u m a i a , o eminente
Sr. H6lio ZBbo assinata as vaniagens já colhidas com a
crioção das entidades administrativas autbnomas, in vmbis:
"Isto posto, surge a indagação: sendo produtivos tais trabalhos, não estarão reduzidos os encargos do Tesouro Nacional e elevadas suas fontes de renda? Duas ou tr8s destas
formas de administraç80, que já se denominaram de "descentraliza(lão por servigoW,provam a afirmativa. Por outro lado, chamando a si alguas serviços de utilidade geral,
não os executa o Estado a preço mais am conta que o particular? Ainda nesta hipótese, se nalguns casos a esgectativa
não correspondeu 8 reaIidade, noutros a vantagem 6 manifesta. Por úitimo, dando inde~enddnciaa tais entidades.
não se Ihes preparou melhor o caminho para as respectivas
tarefas? E agora, ainda parcialmsnte, 6 certo, responde s
experiencia, pois não devem o próprio @xitoa outra razão
o Banco da Rep1u>lica, o de Seguros, o Hipotecário e a Instrugão PIlblica, desde o infcio aqui descentralizada. Sem a
autonomía que sempre gozou não poderia, na verdade, esta,
por exemplo, ser o que 6 e ter vencido as crises que sofreu".
(A "Democracia uruguaia* - Pag. 129)
E ainda:
"Um lado simpático, todavia, apresentam todos,
o das
medidas de bem estar e previdência social que os caracterizam. Pelo seu intermddio, por exemplo, pode o Estado
executar mais facilmente algumas leis reclamadas' @eloelemento obreiro, funcionário público, ou não, tais como o re&imo das 8 boras,'~salário mfnimo, os seguros da velhice e
dos acidentes e a aposentadoria, al6m do emprdgo de parte
das rendas em benefício determinado". (ibídem-Pag
130.)

-

--

.

.

Se tiver oportunidade, como espero, de ocupar a tribuna da AssemblBia, aduzirei ainda outras considerações,
no sentido de demonstrar a convenidnola da cria~ãodos
Conselhos Aut6nomos que, no meu humilde modo de ver,
será a única forma de reorganização eficiente da administração pública no Brasil.
Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934. - Ascanio T u b i m .
Parecer
A emenda contbm matéria de considerável relevancia.
digna da atenção dos homens de Estado. Sua redução ti rigidez constitucional oferece, todavia, um grave inconveniente: o de impossibilitar, ou dificultar demasiadamente, a ajustagem da fórmula sugerida ás realidades impostas pela cxperi6ncia. i3, pois, aderindo aos intuitos da emenda que a
Comissão prefere rejeitá-la.
Odjlon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga. - dbel Chemtont. - Piws Gayoso.

-

N. 624
Art. 26 ij 10, acrescente-se no fim:
"em votação nominal ou sujeita a ratificação por escrito.
Justificqáo
A irresponsabilidade é o maior dos males dos governos
representativos e a votação não nominal corresponde B substituição da responsabilidade de cada um por uma responsabilidade coletiva, de muito inferior á soma real das responsabilidades parciais.
Fugindo aos verdadeiros princípios que a democracia
estabelece e exige, não B possivel contar com boas diregges
governamentais.
A ação do poder legislativo s6 pode ser finalizada peta
massa eleitoral. Vedar a esta o meio de fiscalização, importa
anular-lhe a maior talvez das funções políticas permanentes
que Ihes competem, qual a de acompanhar os atos dos eleitos
pelo voto.
O eleitor que não pode julgar o procedimento de quem
eleger, n8o formará juizo para escolha nas eleigões seguintes e acaba pcr transformar automaticamente o esercfcio do
voto num ato de inconsci8ncia.
Elegendo eternamente candidatos desconhecidos do mexo
onde vive, tal se dá dntre n6s e não tendo conhecimento do
modo de agir dos seus mandaarios, os eleitores de nosso País
jamais passarão de analfabetos, na cartilha politica.
O voto colétivo das AssemblBiap s6 aproveita ao domimo
momentaneo das facções, no mais 6 pernicioso á educação politica dos votantes e á, m o ~ a ldos. eleitos.
Não se alegue que existem dificuldades praticas de execução obrigatória do voto nominal. Nas disposições regimentaes
das AssemblBias toda materia sujeita B deliberação é previamente anunciada e conhecida. A simples distribuição impressa da matBria com a exigbncia da aposição do nome de deputado na ocasião' de votar ou a ratificação posterior por escrito
do seu voto afastam toda dificuldade, mesmo a de correr
atrabalhadamente nas votações, se para tanto há justificativa.
Sala das Sessões, 7 de Abril de 1934. Alüe Sampaz'o.
E . T e i x e i ~ aLeite:
Ni2o de Alvarenga.

-

-

-

Parecer
Rejeitada. A matéria deve ser regulada no Regimento
Interno da Asçembldia.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934 .. - Odilon
Braga. - Abel Chermont. - Pires Gayoso.

N. 833
58. Art . 23 - Suprima-se - na Capital da Repíiblica.
- Levi
Carneiro.

Parecer
Rejeitada. A supressão não parece justificável.
Sala das Comissõe6, 23 de Abril de' 1936. - Odilon
Abel Chermont.
Pires Gayoso.
Braga.

-

-

-

É inviol8vel a liberdade de
63. Art. 29 - Diga-se
opinião, de palavra e de voto, dos Deputados, no exercício
das suas funções. - LevC Carneiro.

Parecer
Rejeitada. O vocábulo "inviolável" possiie duas acepgões: a vulgar e a técnica. Na acepção vulgar "invio18veln, 6
"o que não pode ou não deve ser violadon e aquilo "contra
que se não pode alentar ou exercer viol&ncian. Com esta
acepção, não s6 as dos Deputados, mas todas as liberdades
constitucionais são invioláveis. Na acepção política, porem,
"inviol~velnB "o que goza da prerrogativa de não estar sujeito á ação da justiça*. (Aulete) Ora, admitida esta acepção, no caso da emenda, "invio18veIn, 6 o Deputado e não
as suas liberdades de opinião, palavra e voto. Vale dizer: o
texto assegura ao Deputado o direito de não ser responsaa
bilizado por suas opiniões, palavras e votos. Não tem, pois,
razão o Dr Pereira Braga.
r
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Oditon
Braga. - Abel Chermont.
Pires Gayoso.

.

.

-

71. Art. 35 - Substitua-se : Os Ministros de Estado não
poderão comparecer 8s sessões das Camaras e com elas se
comunicarão somente por escrito, ou pessoalmente, em conferencia com as suas comissões. - LevC Carneiro.

Parecer
Rejeitada. ConvBm permitir-se entendimento mais direto entre o Governo e a Assembléia, dess'arte pondo c6bro
a uma das criticas mais frequentemente feitas ao regime
presidencial.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.
Pires Gayoso. - Abel Chemzont.

-

S0. Art. 45 - 1 crescent.: 5 1.0 Cabe especialmente A
Camara dos Estados terificar e promover a fiei obsewancia
desta ConsLituição pelas adminístracões dos Estados e dos
municf~ios,organizando. sara êsse fim .comissões especiaís
que requisitarão as informações de que *precisem, recomendando auaisauer nrovidhncias e tomando a iniciativa do
projeto á e I& de intervenç5o federal, quando necessário.
§ 2." No primeiro mes da Sessão anual d a Gamara dos
Estados, um Deputado pelo menos de cada Estado apresentará relatório minuoioso, escrito ou oral, s6bre a observancia da Constituição Federal no Estado respectivo e s6bre as
medidas legislativas b e a sua situação possa reclamar.
LevZ Carneiro.
I

-

Parecer
Rejeitada. A emenda estabelece para os Estados um regime de fiscalização jinsuportável e incompatfvel com a autonomia que deve caqhcterlzar a forma federativa. Sua aplicação daria lugar a perigosos conflitos de autoridade.
Sala das ~omissõAs,23 de Abril de 1934. - OdiZon B r w .

- Pires Gayoso. - Abel Chemnont .
81. Art. 46

- N. 1 - Suprima-se. - Levt Carnei~o.
Parecer

Rejeitada. A supressão não se justifica. O texto vem da
Constituição de 1891.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Brwa

1

- Pires Gayoso. - Abel

-

-

Chemont.

-

82. Art. 46
N! 3
Suprima-se: e s6bre os meios de
pagá-la em vez de - e a distribuição de suas rendas, diga
da receita federal
em vez de
emissão de papel
moeda de curso forçado
diga: emissões. monetárias.

-

--

Levt Carneiro.

-

-

Parecer
Rejeitada. A Comissão julga preferfvel a forma impugnada.
Sala das Comissões, 23 da Abril de í934,
Odilon Braua.
- P i ~ e sGavoso. - AbeZ Chemnont.

-

11'. 858

-

83. Art. 46
Picresc. depois do n. 3 : 4. Autorizar
s mobilizay?ão militar,] a declaragão da guerra, as negocia-

ções de paz; aprovar 3 proclamação de guerra, ou o tratado
de paz, quando o Presidente da República o tenha feito;
5. Regular a passagem das fdrças estrangeiras pelo território nacional. - LevZ Carneiro .
1

Parecer
Rejeitada. A sanção do Presidente ci,a Zepiiblioa, no caso,
parece iniitil, pois nada o obriga a usar da autorização que a
AssemblBia Ihe tenha concedido, sem pr&ia solicitação.
AlBm disso, se vetada a lei, fbsse ela mantida pela Assemblkia, a situação do Presidente seria idêntica áquela em
que se encontra sem o direito de vbto.
. Quanto á passagem de forças estrangeiras, pelo territóiio nacional, o texto impugnado, reproduzido pela emenda número 1.948, anteriormente aceita, não impede a votação de
uma lei geral.
Mas, alem desta, parece A Comissão conveniente reservar
ao Poder Legislativo o direito de resolver o caso de passagem
de tais forças para operações de guerra, a exercer-se de cada
vez, segundo circunstancias ocasionais de dif icil previsão.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. OdZZon Braga.
- Pires Gayoso. - Abel Chermont.

-

N . 864
89. Art. 47 -4 Acresc. : eleger o Presidente da República nos oasos do art. 60. - Levl Carneiro.

Parecer
Rejeitada. Quando a Assembldia e o .Conselho elegem o
Presidente, não o fazem como Poder Legislativo e sim como
coldgio especial de representantes da NaCão e dos Estados.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Pires Gayoso. - Abel Chernumt.

N. 865
90. Art. 47 b)

- Suprima. - Levl

Carneiro.

Parecer
Rejeitada pelos fundamentos do parecer dado sbbre a
emenda n. 858.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Pires Gavoso. - Abel Chermont.
N . 873
98. h t . 51
Carneiro.

-

Suprima-se: . ou resolução.

- Levi

Parecer
Rejeitada. O designação condenada 4 de b6a t4onica brasileira.
Sala das Comissões. 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
-Pires Gayoso. - Abel Chermont.
99. Depois do art. 51, acrescente-se o seguinte artigo:
O Poder Legislativo autorizará o Presidente da RepiSblica, quando necessário, a expedir decreto, com força de
lei, Bbbre materia determinada, elaborado por Comissão té-

cnica especial. Da autorização constarão as normas fundamentais do decreto ficando este sujeito á aprovação global
da Camara competente, salvo os dispositivos que ela resolver destacar para votação separada.
Considera-se aprovado definitivamente o decreto, se as
Camaras competsntes não adotarem outra resolução na priLmi
meira sessão ordinária depois de sua publicação.
Carneiro.

-

Parecer
Rejeitada. As autorizações legislativas foram sempre
consideradas entre os mais graves males da RepilbIica.Velha
Ora, facultar-se ao Presidente da República expedir decretosZeis nada mais B do que "constitucionalizarn aquele abuso.
Aliás, o projeto 6 expresso quando proíbe que os poderes deleguem suas funç5es.- %mente nos regimes. caracterizados
por governos de confiança parlamentar seria justificável a
inovação.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon B ~ w a .
- Pires Gayoso. -AbeZ C h e m o n t .

N. 877
102. Depois do art. 56, acrescente:

Art. As Camaras não poderão aumentar as verbas da
despesa constantes da proposta orçamentária, salvo mediante redução justificada de outra verba tambdm. da dcspesa,
ou aumento, igualmente justificado, da receita. - Levi
Carneiro.
Parecer
Rejeitada. Trata-se de prática orçamentária sempre s e
guida.
Sala das Comissóes, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Pires Gayoso. AbeZ Chemnont.

-

N. 1.500

Onde convier :
Art.
A Camara dos Representantes, por lei especial,
votada por dois terços dos deputados e somente reformável
por &se nilmero, estabelecer& na primeira legislatura os
casos e a forma de destituição dos cargos eletivos.
Justificação
A cassação do mandato eletivo 6 imperativa da verdade e da moralidade do sistema representativo. Não se
pode admitir que continuem rio cargo representantes que deixaram de merecer a confianga dos seus mandantes. Faz-se
mister, apenas, evitar injustigas e abusos. Ora, sendo assim,
parece-me mais acertado a forma imperativa do que a facultativa usada no art. 133 do anteprojeto.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - Abelardo &ia.rinho.

Parecer
A emenda deixa de ser atendida porquê contém matéria
mais pertinente ao Código Eleitoral.
Sala das Comissões, 23 de Abri1 de 1934. Odilon Braga.

- Abel Chermont. - Pires Gayoso .
Art. 31,s 3"-Suprima-se.

-

.

Justificação

asse paragrafo está mal colocado. O assunto de que ele
trata, deve ser dividido e acrescentado nos capftulos correspondentes aos funcionários públicos e a Defesa Nacional.
Aliás, a parte referente aos militares, já. consta no art. 184,
paragrafo 1".
Sala das Sessõesl 6 de Abril de 1934. - Amaral Peixoto.

- Waldemar Motta. - Luiz Tirelli.
Parecer

Rejeitada. O parágrafo está bem onde se encoqtra. Deve,
porBm, ser posto de harmonia com os dispositivos idênticos a
que se refere a emenda ou, quando não, estes últimos B que
devem ser supressos.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Oduon Braga.

-Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

Aos arts. 27, 75 S 1°, 79 5 i0 - Suprima-se a palavra
"natos".
J~istificação
O Brasil tem entre os seus brasões históricos a justa
fama de pais liberal que acolhe no seu seio hospi@leiro os
homens nascidos em outras terras e que buscam a nossa
como abrigo ás suas desventuras ou na esDeranca de um
futuro mefhor
A constituição do ImpBrio consagrava a tradição brasileira fundada n5o s6 nas máximas do evangelho e nos princfpios humanitários, como entendia o Desembargador Rodrigues Sousa (Constituição potttica do Zmpkrio do Brasil, São
Luiz do Maranhão, 1867, pag. 48), mas também na mais
alta sabedoria polftica.
A monarquia foi sinceramente liberal. O Imperador a
os estadistas que o rodeavam nunca viram perigos na cooperação estrangeira, entregando cargos elevados em todos os
ramos da administração a brasileiros naturalizados. Não nos
esqueçamos que Barroso e Inhaúma, glória e orgulho da
Marinha brasileira, o senador Veruueiro e o velho Abaet6,
grandes entre os nossos maiores homens da govêrno, não
tinham tido berço em terra brasileira.
A constituig80 republicana de 1891 continuou a linha
tragada pelos nossos antepassados, fazendo timbre em alargar as conquistas do espfrito liberal e abater as barreiras de
separaçiio entre brasileiros natos e naturalizados.

.

No preambulo da Constituição argentina se havia dito
que ela era feita "para todos 10s hombres de2 mundo que
quieram habitar e1 sue10 argentino". Na nossa Carta de 91,
não existe esta afirmação liminar, mas, d~ fato, ela assegura aos estrangeiros os mesmos direitos civis que aos
nacionais e, quanto aos direitos polfticos, restringe ao minimo a distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
Com efeito, conforme acentua Barbalho, as limitações'
constituc;ionais postas ao gozo de direitos polfticos pelos estrangeiros que se têm naturalizado são muito poucas, porquanto os naturalizados gozam de quasi todos os direitos
polfticos, podendo exercer quaisquer cargos ou mandatos,
com exceção dos de Presidente e Vice-presidente da RepiLblica (Comentários, arg. 68 in verbis cidadãos brasileiros).
No novo continente, liberal e progressista, o Brasil republicano não faria figura recomendável divorciando-se da
orientação seguida até a revo2uçáo de Outubro de 1930, para
fixar nas páginas da nova Constituicão medidas de desconfiança inspiradas por sentimentos jacobinos, que conthm perigosos germes de desagregacão da sociedade humana.
A doutrina inspirada por Sieyes desde a Constituinte
francesa de 1789, se conservou nas reformas da Constituição de 1848 e a de 1875, e ningu6m se lembrou de diminuiIa em liberalidade, nem mesmo na Bélgica, em 1831; Itália,
1848; Reich germanico, 1919; República austrfaca, 1920;
Pol&nia, 1921; Estdnia, 1920; LeUnia, 1922; Lituania, 1922.
Todos os paises acima, inclusive a R&%ia Soviética e
as repúblicas americanas, não fixaram nas páginas de suas
constituições princfpios chauvinistras pois seria mostrar ao
mundo uma tendência retrógrada e perigosa.
Na Alemanha, Hitler, o fuehrer admirável, não B alemão de nascimento. Na Itália, se me não engano, o Sub-Secretário do Estado dos Neg6cios do Exterior, 6 estrangeiro
naturalizado.
É natural que o Brasil seja exigente e mesmo bastante
exigente para conceder a nacionalidade ao estrangeiro domiciliado no Brasil. Mas uma vez concedida esta que desaparecam as diferencas e que o brasileiro de adoção seja conDanieL
siderado real e sinceramente cidadão brasileiro.
de Ca;walho.

-

Parecer
Rejeitada. A emenda obedece a um pensamento elevado
e generoso; mas está em desac6rdo com o "espírito do tempon,
que insufla novos e vigorosos alentos ao sentimento de naciomlismo, em alguns paises marcado de surpreendentes preocupações racistas. É de b6a prudência que nos acautelemos.
Rala da6 Comissões, 23 de Abril de 1934. - Abel Chermont. - Pires Gayoso. - Odilon Braga, vencido em parte.
Ao art. 50; 5 2O: Suprimam-se as palavras "como Iei".
Justificaçbo
Todo o projeto de lei, depois de aprovado pelas Camaras

6 enviado "como lein ao Presidente da República. O que se

quer dizer é que o Presidente não poderá vetar duas vezes
a mesma lei; para isso basta a supressão proposta.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1931. - Lino de Moraes
Leme.

Parecer
Rejeitada. O inciso que se condena clareia bem o texto,
evitando a interpretação a que alude a emenda. Sem ele poderia haver dúvida.
Sala das Comissões, 23 de Abri1 de 1934. - Odilon Braga.

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.
N. 1.113

Ao art. 50, § 4P Substitua-se "e esta o publicará, convooando", por: "e esta, publicando-o, convocarán.
JustificaçiZo

Mera emenda de redação.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Lino de Moraes

Leme.

Parecer
Rejeitada. A inversão proposta alteraria o sentido do dispositivo.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. 0diion Braga.

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

Acrescente-se á parte final do art. 36:
.. tamijem assim considerados os estudantes universitários.

.

Vitoriosa a representação profissional na Constituição
que se está votando, não 6 possfvel dela retirar a classe
universithria. Trata-se de um dos maiores grupos dos mais
homogêneos existentes no pais. Em todos os movimentos
nacionais os estudantes dos cursos superiores são sempre os
primeiros, os mais entusiastas e os mais decididos na defesa das id6ias em discussão, quer no cen6rio politíco, quer
no social. De tal sorte, B indesculpácvel omitir-se a participação dos universitários na representação classista adotada
pela Constituição. E B para que essa representação fique
bem definida e clara, que apresentamos a emenda acima.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934. - Luiz Sucupira.
Arruda Camara.
Agamemnon Magalhães. - Lino Ma-

chado: - iüagalhães de Almeida. - Costa Fernandes. Pontes Vieira. - Leão Sampaio. - Humberto Moura. Leandro Pinheiro. - Francisco Rocha. - Lacerda Werneck. - Prisco Paraiso. - Leoncio Galrão. - Manoel Nov,aes. - E . Pereira Carneiro. - F . Magalhães Netto.

Parecer
Rejeitada. O estudante não exerce profissgo alguma, salvo excepcionalmente quando trabalha para se manter. Neste
caso estar6 enquadrado no circulo da profissão que exerça.
Como estudante propriamente dito o que na realidade faz 6
preparar-se para certa atividade profissional.
Sala das Comissões, 2 3 de Abril de 1934. - Odilon Bragn.
AbeZ Chermont. - Pires Gayoso .

-

Titulo 11 - Do Poder Legislativo:
Par. 3O - Suprimam-se as palavras b
Ao art. 26
fine
"e aprovadss por maioria absolutan.

-

-

Justificaçbo

Como está redigida a proposi~ão dever-se-á entender
que as reformas regimentais se incluem entre as exceções
previstas no Par. i0 do mesmo art. 26, nas quais se admitem v o w õ e s sem a presenga da maioria absoluta dos membros da Camara. De feito, a "aprovação por maioria sbsolufa" ou se refere aos presentes ou á totalidade da Camara, exigindo-se neste, úitimo caso que a favor da refor' ma vote mais de metade dos deputados. Absurda esta ú1tima interpretrrção, resta apenas a primeira, isto é, as reformas regimentais podem fazer-se com a presença da décima parte dos membros da Camara, quorum mfnimo estabelecido para o funcionamento pelo mesmo art. 26.
Assim, parscendo á primeira vista estabelecer uma exigência a maior para as reformas regimentais, cerca-las de
garantias especiais, o que fez realmente o substitutivo foi
pb-Ias ao alcance da ddcima parte dos membros da Camars,
á mercê de uma insignificante minoria.
Com a supressão da referência 6 aprovagão, ficará de
p6 a exigência da presença da maioria absoluta para as
vota~ões,reguladas pela disposição geral do par. iO, bem
como as garantias especiais consubstanciadas na obrigagão
de impressão prévia da proposta e discussão em dois dias.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fabio S o d ~ t f .
Parecer
Rejeitada. O quorum da decima parte 6 estabelecido para

o funcionamento da Assembléia e não para que esta delibere.
As deliberações obedecem-ao disposto no 3 iO-do .mesmo ar-

-

tigo. A exigência da maioria absoluta 6 entao justihcada.
SaIa das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon Braga.
Abel Chermoqt. - Pires Gayoso.

-

N. 1.302

Tftulo 11

- Capitulo I

Art. 30. Acrescente-se S 2
' 0 Deputado preso em
flagrante poderá optar pelo julgamento independente de audiência da Camara".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1936. - Benrique
Dodsworth.
J . 3. Seabra.

-

Parecer
Rejeitada. A imunidade 6 assegurada ao deputado em
razão de seu mandato, não se lhe deve permitir abrir mão
dela. Se prefere ser julgado independentemente de audiencia
da Assembldia, poderá renunciar ao mandato.
Odilon Braga.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

N . 1.304

- Capftulo I

Título I1

-

Acrescentar ao art. 31. .i 3" depois de "ou reforma"
"reservan.
J. J . Seabra.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

- l i ~ n r i q t ~Dodsworth.
e

Parecer
Rejeitada. A emenda não procede. Reserva é o estado a
que se recolhe o militar atingido pela reforma. Passa da
ativa para a reserva. Prevista a reforma, incluída se acha a
reserva. Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon Braga. ,

-AbeZ Chermont. - Pires Gayoso.

-

h'. 1.305

Tftulo I1

- Capitulo I

Acrescente-se ao $ 1" do art. 34: "respeitadas as atribuições do Poder Judiciario".
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
J. J . Seabra.

-

- R ~ n r I g u eDodsworth.

Parecer
DesnecessArio -o acrescimo. O inquérito parlamertar não
poder& jamais colidir com as atribuições do Poder JuriioiBrio, pois, h&de ser sempre uma peça de investigação e nunca
de julgamento.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.

- Abel Chemont. - Pires Gayoso.
N . 1.312

Titulo I1

- Capitulo IV

-

Art. 46
letra d ) Acrescente-se: depois de aposentadorias : "jubilações, reservasn.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Henrique Dods-

worth.

-J.

J . Seabra.

Parecer
Rejeitada. A jubilngão é uma forma de aposentadoria.

Reserva 6 o estado em que fica o militar reformado.
Sala das'Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.
A bel Chermont
Pires Gayoso

-

.-

.

-

Titulo iI

- Capitulo V

Art. 50, § 5" - Suprima-se.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Henrique Do&worth. - 3. 3. Seabra.
Parecer
Rejeitada. O texto, cuja supressão se pede, vem da Comtituição de 1891. Contem fórmula que integra a solenidade
da lei.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
- Abel Chermont. - Pires Gayoso.
Titulo iI

- Capitulo V

Art. 51 - Suprima-se o final a partir de "usandow.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Eenrique Dodsw ~ t h. J . I. Seabra.
Parecer
Rejeitada pelo fundamento do parecer dado s6bre a ernenda n. 1.316.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Brwa.
Abel C h e m o n t .
Pires Gayoso.

-

-

N. 1.318
Titulo 11

- Capitulo V

Art. 55 - Suprimam-se as palavras: "e de consolidação de dispositivos legais".
Sala da%-sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique Dodsworth.
J . J . Seabra.

-

-

Parecer
Rejeitada. A supressão não se justifica pois, não obstante
viver a consolidagão da vigencia dos textos que rearticula e
agrupa sua aprovaçgo global pela AssemblBia dispensará remissões incomodas, facilitando a aplicação judicial das leis.
Sa!a das Comissões, 23 de Abril de i934.
Odilon Braga.
- Abel Chermont. - Pires Gayoso.

-

Ao art. 30, 3 1"
mentos tomados*.

- Suprima-se

a frase: "e dos depoi-

Justificação

0 s depoimentos tomados por ocasião da Iavratura do
auto de prisão em flagrante, já constam do auto respectivo.
O conhecimento do auto importa no desses depoimentos. Fa-

lar-se em remessa "do auto e dos depoimentos tomados",
pode dar lugar a que se pretenda mandar Camara depoimentos outros, não incluídos no auto referido.
No entanto, o que convem e o que se pretende, 6 dar tí
Camara ciência, pura e simplesmente, do auto de prisão em
flagrante.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Pereira Lira.
Parecer
Rejeitada. 0s depoimentos são essenciais 6 classificação
do crime, indispe~@elao julgamento da sua afiançabilidade.
Sala das Comissoes, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.
Abel Chermont:
Pires Gayoso.

-

-

Ao artigo 32:
Em lugar de "renuncianten, diga-se "tendo renunciadon.
Justific~do

Melhor redação.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

- Pereira Lira.

Parecer
Rejeitada. A emenda prejudica a eufonia do texto contudo, poderá ser renovada ao tratar-se de redação final.
Abel
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Cl~ermont. Odilon Braga.
Pires Gauoso.

-

-

-

N . 1.438

Ao artigo 44:
"geculiarmenten.

Substitua-se

.

"discriminadamente* por

Justificação

A expressão usada no texto @o 6 das mais felizes.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lira.

-

Parecer
Rejeitada. A emenda restinge a aplicação do dispositivo. Todavia poderá ser renovada ao discutir-se a redação
final.
Õ ~ de
S , Abril de 1934. - Abel
Sala das C O ~ ~ S S 23
Odilon Braga. - Pires Gayoso.
Chermont.

-

Ao arligo 46 n. 1 : Suprimir a palavra "oompletan.
Justificaçáo

O adjetivo está sobrando no testo.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

- Pereira Lira.

Parecer
Rejeitada pelo fundamento do parecer dado sobre a
emenda 561.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Abel

Chermont.

- Odiion Braga. - Pires Gayoso.

Onde convier :
Art.
O mandato profissional, como o político, se entenderá conferido para fins de interesse geral, pela coordenagão e colaboragão recíprgca de todas as atividades representadas.
Sala das Sessões, 1 3 de Abril de 1934. - Abelardo Marinho.
Justificação

Contra a escolha de deputados pelos que trabalham
e produzem, organizado sde a d r d o com as suas atividades
profissionais, tem sido alegado gue os representantes assim
ele~tosserão levados a defender os interesses da s u ã profissão ou classe, ae preferemia aos da coletividade. O argumento, se, s6 por si bastasse, poderia ser invocado também
em relagão aos partidos politicos.
A medida constante da emenda tem por fim infundir
em todos, eleitores e eleitos, a conciencia da verdadeira Mnalidade do mandato eletivo.
Parecer
Rejeitada. Trata-se de uma simples declriraciio de princípio que se não justifica num Código de preceitos positivos.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Abel
Chermont.
Odilon Braga. - Pires Gayoso.

-

-

Onde convier :
Cada Estado terá um Conselho Estadual, Eom organizbgão e finalidades análogas ás do Conselho Federal no que
fSr aplicáveI.
a ) a Constituição do Estado fixar8 o número de msmbros do Conselho Estadual;
b ) o Conselho Estadual será eleito pelos Municípios, por
sufrágio indireto,-secreto e igual.
Justificação

ipresente emenda é reprodugão literal de outra que
fizemos figurar na discussão do anteprojeto. Então, disse'mos, fundamentando-a :
Para. justificar a necessidade das medidas propostas nas
quatro emendas acima, relativas á instituição do Conselhc
Federal e, á sua semelhanga, a dos Conselhos Estaduais, jolgamos suficiente transcrever, apenas, alguns trechos do

discurso pronunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura, o
major Juarez Tkvora, na Sessão de 18 de Dezembro zlltimo,
da Assembldia Nacional Constituinte.
Dissertando s6bre alguns "pontos básicosn que poderiam ser tomados "como normas de ordem geral, das qusis
decorreriam todos os princfpios de natsreza restritan, S. Ex.
teve oportunidade de assim se manifestar:
"Distribuição das funções governamentais entre
os três poderes limitados, aut6nomos e harmônicos
o executivo, o legislativo e o judiciário - aseistidos e coordenados pela ação moderadora de um Conselho Supremo, com funções simultaneamente cxecutivas, legislativas e judiciais, "
Demorar-me-ei, Sr. Presidente, muito pouco na
explanação com que deveria fundamentar esta norma
aquf proposta. Apenas, ~ e d i r e iaos Srs. Constituintes
que meditem um tanto na existência real da harmonia e independkncia dos poderes, entre o que se repartira na Constituição de 91, á soberania nacional.
Uma vez que não havia um poder supremo, que impedisse, na hora oportuna, que um dhles - via de
pudesse açambarcar as atribuiregra o Executivo
~ õ e sconfiadas aos demais, como consequência da
grande sbma de atribuições, que seria confiada a esse
órgão, justo 6 que se lhe desse o instnr.mentonecessArio para exercitá-lo, e esse instrumento não poderia
deixar de ter as faculdades legislativau, executivas e
judiciárias que, em consequencia, aquf seriam atribuidas. "

-

-

E continuando :

"O segundo motivo de fracasso da obra administrativa da República de 91 foi, seguramente - e asto
ainda em escala maior do que o primeiro - a falta
absoluta de continuidade na solução dos problemas
postos deficientemente em equapão pesos Ministros
das diferentes pastas. A questiio se agravou porqu6,
ao lado de uma iniciativa deficiente, nunca podemos,
ao menos, leva-la ate o fim. Cada governo que ocupava a cadeira presidencial timbravn - esta era a regra - em contrariar o sentido da solução começada
para orientá-lo, muitas vezes, em direção inteiramente oposta. (Muito bem.)
Por isso, pedia a adoção de uma norma como esta:
"Criação de um Conselho Federal, órgão Supremo de supervisão polftico-administrativa do
conjunto governamental do pais, com as missões
preeminentes de:a) coordenar e garantir o funcionamento autbnomo e harmônico dos trhs poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário -deutro da alçada federal; b ) estabelecer e garantir a
cooperação racional desses três poderes federaig
com os poderes homólogos estaduais, através de
solu~õesgerais preestabelecidas, de acordo com
as realidades nacionais; c) assegurar a continuidade da -administra~ãopública atrav8s da transitoriedade dos governos republicanos; d ) garan-

tir efetivamente o equiIíbrio federativo outróra
assegu~ado pelo Senado ou Camara dos Deputados.
a) Constitui~ão igualitária dêste Conselho,
por um representante de cada unidade federativa, excluída a interferência de quaisqiier outros
elementos estranhos a essa representação, pelo
menos para o efeito de voto; b ) obrigatoriedade
de tomar deliberações sómente em sesslo conjunta de seus membros, a ~ n d aque, para efeito
de estudos, possa ser dividido em comissões especiais; c) função deliberativa em relacãa 6s
atribuições fundamentais acima espeeificadas;
d) duração do mandato de oeus membros por três
períodos governamentais, fazendo-se a sua renovagão pelo terço ou pelo quarton.
Sr. Presidente, V. Ex. verá, certamente, que,
organizado assim um Conselho Supremo ou um Conselho Federal, ninguém ter& o direito de reclamar.
periclite o equilíbrio federativo pela falta do Senado,
gorqutl Bste se acha instituido como 6rgiio eminentemente igualitário, composto de apenas um representante por Estado, munido de atribuigões m e si30
muito mais importantes do que as do antigo Senado,
e, ainda, tendo a faculdade de resolver, niio em camaras especializadas, porqut3
tambdm quero ter
o desassombro, embora niio agradtível de dizer, posto
que sem a intenc8o de melindrar a quem quer que
dividir o Conselho em camaras espeoializaseja
das significar8
ningugrn se iluda
dar as camissbes mais importantes aos Estados que pesarem
politicamente na balanga dos destinos do pais, e excluir, portanto, das deliberacões fundamentais, do Conselho, os pequenos Estados m j a representag80, ai dentro, não traduz, de fato, uma forca política respei-

-

-

-

-

tável.

A duraggo do mandato, por três perfodos governamentais, proposta neste tese, para o Conselho Supremo, 6 uma garantia, 8fim de que os seus membros n8o possam ser influenciados pela probabilidade
de um presidente fazer o seu sucessor".

Mais adiante, a propósito das restrições a impor B autonomia dos Estados, acrescentou, ainda, o digno Sr. Ministro
da Agricultura :
a necessária intervenção coordenadora do Conselho
Federal no seu ambito político-administrativo. Preconizo essa interferemia indispensável do Conselho
Supremo ou do Conselho Federal na órbita de premogativas do Estado, porqu4 conheço, por experitlncia
própria, a mons~uosidade.que 6 administrar sem um
entendimento útil, racionalizador das salugões gue n8a
podem paralizar de chdfre, dentro da algada federal,
tornando-a estanque, impedindo-a de ter um prolongamento imprecindfvel, que aloanoe stB i3 esfera restrita dos Estados.
VOLUMEXWI
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Por uma imposição, apenas de ordem racionalizadora, é preciso que as soluções de natureza comum,
adotadas pelo Governo Federal, tenham um desdobra,mento harmdnico dentro da esfera estadual.
E, continuando, ainda na mesma ordem de idéias:

julgo uma necessidade os Estados criarem tambem,
dentro do seu organismo político, administrativo um
outro Conselho, garantidor da execução progressiva,
racional, coordenada, das solugões restritas aos seus
interêsses e outras, de especialização ainda maior, de
restrições quasi que absolutas, impostas pela esfera
de atividade municipal, isto é, um órgão que controle
essas atriD~içÕ0saté hoje conieridas. no regime revoluoionário, ás chamadas diretorias municipais."
Em relação aos Estados, prevalecem, sem dúvida, as razões que justificam a criw8o do Cqnselho Federal, chamado
Supremo no anteprojeto, e cwas finalidades vem discriminadas no art. 68. A composição do Conselho Estadual não
poderíl obedecer, estritamente, ás normas observadas no tocante ao Conselho Federal, em face do avultado namero de
municioios.
A Constituifio dos Estados fixará. o número de conselheiros que ser80 eleitos pelos munioipios, rnedisnte sufrágio indireto e sistema proporcional.
Abeia~doMaSala das Seasfies, i 3 de Abril de 1984.
rfnho.

-

Parecer
Rejeitndn. Embora louvando os intuitos da emenda,
parece 6 ComíaaEo, que se deve deixar aos Estados. a livre
deoisilo da matdria. Uma das oonsider&veis vantsgens, esta
de ordem cientifioa, do regime federativo 6 exatamente a
de possibilitar a experimentaçiio polftica, com restrição do
oampo em que se faz.
SnIa daa Comissões,, 23 de Abril de 1934.
Abet
Chemnont.
Odiion Braga.
Pires Gayoso.

-

-

N.

-

1.508

Onde convier :
I

Fica instituido o Conselho Federal para o fim de:
a) coordenar e garantir o funcionamento autanomo e
harmonico dos tres poderes - executivo, legislativo e judiciário - dentro da alçada federal;
b ) estabelecer e garantir a cooperagão racíonal desses
tres poderes federais com os poderes homólogos estaduais
e municipais;
,C) .assegurar a continuidede da administraçtlo piliblica,
atravds da tranzitoriedade dos governos republioanos;
: d ) ,garantir, efetivamente, o equilibrio das relações federativas.

iO, o Conselho Federal ter& constituição igualitaria, á
razão de um representante para cada unidade iederada.
2O, o mandato dos membros do Conselho Federal corres~onderáa tres Deriodos f?overnamentais
e ser6 renovado
pelõ terço;
3O, as deliberacões do Conselho s6 poderão ser tomadas
em sessão conjunta dos seus membros; contudo, para efeito
de estudos. o conselho ~ o d e r aser divídido em comissões
especiais.
'

Justificação

Essas emendas foram apresentadas na discussão do anteprojeto. Para fundamenta-las, pedimos que se leia a justificaç2o da emenda seguinte, relativa criação de 6rgãos estaduais semelhantes ao Conselho Federal.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934. - A b e W o
Marinho.
Parecer
Rejeitada. A emenda n. 1.949, aceita pela Comissão,
'atinge o máximo a que se poder8 chegar, dentro do sistema de nossas instituições constitucionais, em materia de
coordenação de poderes. Passar dalf 6, em verdade, criar
um poder colegiado Único, de vialibilidade muito problem8tica num pais, como o Brasil, extenso, heterogbneo e retardado, no qual especialmente se reclama a prhtica de governos unipessoais e de grande energia realizadora. Ora, os
governos do tipo colegiado niio mais satisfazem, nos dias
que correm, nem mesmo ás necessidades dos pequenos pafses. O Uruguai acaba de abandon8-10 e a Sufça, por seus
homens eminentes, cogita de fazer outrotanto.
Abet
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Chernzont.
Odilon B~aga. Pires Gavoso.

-

-

-

Onde oonvfer :
O candidato 8 ~ w o ~ I ~nou mandato
G ~ ~ o legialatfvo ser8 considerado reeleito se, na nova eleição, tiver
obtido, em relação ao eleitorado que compareceu ao pleitd,
percentagem de votos mais elevada do que na eleição anterior.
Para o c8lculo determinado neste artigo, secão
computados, apenas, os votos validos.
Art.

Justificaçlio

Ao lado de inconvanientes .notórios, a reelei~ão do
Deputado oferece vantagens incontest6veis. Somente útil
poder8 ser a recondugão, no mandato, do representante que
cumpriu o seu dever com oapaoidade, esfbrço .e proveito
gara a coletividade. Mas, decerto n8o se negará a possibili:dade de, ,com os olhos fitos ?a nova ,eleiqgo, o Deputado subordinar os interêsses gerau ao da sua olientela .eleitoral.

A emenda, dificultando um pouco a reeleição, visa ooqe-

guir que essa signifique sempre um crescimento da opinii30
favorável ao candidato.
Sala das Sessões, 13 de Abril de 1934.
ABelaTdO
Marinho.

-

Parecer
Rejeitada. A eleição não se faz em proveito do candidato e sim do povo que o sufraga. A emenda parte do pressuposto contrário. Equivale a uma injusta restrição do direito que tem o povo de escolher os seus representantes.
Abel
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

Cheont.

- OdiLon Braga. - Pires Gcyoso.

-

Inclua-se onde convier o seguinte capitulo, com esta ou
outra redação:
Dos colégios ekitorais
Art. Todos os municfpios elegerão pelo ei~temado voto
direto, agual e secreto de seu eleitorado, inscrito na forma
da lei, um col6gio eleitoral relativo a cada um deles, que vigorará durante o periodo de quatro anos.
5 1.0 Os col6gios eleitorais se constituirão de tantos
membros quantos indicar o número que expresse a populaqão
de cada municfpio respectivo dividido por quinhentos.
5 2.0 Para efeito da eleição dos coldgios eleitorais os munioipios poderão ser divididos, conforme a lei determinar,
tendo-se em vista a sua população, em diversos distritos ou
circunscrições entre os quaie serão divididas propomionaimente parcelas do número de representantes ouja suma d e
verá constituir o ool6gio eleitoral.
Art, 3 da competenoia dos m16gios eleitoi?sis mibstituir nas respectiv- sedes o eleitorado dos municfpios em tôda
eleiçiio, salvo quando 9e tratar do preenchimento de cargo0
eletivos da esfera municipal que ser80 por ble diretamente
escolhidos.
Art. A b i eleitoral deverá e8talielemr as normas relativas a eleição para renovamento dos col6glos eleitorais, bem,
como para o prwenchimento das vagas, que se forem verifi'oando, de modo que possa o n b r o dos eleitores de cada
um deles estar mmpleto sempre que fbr chamado a comparecer 6s urruas.
Art. Os wI6gios eleitorais s6 podem ser oonstituidos por
ebitores que residam nos respwtivori municípios.
ht.Em todo o sistema de elei~ãoserá respeitada a representação das minorim oonforme determinar o código ebitoraI.
Justi7icação

Com aigumas alteraçb8s aqui renovo a emenda que tive
ensejo de apresentar. ao ante-projeto sob v número 1.213.
Um doa grandes defeitos da leielg80 em nosso pafz reside na
falta de oultura que e0 verifica úom relaglo a maioria dos
nossoa eleitome, maxime aom oa do interior. Quasiignorantes,

para não dizer, simplesmente, ignorantes, por6m obrigbdos a
votar, fazem-no inconcientemente porque em absoluto não Wnhecem os candidatos nem ha motivos que os conduzam a p r e
ferencia por um ou outro. E por isto seguem necessáriamente
a indicação do seu chele de quem rembem a oddula para
depor nas u m com todos os aparatos do voto secreto. Se
&se eleitorado em grande parte não dispõe de elementos para
guiár-10s na escolha de nomes de pessoas a quem não conhece,
não se verificará fato semelhante quando se tratar de eleições
para o preenchimento de cargos eletivos municipais, visto
mmo, em t
a
l caso, os candidatos são pessoas suas mais ou
menos cunhecidas e sdbre os quais poderá formar juizo que
leve á pmfer~noiapor qualquer deles. O mesmo se dar&com
referenoia A formagáo do ool6gio eIeitora1 que ficará constituindo uma esp6oie de eleitorado de eçcol, a quem se deverá
a!ribuir capaoidade, embora que relativa, para saber votar
I~wemente.
Saia das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Leão SampaZo.
Parecer
Rejeitada

.A

emenda oferece

considerável interesse,

mas colide com a sistemática essencial e do projeto. baseado
sobre o voto direto.
Sala das Comissóes, 23 de Abril de 1934,
Chermont.
Odilon Braga.
Pires Gayoso.

-

-

- Abet

Ar& 28. ELeclUa-se: "Os Deputados n2ío receberão ajuda
de susto e nem subsidio do Tesouro Público, sendo o exeroioio do mandato considerado como serviço relevante B Patriaw.
Partígrafo b i c o . 0 s Deputados terão passagem livre em
todas as estradas be ferro e servigos de navegação, da Uniito
ou dos Estados.
EtzvalcEo Lodi.
Sala das Sessdes, 12 de Abril de 1934.
Walter James Gosling.
E.
Tebeira Leite.
Milton
CarvuZho. Joao Pinheiro.

-

-

- -

-

-

.A emenda visa atrair para o Parlamento os grandes cida,
dãos da Rep@Iica, a coborto dos npbdos da opinilio pilblica,
que ainda hoje. entreve no candidato ,a Deputado wh simplea
conquistador de bom emprego.
Sem subsidio e nem ajuda de custo, pderemos ter um
Congresso independente e de real autoridade moral, onde todos
se reveearão no cum~rirnenbsagrado de seus deveres cfvicos.
Euvaldo Lodi.
Parecer

Rejeitada. Nas democracias o suhsfdio 6 uma garantia de
representacão popular. A gratuidade proposta pela empnda engendrar8 uma repreer~tação de fndole plutocratica.
Sómente os abastados poderiam aceitar o mandato de deputado. Nos pequenos países. de ftíneis vias de tracsport.~~.
torna-se possivel o que propõe a emenda porque o representante do povo pode cumular o sxarcf~:io dr? mandato ccm
seus interbases profissionais. Entre nbs isto n2lo aoonteoe,

sendo o deputado coagido a deslocar-se dos seus oentroa de
atividade para a Capital Federal. Aqui, o. sub~íiiio,alem da
justificável, 6 garantia de uma independente atuaçàa oariamantar.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - AbeZ
Chermont.

- Odzlon Braga. - Pires Cayouu.

Acrescente-se onde convier :
A Assembldia Nacional renovar-se-á completamente em
cada legislatura, sendo vedada a reelleição dos Deputados eleitos pelo povo GU pelas associações profissionais.
Justifica~iio
' O profissionalismo ou, melhor, o parasitismo polftico,
nascido da conservação indefinida de homens em cargos polfticos eletivos, por indicação dos govêrnos ou dos partidos polfticos governamentais, constituiu um dos maiores escandalos
que a revoluçãci de 1930, pretendeu destruir. É preciso evitá-lo de qualquer maneira. S6 há um argumento de que lançam mão os que não aplaudem esta medida moralizadora: os
grandes homens, os grandes parlamentares, fioariam inhibidos
de continuar a prestar os seus serviços íí Nação. Não 6 razoável; há inurneros setores na administração pública do pais
que necessitam da colaboração dos expoentes da cultura nacional.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1933.
João Pinheiro
Fzlho.
Euvaldo Lodi.
Rocha Faria.
Pedt-o Rache.
3fm.o de A. Ramos.
A. Siciliano.
Milton Carvalho.
E. Teixcira Leite.

-

-

-

-

-

-

Parecer
Rejeitada pelos mesmos fundamentos do pargcer dado
sob a emenda n. 1517.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - AbeZ
Cherírbont.

- Odilon Rracjo. - Pires

Gayoso.

Ao ap. V, do tit. 11:
Onde couber:
"Sempre que for votada uma lui especia! favonecendo determinada pessoa, grupo de pessoas ou região, estende-se 61a
a todas as que estiverem ,em igualdade de condições".
A emenda se justifica por si m e s a . Consagra a igualdade de todos perante a lei, e traduz a perfeita democracia.
Sala das Sessões da AssembIBia Nacional Constituinte, 12
de Abril de 1934.
J. Ferreira de Souza .- Alberto Roselli.

-

Parecer
Rejeitada. A emenda restinge a amplitude que deve ter
o Poder Legislativo. Se fosse aprovada, 8ste pão poderia
votar leis especiais, atendendo a circunstanclas que ihe
pareçam relevantes.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Abel
Chermont . --Odilon Braga .
Pires Uayoao .

-

-

,

Onde convier:
"O titular de qualquer cargo público eletivo, eleito sob
uma IegenCla partidária que, no decurso da função, se desligar
do eeu partido ou for dele excluido por 2 terços dos votos
do seu congresso geral, perderá o cargo, bastando, para tal
fim, uma comunicação do poder competente no partido ao
Presidente d a Assembléia."
Trata-se de uma medida de moralidade política. De
moralidade e de educação.
Preciwmsõ criar o espírito grupal, disciplinando-o e
punindo as suas i n f r a ç k .
Um partido é sempre o represenbllte de uma certa ordem
de idbas. Guia-o um programa, o línico elemento oferecido
ao julgamento eleitoral. Assim, o eleitorado não escolhe pr6piamente os candidatos em vista do seu valor oi: da sua sim,
patia pessoais. Mas, tendo e m vista a recomendação partidária e as idéas em que ela se inspira.
Se o eleito se desliga da corporação assim organizada e
á sombra d a qual foi escolhido, não corresponde mais á
vontade presumida das votantes.
A renúncia é um imperativo de ordem moral. Mas, infelizmente, nem sempre B possfvel contar com esse gesto.
O moderno dimito público tende para o reconhecimento
dos partidos, =sim raoionalizando as lutas eleitorais, a exemplo do que há muito se faz nos Elstados Unidos.. Kelsen,
aplaudindo essa orientação, que é da Tchecoslováqura, chega
a chamar o Estado moderno & "Estado de partido" (Part e e n s h t ) , no seu Vom Wesen und Wort der Democratie.
Emile Veysaet lamenta não tenha a França a mesma lei.
i
E dentro d&se espfrito a emenda se impbe.
Sala das Sessões, 1 2 de Abril de 1934. - J. Ferreira de
Souza.
Parece;.
Rejeitada. A matéria ficará melhor no Cbdigo Eleitoral.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. 2 dbel
Chemont. - Odilon Brada.
Pires Gayoso.

-

N.

1.943

Acrescente-se onde convier:
Um grupo de mil eleitores poder6 ter a iniciativa das
leis por peticão devidamente assinada pelos mesmos e com
as firmas reconhecidas, tendo o primeiro signatário o direito de defender o projeto A Camara a qual for apresentado. Sem ter, todavia, direito de voto.
ParAgrafo único. O mesmo direito de iniciativa é assegurado a todas as classes sindicalizadas sobre assuntos que
lhe sejam pertinentes.
A presente emenda, embora represente uma novidade
no nosso sistema constitucional, tem dado os melhores re-

sultados na Bolívia, na China, na Alemanha e em outros
povos. Sbbre &se assunto Kong na sua obra "Os cinco pode dar efetividade aos direitos primordiais do povo, entre
deres do Estado", mostra a eecessidade premente dos povos
os quais o de fazer diretamente as suas próprias leis.
Sala das Sessaes, 13 de Abril de i934. - W&nzar
Motta.

Parecer
Rejeitada. O direito de iniciativa legislativa quando
concedido ao povo tarna-se plat6nico. O projeto de lei,
apoiado por mil eleitores, ter& sempre o apdio de 'iam
deputado, que o conduzirá á assembldia, salvo se contiver
matéria de viabilidade muito duvidosa. Ora, verifíosda esta
hipótese, pouco adiantaria que tivesse direto íngresso ao
Poder Legislativo.
Bala das Comissões, 23 de Abril de 11134.
AbeZ

..

Chermont.

- Odilon Braga. - P+es

Gayoso,

-

Emendas prejudicadas por estarem em colisão com as
emendas ns. 1.948 e 1.949, anteriormente aprovadas:
Art. 22. Substitua-se: *O Poder Legislativo 6 exercido
pelo Congresso Nacional com a Sanção do Preside'nte da
República. O Congresso Nacional compbe-se de doia ramo^:
a Camara dos Deputados e o Senadow.
Sala das Sessões da AssembIBía Nacional Constituinte,
i 4 de Março de 1934.
Godofredo V h .

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1948.
Sala das Comí.ssões, 23 de Abril de 1934.

Chermont.

- Odilon Braga. - Pires Gayoso.

- AbeZ

Ao art. 22.
Redija-se do seguinte modo:
O Poder Legislrrtivo 6 exercido pela Camara dos representantes, com a colaboraçiío, nos casos previstos nesta Constuição, da Camara dos Estados.
Jus tif icwbo

Para maior correção da frase.
Sala das Sessões, 17 de Margo de $934. - Arnold 8iLva.
Prejudicada pela adocão da emenda n. 1948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Chermolrt.
Odilon Braga.
Pires Gayoso.

-

-

- AbeZ

*

N. i17

TITULO n
DO PODER LEQIBLATNO

Capitulo I

Disposicões Gerais
Art. 22, redija-se: o Poder Legislativo 4 exercido pela
Camara doe Ueputados. com a wlaboracão do Senado Federa&
nos casos previstos nesta Constitui~ão.
Onde convier, substítua-se: Camara dos Representantes e
Camara dos Estados por Camára dos Deputados e Senado Fedmal, respectivamente.
Justffica@o
i3 evidente a corrigenda a se fazer: Camara dos Representantes, Camara dos Estados.
A mesma designaç'io generica, importaria no sacrifício
da tradi~ãohistórica e está fora da técnica que deve ter uma
boa lei.
Vals conservar o que ja sanciona o uso: Senado Federal
e Camata dos Depulados.
Tanto mais que o próprio legislador ao designar os mandatários do povo nacional, diz sernpre: deputados e numa

representantes.

De mais a mais, algo h6 de diferença entre uma e outra
significagão vocabular
O representante parece que não tem a plenitude dos poderes do &putado.
Representar 4 um ato restrito,.limitado.
Deputado 4 mais ampIo d maiR expressivo
oomo que
participando da pr6pris. soberania dos mandatários.
Consequentemente: Senado Federal e Camara dos Depu-

.

-

tados.

I;

Sala das Sessbes, i 7 de Marco de 4334.

A breu.

- Fernando de

Parecer
Prejudicada pela aceitaçao das emendas ns. i948 13'1949,

que alteram a estrutuza do projeto nessa parte.

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

Chernbont.

- Odilon Braga. - Pires Gayoso.

- Abel

N. 129
DO PODER LEQISLATIVO

Capttuio I

'

Disposições Geraia

-

Y 30 redija-se:
Na vigbnoia do mand8t.o eletivo, o fwiczionbio! oivil
ou
: I . .'
militar, eto.
: *.:2.J
Art. 31

,

Justificação

A bba doutrina 6 a da antiga legislação.
A restrição na contagem do tempo para promoção, aposentadoria, jubilação ou reforma
melhorou-a.
Limitar-se, pordm, ao tempo das sessões, 6 evidentemente uma burla, principalmente, tendo-se em vista que os
Deputados receberão subsidio pecuniário anual. igual. pago
em prestaçries mensais, de acbrdo com o disposto no srtigo
28 do Projeto n. 1.
De mais a mais, ainda dispóe o mesmo projeto que d
oficial das fbrças armadas, em servico ativo, que aceitar
cargo público temporário, de nomeação ou eleição e não grívativo da qualidade de militar, será agregado ao respectivo
quadro, sem percepção de vencimentos.
$ certo que, no parágrafo 2O, do art. 184, dispõe-se que,
no intervalo das sessões legislativas, terá direito á percep(;ão
das vantagens correspondentes A sua condição.
Com o admitir-se esta regalia da restrição do art. 31,
3 30, iludir-se-ia o principio moralizador, que profbe o exerofcio simultaneo de funções remuneradas, salvo as do magistério ou Gcnicas, cominado no art. 91.
Sou pela supressão dessa anomalia.
Fernando &
Sala das Sessaes, 17 de Março de 1934.
rlbreu.

-

-

Parecer
Prejudicada pela adoção da emenda n. 1948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon bragu.
Pires Gayoso.
Chernont.

-

-

- AbeZ

N. 597
Ao parágrafo do art. 28:
s
Acrescente-se, depois de permanente: "salvo si justificcdas as faltas, não excederem de seis Dor m8sn.
Justificação

Que se não de aos Deputados - a prerrogativa de faltarem abusivamente ás sessões das Camams sem uma sangão.
Parece, porhm, razoavel que se 1Ces permita justificar, sem
prejuizo do subsidio, um número reduzido de faltas mensais, muitas vezes impostas por moiivos relevantes que decorrem mesmo do exercício do mandato.
Sala das Sessões, 21 de Março de 1934. - Chl*istiam
Machado.
Furtado de Menezes. - Polycarpo Viotti.
Carneiro de Rezende. - teuindo Coelho. - Daniel de
Carvali~o'.

-

-

Parecer

'

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - AbeZ
Chermont. - Odilon Braga.
Pires Gayoso.

-

Ao § 10 do art. 24 - Substitua-se pelo seguinte:
"As Camnras funcionaruo conjuntamente, para o fim do
disposto neste artigo e nos demais casos expressrunenb
consignados, podendo, após cada sessão conjunta, realizar
sessões em separado, para o desempenho de suas atribuições".
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de

Morais Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. S.948, que
modificou o texto impugnado.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.

- Pires Gayoso - AbeL Chermont.
N . 260

Acrescente-se, onde convier :
"Art.
As deliberações da AssemblBia Nacional, s6bre
o objeto do art. 24, b e assim
~
as das Camaras, sbbre mat6ria de sua competência exclusiva, serão promulgadas e mandadas publicar por seus respectivos presidentes."
Sala das Sessões, 2 3 de Março de 1934. - Lino de
31oraZs Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odiion Braga.

- Pires Gayoso. - Abel

Chermont.

Ao paragrafo iínico do art. 28 - Substitua-se pelo seguinte :
"O Deputado que não comparecer perder& um tergo do
subsfdio"
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Lino de MO-

.

l ais Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948. .
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

-

'

-

Ao art. 38, 3 10
Acrescente-se, no final: "observadas
as seguintes normasn.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
LZno de N O -

-

rais Leme.

Parecer
Prejudicada peia aceitação da emenda n. 1.948, que
modifica a redação impugnada.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon 3raga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

-

Ao art. 39 e seus partígrafos
Substituam-se pelo seguinte :
"Os cfrculos profissionais terão o mesmo nilmero de
Deputados;
g 1.0 Em havendo, num Circulo Profissional, dois amupamentos reconhecidos pelo Ministro da Agricultura
um,
oada
das associações patronais, outro das de empregados
um elegera metade da represenkção respectiva.
5 2.0 S6 é elegível por um Cfrculo Profissional quem,
sendo eleitor, pertencer efetivamente a esse C f r ~ u l o . ~
Sala das Sessões, 2 3 de Março de 1934.
Lino de MO-

-

-

raia Leme.

Parecer
Prejudicada pela subemenda apresentada pela Comissi30 referente ao mesmo artigo.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odüon Braga.
Pbea Gavoso.
Abel Chermont.

-

-

-

-

N. 270

Ao art. 42, 5 20
Substitua-se pelo seguinte:
"O mandato dos Deputados da Camara dos Estados dur& seis anos, renovando-se pela metade, no fim do primeiro tribnio;
5 1.0 A renovação atingir4 os menos votados. Os então
eleitos e os que preencherem a s vagas que se derem exercerão o mandato até & renovaç80 geral da Camara."
Sala das Sessões, 2 3 de Março de 1934.
Lino & MOrais Leme.
Parecer

-

. Prejudicada pela emenda n. 1 .949,
aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

- Pires Gayoso. - Abel

-

Chermmt.

anteriormente

- Odilon Braga

N. 271

Ao art. 44
Substitua-se pelo seguinte:
A
' Camara dos Estados terá função legislativa privativa
nas seguintes materias :
a) decretação da intervenção federal nos Estados;
6) declaração do estado de sitio;
C) sistema eleitoral e representação;
d ) sistemas monetário e de pesos e medidas;
e) emissão de papel moeda;
I ) socorros aos Estados;
g) autorizaçBo de empr6stimos externos;
h) prorrogar as suas reuniões, suspendb-Ias ou adití-las;
i) aprovação das nomeações de ministros da Corte Suprema, cio Tribunsl de Contas e diplom8ticos."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lim de Norais Leme.

-

Parecer
Pre.iudicada - ela emenda n. 1.949; antleriormente
aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Brag4,

- Pires Gayoso. - AbeZ

Chermmt.

-

-

Ao art. 45
Substituase pelo seguinte:
"A Camara dos Estados exercerti funçso legislatfm
cumulativamente com a Camara de Representantes, nas mat6rias que nso constituirem compet4ncia privativa desta."
Sala das Sessões, 23 de Março de 1 9 s .
Lino & MOruis Leme.

-

Parecer
Prejudicada pelas emendas ns. 1.948 e 1.949, anteriormente aceitas.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Baga.

- Pires Gaioso. - Abel Chermmt.
-

-

Ao art. 46
Substitua-se pelo seguinte:
'Compete tí Camara dos Representantes, cumulativamente com a Camara dos Estados e sançgo do Presidente da
República :
10, fazer leis sdbre mat6ria que d o tiver sido reservada privativamente ti Camara dos Estados para:
a) completar e executar fielmente esta Constituição;
b) regular as relações jurídicas de direito p6blico e =segurar a ordem jurfdica, estabelecer penas e medidas de repressão;
C) defender a nacionalidade fisica e moralmente;
d) regular as relações ~urfdicasde direito prívado e
social;
e ) prover tí unidade, defesa e integridade da Pátria;
f) defender a produçiio, a indústria e o com6rsio e a exportação, e proteger contra a importaç80;
g ) desenvolver o crédito;
h) organizar os serviços, a justiça e -0s tribunais federais, criando funç6es ou -empregos e fixando-lhes atribuições e vencimentos;
i) arrecadar as rendas e prover sbbre a dfvida pública
da União;
j ) desenvolver as relagões exteriores e resolver sbbre
tratados e convenções internacionais;
k) aprovar o ato das AssemblBias Estaduais, de acdrdo
oom o disposto no art. 30;
I ) realizar obras de interdsse público;
m) adotar medidas neoessárias para facilitar entre os
Estados a repressão e prevenção do crime;
n) fazer concessões de serviço pcíblico pelo prazo m&
ximo de trinta anos, assegurando o direito de encampação;
o ) regular a navegação de cabotagem e promover o desenvolvimento .da marinha mercante;

p ) nacionalizar as empresas de transporte e as neoessárias para a defesa nacional, podendo umas e outras ser
desapropriadas;
Q ) fixar e mudar a sede do Poder Executivo, do Legíslativo e dos tribunais e juizos federais;
r ) organizar o Distrito FecJeral e os Terriurios e os serviços nêles reservados 6 Uniao;
s) dispor si3bre as demais mat6rias e servicos da competência da União;
2O, elaborar anualmente o orçamento da receita e despesa e, por perfodo correspondgnte a =da legislatura, as leis
de fíxa~ãoe organizacão das f6rcas armadas da Uni2ío;
3O, autorizar a abertura e operações de crddito."
. Sala das Sessões, 23 de Março de 1931. - Lim de MO-

rats Leme.

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.918,
aoeita.
Sala das Comissóes, 23 de Abril de 1934.

- Pires Gayoso. - Abel

Chmont.

anteriormente

- Odil6n Braga.

Substituir o art. 47 pelo seguinte:
da oompetenoia exclusiva da Camara dos Representantes :
a) autorizar o Presidente da RepúbIica a ordenar 8 mobilização militar, a permitir a passagem de Rbrças estrangeiras pelo territhrio nacional, a declarar a guerra, se não mais
f6r possfvel ou se malograr o recurso ao arbitramento, e s
negociar a paz;
b) julgar os atos do Poder Executivo praticados durante
o estado de sítio e a intervenção federal nos Estados;
c) conceder anistia;
à) autorizar o Presidente da República a ausentar-se do
território nacional;
e ) prorrogar as suas reuniGes, suspend6-Ias ou
Sala das Sessões, 23 de Adarço de 1931.
t i n o de Morui8 Leme.
Parecer
É
'

-

Prejudicada pela emenda n. 1.948, anteriormente
aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril d e 1934. - Odilm Braga.

- 'P.ires Gayoso. - Abel

Chermont.

-

Ao art. 49
Substiua-se pelo seguinte:
"O projeto de lei, adotado nuqa das Camaras, aar& submetido 6 outra, n6;o se tratando de mat6ria de compet8noia
exclusiva; a Camara que o receber, se o aprovar, enMb-10-8
.ao Presidente da .República, .que, aquiescendo, o sancionar8 e
promulgará. "
Sala das ~Sessões,23 de Março de 1931.
Lim de Noruis Leme.

-

Parecer
Prejudicada pela emenda n . 1. 948,
aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
- Pires Gayoso. - Abel Chermont.

anteriormente

-- Odilon Braga.

Ao art. 53 - Substitua-se pelo seguinte:
"Considerar-se-á prorrogado o orgamento e a lei de fixação de fdrgas, anteriores, não sendo as novas leis respectivaç aprovadas até o dia do encerramento da sessão legislativa" .
..<;,.;$g
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934.
Lino de MoMcwais Leme.
Parecer

-

q

Prejudicada pela emenda n. 1.918, anteriormente aceita,
na qual a fixação de ergas deixa de ser feita por lei anua.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.
- Pires Gayoso. AbeZ Chernumt.

-

-

-

Ao art. 70
Substitua-se pelo seguinte:
"O membro eleito do Supremo Conselho terá o subefdio, que a .Assembldia Nacioniil fixar. Os demais membros
dêsse Conselho terão direito a um Grço apenas desse subsídio. "
Sala das Sessões, 23 de março de 1934.
Lino &
Morais Leme.
Parecer

-

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.949, que 6u?rime o órgão referido.
Sala das Comissões, 23 de Abrir de 193F;. OdQon Braga.
- Pires Gayoao. Abel Chermont.

-

-

Acrescente-se, onde convier :
"Do Supremo Conselho de Administração:
Art.
Compete ao Supremo Conselho:
a) aprovar os decretos e regulamentos para fiel execução das leis, ouvido previamente o Conselho Nacional;
b) perdoar e comuta;; mediante proposta dos 6rgãos
administrativos competentes, penas criminais, exceto no caso
de crimes funcionais;
c) entabolar e manter relações
com os Estados estrangeiros ;
d3 celebrar convenções e tratados internacionais, sempre ad referendum da AssemblBia Nacional;
e ) nomear g chefe .supremo de .das as fdrças .militares da União, adminitr8ndo-as por intem6dio dos brgãos
do Alto Comagdo;

f ) decretar, autorizado pelo Poder Legislativo, s mobilização das f6rças armadas;
g ) declarar a guerra, depois de autorizado pelo Poder
Legislativo, e, se aste não se achar funcionando, proclamar
imediatamente o estado de guerra, em caso de invasão ou
agressão estrangeira;
h) fazer a paz, ad referendum do Poder Legislativo;
i ) permitir, mediante autorização do Poder Legislativo*
a passagem de fdrças estrangeiras pelo território nacional;
j) intervir nos Estados e neles executar a intervençilo*
110s têrmos desta Constituição;
k) decretar o estadó de sftio, quando não estiver reunida a Camara dos Estados;
I ) resolver sbbre os asszu1tos que Ihe forem submetidos
pelo Presidente;
m) eleger o substituto para o Presidente e para os
membros eleitos do Supremo Conselho, em caso de impedimento ou vaga, antes de terminar o mandato, exceto no caso
de vaga de mais de metade dos cargos providos por eleição
em cujo caso a Assembl6ia Nacional renovará integralmente
os cargos preenchidos por eleiçgo:
n) aprovar ou emendar a Mensagem organizada prlo
Presidente e que devera ser apresentada B AssernblBia Nacional, em sua primeira reuniiío.
5 ia0O membro do Supremo Conselho que deixar de
comparecer ás reuniões do mesmo, durante trinta d as, sem
declaração de motivo, perderá o cargo. Em se tra&do
de
membro não eleito, a perda do cargo no Supremo Conselho
acarreta a daquele em virtude do qual ele tenha assento no
Conselho.
§ 2.0 Das reuniões do Supremo Conselho, lavrar-se-80
atas.
3.0 A decisiío do Supremo Conselho, vetada por seu
Presidente, ser6 submetida t% Camara dos Estados, cuja
decisiío ser& irrecorrivel.
Saia das Sesaes, 23 de março de 1934.
Lino &
hímaia Leme.

-

Parecer

-

Prejudicada pela aceihg3o da emenda n. 1.949.
Sala das Comissõee, 23 de Abril de 1934. Odilon I h ~ a .
Pires Gavoso.
Abel Chermont.

-

-

M. 391
Ao Titulo I1 (Do Poder Legislativo) :
Substituam-se as denominações "Csmaraa dos Representantes" e "Camaras dos Estadosu, pelas seguintes:
"Camara doa Deputadosu e "Senado Federai"..
Sala das Sessõera, 22 de Margõ de 1934.
Acurcio
Torres.
Parecer

-

Prejudicada pelas emendas ns. 1.948 e 1.949, anteriormente aceitas.
Sala das Comissõee, 23 de Abril de 1934. Odiloq Braga
Pires Gauoso.
Abel Chermont.

-

-

-

Capitulo i3 CDa Camara dos Representantes).
h. 38 Wia-se:
AI%. Os Deputados de classe ser80 eleitas por quatro.
anos, de aüôrdo com a lei ordinária, por snirsgio das associwões sindicais e constituirão, no mfnimo. um terça da
Camara dos Representantes.

-

O artigo a que nos referimos, em aua redagáo no sabstitutivo da ComissBo Constitucional, n8o possue a nmssárí8
clareza e, para evitar futuramente interpretaflee u&pciosss,
é que propomos a presente emenda, assegurando a represemtaggo das classes trabaIIiadoras, na Camara Legislativa do
Pai0 .
Sala da8 Sessões, 24 de largo de 1934.
w. Reikdczl. Guilherme P146fm.

-

-

- Jo&

Vitaca.

I

Parecer
'

-

Prejudicada p e k a c e i W o da emenda n. 1.918.
Sala das Comissões, 23 beImril de 1933.
Oàilon &rwa.
Pires Gayoso.
Abe2 Chermont.

-

-

N.
Ao art. 57

404

- Rùdijs-se:

- A Assembléia Legislativs ordinária no prinofpio de cada legislatura e par8 ter efeito dmanfa um qas-.
tridnio, estabelecerá a - lei orgamentária percentusl compreendendo as regras a .seguir na ~ n f e c g bdos
Art. 57

mentos da Receita e da Despesa, e cons@nartI nessa lei orçamentária as pementualidades, que deverão caber a oada
MinístBrio, para o quatridnio da legislatuna.
5 i.0 Para a confwão do orçamento da Receita, o órgão
técnico do Ministério das F i n a n w e Crddito estabelecer&
suas verbas e previsões tendo por base a receita arrecadada
nos doze meses do ano anterior e adicionar se i6r m o de
quaisquer novas receitas criadas pelo Poder Legislativo o a
por operações de crédito autorizadas ou wm1uidss.
§ 2.0 Para a confecgão dos orgamentos das d w e s a s ser&fornecida a cada 'Ministdrio a importanoia total da p m
cela da Receita que-cabe ao mesmo e que corresponderá s
percentagem determinada pela
lei percentual dos o*
mentos
votada no principio de oada legislatura e de que
trata o art. 10. Essa parcela será então distribuida pela
respectivo 6rgão técnico de oada Ministério sob a presiddncia do respectivo Ministro, pelas verbas correspondentes
com as alteragões gue forem julgadas convenientes sm re1aflo 'ao ano e r i o r . .
B 3.0 O Presidente da Repilihlica enviará ao Poder Legislativo dentro 'do primeiro mds da ses& anual, a -proposta orgamentária assim organizada a qusl deverá seq
feita sem saldo ou defscif.

-

-

VOLUMB
xvn

-

25

13 de grande relevamia que a obra orçamentária obedeça ao irnperatívo de não ser feita com defidt ou salda,
devendo as operações necessárias de cr6dit.0, para me se eliminem os deficas, serem previstas pelo Oavhmo antss de
enviar ao Poder Legislatívc, as propostas orçamentárias.
Apresentamos a id6ia nova que os orgamentos das despesas obedeçam a um critério pementual sôbre o orçamento total da Fkmíts, assim, por exemplo, Ministério da h e r ra e Ordem Pública
i6 %
Marinha de Guerra e Mercante
i2 %
Finançaa e .Crédito 25 %
Obras Wblicas e Visgáo
12 %
Justi% Satide e h t m @
i6 %
Agricultura e Economia
10 %
Trabalho. Zndústria e ComBrcio
7 %
Exterior
2 %.
o que
Com &se critério das percentualidadsa a
queremos inovar 6 que o Poder Legislativo faga um estudo
quatrrenal, de ac6rd0, naturalmente, com o programa do
Poder Executivo. de como vão ser gastas as receitas da Nacão
pelos &versos departamentos administrativos, conhecendo
imediatamente não s6 o Poder Leaislativo como o Executivo
e a própria N&,
o povo e os Gntribuintes por &e 506
esiáo divididos e a8o consumidos os seus rscnraoa.
Eesa forma de estabelecer as despesas pernitiria fugir
& preponderanoias dos Minist4rios aos oritérios pessoais. as
corppeti@es entre despesas adígveis de sorte a que as possibilidades reais da sua receita fossem aproveítadas por
uma forma mais justa e mais efeciente.
O prazo de quatro anos para observar o- critério peroentual da despesa em d a Ministério é mui? acoziselhável; pois, em economia e finan~asB de alta vá1ia julgar pelas estatfsticas pelas comparaGóy e pa-m tal B necessário
tempo. A exigencia de um perieito equilfbrio ormmentário
A fundamental para ns finanw em geral e mesma para a
estabiIidade monetária da Naqgo. Esta pode ser conseguida
desde que o trabalho de previsão tenha elaborado as opera@es de cr6dito necessárias ao orçamento quando não 6 possfvel ou as ciwunstsncias niio aconselham a reduç8o das
despesas para obter o equilíbrio. O que B conden8vel de
todo o ponto B esta demagogia orgarnentbria que temos tido,
a imprevidencia nas despes= e dai a origem doa artidito8
euplementares e extraordinfirios que e80 a rufna dos orgarnentos
A nassa situw8o quer aconbmica quer finanoeira, 6
bastante penosa. O único meio real que temos da salvá-la
6 procurando fomentar a nossa exportag80 e a ~Piagãode
novas fontes de trabalho no interior. Isso 6 realizar uma
polltica classica de z6lo pela fdrça produtiva do pais na Iavoura, na pecuária, na indiístria sem nenhuma intervengão
especial do Poder Piliblico traduzindo-se por departamentoa
para criar lugares acompanhados das
.que- payam a
produgão .e i_nutilizam a inteligbncia e iniciativa individuais,
tudo levando para uma economia dirigida, falha e de resultados funestos, pela desorganiza~ãodos mercados internos e
externos. Tal tem sido a polftica entre n6s no café e agora
no agúcar. Ou peior ainda, quando entramos a criar 8 estabelecer compensaçõe; sbbre fundamentos
prejuizos gerais e tomando medidas que no fundo beneficiam a uma pequena percentagem que justamente não soffreu Asses prejulzos e não aoncorreu para fomento da economia geral, tais

-
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$30, por exemplo, os chamados decretos do "reajustamento

soondmico" e da "fixação do mil r4is ouro", com vários
valores, postergando assim as leis mais sólidas da economia
e do curso das moedas.
Sala das Jessi3es, 24 de Marco de 1934.
iüario de
A. Ramos.

-

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.948, anteriormente
.sceita.
Sala das Comiss€ies, 23 de Abril de 1934.-Oáiion Braga.

- Pi~es

Gayoso,

- Abet

Chemumt.

Suprimz-se o parágrafo dniw do art. 37 e acrescentems e os dois parzígrafos abaixo:
§ 4.O Nenhum Estado terá mais de 37 Deputados e meaos de seis, excetuando o Território do Acre, que terá apenas dois. Em todo caso, não será reduzido o número de regresentantes de cada Estj~Io,admitidos na Assembl4ia Nacional Constituinte.
I 2P De i0 em i0 ano3 eerá f i x ~ o número de DapuM o s da Camara dos Representantes.
O parágrafo único do art. 37. conforme esiá redigido.
%tenta de modo formal contra o equilfbrio polftico da Fede3!a@io.
Naturalmente, predominou ns redaeão dême pardgdo
9 esplrito prussianista dos grandes Estado que pretendem
continuar com o monsp6lio polftfoe do pa?s, e tudo fazem
para evitar a concorr4ncia dos Estados menos favoremidos.
O aconselh(Sve1e sobretudo mais patriótico, seria reduzir
as grandes bancadas (nesse sentido, ali& foram apresentadas aigumas emendas 80 anteprojeto) e fmilitar o aumentc da representaç8o dos pequenos Estados, o que permitiria,
dentro em breve, estabeleoer um equilfbrio mais eficiente,
entze as diversas zonas do pais, capaz de evitar o predomfnfo e a hegemsnia perigosa de dois ou t d s grandes Estados
ooligados.
Infelizmente, os fatores históricos da nossa forrna&o
polftica 9 geográfica não permitem u m a nova e mais e m tatlva divisa0 territorial. içssee males de origom agravaram-se com o advento da Regiiblica, que concedeu exagerad a autonomia 88 antigas prwi~olas, dando lugar, que algumas, dadas suas condigbes econ6micrrs, geogrzíficas e demográíiorrs,
se tornasaem verdadeiras nsgões oom direitos e
prerrogativas, conquistados pela desproporçlio de forcas poiiticas, relativamente aos demais Estados da Federação.
f um grande ms3 que se deve extirpar ou, pelo menos,
atenuar seus efeitos desastrosos no futuro da nossa naoio.nalidade.
Conservando-se na Gegra o parágrafo dnico, os grandes Estados aumentará0 ainda mais suas bancadas, ficando
,as pequenos em crescente inferioridade. Muito em breve a
Camara dos Representantss atingiria o número de 300
Deputados, impossibilitando os pequenos Estados, por mais

que se desenvolvam e aumentem suas populaçóes, em con-.
quistar o prestfgio politico que merecem, continuando avassalados pelos grandes.
S, portanto, de inteira justiça que a futura Constituigge
fixe o máximo .de Deputados que podem ter os Estados n a
Camara, e estabeleça certo perfodo para a fixação d o n a mero total de presentantes da Nação, cuja variagão cresoente será baseada no aumento de populwão dos Estados, que
ainda não atingiram o máximo de representantes.
Desse modo, marcharemos para um verdadeiro equilfbrio polftico, qu9 vincular8 ceda vez mais os l w s da nos-.
sa unidade p8tria.
Sala das Sessaes, 26 de Manjo.de 1934.
A g w Mon-

te.

- Pires Gayoso. - F~eârede Andrade. Parecer

Prejudicada pela a o e i W o da emenda n. 1.018 que,
aliás, suprime a
do namero taW dos representantes
da Nwão, a que aludem os si6naMos. instituído o Conselho Federal, como participe da legislagilo, oom igualdade:
de representa& dos Estados, acham-se uatisieitm os objetivos da emenda.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odüm Braga-

- Pires Gwoso. - Abd C h m u m t .

-

-

m.79, 5 1.0 Suprimam-M aa paisvm 'e Miidcv
preparo t60nicow.
Sala das Sessões, 26 de Mawo de 1934.
Godofre&

-

V h m .

JwiificwUo
O g 10 do art. 79, a
e faz r e f d n o i a a emenda, ests.
assim raiigicio:
i n e Z m do ~ o m e l h onaoionai i e á o
nomeados pelo Presidente da Repúblioa, com aprovagão dtE
Camara dos EaWoe, dentre o8 bmileiros nata8 Mo menores de 35 e nIio miri0r9~de 65 anos, de reoonheoida probidade e eblido reparo iâonioo, preferindo-se -que tenham
prdtica de gov rno e adminiatraq80w.
Preparo téonioo em que matdria, em que disoiplina, e m
que aiAnoi8 ou arte9 NBo pode - ser em todas, senão em
uma, ou en! muitas, mas em todo oaso, jamais em todos o s
ramos do saber, do engenho humano.
Se se exigisse o "preparo tácnico" para a magistratura,
por exemplo, claro está que Asse preparo seria em cibnciae
sooiaia e jurfdicas,
Mas, -se 6 oondi($o, pelo texto~oonstitucional,para o
exerofcio do cargo de membro do Conselho Naoional oujasf u ~ g são
h heterogêneas oomo as que mais o eejam, ngo h&
oomo lhe atinar com o verdadeiro sentido, a riso eer admitindo como possfvel o
omni r8 scibiii, mesmo sem o
aor6soimo pitoresco do
et quiòusdanr diis. Assim sendo,.
6 preferfvel suprimir as palavras indioadss, em oaso que
n8o desapareqa todo o capitulo, oomo propüe o ilustre
Sr. Sampaio Correia, eLsefaz mistér.

8

-

Parecer
Prejudicada pela aoeitalfão da emenda n. 1.948, que
suprims o Conselho Naoional.
Bala das homissões, 23 de Abril de 1934. - OdiZon Braga
Pires Gayoso.
AbeZ Cltemumt.

-

-

N, 421

Substitua-se o Capftulo I do Título li, 'referente ao
Poder Legislativo, pelo seguinte :
se ri O Poder Legislativo, que compete, com a sangão
d o Presidente da República. a uma Camara de Represenantes, composta de representantes do povo e de represenZantes das profissbes, e a uma Camara dos Estados, com.posta de representantes das Estados e do Distrito Federal, 6
zexercid~por .essas duas Camaras, funcionando separadamente, ou reunidos em Assembléia Naoional, nos termos
desta Constitni~ão.
I i.* A Assembl6ia Nacional constituirá uma Comissão
para funoionar como sua Delegagáo Legislativa Permanente,
oom as atribuifies e na Bpoca que esta Constitui~ãodetermina.
Q 2' Cada legislatura durará quatro anos.
Q 3.O Sáo elegiveis, para a Camara dos Representantes,
.os brasileiros natos alistáveis como eleitores, e, para a Ca.mar8 dos Estados, os brasileiros natos, nas mesmas condi4 e s , maiores de 35 anos.
S 4: Ninguem poder8 ser ao mesmo tempo membro
das dum Camaras; e o exercfoio do mandata depende de
pr6vio compromisso, em sessão pública, perante a Camara
mmpetents.
g S.' O mandato dos membros do Poder Legislativo 6
3nviolélvel, sendo-lhes assegurada a livre manifestagíio das
suas opinibes, por palavras e votos.
g 6: Os membros do Poder Legislativo gozar80 de
imunidades, desde o reoebimento do diploma ate a instaiagão
d a nova A~emblbia,e, oonsequentemente, n8o poder30 ser
presos, salvo na flagranoia de orime inafiang4vs4 nem poderíio ser processados, em qualquer oaso, sem lioenga da
Camara a que pertenceram.-A pris8o em flagranofe de orime
inafiang8vel dever& ser imediatamente aomunioada, DO?
quem de direito, ao Presidente da Camara competente ou,
oontorme a Bpocs, ao Presidente da Delegaggo LeSfslativa
Permanente, com a remessa do respeotivo auto de pris8o e
depoimentos tomados, para que a Camara ou a DelegagBo
Legislativa Permanente, apreoiando-os devidamente, resdlva
sbbre a legitimidade da prisão e autorize ou negue a efetim ~ ã odo pyooesso.
g 7O
. As imunidades a m e se refere o par8grafo mbrior, s8o extensivas aos suplentes imediatos dos membro8
do Poder Legislativo.
- 5 8.' Em tempo de guerra, os membros do poder Legislativo, cápazes de seryigo militar, poder50 ser incorporados 4s fbrgae armadds, mediante Iioenga da reepeotiva Camarri, fioando, .por isso, sujeitos 6s leis e obrigagaea miliwes.

Art. Nenhum membro do Poder Legislativo, ap6s @
recebimento do diploma, poderá celebrar contratos com s;
administração pfiblica, federal, estadual ou municipal, nem.
ser investido de função piíblica remunerada.
ParágTafo bico. Excetuam-se da nroibig8o aontidana úitima parte dêste artigo desempenho de missões diplomzíticas, quando haja licewa previa da Camara respeutiva; e o exercicio do cargo de Ministro de Estado.
A.rt. Depois do compromisso e durante o exercfcio.
do mandato, os membros do Poder Legislativo não poderãw
exercer os cargos pmlicos, civis ou militares, que porventura desempenhem, nem poder80 ser promovidos por merecimento; mas contarão tempo para promocão por antígufdade, aposentadoria, jubilagilo ou reforma, salvo em se tsatando de' funcionário demissivel ad nuluna, caso em que
compromisso importa na perda do casgo.
Art. Os membros do Poder Legfelaffvo, a968 o mmpromisso e durante o exercício do mandato, n h poderão ser
diretores de bancos e de ernprbsse ou oompanhiss, me tenham contrato com a admínistrsgh pública, f e d e r a estadual ou munícipal, ou dela gozem quaisquer favores: .nem.
poderão vencer qualquer remunem@o de psssoa, naturaF
on juridica, que esteja nas mesmas condifies daquelas entidades.
Art. Os membros das duas Camaras terão direito 8.
percepgáo:
a) de um subsidio anual, pago em prestacões memie.
e igual para todos. fixado em lei ordiniiria na legislatum
anterior;
h ) de uma ajuda de custo, para no infcio de cada ses-.
são legíslativa anual, ordinária ou &raordini%ria, e fixada.
nas masmas condições do subsidio.
Parágrafo único. Os membros do Poder Legislativoque forem funcion&rios, civis ou militares, perderão, com
o recebimento do subsidio, o direito b remuneracões dosseus cargos.
Art. Os membros de qualquer das Camaras que n8o
comparecerem ás sessries respeetivaa datenta seis mesee
consecutivos, salvo nos casos .previstos nesta Constituig30,
perder80 o mandato por tá0it.a renúncia.
Art. Bs Camaras poderao ariar Comissões de in<N&rito de quaisquer assuntos, se assim resolver a terga parte.
de seus membros. Tais inqubritos obedecerão 6s normas do.
processo penal, se fbr caso disso.
Art. As Camaras, ou as suas ~omissbesPermanentes,
poderão chamar perante si qualquer Ministro de Estado,
para prestar informações sbbre materia, previa e- expressamente determinada, pertinente ao r e s p ~ t i v oMinistBrio,.
importando o n8o comparecimento do Ministro, sem justs.
causa, em crime de responsabilidade. Qualquer ministro deEstado, por sua vez, poder8 comparecer a uma oe-_ouf~s.
Camara, ou ás respectivas Comiss5es Permanentes, em dia 8.
hora que lhe @rem prfviamente designados, .para solloitar
providBnoias de car8tsr legislat$vo, no interesse da adminifk
trac8o que lhe competir.

.
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Art.. As Camaras, durante o seu funcionamento em separado, se regerão pelas seguintes disposições fundamtntais :
i', a abertura de qualquer sessão depende da presencá,
pelos menos, da ddcima parte dos membros da Camara; mas
nenhuma deliberação, salvo nos casos previstos e especificados nesta Constituição, será tomada sem a presença da maioria absoluta dos membros da Cnmara;
P,as sessões se* públjcas, salvo quando, por maioria
de votos, f6r deliberado o contrário;
38, 85 Camaras organizaago os seus Regimentos Internos,
dispondo a constitui~ãodas Mesas e Comissões Permauentes
respectivas, nestas sempre assegurada a representação das
minorias. e renulando a Policia Interna: e ornanizarão ainda
as suas ~ecretãrias.dependendo de lei eheciai qualquer criação ou alteração de vencimentos;
4=, nenhuma altcm,So regimental será deliberada sem
prdvia proposta escrita, apresentada e lida em sessão, imprdssa e n avulso e discutida, pelo menos, em duas sessões;
58, o voto será secreto em todas as eleifies que se veríficarem nas Camarzs, bem como nas deli3eraçóes atinentes s
nomeações, v6tos e contas do Presidente da República e do5
ministros de Estado.
Art.. Haverá inicialmente, sem dependencias de. convocação, a 3 do Maio de cada ano, na Capital da República, a
sessão solene de instalação da AssemblBia Nacional, e, em seeessí5es necessárias a esta Assembléia para o0 fins
guida,
determmnados nesta Constituído, bem como o funcionamento
em separado de cada Camara, o qual irá atk 3 de novembro,
e se encerrará em outra sessão solene da Assembldia Nacional.
Art.. Poderá haver sessões extraordinárias das duas
Camaras, independentemepte de convocaçiío, no caso do 8 70,
do art. 188, ou convocadas pela maioria dos membros de
qualquer delas, pela Delegacão Legislativa Permanente, ou
pelo Presidente da Reptíblica, e sempre procedidas de reunião
de instalação em Assembldia Nacional.
Art.. A AssemblBia Nacional compete:
40, elaborar e estabelecer o seu Regimento Interno e o
da DelegagBo i,egislativa Permanente;
Zu,inu~ciiaros sessões ordinltrias, ou extraordinfírias, das
duns
Camarm;
3*, tomar conhecimento da mensfígem anual do Presidente da Reptiblica, apreciada e iída na sessão solene de instaIacão ;
40, eleger os membros da Delegacão Legisiativa Pemnanente, em uma de suas sessões ordinárias;
50, conhecer, discutir e julgar, na parte que lhe couber,
o relatório da Delegação Legislativa Permanents, independentemente de decisão posterior, pelas C a m m s em separado,
manto
atos que a cada uma compete;
- 60, aos
conhecer, discutir% julgar as contas dc Presidente da
República e dos ministros de Estado, remetidas pelo Tribunal
de' Contas com o devido garecer, e relativas ao exercicio imediatamente antenor ;
VO, receber, em- sessão solene, o compromisso do Presidente da República.

.
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Parigrafo iánico. Quando as contas a que se refere o
n. 6, deste artigo não lhe forem presenh na primeira 88s-

são ordinsria anual de instalaglo, a Assembl6ia Nacional elegerá imediatamente uma Comjssao de Inquérito para apurar
as causas da demora, e considerar-ee-&'em sess8o permaneote, sem prejuizo do funcinamento em separado das duas Camaras, até que u C~inissãode Inquérito, assim constituida,
lhe apresente parecer, permitindo-lhe aa provid4ncias que o
caso determine.
M.. A delegacão Legíslaiiva Permanente, que funcionará na Capital da Repbblica ininterruptaments, salvo assões extraordinárias das duas Camaras, de 3 de nwembro de
cada ano a 3 de maio do ano seguinte, será composta de
tantos membros, quantos forem os Estadoe e o Distrito Federal, na relacão de um membro por unidade federativa, eleitos nas condições do n. 4 anterior, compete as seguintes atriáuigões do Poder Legislativo:
i*, velar pela observancia da Constitui& em tudo o m e . .
fbr atinentc ás prerrogativas do Poder Legislativo, inclusive
licença para processo e prisão dos membros de uma ou de
outra Camara, que posteriormente decidir8 em definitivo:
2a, dar prévia acquiescencia 6 decreW8o do estado de
sitio pelo Presidente da Reptiblica, 118s condiçbes do 3 7O,
do art. 188;
V,receber oomnnicaggo dos votos do Presidente da Repióblica c pubIic8-los, nas condiçbes do 8 40, do mt. 50;
48, conceder liceaga ao Presidente da República, para se
ausentar do território mdonal,
nas mndicóes do art. 71;
5% dar ou negar aprovaçáo, ad referendum da Camara dos
Estados, p m . todas as nomeaçcies dependentes do jnlgamento
final destas;
6', convocar extraordináriamente a Assembl6ia Nacional,
nos casos em que esta GonafituicSo a isso autorizar.
Art. A DelegsGão Legislativa Permanente delibera+
por maioria absoluta dos seus membros, e apresentará, em
cada sessa de instalagão, ordinária ou exíxaordinária, da As.sembldia Nacional, o relatório do que fez ate a. data deesa
sessãon.

.

..

Justifícaçiio
A emenda que proponho, prFura corrigir o Capftulo I
do Titulo íi do projeto: na distribuição da matdria, que 6
nele arbitrária e anárquica; na redacão, que 6 vioiosa, redudante e ambigua; e em certos pontos de doutrina, em que
divirjo das disposições do projeto, pelos motivos que adiante'
apresentarei.
O art. 22 do projeto está mal redigido, porqu4,- dizendo,
inicialmente, apenas, que Uo Poder Legislativo e? 8zercido
peia Camara dos Representantes", não exprime com exatidão,
o sistema bi-cambid, projetado, pois faz momentanm indevida abstração da Camara dos Estados, que 63 parte mtegrante do sistema. Em seguida, oita a Camara dos Estados
numa oracã;o .coordenada 6 ora@lo inioiaI pela ooujuncão e,
como se tivesse havido a intengão de eetsbeleoer dois regimes de Poder Zegislativo: um ereroido pela Carnara dor Representantes, e outro exercido peia Camara dos Reprerantantes com a Camsr8-,dos Estados. Como ae trata, ao oon.trBrio, de um regime único, 6 preoiso euumem ar duai 0a, -

maras na definigão inicial do exercfcio do Poder Lagíslativo,
sem procurar separar a Camara dos Estados da Camam dos
Representantes, nem pbr aquela na dependência desta, apenas ressalvendo-se-lhes as atribuigões e campos de ação distintos pela expressão gendrica "nos temos deata Comtitu&
ção", como fiz na emenda.
absurdo também, pelo mesmo
motivo, o emprego do vocábulo "co?.uõo~ação"para definir as
fUngões da Camara dos Estados, pois muitss dessas fungóes
lhe sio próprias e privativas, e não coinoidem com a8 que
.seriam as de. um simples 6rgão de colaboracão.
Faltou ainda, ao artigo, dizer a natureza da representa.& dos membros de cada Camara, o que 6 tanto mais neoessário, quanto o próprio artigo no seu par8grafo i*dalara
&que n i n g u h pode ser, símultaneamente, membro das duas
ICamcz~m". A &te artigo 6 que s e prendem, naturalmente, as
disposições a respeito di& garantias de que gozam os membros do Pge: Legislativo, o que no projeto está.anarquiaimente distribuido pelos ar&. 29 e 30. Faltou finalmente
-ao artigo do projeto disticguir inicialmente as duas maneirss de frinoionamentc das Camarss que exercem o Poder Le.gislativo; o seu funcionamento simultaneo 6 aquele em que
elas se reunem para formar a Assemblb,ia Xacional.
Os ar&. 24 e 25 do projeto estão s a l colocados e devem
formar um todo, m$s abako, no mpftu10,- e dedicado espwialmente ao funcionamento & AssemblBia Nacional. No
lugar em que se acham, devem estar os dispositivos que es&&elecem as proibifies e restrifies de atividade, comequentes & condição de membro do Poder Legislativ~. São
elas de trbs espécies: a proibi@o de celebrar certa ordem de
.contratos; a incompatibilidade do exercicio do mandato wm
o exercicio de-cargos públicos e com o gozo das vantagens
que estes determinam; e, finalmente, a proibição, que 4 feita
aos membros do Poder Legislativo. de dirigirem emprêsas e
bancos que tenham contrato com a administração pública,
ou dela gozem quaisquer favores, bem como de receberem
semuneragão de pessoa, natural ou jurfdica, que esteja nas
.mesmas condi@es. Os redatores do projeto não apreenderam
essa dmsão e seríagão natural do assunto, e o englobaram e
baralham em estilo wnfuso e redundante no art. 31. Na
@arte referente á incompatibilidade entre o mandato de
.membro do Poder Legislativo e o do exercicio de cargos p6blicos, suprimi, onde é determinada a contagem de tempo
para promogão, aposentadoria, jubilacão ou reforma, a expresa30 "durante duas le~tslaturasno máximon que se enloontram no Q 3" do art. 31 do projeto, pmqut3 essa r a s ~ i c á o
importa em cercear 6 Nagão a livre escolha dos seus representantes, podendo induzir o funcionário público, ou o xnilitar, eleito para uma terceira legislatura, a não aceitar o
mandato que lhe alibufu a vontade nacional.
Tratei, em seguida, do subsidio e da ajuda de ousto, a
que têm direito os membros do Poder Legislativo, o que no
projeto constitue o art. 28, em indevida preced6ncia ás dIsgosigões das garantias do mandato e das restrições d? atividade, que o exercicio dele determina. .Procurei corngir defeito grave do art. 28 do projeto, que, dizendo que u ? ~
Deputados receberão 4ttàa de m t o para cada ~essbotem.&ati2;iz e vencerão anualmente substdio pecuniário @@",
leva 6 oonclusão de --e o subsidio B igual tí ajude de o*,
quando a sua reai fntengão foi prescrever a igualdade de
.subsidio para todos os membros do Poder Legislativo; acres.oe que a locugão~"sub~io
pecunid&" & viciosa, pois d o 6

admissivel supor com a palavra "subsidio" um pagamento0
in mtura.

Os arts. 34, 35 e 26 do projeto constituem materia homogenea, pois estabelecem disposiç5es gerais a -respeito d&
funcionamento das duas Camaras. Distribui essa matéria em.
artigos seguidos, tratando: primeiramente, das Comissões de
inqudrito que podem ser constituidas por cualquer das Camaras; depois, da faculdade, que é dada a uma e a outm
Camara, de chamar á sua presença os Ministros de Estado, e
do direito, que tem os Ministros, de cdmparecer perante as
Camaras para solicitar certas provid~ncias;finalmeate, das
disposições fundamentais, pelas quais se devem reger as Ca-maras durante o seu funcionalismo. No artigo que trata
dessas disposifles fundamentais, ordenei e distribui o as-.
sunto, procurando corrigir a ordem e distribuição do art. 26,.
que lhe corresponde no projeto; na redagão do n. 3, subordinei á organi-o
dos Regimentos Internos, a constitui~ãodas Mesas e Comissões, a regulamentação da Policia Interna.
e a prescrição da representação das minorias em itylas ss Comiss2ies, tratando em seguida da organizagão das Secretarias; ao passo que o 5 2 O do art. 26 do projeto, que trata da
mathria, alinha em sequencia arbitrárii a eleição da Mesa,
a regulamenta@io da Policia, a organização do Regimento e da
Secretaria, sem atender a que os dois primeiros itens dependem da organização do Regimento, e fazendo remissãw
ao n. 7 do art. 46 para uma disposição que deve ser diretamente estabelecida: a necessidade da lei especial para a
criagão de cargo ou altera~ãode vencimentos na organização das Secretarias das Camaras.
Os pontos de minha divergenoia doutrinária, al6m d@
fim, o jogo de evasiva8 e subterfúgios entre a União e Espara coriragem de tempo de funeronarios, civis ou milrtsres, durante o mandato de membro do Poder Legislativo, e
de que jA tratei supra nesb justifi~ação, há que citar: B
supressão do desconto que o projeto determina para o.
membro do Poder Legislativo que falte a uma das sessóes,
porque, sdbre deprimente, coloca o representante da Na~ãona depend6noia da Mesa da Camara respectiva, e at6 o subordina, de certo modo, aos funcionários encarregados doponto e da organizagão das folhas de pagamento: a supressão da clitusula "ou pelo inenos do penúltimo", que fecha o corpo do art. 24, pois, ficando a AssemblBia em sessâo
l~gislativapermanente até a prestacão de contas, não h&
ensejo de a prestagão de contas de um ano ter de ser feito
dois anos após.
Limitei-me a estabelecer na emenda essas alteraçóes deredação e de ordem doutrinária, porqu6 não quiz transformar, na redação e no espirito, matéria discutida e aprovada pelos colegas competentes que dela trataram na Comissão Constitucional. Ressaho, entretanto, que muito maiseu teria de modificar, a guiar-me exclusivamente pelo meu
pensamento na matdria, inclusive quanto ií discutfvel vantagem da criwgo da Delegação Legislativa Permanente e,
ainda, quanto á nomenclatura que o projeto estabelece parao organismo legislativo e suas partes, onde prefiro, os nomes já tradicionais de Congresso Naoional, Cemara dos.
Deputados e Senado, como oonstam de Constitui030 de i8Qi.
NBo posso admitir qus a ogerisa aoir antigo6 Deputador e
SensOores, os @a,
seja dito entre pardnteses, tantos a tão ,
.valiosos serviços prestaram 4 NagEo, poem estender-ire lil

- 395 denominac,óes j% consagradas, porqub as deliberagõee dos:
instit~itoalegislativos não dependem dos pomes que os distinguem. De outro lado, entendo mais que. a representagilo
das profissões não tem cabida em uma Camara polftica.
*a!
das Sessões, 26 de Margo de 1934.
SamLpaio.
Comeu.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitagão da emenda n. i .948, que mo-.
difica a estrutura cio Poder Legislativo e refunde os textosa ele atinentes.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1934.
OdZlon Braga.Pires Gayoso.
AbeZ Chemumt.
N. 451
Titulo I1
Do Poder Legislativo
- -- .-.
Redija-se assim o art. 30:
Os Deputados, desde o recebimento do diploma at6 umu
ano depois de instalada a nova Camara, não poderão ser processados criminalmente, nem presos sem licengs do Poder
Legislativo, salvo em caso de flagrancia em crime inaíianchvel. Esta imunid@e 6 extensiva ao suplente imediato doDeputado em exercicio
Sala das Sessões, 22 de M a w de 1934. -'Antonio Rodrâgues.
Antbnio' Pennafort.
Mario Manhbes.
Francisco de Moura.
AZberto S w e k .
GuiWlemLe PZaater.
' Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.948, que modifica
texto no ponto indicado.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Od&n..
Braga. - Pzres Gayoso.
AbeE Ckermont.

-

-

-

-

.

- -

--

-

07

-

N. 452
Capitulo 111 - Camara dos Estados
Redija-se assim o 5 1" do art. 42:
Cada Estado da União e o Distrito FGeral . M o tsbsDeputados á Capara dos Estados, dois eleitos simultaneamente com -0s-Deputados á Cmara dos Represenmtes-e um.
pelas ~ ~ S ~ c l a C ode
b SClasse, na f6rma que a lei ordinsrria determinar.
Sala das Sess,ões 22 de Março de !934.
Antonio ao-digues.
Antdnzo Penmfort.
Gualhemze Plaster.'
Parecer
Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon.
Braga. - Pires Gayoso. - AbeZ Chermmt.
N. 454
Capftulo 11
Da Camara dos Representantes
'Substituam-se pelos seguintes, os artigos 35 e 39, seu&
partlgrafos e alinetg :
Art. 38. Os deputados das profissaes serão eleitospor um perfodo igual ao dos deputados do povo, por sufrtlgio-

-

-

-

-

d a s associaç6es de classe, organízad8s de d r d o ióm 8 lei e
oficialmente reconhecidas.
5 1.0 Para o fim da representa~iioprofissional na Carmara dos Representantes, as associagões de classe serão agrn..padas em cfroulos profissionais, de sobrdo com as respectiT a s finalidades e assemelhaçiio.
a) a discrimina~ãodos círculos profi8sionais será feita
qor ordem dos Estados, tendo-se em vista a organização em
sindicatos legais, das respectivas massas trabalhadoras, empregados, empregadores, funcionários públicos e classes liOrberais;
b ) em cada circulo profissional haver6 quatro grupos
distintos : empregadores, empregados, funciontlrios páblicos
..e profissões liberais;
e) os grupos p r ü ~ d ~ belegerão
is
por voto direto, igual
.e secreto, os seus delegados em graus sucessivos, da assmia-ggo ao Municfpio, do Município ao Estado e do E s m o .a
"união.
5 2.0 Nesta eleiGo ningu6m poderá exercer o direito de
~ o t em
o mais de nm grupo profissional.
Art. 39. A cada cfmulo profissional tocará um na-

ímero de deputados dividido por qustro.
8 3.0 Cada grupo do circulo profissional elegera5 um
quarto da deputa&; quando, pordm, 86 houver um m p o ,
4ste elegerá a tofalidade, ou a metade ou um tem,se fbr de
dois ou de três o número de grupos aisfantss;
5 2.0 Todos os cfrcuios profissionais terão um 'mesmo
número de deputados, número qm será sempre um ter00 dos
~epresentantasdo povo, eleitos na região compreendida num
-círculo profissional
Q 3P Só poderá ser eleito deputado das profiss6es quem
'fizer parte realmente de uma associacão de classe e que
exerça ou tenha exercido por un ano no mfnimo e, h4 um
*ano no máxímo, a profissk que tal associação representar.
Sala das Sessões 22 de Marco de 1934.
Antonio Ro.&Wues.
GuUheme 'Plaster.

.

-

-

Parecer

Prejudicada pela sub-emenda apresentsda pela Comis-

-são, referente aos mesmos artigos;
Sala das Comiss6es, 23 de Abril de 1634.

:Braga.

- Pires Gayoso. - Abel C h m t .
-

N.

.

- Odüon

48Z

Art. 50 5 39
Suprima-se a parte final que diz:
"cabendo 6 outra Camara pronunciar-se em igual prazow.

Justifbaçdo
A rejeig8o do veto depende da aprova~áodo projeto
.de Iei pelas Camaras que hajam participado da sua elabora450. Estabelece o § 20. do Art. 50 que, aprovado pelo

ddle, quando n8o basta -a. aprovagão do projeto por uma sb.
das Camaras para a rejeig80 do veto e a oonssquente promulgação do projeto como lei,
Sala das Sessões, 3 de Abril de 1934.
Thcwmaz Lobo..

-

Parecer
emenda n

.

Prejudicada pela
1.94% anterio&ents.aceita (8 Z0 art. 40).
Odi-2
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga.

- Pires Gayoso. --Abel

C h m t .

-

T I T U L O 'I1
Ao art. 37:

Reúija-se :
de representantes não poderá exceder.de 406.9
caldados nas seguintes condigaas: os do povo, em"preporcão que não exceder&de ym por cento e oincoenta míl habi-tantes atB o mánmo de m t e e deste para oima, de um por
250.000 habitantes
num tata1 máximo de 300;
os dasprof@sóeanum máximo de, 100 mantída, em quaiquer ou-.
tra hipótese, a presente propo#o de um por quatro.
O n-ero

-

-

-

e miai que. seja definida de nume.
~8
ria, mnsr.
vez we.está
a reprmmtwão p r o i m i ~ o g o r gão em
e esta concorrerá na tmstituigão da
dos~eDresen%tes
O que corikrn o art. 37 e seguintes não esoiareoe, Convenientemente. ésse ponto, podendo dar lugar a iateEpretagã+
tendenciqsa.
Por isso ofefeco esta emenda.
Sala das Sessões,. 4 de Abril de 1934,. -. Locerda-Wer-neck.
+

Parecer
emenda n. 1.948,

Prejudicada pela
anteriormentsaceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
O&lOw.
Braga.
P i ~ e sGayoso.
Abel Chemront.

-

-

0

Ao art. 79, § io, redija-se:
Os membros do Conselho Nacional serão nomeados bpelo-.
Presidente da República com a aprovagão da Camara dos E+tados, dentre os brasileiros natos de um e outroasaxo,,maio-.
res de 35 anos e menores de 65 anos, de reconheoida probi-.
dade e sblido preparo t6cnico preferindo-se os qaeitenhame
pratica de administra~ão.
Sala das SessGes de -~bGilde;1934. -: JO& l ~ e h ! d O . .
Augwto & Lima.
Atberto Dsnâz.
A&Zj~lio-:Kec.
Lauro B&
Santos. 3. J. Seabra; Lemg-òer w h o ; ,.

--

--

--

-

--Leandro
G ~ a r a ~S ~y V S { P (L . Godofredo viam - á i u i ~Td~euC
Pinhetro - Ptinia Twrinho. - Marti- Vetas.
- Arruda C a m r a - V. de To&&. - Josd Carloa de Macedo Soares. - Carlos Lindemberg. - Waidemur Mota. -

--

. Antonio Jorge àiachado.

- Mario Caiado. - Celso Machado.

Parecer
Prejudicada pela aceitwão da emeadi, n. 1.949, qile
-suprime o Conselho Nacional.
Sala da? Comisaóes, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Bragu.

- Pares Gayoso. - Abel

-

Chermmt,

-

N. 732 -

Poder Legislativo
Capitulo iii do TIMo 11:
Inclua-se o seguinte parágrafo, no art. 42
Da Cbmara dos Estados:
"5 Em caso de vaga, por perda de mand8t0, renáncia
.ou morte do representanfe, serti wnvocado o suplente, e na
,falta deste quem f6r eleito para preenchtbk, salvo se a vaga
se der depois do terceiro m6s da última sessão da legisla-turan. O suplente ser4 sempre eleito por quatro anos."

-

JwtificBçdio
O C6digo Eleitoral criou os suplentes, medida de grande
alcance. Ai temos os resultados eiiaazes. J& evitgmos para
mais de dez eleições, com as renúncias verificadas e cujm
vagas foram preenohidas com suplentes.
O substitutivo, pelo que dele depreendemos, a o criou
mplentes para a Camara dos Estados. E por que? Perieitamente, poder-se-& admitir o suplente. Por exemplo. Te>remos de fazer a eleição de dois representantes (primeira
.eieiç?io) . NSo h& suplentes. Um dos dois representantee
eleitos, falece ou renuncia, antes do reconhecimento ou logo
,depois de empossado. ooiqu4 n8o hti suplente, o eleitorado
de toda a regiiío, com grandes despesas para os mira federais, estaduais e municipais, ter4 de ser convocado para'
o eleigão de um b i c o representante. O mertado seria dar
-o direito ao eleitor de votar, na primeira eleigiio, am tr4s
nomes. O que alcawar maioria exercer& o mandato. pelo
+espaOo de oito anos; o segundo pelo prazo de quatro anos e
.oque tivesse minoria em votos, seria o suplente. A emenda
.propõa que o suplente seja eleito sempre peIo prazo de qua-.
t r o anos, em consequ6ncia da renovação da corporaçlo, nos
-têmos do disposto no art. 42. Não ti curial que fazendo-se
a renevação, fiquem existindo suplentes eleitos anterior.mente, que possam ser convocadoo para exercer o mandato,
-em virtude de vagas ocorridas de representantes eleito8
.posteriormente.
Saia das Sessões 9 de Abril de 1934.
Nero de Mace&.
-.
.
Parecer
Prejudicada pela emenda. n. 1.949, anteriormente
-aceita. Tratando-se de elei~ão.por um col6gio de f h i l con.voc8ção, não se justifica a eleição de suplente. Por outro

-

siado, parece chocante um suplente eleito por quatro anos,
quando o Conselheiro o 6 por oito. E eleger o suplente por
aito seria demaaiado.
Sala dss Comissbes, 23 de Abril de 1934.
Oddion
.Braga.

- Pires Gayoso . - Abel Chermcmt.
N. 739

-

*

Dentre as emendas que mais acentuadamente divergem
.do substitutivo, salientaremos, aquf, as que se referem B fi-wãodo número de deputados B Camara dos Representanates, B escolha e atribuigbes da Camara dos Estados e B representa& profissional.
Magida em essdncia a orientySo a qu? anteriormente
sos cmgwamos, quanto ao prunelro e 6ltimo desses tres
pontos, adaptamos B escolha da Camara dos Estados o .processo que já merecera nosso apiauso para a indica& do
.Conselho Supremo, iãe que cosifava o anteprojeto oficial.
Não será demais adiantarmos que, no respeitante ao primeiro ponto, nossas preferdncias individuais rumam para o
.processo do ntímero uniforme, com a criaggo, ao iado das
várias circunscrigdes locaie, de ,um círculo única, formado
por todo o territbrio nacional.
Reconhecemos, entretanto, que, por enquanto, a tanto se
-opõe, a f o ~outras- caysas, a circun8tancia de não termos
.aloda partidos oscionara organizados.
34. Art. 22. Suprimam-se as p&vras "e nos casos pre-vistos por esfa ConstituigHon (v. em. 52).
Prejudicada. Atendida pela emenda aceita de n. 1.948.
35. Art. 22, 5 1". Suprima-se, transformando-se o g F
-em parágrafo único.
4 6 vem estabelecido, no art. 5', 8 2 , que níngu6m
poderá exercer mais de um cargo eletivo.
A r e m não tolera exoegões.
Não 6 prmiso, particula$zsr-se o prinoi io geral, para
o efeito de proibir-se especialmente o eserc CIO sunultaneo
d o mandato nas duas Camarss.
Prejudicada. Atendida pela emenda n. i.948.
*Delegaçiío Legiaíativa Per36. Art. 25. Depois de
manente", diga-se: "para a e&iç& desta", sanando-ge a 16cuna do texto.
Prejudicada pela ac~ita&Xo
da emenda n. 1.948, que sugrime a Delegação Lepslativa
37. Art. 26, g 2'. Diga-se, depois de - "ComissBes";
-"pelo voto secreto .e sistema proporcio?uaL", em harmonia com
o disposto no art.. .,letra e.
Prejudicada por estar em parte atendida pela emenda

P

-

.

m. i.948.
38. Art. 26,

5 4'. Diga-se: "Ministros de E8fado". corrigindo-se o erro tipogr6flco.
Prejudicada por estar atendida pela emenda aceita de

n,

1.948.

-

39. Art. 27: Substitua-se
"alistáveis" por: "alista.doss. de conformidade com o que propae a emenda Levf Cwmiro.
Note-se que o sui?stitutivo, em oasos iddntioos, niio
.guarda a mosma uniformidade que apresentava o anteproáeto:
que'bte sempre diz
"estar no exercicio dos
Ao
'
)
.
'direitos polftioos" (arts. 22, 8 4"; 37, 8 2.; .44; 67, 9 1

-

-

-

aquele ora se exprime:
"aZistd~eZ", ora prefere a expressiio:
"estar no gozo dos direitos politicos" (arta. 68, B 4';
75, 5 iO),ora @o diz nem uma nem outra ooea, aamo .
i
,
cgde com resgerto aos membros do Conselho Nacional (artw0
79, t i',
Conviria uniformficr.
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948.
'quarto d s . '
40. A t t 33. Suprimamrs as alavras
Pode a sea* ser aduian a
n
k do. garto mês ej
caso, não se const~turrtla DeleBagão Legu Uva Permanente.
A épooa da sua ele!&
deve ser fixada nc Regimento 1ntem.W
da AssemblBia Nmionai. .
PrôjüUimia em virtnde da 808it.a~&áa emenda n. í.948.41. A*. 3 3 , ' ~ .Mga-ue:
V e h pela observanoia ãa Constitui&' no a t h n t a ásprerrogativas do Poder Legislativo e+ em espeoial, resolver
sbbre o proaym e prisão de DeguWos.
A pmão e processo dos Deputadoa são importantebooufiências que entendem oom as pra-rogrrtiv88 do Pder
Legislativo.
Adequada, v o r h t ~ ,6 a refdnoia no iaoiso a e, n W
no f n c h h, como se fez.
Pre~judimdapala aceita@ daa bmendoa ns. 1.048 6

-

.

-

- .

-

1.949.

42. dtt. 33, b. Redija-se:

900

t d a de ser

-

Necessário seria, pois:
dar-se compet6ncia 6 Delega@o Legislati?a Permanente para decretar a aousagáo e +-.
1izr.i o sortero a que se refere o 8 i* do art. 74; ou determinar-se que, sendo-lhe presente a denúncra, convoque imediatamente a Camara dos Representantes; ou, então, maroa?-se o prazo dentre do qual se deva a Camara reunir autome
tieamente art. 50, 8 '
4 e art. -188,S 7').
'ustr-$icado seria o sobrestsr-se o exame do assunto atéI,
que se instalasse a sess8o ordinária.
. Bb a ponderar-se, ainda, a prop6sito da letra .b do -8titutivo, que, mantida, .a remissáo aos ar2igoe deve ser feitasegundo o respeotivo nümero de ordem.
Prejudicada 6 vista das emendas ns i. 948 e i. 949, -1tas .teriomente,
as quais modificam, nessa parte, a siste-mtitioa do projeto,
43. Art. 33. Aomoente-se:
e) estudar e preparar projetos &
I andamento e e l a b o y ~
outros que lhe sr am convenientes ou ihe temham
rBoómenr3ados p&

.

'

&-.

-

Reproduz-se aquf, ligeiramente a!terado, o art. 10,
5 10, c, do substitudivo Odilon Braga.
Prejudicada 8 vista das alterafles introduzidas na sistemática do pfojeto, pelas emendas ns. 1.948 e 1.949, anteriormente aceitas.
44. Art. 33. Acrescente-se:
f ) exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas
pelo seu Regimento Interno ou por esta Constitui~ão.
Acertado parece não se enquadrar a competencia da
Delegação Legislativa Permanente dentro de moldes rfgidog
permitindo-se, ao invBs, a extensão dos seus poderes no
Mgimento Interno, feito pela AssemblBia Nacional e, portanto, com o concurso das duas Camaras (art. 25).
AlBm disso, inwmpleta A 8 remissão feita na l e i q b:
O arti 35, S !q não abrangido por ela, permite que a.
Delegação Lepslativa Permanente convoque os Ministros de
Estado para prestar-lhe informacóes s6bre os assuntos de
suas pastas: a emenda 6: prevd a intervenç80 daquela, na
,hipótese do 3! 3' do art. 62. Preferivei, portanto, ao invds
de individuar os diferentes textos em que se a!ude i% Merência da Delega~Bo, -r-se,
sob forma suiicientemente
comprecnsiva
'exercer outras atribui~õesque lhe sejam
cometidas.. por esta Oonstitui~o*.
Parsoer iddntico ao anterior.
45. Art. 33, $ i'. Substitua-se:
A Delega& Legislativa Permanente oompOr-se-& de um
membro por Estado. um pelo Distrito Fedesal, eleitos pela3
respectivas representa&es em a b a s as Carnaros, a um pelo
Territbrio do Acre, eleito pelo8 Deputados d&te B Cmara
dos Representantes.
Intuitiva, a convenidncia da alteraçno proposta, jB
que 0 Terriurio do Acre não tem representação nas Camaraa
dos Estados (art. 4 2 ) .
Observe-se, de passagem, que, havendo estabelecido o
substitutivo da Comissão que teriam ingresso, na Camara
dos Representantes, Deputados do povo e Deputados da3
profissões, seria Ibgico'que estes tambdm participassem da
escolha da Delegação Lemslativa Permanente, dado que
venha a prevalecer o criterio adotado no art. 36.
O g i' do art. 33, entretanto, exclue sua interferducia
na aludida escolha, lácuna suprida pelo art. 14 do substitutivg Abel Chermont, o qual completa a Delegacão Legislativa Permanente com 'um quinto do niimero dos Deputados
profissionais, escoihidos por maioria de votos destesn.
Prejudicõda pela aceitação anterior das emendas admeros l.948 e 1.949.
- ' 46. Art 33, $ 2". Diga-se:
A Delegação Legislativa Permanente, pue funcionar8 na
Capital da Hepiiblica, deliberar8 por maioria absoluta de seus
membros.
33 omisso o silSstitutivo quanto 8- sede da DelegagBo
Legislativa Permanente, quando teve cuidado de indicar a
das Camaras (art. 23
do Conselho Nacional (8..791, .a
da Cdrte Suprema ( a r k %6). e a do Tribunal Superior Eleltoral (art. i17).
Parecer iden tioo ao anterior.
VOLUMEXVII
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47. Art. 36. Substitua-se:
A Camara dos Representante? oomptr-se-& de Depu-

tados do povo,. eleitos mediante sistema proporcional e sufr'ragio direto, igual, e secreto.
Acrescente-se, onde convier :
Art.
Os institutos de ensino, as corporações cientfficas, as de artes e oficios, os sindicatos e organizaçdes assemelhadas de natureza f3~0nómim,que por pua constituição,
oferegam garantia de estabilidade, goderso adquirir, por lei,
o caráter de instituigaes de direito- pfibli?.
Art.
As instituíções de direito público, quando abrangerem as principais profissões oii classes, elegerão, por seus
membros alistados eleitores. uma camara corporativa, cuja
composição, funcionamento e atribuições serão estabelecidos
em Iei, yotada sob os tramites prescritos para a emenda
constitucional.
Cf. anteprojeto Borges de Medeiros, arts. 13 e 14.
inclua-se, onde convier:
Art.
Enquanto não sc organizar a Camara corporativa, as associações de direito público serão 6rgãos consultivos e, al6m da faculdade que Ihes d8 o art. 48, mante+o,
na Camara dos Representantes, comissões tecnioo-profissionaís, conforme determinar a lei.
g i: Nenhum assunto relativo aos interesses profiséionais ter& andamento na Camara dos Representantes sem que
seja previamente submetido, para cada discussiio, ao parecer
e emendas da comiss8o res e c t i v ~salvo urg8ncia, votada por
W s terpos dos membros gliberantes.
8 2: Trabalhar50 conjuntamente as comissões que tiv*
rem de opinar sbbre assuntos de inter4sse comum.
$ 3." Os membros das comissõee tecnioo-profissionais,
gozariio das imunidades o vantagens dos ~presentantea
o povo e ficarão sujeitos aos mesmos impedimentos e deveres, poderao ter aeaento oo plen0rio para a defesa oral de
80118 pnremea e emendas. Fontss: anteprojeto Bo es de Medeiros, art. 45; subsUtutivo Odilon Bra
ut.
em. LI. 222 (dgamenon Mam ~ e s
de
Ajusta-ae E emenda tí.f6rmulir que se apreseda mais
adequada Rara iútegrar no sistema representativo a atividade
dos vários elementos "que formam 8 inira estrutura resietente do edifioio eooial": oriar-se ao lado da Assembldia, organizada segundo o princf io democrático, outra Camara, organizada segundo o princ pio .corporativista, mantlda eempre
a preponderanoia da primeira, pois, os interesses parciais
devem estar subordinados aos interesses gerais.
(Borges de Medeiros, do Poder Mod., pag. 30).
Por outro lado, é obvio que a b m a r a Corporativa se
mente deve ser instituida "quando o pais estiver oonvenisntemente preparado, com ae classes e profissões organizadas .
dentrq da lei e com personalidade jnridioa de direito vablioo.
A aceitação da emenda ofyeoida imp2le modiica~besno
sistema introduzido pelo substitutivo, quanto aos 'arta. 38 e
37; exige a supressão dos ~ t s 38
. e 39, com os sem par&grafos. A emenda contem ass.unto de grande relevancia e realiza
um belo esfbrgo de sfntese das formas propostas ,?ara bem
resolver o problema da representsgiio profissionsl;" Acha-se
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porém, prejudicada gela aceitação anterior da emenda namero 1.948.
. 48. Art. 37. ~iga-se:
O número de representantes do povo para os Estados e
o Distrito Federal ser8 estabelecido por lei, groporoionalmente ao eleitorado naoional inscrito. Todavia niio sed reduzido o número de representantes admitidos a5 AssemblBfa
Nacional Constituinte.
Q i.' A representação não poderá ser inferior ti quatro
Deputadoa.
# 2.- O Território do Acre eleger6 dois Deputados. A
161 providenciará, quando oportuno, sbbre outros territórios,
5 :3 As quotas de representação ser80 revistas ao fim
28 cada Iegislatura e alteradas, .si for oaso disso, de d r d o
com as prescrições acima.
O processo do nt2mero uniIonne 6 o que permite a
representação proporcional mais aproximada; aprweitadua
ainda, og restos em um círculo único, 6 a Ycorrqão naoíonai
dos erros locais da representacão proporcionsl Por isso,
n8le se: v4 a maior conquista da democracia no seu &uiduratum de captar da maneira ma& perfeita a oginiso mionsl. ((3. Amado, El. e Rep., pag. 88).
Entre n60, entretanto, a adoção dêsse método enaontm
ria inmtáveis resat4ncif dada a grande diferede deneidade na populag8o eleitoral e das po~&ntagensregfetadss
para o eleitorado ativo nas várias circumcriçóes.
Para que certos Estados não ficassem com zma r e p m
sentazáo muita reduzida, fbra mister estabelecer o núm6ro
uniforme sob base mínima.
isso, entretanto, traria u desvantagem de aumentar semsivelmente a represenaão dos Estados eleitoralmente mair
fortes.
É certo que Bsse inconveniente seria siastado w m o 08tabeleoimento de um máximo de representantes para oada
um;.mas por outro lado, n8o d menos exato que &se oorretivo &ia miwerter oii ~
e
do nem- r ó- ~ r i ofundamentos
-mo preconizado.
Inaceitável o puro oritéric demográiioo, antolha-se preferível o de estabeleoer-se niimero fixo de representante&
distribuindo-os entre as .unidades iedarativaa oonforme O
eleitorado efetivamente imorito.
Prejudicada pela preferhnoia dada pela ~ m L a [ o6
emenda n. i.948. I 2 justo proolamar, todavia, que das emendas tendentes a substituir o criterio da população pelo do
eleitorado, para ctílcu~odo número de representantes dos Estados, .esta so 'distingue pela feiçfío cientffica.
49. Art. 40-. Deçloque-se para o capitulo I, onde f o ~ a m
enfeixadas as disposições gerais sbbre o Poder Legislativo.
-Os membros da Camara dos Estados também ter80 seus
suplentes, como i m p l i c i t ~ e n t eresulta da emenda abaixo.
- .
da emenda nóPrejudicada em virtude de aceitação
mero i -948.
50. A T ~ .42. Diga-se:
Para a constituição da Camara dos Estados, ser80 atribuidos maig tr8s Deputados a cada E s A d o e ao Distrito
Federal. elextos simultaneamente com os outros e da mesma
forma que Ales.
8 i.'Instalada 'a .Camara dos Representantes, ele r&
durante os primeiros sete dias ateie de oaàa quadri-aio,
63 dos seus membros-para formarem a Camara dos Estados;
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$ 2.0 As representações dos Estados e do Distrito Federal votarão separadamente em trbs dos seus pr6prios
membros, e será assegurado um lugar B minoria que di8puZer
de um terço da representagão.
g 3: As representaçaes incompletas, por nii.0 estar deridída a eleição de alguns ou algum dos seus membros, aomente poderão votar 20 dias depois de ocorrida a decis8o.
A emenda n. óOi, apresentada dentro do prazo do
art. 17 do Regimento Interno, j& cogitava da f6rmuIa aqui
Icmbrada.
O substitutivo Odilon Braga, no art. 18, f i', mandava
que metade dos membros da Camara Federal fosse eleita
pelos Deputados com assento na Assembldia Nacional.
Em resumo: o povo elege os representantes e bstes iadicam dentre si os membros da Camam doe Estados (Ci.
Assis Brasil. do Gov. &S.. pag. 233).
Abre-se a possibilidade para que errta 86 renove íntegralmente ao termo de cada legislatura. No caso de vsucedem automaticamente os suplentes.
NBo B 96: qtsnf,oquanto possivel ass-00
nesse ramo
do Poder Legislativo a reprasentagáo proporoiOna1 das oorrentes polfticas ponderaveis, a exemplo do que fazia a Conõtituiqfo amtriaca de 1920, cujo art. 84 sempre assegurava
6 minoria mais forte um lugar pelo menos no Conselho Fôdera1 (Dorand, Les Et. Ftd. Pag. 195).
Seja-nos lfcito reproduzir, aquf, os seguintes aanoeitoi
do eminente representante da F. Unios. "A8 v a n m
desse modo de eleger o Senado siio grandes. Deede logo ressaltam as seguintes das o b s e w d e s que anteriormente fiz:
o Senado poderá acompanhar exatamente a evolug8o da oplniBo; a representNo poderá ser p r o p o r o i d no sanado,
como na Camara, desaparecendo assim uma inaonerudnoia
das institui~6es;a opiniiio deixara de o o f i b ~o r i m de cribir-se em contr8dig8o comsigo mesma, a p r m t a a d o d w e
mesmo tr8s maiorias absoluta8 rimultanscu; finalmente, o8
senadores n8o poder80 distanciar-se dela tanto que fiquem
parecendo menos representantes do que vulgarer emprsl
gados pilblicas, sem filiagão alguma na vontade e wntimentos populares. Acreaoente-se a tudo Lao que, rendo o8 80nadores tiredos da Camara dos Deputados por um rooeru,
favoravel 6 proporcionalidade da representsgllo t?as opinfões, B seguro que nunca as duas oamaras se encontrarão
em conflito grave; poder80 divergir d b r e assuntos oorrentes, mas, como o partido predominante em uma deve
sê-10 sempre na outra, absurdo seria que se encontrassem
em algum desses dudlos de morte, em que não raro se Mm
visto empenhados os dois ramos do parlamento, onde as respectivas origens não são identicas." (Assis Brasil. ob. oitada, pag. 229)
A prevalecer o substitutivo, cumpre relegar para as
Disposições transitórias a parta final do 8 2 do art. 42,
onde se diz: "Na primeira legislatura, ger6 de 4 anos o mandato do representante de cada Estado, que tiver menor votagão. No caso de empate o do mais mo~o".
Prejudicada por haver a Comissáo aceito anteriormente
as emendas ns. i .948 e 1.949, que refundiam os textos referentes 6 Camara dos Estados.
61.
Art. 43, b. Diga-se: Autorizar os emprestimos
' b x o s dos Estados, do Distrito Federal e Municipios, oorrigindo-se, assim, o lapso ooorrido
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- 405 Prejudicada por estar atendida pela emenda .n. 1.949.
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Art. 45. Suprima-se:
As medidas consagradas nos 55 2

e 4 do art. 52 removem
os inconvenientes que se encontravam quanto B partícipacão da Camara alta na elaboração das leis em geral.
Mantido, façam-se os acrescimos sugeridos pela justifícagáo abaixo.
O art. 45, wmpletado pelos ar&. 43 e 44, enumera
as atribui~õesda Camara dos Estados.
Resurgiu, sob rbtulo diverso, o antigo Senado, com sua
oompetdncía, no que .diz respeito ás leis, consideravelmente diminuída.
A restauração do Senado parece consulfac a inclina~ões
jnequivocas do plenário.
Examinaremos, pois, tão s6mente o ponto que, no momento, deve concentrar as at8nç2les: admitida a famara doa
Estados, convem deferir-lhe a participsg80 ampla que tinha, entre n6s, o Senado na esf6ra legislativs, ou, ao oontrSrio, deve-se admitir sua atuwiio apenas em assuntos que
interessarem a todos os Estados, como tab, ou a alguns deles
em particular 4
Acaitsmos, coniorme so v6 acima, o primeiro alvitre;
inclinou-se o substitutivo pelo segundo, como resulta do relatbrjo goral.
Releve-se-nos, entretanto, a advertencia de que a enumera@~feita no art. 45 peca por deficiente, escluindo casos
em que; segundo a pronria diretiva seguida, necessariamente re impunha a colaboraçiio da Camara dos Estados.
Esta, por exemplo, ngo intervem quando se legisla sôbro s organizsglio dos jliizes federais e processo perante
e l a (art. 7 n. i 0 d )
Acaso, ao8 Estados, como unidades federativas, uma e
outro interessam menos que a nomeag8o de jirizes e do proauredor geral da Repriblica, (81%. 43 a) P
Cebe 4 C6rte Suprema processar e julgar origináriamonte as causas e conilftos entre a.União e os Estados ou
entre estes; as causas e reclarnw2lss entre outras Nwbes
e Esiados; os conflftos de jurisdi~8oentre os tribunais Jederais e os dos Estados e entre juizes e tribunais de Estados
diferentes art. i09 n. i, c. ti,e).
A mesma Cbrte conhece, em recurso extraordinário, das
causas em- qua se conteste a validade de leis ou atos dos
governos locais, em face cia-Constituição e de leis federais
(art 109, n. 2, Ii, 6)
Os Tribunais de Circuito, a seu turno, julgam, por via
de apelação ou de agravo, os litipos entre um Estado e os
habitantes rle outro (art. 111, n. 2, d )
Isso indica que aos Estados importa direiamente não 86
tudo quanto se prenda. tí organizagão judioitíria fedmal, oomo o que diga respeito ao proprio processo a que eventualmente se deverão submeter na defesa judicial dos seus direitos.
Em que aos Estados, como tais, afeta em grau maior
o sistema de pesos e medidas (art. 45, i ) que as Ieis deoretadas para a compIeta execugão da Constituido (art. 46,
n. i ) ?
Sbbre estas, entretanto, silencia o art. 46.
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Por ventura, escapam ao interesse imediato dos Estados os problemas atinentes 6 colonização, emigração e
imigr@ir,Io (art. 7, n. 10 u ) ?
Pode-se dizer que aos Estados seja indiferente o regime dos portos (art. 7 n. 10, i), quando o art. 10 profbe,
atd, que, nesse particular, se estabeleçam distinções e G 9 2
do art. 7 Ihes garante preferencia na conoessão federal dos
serviços portufirios, nos seus territórios ?
Não parece contraditório que a Camara dos Estados s6
intervenha a propósito da declaração de guerra e celebragão
da paz art. 45 d), e seja interdita a sua ingerenoia no
vasto dominio que entende com a defesa externa, policia
e segurança das fronteiras e forças armadas federais (artigo 7 n. 1) ?
13 razoável que seja ouvida quando se resolva sbbre a
mobílizaçiío das f o r ~ a snão federais (art. 45, d) e, entretanto, se proscreva sua aquiesc6noia quando se trate de
discriminar o respetivo material b6lico ou de determinar
a natureza da instruç.20 que a tais forças deva ser ministrada
(art. 7 n. 10, q) ?
Por que se exclue sua interferencia quando se haja de
resolver sbbre a execuggo de obras e rnsnutengiio de servigos de interesse interestadual (art. 46 n. 6) 4
Por que, ainda, não admiti-la no estabelecimento das
provid6nciaa relativas 6 extradição entre os Estados (artigo
46 n . 9, b) P
No entanto, em tais casos, sempre silo possfveis provimentos que n8o se refiram a aigum ou alguns Estados discriminadamente, mas a todos em conjunto.
Que dizer da transformagáo de territórios em Estados
art. 132) ? A espdcie nfio 6 abrangida pelo are. 44, onde
se consideram os Estados que atualmente existem.
Um território que deva ser erigido em Estado n8o existe ainda como tal e, assim, rigorosamente n8o se compreende na linguagem usada pelo texto.
Mais: o conironto dos arts. 41 e 45 sugere davida que
cumpre desfazer. Diz o rimeiro que a Camara dos Representantes ter4 a prioridaae na fixação das forcas de terra e
mar; o art. 45, d , pordm, 96 se refere B mobilização.
Do emprego da palavra "prioridaden, deve-se concluir
que, na fixação das fbrças de terra e mar, tamb6m delibera a
Camara dos Estados ? Quer nos parecer que sim, pois, quem
dis "prioridaden, implicitamente, estabelece a iate-enção
revisora da outra Camara.
Observe-se, por iiltimo, que, nos termos do art. 47, j.
B da competencia do Poder Legislati~o"mudar temporariamente sua sede".
Bem se compreende que tai matéria não possa nem deva
ser estranha á Camara dos Estados: sem embargo, nehuma
oompet8ncia se lhe atribuiu nesse particular.
Prejudicada em virtude de aceitaçáo das emendaa números 1.948 e 1.949.
53.
Art . 46, n . 9,
Suprimam-se as palavras
"a
a fiel execução desta Comtituiçdo".
Evita-se a redundanoia, pois o n. i do mesmo artigo
jtl decllara quo compete privativamente ao Poder Legislativo
"decretar leis para a completa ezeouoiio da Constituiogo".
Prejudicada por estar atendida pela ComfesBo.
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54.
Art. 47. Incluam-se :
h) decretar a intervenção, na hipdtese do g 11 do artigo 12;
I
i ) .fixar a ajuda de custo e subsidio dos deputados;
j) emendar a Constituição, nos tkrmos do art; 191.

- O art. indica os atos do Poder Legislativo]que independem da sanção. Foram omitidos os tres casos considerados na emenda, com respeito aos quais, na xig&ncia da
Constituigão de 1891, já se entendia que não era a-gida a
sanção (C. Maximiliano, Com., pag. 320; Barbalho, Com
pag. 761..
I
Lógicamente, devera, ainda, ser deslocado para o artigo 47 o inciso 5 do art. 46.
Aceita para constituir sub-emenda de Comidsão.

.,
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- Capitulo V .

- Traz a epfgrafe - "Das Leis e Resolugóe~", quando,

na advertenoia de Aurelino Leal, "seria muito mais simples,
adotar o nome técnico de lei para todo ato congre'ssual completado pela sangão presidencial ou pela promulgação".
(Theor. e Pratica, pag. 864)
I
E o substitutivo da Comissão, na verdade, se /conformou
1
com esse conselho.
Muito embora se refira o cap. V a "leis" e "&s@ugóesw,
nos diferentes artigos invariavelmente se fala em, - "projeto de lei" ou em "lei"
"todos os projetos & lei (artigo 48)"; "o projeto de lei adotado numa das Camams"
(art. 49) ; "quando o Presidente da República / juigar um
projeto de lei, no todo ou em parte inconstit~cionai...~
(art. 50); "o projeto.. será enviado como lei ao presidente da Repiíblica para a formalidade da promulsag8;o"
(art. 50 8 2) ; "o projeto de lei oriundo de um4 Camara..."
(art. 5 2 ) ; "nos projetos de lei.. (art. 52 Q 2);
o8
projetos das leis anuas".
(art. 53) ; U ~projetos
s
de i%i
serão apresentados com a respectiva emenia.+=.-' - (artigo 56).
.I
Apenas em um d6les se alude a resoluçbo T(art. Si).
Mas 6 bom acentuar que, conforme se 113 no prínofyio do
artigo, o emprego da fórmula indicada se dB Pn8o sendo
a Zeâ promulgada dentro de 48 horas gelo Presidents da República".
A Doxnissiio entende
na tdcnioa hraslleird a disting80
existe. Todavia, a supress80 poder6 ser feita /em ~ e d a ~ 8 o
final.
56.
Art. 48. Diga-se:
Compete a proposição de leis:
a) ás Camaras, por interm6dio de qualquer deputado
ou comissão;
b ) ao presidente da República;
c) ás assooiações, quando pessoas jurfdieas, de direito
público;
d ) ao eleitorado.
Paragrafo único. Todo projeto de lei de i@oiativa. popular dever6 ser subscrito por 10.000 eleitores, .no mínimo.
Refere-se o art. 48 B inioiativa.
D4sde logo so aornpreende que a restrig8oi
"salvas
as exoegõea doa arte. li e 44" nenhum oabimento tem.
Aludem os arte. menalonadoe d gm'orcdade de )cl~sdo e
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votação, reservada respectivamente á Camara dos Representantes e á Camara dos Estados.
Prioridade de di~cussáoe votação 6 coisa muito diversa de - iniciativa". (Esmein, Dr. Const., 11, pag 99)
Diz ainda o texto: "Todos os projetos de Lez sdbre as
matérias cornprehendidas no art. 45".
As matdrias compreendidas no art. 45 são aquelas em
que se admite a colaboração da Camara dos Estados.
Segue-se, dai, que . a iniciativa, quer dos deputados e
das comissões .(a), quer do presidente dz República (b),
quer do Conselho Nacional (c), fica restrita aos projetos
de lei que versem sobre os assuntos especificados no artigo 45.
Não se extende aos projetos de lei em geral.
Não será demais recordarmos que, segundo o art. 80,
compdte ao Conselho Nacional: "par proposta do ExwutiVO, OU sem ela, elaborar quaisquer projetos ds lei, regulamentos, decretos ou instruções, para boa aplicação e execução da Constituição e das demais leisn; " i i t i r 'parecer
sbbre os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo,
inclusive orçamento da recei? e despesa".
Na emenda proposta,, elimmou-se a referenoia ao Conselho Nacional em face da emenda n. 77 e acrescentaramse dois incisos (c, à), no pressuposto de que sejam aceitas
as emendas ns. 1 e 47.
Prejudicada por aceitacão anterior da emenda námero 1.948.
Arf. 56. Suprimam-se. as palavras: "e sdbre
57.
elas deliberara a Assemb16ian.
O Paragrafo unico dispensa as palavras cuja supressão se propõe.
Observe-se, mais, a impropriedade do termo - AsoembUicr, constante do texto.
"Assembl6ia. Nacional" - foi a expressão de que usou
o substitutivo para sigsificar o funcionamento conjunto das
Camaras (arts. 23; 24 e $5 2, 3; 25; d; 47 paragrafo unico;
62 5 3; 64; 72, n. 5; 76, e; 188 5 8).
Isso niio obstante, aparecem numerosos dispositivos que,
em lugar de
"Camaras" (arts. 34 e 35), ou de
"Poder
Legislativo" (entre outros,, art. 72, ns. 9 e 12), falam, inadvertidamente, em - "Assembldia Naczional" ou -'"Assemb16iarn, tratando-se de hipóteses em que náo se cogita do
funcionamento das Camaras em corpo unico (arts. 57 paragrafo unico; 58 § 4O; 59 e 5 io; 70; 72, n. 7; 76, c; 80,
n. 4;141,n. 1 , c - r i . 2 , c , - n . 3 , d ; 1 8 8 5 § 4 , 7 e i 2 ;
Disposições Transitórias, arts. 2, 3, 4) e, mesmo, em que
não delibera (artiuma delas - a Camara dos Estados
gos 71; 80 § iO;88; Disposições Transitórias. art. 3, b, c,
d, e e ) .
Prejudicada por estar atendida na emenda n. 1.948, anteriormente aceita.
58.
A T ~ .57 paragrafo unieo. Diga-se. em vez de
"Assembl&ian:
"Camara dos '~e~resentantes"
(V. emenda 57).
Parecer iddntico ao anterior.
59.
Art. 58
40. Diga-se, .em lugar de "Assembl6ia": '
"Poder Legislativo (V. emenda 57)
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Prejudicada á vista da emenda aceita de n. 1.948, que
modificou a sistemática do projeto nessa parte.
60.
Art. 59 e § iO. Substituam-se
"Assembléia"
e "Assembl6ia Nacionaln por:
Poder Legislativo (V. emenda 57)
Parecer idêntico ao anterior.
61. - A r t . 62 Zj 3O. Depois de "Assembléia Nacional",
acrescente-se :
ou, na ausência desta, para a Delegação Legislativa
permanente (V. emenda 44).
Escapa ao exame da Comissão.
62. - A r t . 65. Suprima-se.
Não se compreende a nulidade de que trata o texto.
Os tomadores de titulos da dfvida pública teriam que
averiguar, preliminarmente, si a emissão traria a consequencia prevista.
impbr-lhes essa indagação prévia, para a qual s6mente poderão contar com a sinceridade dos elementos informativos fornecidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Munioipios, seria crear um ambiente de inseguranga,
pouco favoravel ao desenvolvimento do crddito, .
Ad5ante-se que os títulos da dfvida pública são, em regra, titulos ao portador; e, pois, titulos autonomos, com
existencia propria, independente da operação ou operações de
que surdem .(Inglez de Souza Tit. ao Port., pag. 133; Pontes de Miranda, Dos Tit. ao Port. I, pag. 564-565).
Aos prestadores de capitais 96 se p6de exigir que verifiquem si o empréstimo foi permitido pelo poder competente. A este 6 que deve ser traçada a regra de 96 autorizar 8 operagão de crédito quando, concluída, não ~ 6 n h
o~
serviço global de juros e amortiza~ãoexceder aaualmente
a terça parte da receita média dos impostos efetivamente
arrecadados nos tres ttItimos exercfcios financeiros.
Autorizado devidamente o empréstimo, devem aqueles
ficar ao abrigo de quaisquer incertezas.
Parecer ídentico ao anterior.
63.
Acrescente-se, onde convier:
Art.. . Pode o eleitorado aromover o referendum legislativo, nos casos e pela forma que a lei ordinária re-

-

-

.

-

-

eui=.

-

Aceito a inclusão da 1. d do art. ,&o
i), impõe-se o acrescimo agora proposto.
64.
Acrescente-se, onde convier :

(V.

emenda

-

Art.. . Nos termos que a lei determinar, poder8 o
mandato ser cassado a qualquer membro do Poder Legislativo, por deliberagão do Partido que o elegeu.
- O principio é eminentemente democratico e desevolve a ação dos partidos, ja estimulada pelo Código Eleitoral.
Parecer
'

Prejudicada por estar atendida em sua maior parte,
conforme se v6 das cotas abaixo arroladas.
Odilon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga. - Pires Gayoso.
Abel Cherntont.

-

-

(Cotas a que se refere o parecer)
N . 34
1.948.
N . 35
N. 36
1.948, que

n.

- Prejudicada.

Atendida pela emenda aceita de

- Prejudicada. pela
Atendida pela emenda n. 1.948.
aceitação da emenda número
suprime a Delegação Legislativa.
N. 37 - Prejudicada por estar em parte atendida pela
emenda n. 1.948.
N . 38 - Prejudicada por estar atendida pela emenda
aceita de n. 1.948.
- Prejudicada

N. 39 - Prejudicada por estar atendida pela emenda
n. 1.948.
N. 40 Prejudicada em virtude da aceitaggo da emenda
n. 1.948.
N. 41
Prejudicada pela aceitação das emendas námeros 1.948 e 1.949.
Prejudicada A vista das emendas ns. 1.948 e
N . 42
1.949, aceitas anteriormente, as quais modificam, nessa
parte, a sistemática do projeto.,
N. 43
Prejudicada A vista das alteragões introduzina sistemática do projeto, pelas emendas ns. 1.948 e 1.949,
anteriormente aceitas.
N . 44
Parecer identico ao anterior.
N. 45
Prejudicada pela aceitagão anterior das emendas ns. 1.948 e 1.949.
N. 46
Prejudicada pela aceitação anterior das emendas ns. 1.948 e 1.949.
E. 47
A emenda contém assunto de grande relevancia e realiza um belo esfbrco de sfntese das formas DroDostas para resolver o problema da representação groffssi6miL
Acha-se, gordrn, grejudicada pela aceitaçEEo anterior. da
emenda n. 1.948.
.N. 48
Prejudicada pela preferemia d a d ~gela Cornissgo tl emenda n. 1.948. f justo proclamar, todavia, que
entre as emendas tendentes a substituir o critério da popul a ~ 8 0pelo do eleitorado, para c6lculo do niímero de representantes dos Estados, esta se distingue pela feig8o cientffica.
N . 119
Prejudicada em virtude de aceitaç80 da emanda n. 1.948.
N. 60
Prejudicada por haver a ComissSo aceito anteriormente as emendas ns. 4.948 e 1.949, que refundem
os textos referentes á Camara dos Estados.
N . 51
Prejudicada por
estar atendida pela emenda
n. 1.949.
N . 52
Prejudicada em virtude de aoeitação das emendas ns. 1.948 e 1.949.
N. 53
Prejudicada por estar atendida pela Comissá6.
N. 54
Aceita para constituir subemenda de Comissão.
N. 55
A Comissão entende que na tdcnica brasileira
a distinção existe. Todavia a supressão poderá ser feita em
redação final.
N . 56
Prejudicada por aceitação anterior da emenda
n. 1.948.
N. 57
Prejudicada por estar atendida na emenda
n. 1.948, anteriormente aceita.
N . 58
Prejudicada por estar atendida na emenda n6mero 1.948, anteriormente aceita.

-

-

-

-

-

-

-

N. 59 - Prejudicada á vista da emenda aceita de número i .948 que modificou a sistemática do projeto nessa
parte.
N . 60
Prejudicada ã vista da emenda aceita de námero 1.948 que modificou a sistemática do projeto nessa
parte.
N. 61 - Escapa ao exame da Comissão.
N. 62
Escapa ao exame da Comissão.
N. 63 - Quanto á de n. 63, julga a Comissão impraticável no Brasil a medida alvitrada.
N. 64 - Quanto á de n. 64, em parecer anterior, sbbre
a mesma matéria, entendeu a Comissão tratar-se de assunto
cabivel no Código Eleitoral, onde poderá ser regulado por
maneira que atalhe os abusos de aplicação.

-

.

-

N . 834

59. Art. 24

sessão ordinária.

de - Ass.
-Depois
Levi Carneiro.

Nac.

- diga - em

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odiion

Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

-

N. 841

66. Art. 31,

3

4O

- Em- Levi
vez de : mediante requerimento;
Carneiro.

diga-se : a requerimento.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
modificou a redaçso do texto impugnado.
Sala das Comissões, 25 de Abril de 1934.
Odilon

Braga.

- Pires

Gayoso . -- Abel Chermont .
N . 842

-

-

67. Art. 32
Diga-se: Perder4 o mandato o deputado
que faltar 6s sessdes do sua Cmara par tr8s meses conseLevf Carcutivos, sendo substituido na forma do art. 40.

-

neiro.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1 .948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

-

N. 844
69. Art. 33 - Principio - substitua-se: Compete i3
D. L. Permanente, no interregno das sessões legislativas.

LevZ Carneiro.

-

-

Parecer
Prejudicada por haver sido anteriormente aceita a
emenda R. 1.948, que suprime a Delegação Legislativa Permanente.
Sala das Comissbes, 23 de Abril de 1934.
Odiion

Braga.

- Pkea Gavoso. - Abel

Chermont.

-

N.

845

70. Art. 33, 5 10 - Substitua-se: A D. L. P. comporse-á de 22 niembros, sendo um eleito pelos representantes
nas duas Camaras, de cada Estado, do I). F. e do Territó-rio do Acre, sob a presidêacia do Presidente da Assemblbia
Nacional ou de seu substituto. - Levf Carneiro.

Parecer
' Prejudicada pela emenda n.
1.948, anteriormente aceita, na qual não mais se cogita da Delegação Legislativa
Permanente.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdiZon
Braga. - Pires Gayoso.
Abel Ci~ermont.

-

-

N. 847

-

72. Art. 37
Substitua-se pelo seguinte: O nilmero
de deputados escolhidos por sufrágio direto de cada Estado,
território e Distrito Federal serti fixado, 90 dias antes
da eleição, pelo Tribunal Superior de Justiga Eleitorsl,
atendendo ao dos eleitores que concorreram ás últimas eleições federais, em proporção que a lei fixar. Em todo o
caso, não será reduzido o nilmero de representantes de cada
Estado na Assemblbia Nacional Constituinte.
8 1.0 Albm dos degutádos acima referidos, compor-se-&
a Camara dos Representantes de outros, em namero correspondente a 115 daqueles, eleitos pelas associagbes profissionais
3 2.0 Não votarão, nas eleigões dessas associagões, os espangeiros
3 3 9 Somente poder6 ser eleito representante de groiissão quem efetivamente a exerga h&mais de dois anos, não
podendo ser reeleito. - Levf Carneiro.

.

.

Parecer
Prejudicada pela ncegngiio da emenda n. 1.948.
&Ia das Comi~sões,23 de Abril de 1934.
Odilon
Brava.
Pires Gayoso
'Abel Chermont.

-

73. Art. 38

neiro.

-

.-

- Suprima-se

o principio.

- Levf Car-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Eraga. - Pzres Gayoso. - Abel Chermont.

-

74. Art. .39 - Princfpio - substitua-se : Cada circulo
profissional dará nilmero igual, e par, de deputados.
Suprima-se o 8.20. - Levi Carneiro.

Parecer
Prejudicada pela subemenda da Comissão sobre o mesmo assunto.
Abel CherSala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
monl . - Pires Gayoso. - Odilon Llraga.

-

N. 852
77. Depois do art. 41, acrescente-se: Art. Compete
privativamente 6 Camara dos Representantes decretar a
acusação do Presidente da Repiiblica nos crimes de remoasabilidade (art. 74) e elaborar as leis federais não compreendidas no art. 45. - Levt Carneiro.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
modificou, nesta parte, o sistema do projeto.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

-

R P L O ~ . Pires Gayoso.

- Abel

Chermont.

-

N. 853

-

78. Art. 4 2
Substitua-se pelo seguinte: A Camara
dos Estados compõe-se de dois representantes de cada
tado e do Distrito Federal, eleitos pelos vereadores m w c i pais, dentre cidadãos brasileiros natos, malores de-25 anos,
com 10 anos, pelo menos, de residência no território respectivo, e os demais requisitos legais.
Leu€ Carneiro.

e-

-

Parecer
I'rejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
suprimiu a Camara dos Estados.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Grayu.

- Pires

Gayoso.

- Abel

- -

CI~ermont.

-

-

79. Art. 45
Em vez de
alem dos casos referidos
alem dos casos indicados nos arno art. precedente diga
tigos 41 e 44, suprima as letras c, g, h, i .
LevZ Carneiro.

-

Parecer
Prejudicada em virtude de aceitação da emenda niimero 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Ociiton
Braya.

- P.ires Gayoso. - Abel

Chermont.

-

.

86. Art. 46. a) sup&a-se
rãdio telegraf e radio
telefonicas
Art. 46 - N. 7
Depois de
criar
diga
e extinguir.
Leva Carneiro.

.

-

-

-

-

-

Parecer
Projudlcndri. pola aceitação da emenda n. 1.948 que
suprimiti todas ns alfneas do n. 9, do artigo citado.
Sala da8 Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Rv«pu.
l'iraa Gauoso. - Abel Chermont.

-

87. Aiel. 40

- N.

9 c)

- Suprima.

- ZevZ

Carneiro.

Parecer
Parcccr idbntico ao dado sob a emenda n. 861.
Sala dns Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
U.r*oga.
I'iiqca Guvoso.
Abel Chermont.

-

-

-

-

88. Art. 40
N. 9 d ) - Depois de - reformas
acresc. : de futiclonórios federais. - Levi Carneiro.

-

Parecer
Prrrocor Idbntlco rio da emenda anterior.

- I'lrlcdi G'auoso. - Abel Chermont.

Sala dns Com!ssbes, 23 de Abril de 1934.

Braga.

- Odilon

N . 866
tigo

-

-

01. Arl, 17, parógrafo único
Depois de
diga-no n do art. 1 3 .
Levi Carneiro.

-

- dêste ar-

Parecer
ProJudlcnrln pola aceitação da emenda n. 1.948.
Snla dnn Comiss6es, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga.
IJircx Gauoso. - .lhe1 Chermont.

-

- --

95. hrt. 50
3 20 - Em vez-de - Neste caso, o prodiga
Neste caso, o projeto será promulgado,
jeto, etc.
como loi polo Presidcnt.e3a AssemblBia se a outra Camara
não tiver parllcipndo de sua elaboração; ou, se o tiver remetido a essa Cnmnru para que, aprovando-o pelos mesmos tramites, I? por rn~ioria,seja, então, promulgsdo na forma já
Lcvl Carneiro.
declarada.

-

Prejudicada pela adoção da emenda n. 1 .948, que
exige seja o projeto, no caso em aprêço, promulgado pelo
Presidente da Assembldia.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Pircs Gayoso. - Abel Chermont.

-

9 6 . Art. 50
5 30 Substitua-se pelo seg. : Cada Camara, conforme o caso, se pronunciará sdbre o veto denti-u

de quatro meses de sessão ordinária, após o seu conhecimento,
se o não fizer, considerar-se á que o aprovou. - Levi Carneiro,

Parecer
Prejudicada em virtude da aceitação anterior da
emenea n . 1.948 que refundiu o projeto n a parte impugnada.
.. Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdiLon Braga.
*

- Pires

Gayoso.

- AbeL

-

Chermont.

N . 875
100. Art. 52. Passa a ser $3 10 e 20 do art. 49, modificada assim a redação do princip-io e do parágrafo i O :
5 1.0 Se, porém, a outra Camara emendar o projeto, este
volverá á primeira, que, se aceitar as emendas, o ensiarh,
modificado nessa conformidade, ao Presidente da República.
para os fins acima declarados.
5 2P Se as emendas da Camarz revisora forem rejeitadas pela Camara iniciadora por 213 dos votõs apurados, considerar-se-ão definitivamente rejeitadas; se a rejeicão ocorrer por menor número de votos, pronunciar-se-á, de novo,
a Camara revisora, que poderá manter as suas emendas,
também por 213 de votos.
Seguem os parágrafos 2*, 30 e 4O do mesmo artigo 52,
que passam para o 49. - Levi Carneiro.

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.948, já aceita, a qual
modifica os dispositivos indicados.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon Braga.

- P i ~ e sGayoso. - Abel

Chermont.

N . 678
101. d r t . 54. Diga-se: Não podem ser renovados na
mesma sessão legislativa os projetos rejeitados, ou vetados.

- Levi Carneiro.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

103. Art. 57, parágrafo único; em vez de: Assemblbia,
diga-se : Camara dos Repre -cntantes - Levi Carneiro.

.

Parecer

.

Prejudicada pela emenda aceita de n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abri1 de 1934.- 0diJon Braga

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

138. Art. 79 - Depois de - dos problemas nacionais
- coordenando os órgãos destinados ao mesino estudo, assegurando a continuidade da administração federa!
e come a observancia desta Constituição - em vês de
põe-se - diga - e compreende uma secção central, com
cinco membros, e várias çecc~õesou comissões especiais, organizadas por lei. Os membros da secção central do Comelho serão sempre de Estados diferentes. - Leví Carnetro.

- diga

-

N. 914

133. Art. 79. Substitua-se os 55 do artigo 79 pelos se-

guintes :

5 1". A secção central cabe o estudo das questões de
ordem política geral e das mais que se reservar, a ooordenacão s orientação doa trabalhos das secções especiais, revendo-lhes as conclusões; a organização de comissão temporárias ou permanentes, para estudo de questões determfnadas, suando considere necessário; a proposiç5o de lei que
estabeleça ou modifique a organização das Secções especiais;
a recomendação, a qualquer autoridade adm~nistrativa,de
providdncias ou resolugão tendentes a =segurar a observancia desta Constituição; a autorização para propositura de ação
judícial, a que se refere o artigo, quando, prima facie, reconheça a relevancia de seus fundamentos legais.
5 20. Os membrr?;i da Secção Central serao brasileiros
natos, nomeados pelo Presidente da República, por 5 anos,
com aprovação da Camara dos Estados, sujeitos ao disposto
no artigo 31, terão vencimentos irredutfveis. Cada ano terminzrá o periodo de um deles, designando-se por sorteio a
ordem em que, observada esta norma, finde o mandato, assim
reduzido, dos primeiros nomeados.
3 3". A lei fixará o vencimentos, condi~õese prazos de
nomeação dos membros das secçóes especiais e as demais r e
gras para funcionamento do Conselho, podendo dar-lhes outras atribuições, atinentes As suas funções próprias. - Levi
Carneiro.

N.

915

1 4 0 . Art. 80 - n 1. Suprima-se - quaisquer - depois
acrescente: e sugerir provid8ncias
de - ou instruções
necessárias. - Levf Carneiro.

-

I 4 l . Art. 80, Substitua os ns. 2, 3, 8, 5, e 6 gelo segtinte :
2. Emitir parecer sobre: a) os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo; b ) os projetos dos regulamentos .a expedir pelo Poder Executivo; c) os tratados e convenios internacionais, antes de sua assinatura; d) pedidos
de autorização para emprbstimos externos, estaduais ou
municipais; e) fixacão de tarifas aduaneiras, ferroviárias,
postais, telegráficas e telefdnicas e de remuneração de serviços piíblicos, executados por administração ou p o r concessão; pregos de fornecimentos sujeitos a m0~0pól10S; f

criação ou alteração de impostos vencimentos, custas ou
emolumentos; g ) em geral, qualquer outro assunto, á requisição do Pcder Executivo ou do Legislativo. - Levl
Carneiro.

-

142. Art. 80
n. 6. Substitua-se pelo seguinte: 3.
prop6r ao Presidente da I?sy2Slica, de offcio, ou em virtUde de reclamação de interessado, a revogação de lei, decreto ou ato de autoridade administrativa, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, atendendo ao interêsse p ~ l i c o
'ou a pronunciamento j~diciárioanterior.
Levi Carneiro.

-

143. Art. 80.
Carneiro.

-

1". Suprima-se:

-

também. Levi

N. 919
144. Art. 81. Acrescente-se: - Por motivo de interesse
p~blico,em casos de urgência, esse prazo poderá ser reduzido, nos termos que a lei determinar.
Levf Carneiro.

-

145. Art. Depois do artigo 82 acrescente-se o seguinte artigo:
0 s pareceres do Conselho Nacional serão
sempre publicados, juntamente com os atos do Presidente
da Repúblca a que se tenham referido. - Leví Carneiro.

-

Parecer
Prejudicadas pela aceitação da emenda n. 1.948, que
suprime o Conselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1936.- Odilon Braga.
Pires Gayoso. - Abel Chermont.

-

Ao art. 24 e seus parbgrafos:
Ao artigo suprimam-se as palavras finais, contar das
seguintes : "Do exercicio imediatamente anterior; etc. "
Aos parágrafos do mesmo artigo 24, substituam-se pelos
seguintes:
5 Presentes as contas do Presidente da República e dos
Ministros, com parecer favorbvel do Tribunal de Contas,
serão as mesmas discutidas e votadas, at6 aquele dia.
Q Se as referidas contas não forem apresentadas ou se
o forem com parecer contrario ou sem parecer do Tribunal
de Contas, a AssenblBia, no dia seguinte, elegerb uma Comissão especia! de inqudrito, podendo dela fazer parte individuos estranhos, para investigar a causa da falta cometida
pelo Presidente da República, Ministros ou Tribunal, e levantar ou aceitar as contas.
5 Com a aprovagão ou não do parecer, no todo ou em
parte das suas conclusões, a Assembldia, dentro de cinco
dias, providenciar8 no sentido da punição dos responstíveis.
VOLUMEm
x
27

a

$ O prazo para o parecer na AssemblBia ser apresentado
e discutido, será. regulado pelo Regimento Interno, mas não
podendo exceder o total de um mês, a contar da instalação
da AssemblBia, e sendo secreta a siía votação.

Justificação

A supressáo das palavras fioais do art. 24, 6 uma necessidade. Até 1930, os Presidentes de Repiiblica não prestaram contas, e se mandaram para a ex-Camara dos Deputados, processos assim intitulados, estes não chegaram jamais á Comissão de Tomadas de Contas ou ela se limitou a
guardá-los. Diante desta verdade, não se compreende, como
querendo-se apurar as responsabilidades, se entendesse
permitir que, pela própria Constituição, o Presidente da
República, ficasse eximido de apresentar contas do .óltimo
perfodo, fazendo-o do penúltimo, ou seja desde logo abrindose-lhe oportunidade á prática de velhos abusos que precisam acabar. Todo começo de ano, os jornais focalizam os
saldos do Tesouro, e melhor será que a Presídhcia e da
República e os seus Ministros, cumpram em maio, perante
a AssemblBia, o dever das suas contas ao ano anterior.
Em relação aos diversos parágrafos do art. 24, cabenos salientar que criamos várias hipóteses:
a ) quando as contas são apresentadas no dia da instalação d3 AssemblBia, com parecer favorável do Tribunal;
b ) quando as contas não forem apresentadas naquela
data, ou o forem sem parecer do Tribunal, ou, ainda, sendo
Bste contrário.
Para malquer emergência, estabelecemos o limite de
prazo para o parecer e sua discussão deixando o mais ae
Regimento Interno.
Pacheco d e Oliveira.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emencia n. 1.948, que
contdm dispositivos identicos.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. -Odilon Brnga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

Artigo 25 - Redija-se:
Art. 25. A Assembléia Nacional se reunir8 para as solenidades de instalação e encerramento das sessões ordinárias ou extraordinárias, para eleger o Presidente da República e receber-lhe o compromisso, para elaborar o seu regimento interno e para os demais fins constantes do art. 24.
Somos pela eleição do Presidente da República feita
pela Assembldia Nacional.
As razões em favor dessa id6ia são dadas na justificagáo da emenda ora apresentada ao artigo 68, parhgrafos 10,
20, 34 60 e 70.
Sala das ~Sessões,7 de Abril-de 1934. - Alberto Roselli.

- J . Ferreira de Souza.

.

'

Prejudicada pela aceita~ão da emenda n, 1.948,
anteriormente aceita.
Sala das Comissijes, 23 de Abril de 1934.- 0diLon Brwa.

- Pires

Guyoso.

- Abel

Chermont.

Art. 37. O nlímero de Deputados será fixado pelo Tribunal Superior de Justiça EIeitoraI, atendendo ao dos eleitores que concorreram á eleição, não podendo nenhum Estado eleger mais de 37, nem menos de quatro representantes.
A proporcionalidade ser6 calculada da seguinte forma:
O primeiro grupo de 50.000 eleitores na razão de um
deputado por 5 -000;
O segundo grupo de 50.000 eleitores na razão de um
deputado por 10.000;
Do terceiro grupo em diante na razão de um deputado
por 20.000.
Parágrafo único - o número total de deputados na Camara dos Representantes não poderá exceder de 320, sendo
proporcionalmente reduzida a representação se for ultrapassado desse número.
Disposições transit6rias - Para a eleição da Primeira
Camara de Representantes, nenhum Estado terá a sua atual
representação diminuida.
Justific@do
A representação proporcional ao eleitorado serve como
estimulo ás competições cívicas, fazendo com que os partidos trabalhem continuamente pelo alistamento, e esse acmento ã e alistamento 6 função da menor percentagem de
analfabetos e do civismo das populações estaduais. Tal sistema vem, pois, promover uma grande campanha a favor
da instrução e dos deveres cfvicos. file 6, alem dessas vantageris, mas justo por ser baseado em fato positivo
o
comparecimento dos eleitores Bs urnas
e não um cálculo
duvidoso
estatfstica ou recenseamento.
A tabela que estabelece a proporcionalidade visa diminuir a grande disparidade entre as populações eleitorais,
defeito da má divisão geográfica. 2ualquer quocieiite adotado em forma rigida, coloca a maioria dos pequenos Estados dentro do limite mínimo da representação, salvo se
for aumentado em muito o limite máximo.
O quadro anexo ev~denciao grande alcance da medida.
Para evitar uma brusca diminuiçáo nas representagóes
estaduais, essa s6 poderão ser diminufdas na eleicáo paro
n segunda Assembldia, isto 6, ap6s um prazo de quasi cinco
anos, tempo mais que suficiente para que os Estados atinjam o máximo do alistamento.
Sala das Sessões, 22 de Março de 1934.
Amara Peixoto.
Waldemar Motta. - Jones Rocha. - Adolpho Konder.
J . E. de Macedo Soarcs
Waldemar Reikdal.
E. Pereira Carneiro. - Edwald Possolo.
Fernando Ma-

-

--

-

-

-

-

galhães. - Luiz Tirelli. - Lemgruber Filho. - Abelardo
Marinho. - E. Teixeira Leite. - Fernando de Abreu. Ruy Santiago. - Bíilton Carvalho. - Lauro Faria Santos. -

--

Nogueira Penido.
Morais Paiva. - Miguel Couto. - Zddlio Sardenberg.
João Alberto. - Arruda Falcão. - Martins Veras. - Aráo Rebello. - Josk Alipio Costallat. - Car10s Lindenberg.
Gilbert Gabeira. - Mario Manhães.
Augusto Corsino. - Domingos Vellasco.
Alberto Surek.
Acyr Medeiros.
Engenio Monteiro de Barros.
Edmar
da Silva Carvalho, - Antonio Pennafort. - Sebastião Luiz
de Oliveira. - Armando S. Laydner. - Martins e Silva.
Guilherme Plaster. - PLinio Tourinho. - Antonio J'orge Machado Lima. - Gaspar Saldanha. - João Pinheiro Filho.
João da Silva Leal. - Lacerda Pinto. - Guaracy Silveira.
David Meinick.
Xavier de Oliveira.
Zrenêo Joffily.

-

-

-

-

-

--

-
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N. B.
O c&lculo foi feito proporcionalmente ao número de eleitores inscritos.
Pirecer
Prejudicada pela aceiwâo da emenda n. 1.948, que
estabelece a representação baseada sBbre a população.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- 0diJon Braga.
- Pires Gayoso. - Abel Chem.ont.

Arts. 93 e 184, $ 2" - Siíprimam-se.
Jus tilicação
O art. 28 estipula que o subsidio 6 anual e pago em
prestações mensais. Não se compreende, portanto, que nos
intervalos das sessões legislativas, o funcionário civil ou
militar, eleito Deputado, perceba, alBm do subsidio, o orde. nado ou vantagens do seu cargo.
Amaral Peixoto.
Sala das sessões, 6 de Abril de 1934.
- Waldemar Motta. Luiz Tirelli.

-

-

Parecer
Prejudicada pela aceita~ão da emenda n. 1.948, que
torna o subsidio somente pagável durante as sessões.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.
Pires Gayoso.
Abel Chermont.

-

-

-

Redija-se o art. 36 do substitutivo da seguinte maneira :
A Camara dos Representantes compõe-se 'de Deputarlos
do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio
direto, igual e secreto, 30 dos quais serão eleitos pelo mesmo
processo em toda a nação, e de Deputados das profissões.
Justificação

Sem desnaturar a indóle brasileira, o tipo de federacão, que adotamos, é inadaptável ao pais. As suas devastações aí estão 6 vista de quem se preocupe com o futuro do
Brasil.
Cada dia os Estados mais se confinam no seu ambiente
limitado.
Os aparelhos polfticos e culturais que ao tempo do Império amalgamavam a nacionalidade desapareceram com a
República. Recife e S. Paulo eram, ent80, as duas rnetr4poles intelectuais que recebiam sucessivas geragóes de
estudantes o formavam-nas em ambiente amplo e nacioiial.
Depois, os egressos das duas gloriosas Faculdades se derramevam por todo o Brasil, como juizes, advogados e e3tadistas. Hoje, cada Estado tem a sua Faculdade de dirrbito
e a formacão dos estudantes orienta-se pelo critério regional.
Também a unidade da magistratura era outro aparelha
poiitico
administrativo que silenciosa e eficientemente
tecia a unidade da Pátria, deslocando homens, entrelaçando famílias e vulgarizando id6ias. O conhecimento do pais
nela encontrou o seu melhor elemento. Foi a magistratur a que dilatou o horizonte mental dos estadistas do Zmpdrio, quasi todos nela formados, determinando, al6m disso,
que saissem do oirculo estreito da siia Provincia. Visando
a unidade nacional, uq s6 aparelho politico-administrativo
B o exdrcito. 56 o exército recebe nas suas
nos resta
fileiras, indistintamente, todos os brasileiros que acódem
ao serviço militar, imprimindo-lhes formação nacional e
destacando-os por todos os Estados.

-

-

As academias rnilitades continuam sendo metrdpoles intelectuais.
Do regime que durante 40 anos devastou o solido tecido da unidade nacional, resultou, emfim, que 60há nem
pode haver politica nacional e, sim, politica de Estados. A
polftica nacional depende, em segundo plano, das combinaç6es
dos Estados ou da preponderamia de unç sbbre os outros.
A emenda visa criar nomes nacionais, conhecidos e sfmultaneamente votados em todos os Estados, quando a C a
mara dos Representantes se renovar. Os deputados assim
eleitos já não dependem de regionalismos acanhxios. Para
serem eleitos por todo o pais, terão de ser nomes nacionais,
preocupados antes de tudo, com os problemas brasileiros.
Nesse plano de interesses superiores, livres das exigencias
e imposic6es locais, orientarão o Brasil segundc os interesses mais altos do seu destino e do seu futuro.
O núcleo de 30 deputados gerais permitirá, tambem a
formacão de partidos nacionais, que com o tempo hao de
eliminar os compartimentos estanques onde atualmente se
processa, nos Estados, a polftica brasileira.
D&ssenúcleo poderão sair presidentes, ministros e chefes que tenham s6bre a nacão a necesshria autoridade para
tragar o3 grandes rumos da sua polftica e da sua .ministraciío, o que não B possfvel sem que os povos afirmem,
diretamente, confiança e apoio aos seus condutores.
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934.
Barreto CampeUo

-

.

Parecer

Prejudicada pela aceitaçb da emenda n, 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- 0dilon Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermont.

Ao art. 32: Substitua-se pelo seguinte:
"Perdera o mandato o Deputado que faltar 6s sessões ae
sua Camrira, durante tr8s meses consecutivos, sem licenca".

Era nosso intuito oferecer apenas emenda de redacão,
subsliluindo o vocábulo "renuncianten por "tendo renunciadon.
Refletindo, pordm, que a providencia consignada na última
parte do artigo 6 desnecessilria, á vista do disposto no artigo
40, e considerando ser muito longo o prazo de seis meses,
para a perda do mandato, resolvemos apresentar a emenda.
O Deputado Gue, não podendo exercer o mandato, deixa de
renunoiá-10, não deve simplesmente ser havido como renunciante, mas punido .com a perda do mandato.
)Sala das Bessões, 12 de Abril de 1934. - Lino de
Moraes Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n, 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-odilon Braga.

- Pires

Gayoso.

- AbeZ

Chermont.

A:, art. 3 3 : Substitua-se "a quen por " B qualn.

Simples emenda de redação.
Sala das Sessões L12 de Abril de 1934.

Leme.

- Lim de Moraes

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.918, que
suprime a Delegagão Legislativa.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chermqnt.

-

Ao art. 40: Substitua-se pelo seguinte:
"A vaga do lugar de Deputado será preenchida pelo suplente, e, não havendo, por eleigão, na forma da lei eleitoral.
Pardgrafo único. Náo se procederá a esta çi nfallarem
apenas trds mi3ses para renovar-se a representagao.
Jus tificaçáo

Traia-se de emenda de redagão.
Sala das Sossdes i2 de Abril de 1934. Lino de, Moraes
Lente.
Parecer
Prejudicada pela aceita~gío da emenda n, 1.948.
Sala das Comiss%es,23 de Abril de 1934. Odilon Braga
Pires Gayoso.
Abel Chemont.

-

-

-

-

Ao art. 79 : Substitua-se: "O Conselho Nacional, com
sede na Capital da Repiiblica, tem por ~bjetivoo estudo tecnico dos problemas nacionais e compde-se*, por
"Fica
criado uin Conselho Nacional, com sede na Capital da
República, tendo por objetivo o estudo t6cnico dos problemas nacionais, e composton.

-

Justificação

E m6ra emenda de redagão.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n, 1.948, que
suprime o Canselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odflon Braga

- Pires

Gayoso.

- Abel

-

Chemont,

Ao art. 80, n. 3
Substitua-se: "dos regulamentos a
expedirn por - "dos regulamentos, decretos ou instruçdes a
serem expedidosn.

'

Justificação

i.. mais emenda de redação.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

raes Leme.

- Lino

& No-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
suprime o Conselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. -OdiLon Braga.

- Pzres

Gcyoso.

- Abel

Chermont.

-

Ao art. 80, n. 6
Suprima-se o vocábulo "algum*.
Lino & YoSala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

-

Taes Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
suprime o dispositivo.
Sala das Co?nissões, 23 de Abril de 1934. 0d0m Braga.

- Pires Gayoso. - Abel

Chermont.

-

O art. 42, redija-se, assim:
Art. 42. A Camara dos Estados compõe-se de cidadãos elegiveis nos termos do art. 27, maiores de 35 anos
de idade, mediante sistema proporcional e sufragio direto,
igual e secreto.
5 i.0 Cada Estado e o Distrito ~ k e r a dará
l
três Deputados á Camara dos Estados, eleitos simultaneamente com
os da Camara dos Representanteb.
5 2: O mandato dos membros da Camara dos Estados
dura quatro anos.

Jus tificaçlio
O Códrgo Eleitoral, salutarmente aliás, adotara o sufrágio direto, igual, secreto e proporcional. As elei~õesdemonstraram zr sua eficidncia, podendo-sa dizer que, em mat6ria politica, foi o que de melhor nos outorgou a Revolução.
O projeto de Ccnstituição adota 6sse principio, coniorme se vi3 do art. 36, mas, sem razão plausivel, foge ás suas
linhas gerais no art. 42. Af não se encontra, infelizmente,
assentado o principio da proporcionalidade. De sorte que,
no nosso obscuro modo de entender, com relação á representação dos Estados vinga o obsoleto sistema majorit8rio.
Adotando o sistema proporcional, facilitamos, ipso jactg,
a fragmentação dos partidos, a criação de novos, e, d6s que
atinjam ao quociente eleitoral, damos-lhes a possibilidade
da representacfío, ainda que outros, no quociente partidário,
tenham os seus membros mais votados.
Consequbncia disto 6 que, por exemplo, em trbs partidos, com direito a seis representantes, um d6les poder&

.ter dois, o outro três e o último um, na representação da
Camara dos Representantes. É mais ou menos isso. No entretanto, o partido que apenas tem, sobre o de m6dio eleitoradc, a maioria de um representante, a qual poderá ser
mesma anulada pela junção desta ao que fez um só Deputado, ficará sem possibilidade de representação na .Camara
dos Estados. S6 o partido que fez três representantes, dado
o voto majoritário terá os dois representantes nessa Camara.
Não se diga que a Representação dos Estados tem ape.nas como fim assegurar o equilíbrio federativo, porqu8, alem
disso, ela é tamb6m eminentemente política.
Para obviar esses inconve~iientesformuiamos a emends
acima.
O prazo passa para quatro anos e a eleição efetuar-se-á
tamb6m com a da Camara dos Representantes, dispensando-se o sistema de renovação da representação por metade do prazo. A fórmula que se adotou em 91 e que se
pretende, com maior infelicidade, renovar no projeto, ngo
condiz com a nossa evoluçj50, nem atende ao espírito das
formações politico-partidárias que o Código Eleitoral estimulou.
Antes pelo contrário.
Quando, em 1891, o Congresso Nacional adotou o prazo
de nove ano.? para os Senadores, diz o comentador, "inspirouse num pensamento conservadorn. Não foi, portanto, naquele
que hoje, sobretudo, acoroçba o propósito de criar a Camara
dos Estados, ,que 6 o de equilibrar a federação, pela desproporção Yf@I;eçeTifativa que será fatal na representação nimiamente popular.
Entretanto, com a renovação parcial, trienalmente, idearam corrigir os excessos do conservantismo.
Hoje em dia isto não tem mais razão de ser.
A vertigem da civilização encontrara natural corretivo
na própria limitação da idade, que se estipula, como probIematicamente maturada, aos trinta e cinco anos.
O equilíbrio federativo, que 6 o precfpuo objetivo, realiza-se. Simplifica-se o processo de escolha e diminue-se o
trabalho eleitoral.
Dando á Camara dos Estados o número par, de dois representantes, ainda peoramos o sistema, que, pelo menos,
como lógica, era mais perfeito. seja pelo número de anos do
mandato, seja pelo de mandatirios e seja pela fmma de renovação, ao tempo da Constituigtio de 1891.
Desta sorte, propomos que o número de r e p r e ~ n t a n tes seja ainda o de tres. Com isto, integramos a Constituição
no sentido eleitoral pelo qual nos vamos norteando, de sorte
que, adotada a proporcionalidade, possfvel se torne, .nesça
Camara, a representação das correntes de opinião partidiria
ponderáveis .
Evitamos, assim, a unanimidade forçada de um só partido, ao qual teria o governo federal, por império de interesses polfticos. de conceder as suas quasi exclusivas atenções, no que concerne á vlda própria do Estado, criando os
mesmos males que supomos evitar com a Iiçao do passado.
Com 5 maioria de um representante, na Camara popular, que nao 6-bem maioria, porqu8' poder& ser igualada pela
de outros partidos, se conjugarem fbrças depois das eleições.
8sse partido, pelo voto .majoritário. será o único que terá
representação na Camara dos Estados.
O absurdo ressalta.

Poder&,porém, ser corrigído, desde que se adote o voto
proporcional como também se aumente o niómero de dois
representantes para três.
Desta forma, um partido poderá ter dois, por4m o outro
ficará com um. Ou, então, se este não obtem o quociente
eleitoral, e, portanto, não é forca polftica de ponderação,
ainda fica aberta a porta para qu.e o outro consiga todos tr&.
Sala das Sessões 12 de Abril de 1934.
Ilergi-

-

Cavalcanti.

Parecer

-

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon B ~ a g a
PWes Gayoso. - Abel Chermont.
N. 1.218

-

Do Poder Legislativo.
Titulo I1
Ao art. 22, substitua-se pelo seguinte:
Ao art. 22. O Poder Legislativo 6 exercido pela Camara

dos Deputados e pelo Senado Federal.
HA mais de um sbculo que o poder legislativo no Brasil
se divide em Camara dos Deputados e Senado. Os republfcanos de 1891, que tudo mudaram, at4 os nomes das ruas,
conservaram a denominagão tradicíona1 dos dois ramos do
poder legislativo. Quarenta anos de~ois,quando apenas reformamos a Carta de 24 de Fevereiro, porqut3 haveremos de
ir de enoontzo B tradicão secular?
Sala das Sessões 11 de Abril de 1934. - Fabio Sodré.
Parecer
Prejudicadas pela aceitaciio das emendas ns. 1.948 e
1.949, que modificam a estrutura do Poder Legislativo,
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- 0diZon Braga.
Pires Gayoso.
Abel Chmorat.

-

-

Titulo ii - Do Poder Legíslatho.
Ao art. 26
Par. 30
Suprimam-se as palavras:
"durante duas legislaturas no rn5ximom.
Ao art. 26
acrescente-se:
Par.
O deputado, funcionário civil ou militar, que
fbr reeleito duas vezes conseoutivas, ser8 aposentado ou
reformado, com os vencimentos integrais do cargo.

-

-

-'

Forçe o substitutivo o deputado, funcionário civil ou
militar, reeleito duas vezes, a optar entre as vantagens de
acesso e tempo de serviço no cargo permanente e o mandato. Não perde o cargo o deputado, mas apenas essas vantagens. Visa assim o dispositivo não favorecer os deputados funcionários, deixando tí margem, entretanto, o interesse .da administragão pública. Contra os deputados funcionários alega-se o privildgio daquelas vantagens, esqueI

cidas as maiores ainda dos qse não siio funcionários pfiblicos, mas de empresas particulares, ou exercendo profissões liberais, continuando a receber, Bstes, no todo ou em
parte, os proventos de seus cargos e profissaes durante o
mandato, emquanto aqueles se v4m totalmente deles privados.
A alegação maior, e justa, contra a reeleição dos deputados funcion&rios refere-se ao interbsse da administraç80
pilblica. Realmente o funcionário, civil ou milifar, afastado oito ou doze anos de sua repartição ou profissiío, dificilmente poder& volver a exercer com efici&ncia o cargo
civil ou militar tão longo tempo baandonado. AconseIh6vf1,
por isso mesmo, a aposentadoria ou reforma compulsória
nesses casos, justo não será, entretanto, se lhe d4 o cmáter de punição decorrente da prova de capacidade e efici4ncia no serviço público, que tanto se deve considerar a
dupla reeleição.
A reforma ou aposentadoria compulsória com vencimentos integrais parece ccnciliar, tanto quanto possivel, o
@@r4sse .p.alico e o particular dos deputados funcionários
civis e militares.
Fabio Sodré.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.

-

Parecer

-

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-OdiLon Braga.
Pzres Gayoao.
AbeZ Chermont.

-

Título I1 - Do Poder Legislativo.
Ao art. 33
Par. 10
Substitua-se pelo seguinte:
A Delegação Legislativa Permanente comPar. So
pbr-se-& de vinte e um membros, eleitos pela Assembl$ia
Nacional de forma a permitir, tanto quanto possivel, a reprrsentação das minorias.

-

-

-

Justificação
A enorme prepoderancia na AssemblBia Nacional dos
representantes da Nação sbbre 'os representantes dos Estados faz absurda a forma de composição adotada pelo substitutivo, para 8 Delegação permanente, com um representante de cada unidade federada e, o que mais 6, escolhido
pela mesma representação dessas unidades. Se absurda 6
essa forma, desde que a Delegação representa muito maia
a Camara dos Representantes que a dos Estados. menos
ainda se justifica diante das funções que lhe sLo cometidas,
que estão a indicar seja a Delegação representativa d s Assembldia, reflexo de suas correntes políticas, a Assembl6ia
em miniatura, enfim.
Em emenda apresentada ao anteprojeto, propondo o restabelecimento do Senado, eugeri funoionasse 4le pormanentemente,. exercendo, no intervalo das seeaUes da outra Camara, as funçõea atribuida8 4 Delega080 permanente. 89riam assim. nesse caso, exeroldss eiilas fungõee por um
órgão de reprosentaglio igualitbrta doi IEstadoa, tal oomo .me
compae, no substitutivo, a Deleg~gfioPermanente. No oa80

da permanência do Senado, porbm, ter-se-ia de levar em
conta outras vantagens, determinantes da sugestões, como a
maior estabilidade dos seus membros e, principalmente, o
cabal descmpenlio das funções administrativas que lhe eram
cometidas. Com o Seiíado permanente, não se justificaria
a necessidade da Delegação Legislativa
Desde que se tenha, pordm, de compdr uma Delegação
permanente da bsembl6ia Nacional, razoável é se a faga
representativa dessa mesma Assembléia e não das representações dos Estados, que nada exprimem, nem mesmo correntes de opinião definidas. Menos absurdo seria compbr a
Delegação comum dos Senadores de cada unidade federada
pois estes ao menos representam realmente essas unidades.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fabio Sodrtf.

.

Parecer
Prejudicada pela aceitação das emendrzs ris. 1.948 e
que suprimem a Delegacão Legislativa Permanente e
transferem suas func;ões para o Conselho Federal.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon ~rag'a.
Pires Gayoso. - Abel Chemumt.
1.949,

-

N . 1.222

-

Titulo 11
Do Poder Legislativo.
Ao art. 36
Suprimam-se as palavras:
" .e de deputados das profissões. "

..

-

Com o espírito perturbado pelo czonfusionismo reinante.
ainda não meditaram os propugnadores da representaçtio de
profiss6es na Camara dos Representantes no ridfculo absurdo, aberrante do mais elementar bom senso, que 6 a
mistura, numa mesma Camara, de representantes do povo
escolhidos de duas formas diferentes.
Quer pelo sufr8gio universal, quer pela eleigiio em
círculos profissionais. o que se procura representar é sempre o povo, o mesmo povo, numa e noutra forma, a mesma
nação.
O deputado escolhido por um ou por outro processo,
comerciante, operdrio, mddico ou advogado, será sempre o
mesmo homem, não se lhe modificara a sabedoria e o caráter, segundo a forma da eleião, e ter& de deliberar e votar de acbrdo com a sua conciência e os impe~ativosdo
interesse nacional, quer seja eleito em sufragio universal,
quer em circulos profissionais.
Nessas condições, nada mais absurdamente ridículo do
Que o ecletismo atual, mantido pelo substitutivo. Ou constitufmos a Cama~ados Representantes por eleição dos circüIos profissionais ou. por elei~õesem sufrágio universal.
Se se quer transigir ou experimentar a novidade veIhfssima da representapão profissional, sem muita confir anca no seu dxito; tanto que se não admite o sistema integral para- a Camara dos Representantes, que se crie uma
assembldia especial com funções determinadas, ou se esco'lham os membros da 2a Camara por êsse processo.

O que não é admissivel, porbm, é que a Assembldia Nacional Constituinte de ao pais e ao mundo civilizado uma
prova de falta de cultura e senso comum ou, o que talvez
seja peor, de falta de independkncia em suas deliberações.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodrk.

-

Parecer
Prejudicada pela riceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.

- Pires Gayoso. -Abel Chermont.
N . 1.223'

Título 11 - Do Poder Legislativo.
Ao art. 37
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 37
O número de representantes ser6 de fx8s
deputados para cada unidade federada e mais um por grupo
ou fração de dez mil eleitores que tenham votado na mesma eleição.
Parágrafo único. Terminada a apuragáo das eleições
compete ao Tribunal Superior Eleitoral verificar o número
de eleitores que tenha votado em cada região, diplomando
tantos deputados quantos forem os grupos e fração de dez .
mil eleitores e mais tr&s deputados para cada região.

-

Justificação

Em emenda oferecida ao anteprojeto defendi o princfpio rigoroso da representação proporcional na Camara dos
Representantes, em cuja composição entram os Estados apenas aomo regiões, de caráter administrativo-eleibral, sem
significação politica. Não será possivel, entretanto, neste
momento, destruir, na Assembléia Constituinte, a tradição
da representação minima dos Estados. Que se tolere esse
minimo, como se propõe na emenda, mas somente Ble, mantendo-se no mais estritamente proporcional a represmtação
Na emenda apresentada ao anteprojeto, sugeri fosse a
representação proporcional ao número de votantes em cada
eleição. Teria essa fórmula, que é a mais moderna, sbbre
ser proporcional, a vantagem de combater o abstencionismo
eleitoral e poIitico e cercear a compressão dos govdrnos,
que se desviara para a abstenção dos.adversArios, desde que
a justiça eleitoral consiga eliminar a fraude, como certamente o conseguira.
Com a representagão proporcional ao nfimero de votantes, não s6 se estimula o espfrito civico das populações,
como, e muito justamente, se distingue a qualidade das populaçõ_es do ponto de vista cultural, garantindo-se a representaçao proporcional dos cidadãos capazes e ativos e não
dos analfabetos, egoistas, indiferentes B sorte dos govBm0s.
Sal .sdas Sessões 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodrd.

.

-

Pareoer
Prejudicada pela aceita~lioda emenda n. i . 948.
Sala das Comissdes, 23 de Abril de 1634.- Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Chermont.

- h30 N.

1.224

-

-

Titulo I1
Do Poder Legislativo - Capitulo i
i
i Dá
Camara dos Estados.
Onde convier :
Art. Na ausência da Assembléia Nacional, compete ao
Senado Federal, al6m das funções que lhe são privativas!
1.O Autorizar ou recusar a intervenção federal proposta
pelo Presidente da República.
2.G Autorizar ou recusar a decretação do estado de sitio
proposto pelo Presidente da República e conceder-lhe a$
prorrogações neoessarias, nos têrmos do art. 188 e seus paragrafos.
3.0 Autorizar o Presidente da República a ausentar-se dp
bmitório nzeional
4.0 Publicar os vetos do Presidente da Repfiblica e convocar a AssemblBía Nacional para sbbre eles delíberar se assim o considerar necessário aos interesses narzionais.
5.0 Velar pela observanoia da Constitui~ãoe das leis,
podendo abrir inqudritos e oferecer denúncia ao Tribunal
Especial, por crime de responsabilidade.

.

#

Justificação

Em emenda oferecida ao anteprojeto propuz fosse restabelecido o Senado Federal, com funfles diversas das cometidas 8 Assembldia Nacional. Fazia o Senado permanente, não
s6 para forttllec&-10, como para garantia de certas funGões
que Ihe *eramatribuida!. E em sendo permanente, o Senado,
não se justrficava a oriagão da Delegação Legislativa, cujas
funç5ies poderia &le exercer.
ignorando quais as razões em contdrio dessas iddias,
pois que d o emitiu a Comissão Constitucional parecer s6bre
as emendas, ontendi renovar em emenda a sugestão para que
fosse permanente o Senado e exercer as atribuiçdes da Delegagão Legislativa, nos intervalos das sessdes da Assembldia
Nacional.
Sala das Sessões, 4 1 de Abril de 1934.- FOio Sodrd.

Parecer
Prejudicada pela aceitação das emendas ns. 1.948

e

3949.

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1936.- Pires
Gayoso . - Abel Chermont.

-

Odilon Braga.

Titulo I1
D3 Poder LegisIativo.
Aos arts. 44 e 45. Substituam-se pelo seguinte:
Art., 44, Compete ao Senado Federal deliberar sdbre as .
leis votadas pela Camara dos Deputados, remetendo-as, quando aprovadas, ao exame do Presidente da Repbbliaa e devolvendo-as á Camara, quando rejeitadas.
Pardgrafo. O voto do Senado ser8 conclusivo, com fbrças d e voto irrevog8ve1, nos projetos sbbre interveng80 federal e prorrogag80 do estado de sitio..

Justificução

-

~éduzindoa competência legislativa do Senado Camara
dos Estados
ás onze letras do art. 45, não previu o pro,jeto as diividas que vai suscitar na pratica a aplicação dessa
competência, tanto mais naturais e inevitáveis quanto naquelas onze letras se incliíem maurias de interesse geral e
delimitaqão difícil, como "finançasn, L'comBrcio internacionai
e interestadualn, e grande n h e r o das matérias contidas nas
vinte letras-do n. 10, do artigo 7O, e das quais se poder+
prevêr sempre afeladas por qualquer lei proveniente da
Camara dos Representantes.
Póde-se, pois, prev8r com seguranca que em muitos casos, seguidamente, haverã dfrvida sbbre a competencia do
Senado. São determina o projeto a que órgão competirá derimir essas diividas, se 4 Camara dos Representantes, se ao
Senado, se ao Poder Executivo, problema realmente dificil
de resolver, mas que precisaz ser resolvido.
Por isso mesmo, ou todas as leis irão ao Senado, pela
dificuldade em fixar-lhe a competência e nenhuma forma
de solugão para os conflitos supervenienfBs, ou será em extremo reduzido o trabalho l~gislativodessa Camara.
Pretendendo-se restringir a ação do Senado na legislacão federal, estabelecendo-se a predominancia da Camara
Nacional( mais razoável seria adotar-se o critério que prop6s
em emenda ao anteprojeto, determinando a audiência do Senado em todas as Ieis, submetido pordm o seu parecer, quando negativo, ao voto conclusivo da Camara. salvo em casos
especiais, nitidamente delimitados, de interesses dos Estados
como unidodes federadas nos quais ao Senado caberia o voto
conclusivo. Intervenção federal e prorogação de Estado de
Sitio.
Não ae dirá seria inutil a discussão e o voto do Senado,
desde que a Camara por simples maioria o possa anular. Os
votos negativos do Senado, pelos seus fundamentos, teriam
sempre grande influencia sbbre a revisão da Camara, como
a prática legislativa da Ia Repdblica autoriza prever.
Sala das Sess6es 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodrt?.

-

'

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação das emendas ns. 1.948 e

1949.

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-'Odilon

- Pires Gavoso. - Abel

Chermont.

Braga.

I

Ad.31. Suprima-se o n.

2 do ast. 31 e redija-se o n. 2

do Fj ia d&e mesmo artigo pela fumfi_eeguinte: "Ocupar

osrgo ptlblioo, aceitar, ou exercer wmissao remunerada, salvo
a o ín>paIo dw gessses, cargo que n8o seja demissi oi ad
nutum,

Como tesi8 redigido no substitutivo. gmeoe-nap que o
Deputado pode. mesmo no exercbio do oargo, aceitar e exmer
outro m o , contanto que não seja demiçsivol ad nutuna.

3 justamente o que vísamos evitar. O nosso intuifa B mora-

lizador e pretende impedir as acumulações remuneradas.

Art. 35. Redija-se a segrinda parte do art. 35, pela seguinte forma : UA falta 'de * comparscimento do minist~o,sem
justifícação, ou com j-a~!Doagão julgada uzsuficiente, importa
em crime de responsabllldaden. .
JustificaçLZo
O ministro, segundo o que está disposto no substitutivo,
pode comparecer por mera deferencia e justificar-se de maneira displicente ou irbnica. Pretendemos que a .i-ustificagão
seja discutida, aceita, cni recusada pela Assembl6ia.
'

Art. 50, 8 3; Substitua-se, nesse paragrafo, a palavra
'quadro" por "dofs".

Uma lei em suspenso põe, em expectativa de direito
todos os cidadãos. Essa espectativa B quasi sempre pre~udieial, pois, que protela fealizações. O nosso intuito é diminuir
o prazo dessa espectatlva.

Art. 59, 8 2P Redija-se: "Nenhum crédito suplementar
será aberto, salvo no segundo semestre, depou de verificada
a existdncia de saldo no primeiro.
Parbgrafo iInico. Aberto Bsse ~r6dit0,deverá Ble figurar
como despesa no orçamento seguinten.
A medida pretende par restrições aos gastos extraordtnhios e coibir os crBditos suplementares, de ti30 malsinada
membrirr. JB em 6iscurso na AssemblBia argumentei nessa
sentido, ao tratar da responsabilidade efetiva no sistema
presidencial.
Art. 62, 5 2: Depois da palavra "recurson, acrescente-se
"para o Conselho Supremon.
A Assembléia Nacional 6 organismo, por excelancia, polftico, incapaz de julgar com isen~ãode animo. Por isso,
aconselhamos o recurso para o Conselho Supremo.
Art. 69. Redija-se o juramento af estabelecido pela forma
seguinte: "Prometo cumprir com lealdade a Constituição e
as leis da Repiíblica, promover o bem geral do pais, sustentarihe a união, a integridade e a independBncian.

A forma de redação que apresentamos R simples. Visa
colocar as palavras "Repúblican e "pafs" nos respectivos lugarer., de acbrdo com as suas signifíoagões etmoiógicas.

Ar& 72, n. 14. Redija-se: "Decretar o estado de sftio
de ac6rdo com o fj 7" do art. 188".

Decretar o estado de sitio de ac6rdo com o art. 188,
c o m está no substi~utivo*6 demasiadamente gen6rioo. '3
Presidente da República executará sempre o estado de sitio,
mas 86 o decretará no aaso do fj 7" do art. 188.
Art. 73. Acrepente-se: "i) n80 dar, ou obstar a execu~ãa
de qualquer declsfio, ou at6 dos outros poderes, tribunais
especiais e Conselho Supremow.
JwtCfCcaçffo

Pretende a emenda positivar obriga~besdo Presidente.
'Atentar a'ontra dispositivos da ConstituicBon (art., letra. b)
pareceu-me vago. A responsabilidade do Presidente deve f ~ c a r
caracterizada de modo insofismtivel e em condigaes de ae
tornar realmente efetiva.

IX

-

Art. 80. n. 6
Redija-se: "executados por ndministraqão, concessiio, ou privi16giow.
Justificacão
Acrescento, no artigo, a palavra "privi16giow. 33 preciso que n8o haja privilégio para os prívi'bgios.

-

..

x
Art. 100. Suprimamse&se artigo.
Justificaciio
Não tendo o substitutivo definido o que
se deva entender por questber poltticas, julgo de bom alvitre
a supressã? do artigo.
~ ! p & l *:[ ~ l .

-

!

X

L

Art. 107. Substitua-se, ndsse artigo, a frase: "com r
aprovação da Camara dos Estadoswpela frase: "mediante lista
de sete nomes oferecida pela prbpria C6rte dentre os brasileiros" et+
Justificação
Sou partidhrio, tanto quanto possfvel, da
independdncia dos poddres. Pelo nosso regimen, o Executivo
se forma independentemente, mas influe na formagão dos
outros pod4res. O próprio Judiciário, fornecendo por inteim6dio da Cbrte uma lista de nomes, ficar3 colaborando na
sua formacão e B uma restri~ãoao Executivo. O Judicisrfo,
formado pelos outros dois podhres e ?L sua próprra revelia,
quebra, evidentemente, a propalada harmonia e independbncia dos tr8s poddrea.

-

.VCILUMBXVII

28

Art. 113. Faça-se ponto na palavra "pais". Suprima-se
o resto do artigo.
Justificaçáo - Duvído que o f&o militar julgue com
isenção de ânimo o civil que atentar contra instituiçóees nzilitares. asse pensamento origínou a emenda supra.
Art. 124. Redija-se; "I2 vedado aos Estados e municipios
emitir titulos, ou contrair empr6stimos de qualquer natureza.
si a quantia destinada á amortiza(ão de unidade e juros dos
empréstimos já existentes, ultrapassar a quarta parte da
receita orçamentariz, efetivamente arrecadada no exercicio
anteriorn. Suprima-se, outrossim, a letra b desse artigo.
Justifica~ão - A fórmula proposta é simples e clara.
Desde que o Estado ou o municipio preencham aquhle requisito, poderão fazer empréstimos, independentes de ma!quer outra formalidade. Se não preencherem, estarão privados dessa faculdade.

.

-

Art. 188, b ) Redija-se:
"detenção em local destinado
pela Assembléia, ou pela C6rte Supremo, ngo podendo jamais
ser em prisdes de réus comunsw.
Idem, 1 .'2 Suprima-se.
Idem, $4 5". Fa~a-se ponto na palavra "censura". Suprima-se o resto do artigo.
Justificação
A letra b do dispositivo B vaga. Tal Gomo
está, foi sempre burlado entre n6s. A emenda visa tornar
realidade o pensamento que nos anima, isto 6, impedir que
os criminosos polfticos sejam postos em prisões comuns.
Quanto ao pnrbgrafo r.', que mandamos suprimir, 103pirou-nos a convicção do que a largueza por ale proporciogarantias, todo
nada ao arbitrio 6 de molde a anular todas
o sistema de atenuaçilo honesta dos efeitos do estado de
sitio.
O % 5: desse artigo 6 contraditório. Eçtabeleoe a censura. mas, si ela não fbr observada, manda o infrator para
as vias ordinárias do processo de responsabilidade. Ora, a
censura s6 se justifica em casos especiais. mas, nhsses, deve
prevalecer de modo impeditivo. A imprenso ou o livro,
publicando noticias tendenciosas, prejudiciais ao interesse
nacional, si estamos em perigo grave, provocam efeito imediato. O autor. condenado seis ou sete meses mais tarde, por
falta de observancia da censura, sofrera uma condenação
positivamerite imprbfícua para a coletividade.

-

XV

Dtsgo8ições ti-ansitóritis, ari. 9. Redija-se! 'Fioam
ertencehdb aos Estados a por~ãr,de t;emitbri6 sbbre a qual
les exerciam jurisdl~lo e posrie, óoateskdm ou tiW, em
odtubrd de 1930%.
JustificaçBo
È s s ~BmbndB pretenae resolver de modo
definitivo as nossas questaes de Emites. A n&@Wd&dbdessa
bbeüida se imBõe e dispensa '~afnen&io.
Sala das Sessões, 13 de Abiiil 'de W31.
BeZMi3'o de

i

Medeiros YiEva.

-

-

Parecer
1: Rejeitada. As hipóteses são diferentes. Na do n. 2,
do art. 31, visa-se impedir o subbrno do deputado por
meio de nomeação posterior & eleição; na du a 2, do pi 10,
do mesmo artigo, pretende-se impedir que o deputado transija com a admimstração para manter-se em cargo de que
é demissivel ad nutum.
11. A emenda 4 desnecessAria. O texto emendado não
atende apenas ao ato da justificação, mas igualmente o seu
merecimento.
III. Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948,
que atendeu aos intuitos do signatários.
TV. Rejeitada. A emenda não 'esclarece a que saldo se
refere. O do orçamento não poderá ser apurado senão ao
fim do exercfcio. Quanto ao das outras verbas, iniltil será
a apuração por ser proibido o ext6rno delas.
V. Rejeitada. O órgão orçamentário é a AssemblBia.
VI. NBo se refere ao Poder Legislativo.
VII Idbntica dechragão
Viii. idem.
E. Prejudicada pela emenda n. 1.949, anteriormente
eceita, na qual foi suprimido o Conselho Naoional.
As demaie emendas 3ã0 se compreendem na algada da
Comissão.
Sala das ~omiisóes, 23 de Abril de 1934.
OdiLon
Braga.
Pires Gayoao.
AbeZ Chermorzt.

.

.

-

-

-

-

.

N.

1.267

Ao art 79,s 10
Redija-se :
Os membros do Conselho Naoional serão nomeados pelo
Presidente da Repáblica com a aprovagiio da Camara dos
Estados, dentre os brasileiros natos de um e outro sexo,
maiores de 35 anos e menores de 65 anos, de reconhecida
probidade e solido preparo tdcnico, preferindo-se que tenham
prhtica de administração.
Godofredo Menezes.
Sala das Sessões.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da. emenda n. 1-9% que suprime o Conselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilm Brwa.
Pires Gayoso.
Abel Chemzmt.

-

'-

N.. 1,300
Titulo 11

- Capitulo I

Acreseente-ss ao artigo 26, 5 2t: "nomewn..licemiam e
demitem os funcion&riosw.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Henrique
Dodsworth.
J . J . Seabra.
Pareoer

-

-

*

Pcejurbicada pela.meitagão d a emenda a. 1.948, em cujo
art. 24 sei wbvb 'a hipótese. Desde p e . -se declara We 80mente. d Assembl6ia inoumbe 'Porgiqi~ar a sua Secretaria

em observancia do art. :..", que 6 o relativo ao funoioná=
lismo, ipso facto, j& se ù~sphssbbre nomeação, licença e demissões de funcionários.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- 0diLon Brnga.
Pires Gayoso - Abel Chermont.

-

.

Tftulo I1

- Capftulo I

Onde se diz "Camara dos Estados* diga-se "Senado Federa:", organizado nos têrmos da 'Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 (art. 30 e seguintes).
J. J . Seabra.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Renrique Dodsworth.

-

-

Parecer

-

Prejudicada pela aceitação das emendas ns. 1.948 e 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- 0diLon B T
Pires Gavoso. - AbeZ Chernwnt.
Titulo ií - Capftulo íi

-

Art. 36. Acrescente-se "maiores de 21 anosw.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - J . J . Seabra.
BenPSque Dodswath.

Parecer
Prejudlcadb' pela aceitagáo da emenda n. 1.948, que, no
4rt. 23, exige a idade mínima de 25 anos.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-0diZon Braga
Pires Gayoso.
AbeZ Chernzont.

-

-

- Capitulo ii
Ar€. 37, parágrafo iLnico . Acrescente-se in-fine. "Iazendo-se redução propomional",
Sala das Sessões, 12. de Abril de 1934. - J . J . SetZb~tZ
- Benrique
Dcdsworth.
Tftulo I1

Pareoer

-

Prejudicada pela aceitagão da emenda n. i .949.
Sala das Comissões. 23 de Abril de 1934.- 0diLon Braga
Pires Gayoso.
AbeZ Chemaont.

-

N. 1.308

-

Tftulo ii
Capitulo IIP
Artigo 43, letra b ) :
Acrescente-se: "observadas as exigi3noias do art. 66
Sala das SessBes, 12 de abril de 1934.
.He?arSque Do&
wbrth.
J . J . Seabra.

-

-

~

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emendr2 n. 1.948, que suprime o disposto no art. 65, do projeto.
Sala das Comjssões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Cherrnont.

-

Tftulo Ii - Capitulo IV
Art. 46 - Acrescente-se depois "de Legislativon 'ou 8
Camara dos Representantesn.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.-Henrique Do&worth.

-J.

J . Seabra.

Parecer

-

Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.948.
Sala das Comissties, 23 de Abril de 1934.-Odilm Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ Chernwnt.

-

N . 1.314
,

Art. 48

Tftulo I1

- Capitulo V

- Substituam-se as letras a, b, e c por:

A inioiativa das leis pertence:
Art.
a) 8 assembl6ia nacional por qual uer dos seus membros ou de suas comiiiaáes: b ) ao ~res'fdentada Rep65lico:
c) ao Conselho Nacional; d) Bs AssemblBfa Legislativas dos
Estados; e) 8s assooiagbes culturais e Bs profissionais devldamente reoonheoidas.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.-Henrfpue Dodsworth.
J . J . Seabta.

-

Parecer
Prejudicada pela acsitygo dg ependa n. 1.948, que
sabiamente restringe o direito de iniciatrva.
Sala das Comissties, 23 de Abril de 1934. 0diZon Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Chermmt.

-

-

Ao art. 80, n. 5
Substituam-se as pala,yras "de serviços pbblicos executados" pelas palavras "dos demais. serviços públicos federais".
Justificação
A tendência centralizadora do substitutivo culmina no
art. 80, n. 5, que dá compett?ncia ao Conselho Nacional p-ara
opinar s6bre tarifas de remuneragão de serviços pSblzcos
executados por ad,min.istraçáo ou por concessão, sem limitar
tal atribuição As conoessões de servigos federais
Como seria possfvel ao Conselho Naoional opinar, com
pleno conhecimento de causa, sbbre tarifas de servigos piíblicos executados em centenas e quigd milhares de Munioipios do pais?

.

Haveria tempo material para esse Conselho se desempenhar de tal atribuição, sem entravar a vída e o desenvolvimento dos Estados e Muaicípios? Nada justifica mais essa
intervenção do GovGrno Federal na vida interna dos Estados
e Municípios, intervenção esta que demonstra, mais'urna vez,
a tendência centralizadora do projeto nessa matéria, em grejuizo da autonomia dos Estados.
Num país, como o Brasil, extenso, com populagão disseminada, apresentando imensa variedade de condigões, a União
deve limitar a sua esfera de agão aos assuntos de interesse
nacional, deixando que os Estados regulem 03 interesses locais que Ihes são peculiares.
Ranutpho PiSala das Sessões, 13, de Abril de i934.
nheiro L.ima.
Cinc2nato Braga.

-

-

Pareoer
Prejudicada pela aceitapão da emenda n. 1.949, que suprime o texto impugnado.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.
Pires Gayoso.
Ahel C h m o n t .

-

-

-

"...

-

Ao art. 36 Suprima-se a parte final:
e de Depuiados das profíssõesw.
Ao art. 37
Suprima-se a parte final: "TambBm nilo
ser& diminuido o -total dos representantes das profissões,
admitidos na mesma Assembl4iaW.
Ao art. 38
Suprima-se.
Ao art. 39
0uprima-se.

-

-

-

Jwtificaflo
A emenda manda suprimir as partes finais dos artigos
36 e 37 e os a r b . 38 e 59 do substitutivo
ou seja a re-

-

piscsouta~~o
profissional com voto doliberativo na camara
dos Representantes, que o mesmo substitutivo contemplou
em flagrante contradi~áocom os principios cardiais do regime democrático que estruturam a nova Carta Politica
do pais.
J& o demonstrámos em discurso de 8 de Fevereiro deste
que a representagão profissional, tal como tem sido
ano
pleiteada entre n6s depois de 1930, nada mais 6 "uma conquista pretendida pelo Sindicaiismo na luta em que se empenha contra a Democracia". Uma conquista que corresponderá
não tenhamos diivida
a um passo decisivo
para qualquer dos regimes exdticos que -dominam alguns
poucos países europeus, trabalhados por formidaveis lutas
de classes e oujos povos depauperados a limite extremo se
deixaram empolgar por Bsses "iluminados" Staiin, Mussolini, ETitler
Antes de permitirem que isso acontega, cabe aos Constituintes brasileiros o dever de pezarem bem a responsabilidade que lhes caber8 pela introduçiio, no legislativo do
país, de elementos recrutados em organizaeões, ouja finalidade polftica precfpua B a conquista integral do Estado,
substituindo a Democracia pelo Corporativismo,, a Liberdade
pela obedidncia servil a um "Homem Forte*; a Igualdade
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Lima, presidente da Sociedade Amigos de Alberto Tbrres:
Sr. Dr. Lemos Brito (na ConferBncia Nacional de Juristas) ; eto.
A imprensa brasileira, notadamente a da Capital Federal, em sua quasi unanimidade tem-se mostrado infensa
ti representação profissionzl. Dois grandes diários, dos
d do B~asiC,
mais prestigiosos, o J o d do Comércio e o J
ambos do Rio, têm publicado extensos edítoriais sbbre o assunto. Acompanhando com grande elevação o desenvolvimento dos trabalhos da Constituinte, o J o M do ComRTCi6
repetidas vezes tem feito sentir que a representaçáo profissional 6 instituição anti-democrática, que não pode figurar na nossa carta polftica. O J o d do B~asil,que desde
os primeiros debates se colocou ao lado dos que combatem
essa representação, ainda há pouco criticou com muita s e
gurança a "fórmulaw oferecida pelo substitutivo para a
eleição dos Deputados das profissões. Permito-me anexar a
esta justificação tais criticas
eis que na AssemblBia
Constituinte, por motivos vários, essa "f6mulan a o pôde
ser devidamente apreoiada.
sala.das Sessões, 13 de Abril de 1934.
Ranulpho Pifiheiro Ltma.
Doc. n. i
Editoria1 do "Jornal do Brasiln, de 30 de
Maz%o de 1934, sob o titulo "Representação de classesu:
"Entre os representantes, que integram a bamada olassista, na AssemblBia Constituinte. ~ode-sedizer aue o maia
interessado pela vitória dessa representaçio, no projeto
constitucional A o Sr. Abelardo Marinho. Pelo menoe B a
S. Ex. que cabe o merecimento de haver propugnado oom
' maior vigor semelhante conquista; quase todos os aeus discursos giram em torno dessa reforma, que tem estudado
com indiscutfvel esfbrço, reunindo todos os argumentos que
lhe podem ser favoraveis. Discutir as suas palavm 6 dfscuíir a própria causa da representac80 profissional, pois
que com ela se identifica a atividade do Sr. Abelardo Marinho.
Um dos dltimos números do D W o da Assemblh Nacional reuniu os discursos pronunciados, nas seseõee de 6 e
i9 de março, por Bsse representante classista. Pode-se ver
a t nitidamente, o pensamento do Sr. Abelardo Marinho, n s
resposta que procur-a dar ao brilhsnte relatbrio do 8r. Odilon praga.
O argumento básico do Sr. Marinho A de que a representaç50 polftica se faz atrav6s da influbncia dos cabos eleitorais, da ação nefasta do "coronelismon. "Cabos e coroneis,
diz então S. Ex., que sustentem seu prestfgio polftico na
prestação de favores pessoais. julgo muito pouco prov&vel,
se não impossível. que surjam e se mantenham-nas associações, dadas a finalidade e as condiçbes das mesmas". A representação profissional, por &se modo, valeria como um
aperfei~oamentode praticas eleitorais, pura na sua ess4noia
e reagindo s6bre a própria representação polftica. Assim
raciocina o Deputado classista. com uma boa vontade que
nos d& vontade de lembrar o velho Molitlre: "Vous Btes Orf6vre. Monsieur Josse. "
Realmente. basta olhar. com olhos de ver, o sue ocorre
numa associaçiío. nas oportunidades de pleitos disputados.
Em torno da chapa'governista se reunem os que auferem
vantagens,
ou eviddnoia da diretoria em exerofoio; a oposi.
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çáo reune os que se viram banidos desse pequeno circulo de
beneficiados e favoritos. Os "aabos eleitoraisn, existem nos
pleitos associativo~,com a mesma expressão de nproveitadores, ou de candidatos a aproveitadores. Com a instituição da
representação profissional, a caga aos favores excederá os 1imites das associações, para visar tarnb6m os pr6mios de ordem polftica. Nesse momento, a identificação entre os dois
o político e o grofissional
será percabos eleitorais
feita. O Sr. Marinho, que tanto escancarou os olhos, diante
dos vfcios dos pleitos polfticos, soube mostrar-se desentendido, em face da realidade dos pleitos associativos. O aperféiçoamento e o progresso com que nos procura atrair são
lentejoulas de brilho falso, fruto exclusivo de observação'
parcial.
Outro ponto, tamb6m fundamental, 6 o que diz respeito
ao caráter artificioso da representação profissional, num
pais que tão baixo s e encontra no caminho da sindicalização.
Já o Sr. Oliveira Viana, entusiasta dos consel~ostécnicos,
havia recuado, diante da evidencia desse argumento, recomendando que se desenvolvesse a sindicalixa~ão,para m e
depois fosse possivel a represantaç8o profissional. O Sr.
Merínbo responde que niio havia, tambdm. partidos polfticos
e me. n8o obstante. o Código Eleitoral havia 3aseado a sua
oonstru~80na existdncin de art ti dos, afim de Ihes estimular .
o aparecimento. 'Assim diz o, Deputado olassista da' mesma
maneira que para organizar a representagi30 popular devemos fazer a organizaçÍIo do eleitorado e que, para dar r ~ presentagtio aos partidos. promovemos sua organizaçlío. regulando-a por lei; 6 evidente qve, para realizar a reprssentaçilo profissional, teremos de organizar o eleitorado oorporativo. NBo h& como discutir. ou remonder a essa obj~ggo". Ao que o Depuiado Domingos Velam ncresceníava:
"R mafr diffoif organizar um Partido do que um sindicato.
Em cada município, 6 mais diffoil organizar o direMrio
munfcipel do Partido do que um sindicato. Para ou uindioatos
h4 fnterbsses eoonQmicos levando nu homens R se unirem*.
Pelos termos em que colocaram a questão, deve ser
esea a maior fortaleza da causa olassista. a sua trincheira
inisansponfvel. Mas serã mesmo irrespondivel o argumento.
como mpbe o Sr. Marinho?
Nem por sombra1 Inicialmente, devemos ver que os
partidos polfticos que fBm diretórios municipais 880 raros.
Alguns partidos não passam de taboleta, outros se limitam
6 sede central. Os que chegam aos municipios s8o os que se
apoiam aos recursos governamentais, ou os que congregam
as fbrças mucicipais não aproveitadas. Organizam-se em
torno de interbsses perfeitamente definidos e influeotes, da
um lado os que se alimentam dos favores governamentais,
de outro os que n%ose conformam com a sua exdusão ddsse
jardim paradiskco. Tomemos um Estado, como S. Paulo.
para um exemplo esclarecedor. Doia partidos organizados
por todo o Estado precisarão formar, no máximo, cerca de
250 diret6rios.
Vejamos, agora, s situaç8o dos sindicatos. Pode haver
interdsse econ6mico para a formaglío dos uindioatoe, mas
quanta gente está convencida dessa convenidncia? Fnga n
Sr. Velasco, sem apbio de gov4rn0, sem o objetivo de ora
dem propriamente polftioa, uma tentativa para organiza&o de sindicatos de classe no interior de Goiaz. 96 assim
8. Ex. poder8 ver oomo estamos longe da sindioalizaqáo.
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Deise S. Ex. Goiaz de lado. Pxocure o Estado "leadern de
nossa organizaçiío econ6mica, o Estado de S. Paulo, e veja
como vai sendo recebida ali a campanha do hfinistério da
Agricultura em favor da sindicalizagão da lavoura.
Pois bem. Aceitando a divisão das profissões em 53
categorias, como quer o Sr. Abelardo Marinho, seria o caso
de indagar quantos sindicatos municipais deveriam surgir,
em Sno Paulo, no desenvolvimento d&sseplano de representação profissional. A resposta A difícil, pela complexidada
da questão. De um modo geral, pordm, poder-se-ia dizer que
a aplicação da representação profissional exigiria nada menos de uns seis mil sindicatos, num cálculo infinitamentz
moderado. Que seria, então, mais fácil de criar? Algumas
centenas de diretórios políticos, ou alguns milhares de sindicatos de classe?
O diretório político saberia mais ou menos o que lhe
competiria fazer, pois já está. integrado nos usos e costumes de todo o pais. O sindicato seria uma inovaçb, em
alguns casos dificílima, quando se tratasse, como na lavoura.
de pessoas que vivem dispersamente, nas suas respectivas
propriedades rurais. Mesmo quando se organizassem os
sindicatos, haveria ambiente para que eles funaiónassem livremente? Representariam os inkrdsses e convenibncias das
classes que os formassem, ou seriam apenas um instrumento
d6cil nas mãos do próprio governo?
Essas interrogações exigem desdobramento. NBa seris
possfvel resolve-las todas num sb artigo. E a relevanoia
do assunto reclama do jornalismo um pronunoiamento aftido. "
Doc. n. 2.
Editorial do "Jornal do Brasil?, de 31
d~ Março de 1934, sob o título "Sindicalismo e representaçBo profissional no Brasil:
"Os defensores da representaeão de classes consideram muito simples a criacão de sindioatos. Basta gromulgar
uma lei d b r e a reprssentag80 profissional e os sindicatos
ir60 surgindo por ai, como cogumelos. Não p6de haver nada
mais falso .que semelhante expectativa. O sindicalismo depende da coinoidencia de um certo niímero de fatores. Ngo
B possível contar com ele num pais, onde chega Uo alto o
nível.do analfabetismo e onde se mostra tão prechio o indida vida. associativa, desde a eociedade civis até as cooperativas de produção ou de consumo, HB quanto tem00 sevem lutando no Brasil em favor do cooperativismo? Perto
de tr8s decadas assinalam a intensificaçi2.o desse combate,
sem outro resultado que o de volumes e volumes de discursos, e algumas conquistas escassas e problemáticas. Oro,
os obsi8cuIos ao cooperativismo, de um certo ponto de vista,
são os mesmos que nos afastam do sindicalismo. Porque
não basta que haja interesse em ,associar-se: é tombem necessário que exista consi4noia desse interesse.
,NBm disso, falta também ambiente para a expansão do
sindicalismo, ou do espirfto sindicalista. Se as sociedade8
de classes abastadas se organizam e vivem livremente, fdrça
ti reconhecer que o s sindicatos proletários vivem asfixiados
pela fiscalizacgo pohcial. A pr.ova aí está, patente, na atual
representagáo classista da Constituinte. Os representante8
dos empregadores foram escolhidos livremente, eeleoionando os seus ele'mentos maia 'oapazes. Na oonxengão dos empregados, não houve a mesma possibilidade. Oe delegadoe %lei-
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tcires recebiam o santo e a senha dos intorrrentares, .com .um?
passividade que não era mais do que umã resultanle d ,
opressão em 'qus viviam os sindicatos. O maior eleitor do
convenção, como todos sabem, foi o Sr. Luiz Aranha,
procurou coordenar .os votos dos interventores, pois que hnvia sandidaios de quasi todos eles. Os deputados do P a d
chegaram a deixar prova escrita de que haviam recebido u
seu mandato com a obrigaçiio de obediência integral ao
Major Barata. De modo que, de 17 representaates .qus o
Constituinte foi pedir aos empregados, não h& nenhum deputado legitimo do proletariado. Quem mais se aproxima
dessa função, sem dbvida nehuma, B o Sr. Zoroastro de
Gouveia, pequeno-burgugs eleito por um partido politico.
A razão 6 Aquela: os sindicatos operdrios existem nominalmente. De resto, as próprias associações patronais
não se sentiriam com a necessária coragem de enfrentar o
Governo, num voto s6bre questão fechada, para que a corporaçlio não viesse a sofrer as represtílias. Ai está a causa
essencial da passividade, ou do oficinlismo ' B outnnce".
com que se vem'caracterizando a atua(;ão dos classístas.
Sdbre tais bases, a representacão profissional seria inteiramente falsa, artificiosa, inexpressiva. Aqui, porbm, o
"leadern classista, Sr. Uelardo Marinho, argumenta com a
circunsta?cia de que não t! menos artificial a representaGBO politioa.
NBo falta razã;o nessa crftica. Todo regime representativo se baseia numa ficção. O eleitorado brasileiro, com pouco mais de um rnilhllo de inscritos, náo resolve em nome de
40 milhbes de habitantes? Ainda assim, mesmo com bses
defeitos, a liberal-democracia ainda se nos afigura o menos
imperfeito dos regimes políticos. A Ithlia e a Alemanhã nálo
v80 ao absurdo de realizar eleícbes, depois da negarem as liberdades que justificam as eleições, coa0 a liberdade de
voto, a de expansão do pensamento, a de reunião 8 associação?
E desde que se admite a Liberal-democracia, não há por
que discutir 8sse tema, na proposta de representação profissional. Deve-se apenas indagar como se justifica semelhante representação, dentro d o ~preceitos democráticos.
O fundamento dessa reforma B que estabelece um regime diferente das eleições populares. Substitue 's representaça0 amorfa e indíferenoiada do chamado sufrágio universal por um processo que se declara organico. Mas se as
classes náo se representam efetivamente, se uso h4 liberdade sindical, nem espirito corporativista, essa rapresentacão perde o argumento, com que se inculca: o de valer como
um processo "diferenten, relativamente ás elsiçaes popu-hres. Confunde-se realmeaia com a .outra, a que pretenàe
aperfeiçoar numa equ$val4ncia de vicios, de infludncias e de
artificialismò.
Assim acontece realmente no Brasil A Siliica diferença
que se póde encontrar, na primeira aplicação da representacão de classes, 6 que ela facilita a in~omissãodo gov&rno na escol@a dos candidatos e reduz a liberdade dos eleitos.
Bm vez de mekhorar, agrava e exagera os defeitos da representação polftica que é mais variada, ate mesmo como
Indicação de setores de interêsses, e mais indepndenb no
seu ,pronunciamento.
Por tudo isso, se prevalecessa o sentimento geral, àesapareceria, por ,certo,. .semelhante inova~ão,por todos os

aspectos desastrosa. Mas há forças combinadas a seu favor,
há elementos coligados para a sua manutençgo. 13 quasi certo
que ela vingará na Constituição, por fdrca de interesses que
ai estão, evidentes, na base de um contrato perfeitamente
definido, que na outra República se denominaria conchavo.
Hoje, é possível que tenha mudado de nome, mas s6 de
nome".
Documento n. 3 - Editorial do Jornal do Brasil, de 1
de Abril de 1934., sob o título "Representagão profissional
como instrumento de opressão".
"Na questão da representação de classes, há ainda um
aspecto, que se não deve omitir, numa apreciação de conjunto. Referimo-nos á aparência dessa reforma: Pelo que ela
deseja, ou acredita ser, nos louvores de seus turiferários, trata-se de uma medida de indole socia:isia, ed beneficio das
massas produtoras.
Mas isso s6 e s6 na apwBnoia, no rótulo, na apresentaçáo.
A realidade 6 muito diferente, e converte a representação
profissional num instrumento de opressão. Jh não queremos
aludir ao corporativismo italiano, pela evidencia da situação
prechria em que ali se encontram os sindicatos, relativamente
B liberdade de defesa dos inter4sses profissionais. Basi8
olhar o projeto do Sr. Abelardo Marinho.
Segundo Asse representante classista, as profiss5es sedos sindiriam divididas em 53 categoria?, p?ra a form-o
catos, essas categorias se distribuiriam em seis cfrculos de
profissões afins, a saber:
i) Agricutlura, criação e atividades similares e conexas; 2) Indústria; 3) ComBrcio; 4)
Transportes; 5) Educação e cultura; 6) Servi~opúbiico, federal, estadual e municipal. Como esses cfrculos se representariam igualmente, divididos todos eles, quando possivel,
em empregados e empregadores, encontraríamos uma situação, mais ou menos semelhante 6 atual; equival8ncia entre
empregados e empregadores, ficando entre eles 1x11 niicleo
de funcionários públicos e de elementos de profissdes liberais, como fiel de balança no conflito essencial das classes.
Mesmo que a realidade fosse assim, n8o estaria evidente
o artificialismo de semelhante situag80 ? Por que número .
igual entre empregado8.e empregadores ? Por que, -tambBm,
confiar aos funcionários públicos e 6s profissões liberais a
função de tírbitro, nesse conflito de interesses a que eles seriam estranhos ?
A realidade ainda B peor. Como os sindicatos operários
880 dependhcias do govArno, ou da policia, o conflito se trava entre o governo e os patrões, desfalcada a coluna dos &rbitros, desde que o funcionalismo pilblico não se encorajará a
insurgir-se contra o poder pilblico, de que depende. Em vez
de titil ás classes, essa representação vale apenas como um
recwso de opressão governamental s6bre as classes. Vem
estimular a interferencia do governo no ambito da atividade profissional. Vem agravar o desequilfbrio de fdrças, com
a agravante da insinceridade, pois que esmaga e asfixia sob 8
aparencia de que quer proteger.
Não se iludam os espfritos sonhadores. A representação
profissional 6 criação de pseudo-socialismo, que sabe dissimular, sob exterioridades simpáticas, a pura ess8ncia do
reacionarismo. E a prova ai esttí na sua utilizaç80. Onde
aparece 810 ? Na Inglaterra livre ? Na Franca democriítica O
Nos Estados Unidos republicanos 9 NBo, -nada .disso. A re~resentagtío profissional 6 engenho das ditaduras. Vivem .
dela enamorados toboa oe ddepotas, pois que aoham mais fa-
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cil manejá-la do que ao sufrágio universal e As samaras
polfticas. Coni um pouco de prática, a representação profissional permite assembldias massiças, disciplinadas, tranquiIas, com o geito dêsse mar pltímbeo das horas de calmaria.
Funcionam sem irritações, sam rebeldia, sem protestos. E
não d tão comodo ter uma Camara assim, deixando airda a
impressão de que se faz alguma coisa no sentido de zudaciosas reformas sociais ?
Sob um aspecto, nenhum instrumento será mais dbcil
que a representação profissional, num pais de inexistentes,
ou de precárias garantias individuais. E se 6 para isso que
a .desejam, não hA nada mais que discutir. Tollitur questio."
Documento n. 4 - Editorial do "Jornal do Brasil", de
6 de abril de 1934, sob o titulo "A miragem da representação
profissional".
"Um dos mais ilustres. classistas da Assembldia Constituinte, o Sr. Pinheiro Lima, voltou A tribuna para renovar o
seu ataque A reforma, que prccura estabelecer, dentro de
uma Camara política, a representação profissional. Vários
pontos dessa medida foram estudados, argutamente, pelo representante de São Paulo.
Continuamos a pensar que a id6ia da representação profissional é sedutora na sua aparbncia. Já o velho De Greef.
h& perto de quarenta anos, escrevia com entusiasmo: - 'Na
Assembléia Nacional ou central não devem ser representados os partidos, mas as partes interessadas: a primeira forma de representação 6 puramente subletiva e metafísica; a
que propomos é objetiva e científica". "As assembl6ias representativas, escrevia ele noutro passo. náo deveriam representar mais tendbncias vagas, opiniões mais ou menos ondulantes : mas deveriam, ao contrário. representar exatamente as funções diversas com as quais se manifesta a atividade social, para satisfazer as suas necessidades materiais
e ideaisw.
Ningudm, at6 hoje, defendeu melhor a representação
profissional do que De Greef. E se Asses louvores correspondessem precisamente & verdade, ninguém hostilizaria a reforma que no-la trouxesse. Sucedeu, porém, que espfritos
menos entusiastas nKo ficaram nas recomendações te6ricae
da medida: procuraram antes ver como se poderia concretizar na realidade, para medir a sua eficzícia, náo pelas apar4ncia8, mas pela felicidade com que se efetivasse. E foi $sse
exame que comegou a comprometer a reforma, que sd tem
sustentadores entre os que fecham os olhos 6s contingbncias
inelutáveis, que comprometem a sua aplicaçáo.
Ortega y Gasset, n8o deve ser buspeito. O formidhvel
pensador de "A Rebelióio das Massas", não ignora os fenbmenos capitais das sociedades contemporaneas. Esta id6ia de
"la Camara corporativa, dizia Ble, aletea sobre Europa hace
trinta anos, encantando a todo e1 mundo; pero sin que pasta
a h o se
~ haja logrado. Es, en efecto, plausible la id6ia de
mie junto a la representación amorfa e indeferenciada de1 sufragio universal en la Camara popular hrrya otra que repreaente Ias corporaciones, con e1 organismo de sus intereses y
de su competancia. Hag nada m8s aceptable? Sin embargo,
esta id6ia tan feliz no ha podido nunca realizarse".
O lucidfssimo Joseph BarthBlemy. uma das maiores autoridades modernas em direito público. observara argutamente 4sse mesmo fendmeno. Deixou em perfeith evidbncia
que a representagáo dos interesses a6 B f6cil no enunoiado da
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medida, ou nas paIestras, pois que na realidade tem complexidade extraordinária.
Já aludimos aqui ao plano proposto por um dos representantes classistas, o Sr. Abelardo Marinho. Divide Ale sa
profissões em seis circulos, a saber: agricultura, indústria,
comércio, transporte, educação e cultura e serviço pilblico.
Cada circulo terá o mesmo niimero de representantes.
Mas porque terá cada grupo o mesmo nilmero de representantes? Não foram agrupadas as profissões pela importancia que tívessem, pelo valor que representassem. Não, o
critério foi exclusivamente de afinidade. Mas a afinidsde
pode ser fundamento de igualdade de representação?
Ao nosso ver, a representação profissional deveria obedecer ao valor de cada grupo na economia nacional. . Para
~SSG,
porém, seria necessário possuír uma infinidade de dadoe
ostatistícos, dificilimos de reunir, e nem sempre livres de
dúvidas. Mesmo porqu4 os problemas suscitados seriam diabolicarnente complexas. O serviço público, sob tal aspecto,
que relag!Xo teria com a apicultura? Entre o com6rcio e o
efrculo denominado "educagão e cu1tura";mo
estabelecer a
igualdade ou a diferença de representação?
Tudo, como se v&, torna-se arbitrário, nesse dominie.
E m vez da representagão objetiva e cientifica, d? que nos falava De Greef, s6 encontramos o arbitrio e a SicçZio. Se o
Sr. Abelardo Marinho tivesge estabelecido p e os seus oirculos de profissões possuiriam número demgual d e Deputados, teria a seu favor tantas argumentos, e tão ponderhveia, como os que pode invocar em defesa da igualdade de
representaçiio dos circulos ,
Demais, a própria afinidade, em que s e baseou para rc
agrupamento das profissóes, 4 um critério perigosissimo, u
que ás mais das vezes consiste apenas num título. PorquB
reunir sob o mesmo circuIo duas atividades tão disparar
como a indústria metalúrgica e as indústrias edzativas:
86 pela circunstancia c@ se denominarem indústrias? EntBo,
vgmos concordar que essa famosa reforma 6 uma coisa infinitamente pueril, porque se deixa de lado a complexidade
doe fatos para se embalar com as facilidades dos vocábulosw.
Doo, n. 5
Editorial do "Jornal do Brasiln, de 7 de
Abril de 1934, sob o titulo "Anfrllse nscesslian.
"Quanto mais nos detivsrmos na adlise da representa&o profissional, menos aceitgvel a acharemos. O núfnoro
de problemas que ela nos traz 6 mito malor do que o namero de problemas a que resolve.
JB ontem aludimos ao carater arbitrário dos ~imulosde
profissões afins, propostos pelo "leader" d o c,hssistas,. o Sr.
Abelardo Marinho. Não 6 p e (E defeito seJa da orgammgão
que Ale propõe. Ao contrrPo, reconhecemos que &lefez o m e
podia, para melhorar s iddia. O que nHu se salva, p0r6m, 4
esse profissionak, infinitamente mais a r W r i a e fioticia do
que os sistemas eleitorais vigentes.
Vamos continuar, hoje, a observa? &e plano.% Sr. Abelardo Marinho. Sabemos que aie dmde as profiesoes em 53
categorias, agrupadas em seis. eirculos : agricultura, indhtria, comércio, transpor* edumgão, e , c u ~e tseruiçp
~
público, O circulo da ag~roultnrs,ipcluind@:criagá;o e ativrdades similares, abraqe..i? categomas; a i9d1ptrt8' compreende
tarab6m 17 categorias, HA quittro .oategonss no cfroulo~do
oom6roi0, duas no. grupo dos transportes,. mus mb o iftulo
de educag8a e cultura, quatro.ao.airoulo do ~ i opúbUoo.
o ~ ~

-

Na representação por categorias, por exemplo, podia-se
têr 53 deputados, um para cada categoria. Essa fórmula, inici~lmente,seria impraticável, pois não considerava a divisão
entre empregados e empregadores.
Seria necessário elevar o ndmero de deputados classistas
ate quasi o dobro, id6ia que seria agradável ao Sr, Marinho,
mas n5o parece encontrar apoio dentro da Constituinte. Para
efeitos de argumentação admitamos, pordm, que se eleve a
perto de uma centena o nfimero de slassistas, para que cada
categoria profisisonal se represente devidamente.
Ainda assim, onde a organização corporativista, os sin.dicatos, as federações de sindicatos e as confederações, para
que cada categoria profissional esco:hesse os seus delegados?
Improvisar tudo isso; sonho de quem vive nas nuvens. Alem
disso, veriamos que a lavoura cafeeira teria dois representantes, tanto, comequentemente, quanto a herva-mate, o algodão,
a borracha, o cacau. Por que? Qualquer atividade tem direito
de representação s6, e s6 porqu& seja uma profissão? Evidentemente, semelhante critério seria absurdo. A reprzsentaçãe profissional se inculca como o quadro real dos interesses
coletivos, mas para isso precisa que não sbmente se representem os interêsses, como também que Ales se representem
na medida de sua influencia, ou de sua importancia. Será
representação dos interesses dar dois deputados, por exemplo, Bs atividades agrarias relativas B borracha, que tem a
sua última safra estimada no valor de 17 mil contos, e dar
também Bsses mesmos dois deputados h atividades agrhrias
relativas ao café, que tem a sua safra, para o i6ltimo ano,
calculada em um milh8o e meio de contos?
Dir-se-& que o critério n8o é mais o do valor dos interesses, mas apenas o das profissões. Reconheçamos que s e
ria reduzir a representagifo profissional 8 uma palavra, privando-a de aparecer como um panorama fiel das forças econõniicas de uma coletividade. Ainda assim, porém, o plano
seria imensamente falho. O Sr. Abelardo Marinho considera
as atividades agrarias relativas ao fumo como uma categoria, .as não dtí 4sse titulo aos produtores de feij80, que se
deveriam apegar ao grupo geral das cereais embora o valor da
safra do feijgo seja apenas 30 mil contos mais baixo que o
do fumo e i46 mil contos maior que o da borracha, que forma uma categoria disticta. Ficaram ainda de parte a castanha, a alfafs, o guaranh, o chá, o trigo, que se incluiram nuatividades agrgr~asn8o compreenma categoria onibus
didas nos item !interiores." O Deputado da alfaia é que teria
de defender os interesses da castanha, do guarand, do trigo.
Coniessemos que, para representag80 profise!onal, 13 o que
p6de haver de mais caprichoso.
Essa anhlise, aplicada aos outros círculos profissionais,
não acontraria menores absurdos. DefxambIe de parte, apenas, porquê o plano do Sr. Abelardo Marinho 6 de fazer.elei~ 3 e por
s cfrculos de profissões afins, obssrvada igualdade de
representação para todos os círculos. As dezesete categorias
das atividades agrícolas teriam o mesmo nilmero de representante dsa: quatro*categorias do ser9igo público. .A ind6strirr; com dezesete categorias e um determinado valor e o b
ndmico, teria os mesmos deputados do comércio. Tudo'isso
segundo criterios que não poderiam deixar de denominar-se
caprichos. Estamos no domfnio do puro arbitrhrio.
esse sistema dos círculos parem-nos. ainda R,eor que os
outros. Reunir-se-iam os delegados das i7 catègor@s e .qcolheriam os representantes de todo o círculo de profissões

-

I '

afins. Se esses delegados-eleitores dependessem do níimero
de sindicatos, estariamos no regime das maiorias, dentro de
preqeitos essenciais do sufrágio universal, quanto á influência do número em vez da influencia dos interksses; mas se cada categoria profissional tivessejum n ~ m e r ouniforme de delegados, poderia suceder que um grupo de interesses sacrificasse a .representação de outros, como se yer!ficou nas convenções efetuadas para a escolha^ dos constituintes classistas.
Bastava, por exemplo, que o caf4.não elegese ninguém, para
se perguntar o que seria esse regime, ou se não havia falhado integralmente. Imagine-se /que, houvesse uma coligação
excluindo da representação os elementos do cafe. dos cereais,
do açucar, da pecuária, da mandioca e do fumo. As outras
categorias poderiam fazer a maioria. Teriamos, assim, uma
representação "qualitativan e n-ão .uquarititativaw,como diz o
Sr. Abelardo Marinho? Poderia,+tambBm, um produtor de
açucar considerar-se representante da pecuaria? Que entenderia de psicicultura, um produto? de cacau? Que nos poderia dizer da herva-mate um seringueiro do Amazonas?
Como se vb, as interrogações /surgem em quantidade e
multiplicar-se-iam ao infinito, /se analisássemos todos os asp e c h desse plano caprichoso le arbitrário. Não que o Sr.
Abelardo Marinho seja um insensato, como se poderia supor
de tantos absurdos, incongruenciab e disparates. Qualquer
outro ver-se-ia na mesma situaçãp, pois são tantos cs escolhos, que chegam a anular a perfcia dos pilotos. O mal, pois,
não está no Sr. Abelardo MarinIi~;'~o
mal se encontra na pr6pria representação profissional { ? j

I

-

I

Prejudicada pela aceitagáo -'da1emenda n. 1.948.
Sala das Sessões, 23 de Abrjl de 1934. - Pires Gayoso.
AbeZ Chermmrt.
Odilon Braga.

-

Ao art. 24, 5 3"

-

II

N. 1.'429
II
Suprima@ a palavra "somente".
II

JustilicqGo
Ler o texto do Substitutivldproposto aquí, 6 compreender a utilidade da emenda. / r, i
Sala das Sessões, 12 de Abqil de 1934. - Pereira Lira.
1i
Parecer
Prejudicada pela a c e i t a ~ d/da) emenda n. 1.948, que
suprime o texto impugnado. . I I
,
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934. - Pires Gayoso.
Abel Chermont. - O d i h Braga.

-

11

N. i.433 I
, No art. 33, letra b, acrescentdd antes de "i88" o seguinte "72 n. 10"; e, depois de "relaç%on,a expressão "declaração
de guerran.
Justilic ,
Esta emenda articula-se com~o.utraapresentada ao artigo
72 n. 10. Devem as duas seremi aarovadas. Não aomoreen-

I 1:ce:
p
><

- 449

demos porqui3 se exija a ouvida do Poder Legislatfvo ara
dealarar a guerra quando tal Poder está em fuzlggo, e n?i o Se
reolama a audibncia da Delegação Legislativa Permanente
(que preferimos chamar Comissão Parlamentar), no internegno dae sessões.
As duas emend. t8m por-fim ouvir o Poder Legislativo,
quando ale est6 reunido 'e ouvlr a Delega~ãoLegrslativa Permanente no interregno .
Sala das Sessaes, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lira.
Parecer

-

Prejudicada pela aceitação da- emenda n. i .948, qrne mprime a Delega~ãoLegislativa Permanente.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934.
Pfrer (faV080.

-

AbeZ C h m o n t .

- OdZlon Braga.

-

N. 1.435
Ao art. 35, $ 10 Substitua-se pelo seguinte:
"Igual faculdade, e nos mesmos tdrmoe, o8be B a ~ o o ~
r8ee legislativas, inclufda a Comissiio Parlamentar.

-

JUsti~qiSo

Suprime-se o qualificativo "permanents", poie que, p&
tiomente, não h6 comissões legislativae pennanenbe.
Acrescenta-se uma referdncia. 9, expressgo Delemão
Ledslativa Permanente, que preferimos 0iramar de "Comfs880 Parlamentarn, como consta de uma outra emenda que
apresentamos com a presente.
Sala das Sessaes, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lfra.
Parecer
Prejuçlicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
suprime a Comissão Parlamentar, ou D. Legislativa Permanente.
Pires Gavoso.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934.

-

-

Abel. Chermont.

Ao artigo 79
tomarem posse".

- Odiion Braga.

fJ

-

40: acrescente-se: "na data em que

Justificação

O que deve determinar a passagem para a reserva 6 a
posse e n80 a simples nomeagão. Sala das Sessaes, 12 de Abril de 1934.
Peregra Lira.
Pareoer

-

Prejudicada pela 'aceitaç50 da emenda n. 1.949, que
suprime o Copselho Nacional.
Sala das Sesf&j8s, 23 de Abril de 1934.
Pires (fW080.

-

Abel Chennont.
VOLUMEXVII

- Odüon Bragu.
. .

-

e9

Incluir nas atribuições do Conselho Federal:
"Elaborar a discrirninagãp dos circulos profissionais relativos á representação politica das profiss6es".
A medida visa subtrair da deliberação de partes interessadas (tais os membros da Camara dos Representantes)
uma matéria que, pela sua importancia, deve ser examinada
em um ambiente desapaixonado e insuspeito.
Abelardo MaSala das Sessões, 13 de Abril de 1934.
rfnho.

-

Pareoer
Prejudicada pela subemenda da Comissão aos arh. 38
e 39 do substitutivo.
Pires Gayoso.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934.

-

- Abel Chermont. - Odilon Braga.
-

Ao art. 22: onde está
"O Poder Segislativo 6
exercido pela CAmara dos Representantes, e, nos casos previstos nesta Constitu@ão, com a colaboração da Câmara dos
Estadosn,
se diga - "O Poder Legislativo 6 exercido
pela Cllmara dos Representantes; e, em coi~oraçãocom esta,
tambdm pela CBmara dos Estados, emlusimente nos casos
previstos nesta Constituiigãon

-

.

-

E' evidente a falta de tato vernáculo no artigo do substitutivo, cuja redação 6 mal ajeitado e desharmoniosa.
.Homero Pires.

Parecer
Prejudicada pela aceitagão da emenda n. 1.948, que
altera a composi~ãodo Poder Legislativo.
Bala das Sessões, 23 de Abril de 1934.
Pires Gayoso.
AbeZ Chermont.
OdiZon Braga.

-

-

-

N. 1.535

-

Ao art. 24: onde está
"Instalada a AssemblBia Nacional, ouvir8 ela a mensagem do Presidente da República,
e passará Z i discussão do relatório da Delegagão Legislativa
Permanente, ressalvada a aprovação de seus atos pelas Cbmaras conforme a sua natureza, e, por fim, ao exame e deliberacão sbbre as contas do Presidente da República e dos
Ministros de Estado, do exercicio imediatamente -mterior, ou,
pelo menos, do penúltimon - se diga
"Constituída a Assembldia Nacional e ouvida a Mensagem do Presidente da
República, se iniciará a discussão do Relatório da Nlegaç20
Legislativa Permanente, ressalvada, conforme a sua na+
reza, a aprovação dos respet~vosatos pe!as Cllmzras; depo~s
se passar8 ao exame das contas do Presidente da Rep~blioa .
e dos Ministros de Estado, relativas ao exercici~imediata-

-

mente anterior, ou, pelo menos, ao do penúltimo, resolvendo
entáo a .4ssembléia s6bre elasn.
Justificação
I. Znstaladcr. A preferencia do substitutivo B sempre
a favor das formas espúrias ou suspeitas, e a elas se apega
como um bordão. Invari&velmente, sem exceção, não se vale
senão delas.
Não diz nunca realizar-se, verificar-se, efetuar-se, cecZebrar-se, acontecer, haver, suceder. E' sempre e sempre,
sem variação: ter Lugar.
Há quem condene, por exemplo, -estrangeiro, na acepçgo
de pafses estrangeiros. Gongalves Viana (Apostilas aos Dicionários Portugueses, i,Lisboa, 1906, p. 423), autoridade
quási irrívalizável, e Carneiro Ribeím (Serões Gramaticab,
2. ed., Bafa, 1915, p. 833), seguro conhecedor da sua Ilngua,
repelem estrangeiro naquele sentido. Mas o substitutivo apenas sabe escrever sob a influt3mia francesa : "transf erdncia
de valores para o estrangeiron (art. 79 10, m); "transferemia de fundos para o estrangeiro" (art. 14, d); "quando
a successão se tenha aberto no estrangeiron (art. 16, par&
grafo único); "impostos de exportação para o estrang&on
(art. 17); "missão diplomática no estrangeiro" (art. 31,
5 2"); "missbes diplomáticas no e s t ~ ~ g e i r o(art.
"
43, a);
"sair do territ6rio nacional para o estrangeiro" (art. 71);
"nascidos no estrangeiron (art. 136, b) ; "guerra com o eótrangeiro" (art. 140, 5 2O, b); "guerra com o estrangeiron
(art. 1e2, 16).
Assim também com instalar, instalado, instaiação,
no sentido de constituir, institutir, investir, meter em posse,
estubelecer, etc. O substitutivo não emprega nenhuma dessas variantes. Sbmente conhece instalar, instaiaüu, instalação, que aparecem iteratívamente atrav6s dos arts. 24,
25, 3.9, 33, § 33 188, § 8' e 4O: parágrafo iínico, das Disposições 'lkacsitórias.
E' essa insistenoia de vozes peregrinas que concorre
para dar ao substitutivo, ao mesmo tempo vicioso e pobre
de linguagem, um aspecto de todo o ponto galicista e indigente de expressões.
Ora, instalar, instalado, instulacáo, em lugares a r n o o
do texto, têm encontrado opositores desde os' começos do
s6culo at6 aos nossos dias. E' ler o Cardeal Saraiva (Gbssán'o
das palavras e frases da lingtta francesa, que por descuido,
ignordn&a, ou necessidade se tbm introduzido m locu~üo
portuguesa moderna, Lisboa, 1827, p 88) ; Fonseca-Roquete
(Dicionário da Lingua .+rtuguesa, Pcris, S. d., S. v. instalar) ; Silva Túlio (Galzczsmos. Em Aprendei a Lingua Vernácula, Rio, 1893, p. 58) ; Domingos de Azevedo (Gramática Nacional, 5' ed., Lisboa, 1899, p. 173) ; Castro Lapa
(Neologismos Indispensáveis e Barbarismos I3rispensáueis,
2 0 ed. , Rio, 1909, p
213) ; J. Alcides Cunha (Colocaçáo do
Pronome Pessoal Complemento. Estudo do Infinito. Galicismos Dispensdveia, 2. ed., Porto Alegre, 1923, p . 82) ; Car10s Góis (Dicionário de Galz'cismos, Belo Horizonte, 1920,
p. 111); Laudelino Freire (Galicismos, Rio, 1921, p. 101).
UI. Ao deliberação. E' a ùoncord&ncia que est8 no projeto. Porque antes, em exame, não ha crase. O que ali se
18 B
ao exame, sem eontraçgo. E antes do substantivo deZiberação j4 h6 crase, que o texto nem assinala, nem subentende.

-

.

.

-

'

IiI. Exame sbbre as contas. Sempre se disse e esoreveu
exame das contas, das dou$inas, dos atos, do acusado,
& ínçtrução primgria, de medicina, de concibncia E nunca
exame sdbre as contas, sdbre as doutrinas, sdbre os atos,
sdbre o acusado, sdbre instrução primária, sdbre medicina,
sbbre concibncia. - Homero Pires.

. Parecer
Prejudicado pela aceitagiio da emenda a. 1.948, que
modifica o texto impugnado.
Sala das Sessões, 23 de Abril de ,1934.
Pires Gayoso,
Abel Chermont.
Odilon B~aga.

-

-

-

N.

1.543

-

Ao art. 39, 5 3": onde está
"S6 goderá ser eleito
Deputado das profissi3es quem de forma real e efetiva, pertenga a uma associagão profissional que faw parte do grupo
pelo qual se procede a eleiçãon, se diga
fega parte
do grupo eleitorn.

-

...

- "...

Jllstificaçáo
f w a parte do grupo pelo qual se procede a eleiçboa,

"
Ougamos, a 4sfa respeito, a lição oracular de Rui Barbosa:
"O verbo proceder B sempre intransitivo; não tem complemento direto, Diz-se: "proceder uo inventário", "proceder à
partilha; : mas nunca : 'proceder a partilha", "proceder o
inventárion. Como, portanto, apassivá-10, dizendo: "procedeum o inventárion, ou "roi procedido o inventárion, ou "procederam-se o inven4&io e a partilha", ou, enfim, "o inventário
e a partilha serão procedidos"? Como, se a voz passiva outra
coisa não 6 que a inversão da ativa? Se o juíz procedesse o
inventário, então sim, psssiyyente se poderia dizer que o
inventário t! procedido pelo juiz.
"Muitas vezes, na desourada linguagem de nossa terra,
se me tem deparado ùitimamente o verbo proceder com esta
forma: "Foram prooedidas hontem as eleiges". Mas nunca
a enmntrei nos bons escritores vernáculos dauui, ou de
ultram*ar. E -e vantagem nos traz essa variante'? 4 locuç8o
não corre mais breve em "ser8 procedidon que em "proceder-se-6"; antes vem a ser mais longa, al6m de frouxa e
desarticularda.
"&pois não tha B audiggo vernicula. a 4sse sentido especial da linguagem, que pao se adquire e afina sengo no
com6rcio dos mestres do idioma, e cyia intuição B muitas
vezes o critério soberano da arte no ??revern (Parecer sdbre
a Re&çáo do Projeto (de Códlgo Civil) &a Cdmara dos Deputados, Rio, 1902, p. 550) ,
Al6m de tudo isto, 6 novidade em portugubs esta sintaxe
"grupo pelo qual se procede a elei~80~..
Ficara, portanto, melhor Q artigo assim redigido :
pertença a uma associação profiswonal, que faga parte do
grupo eleitorn.
Homero P t ~ e s .

-

"...

-

Parecer
Prejuiiicada em virtude da aceitag80 da emenda número i .948.
Bala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdilOlF

Braga.

-

Pirer Gauoso.
I

-

-

Ao art. 46, 5): onde está
"Aprovar as deliberaçaes
das AssemblBias legislativrrs sdbre incorpora@ío, subdivisiio
ou' desmembramento de Estados, qualquer acbrdo realizado
.entre estesn,
se diga
"Apfovar as deliberaes das
1PssemblBias legislativas a b r e incorporaçfio, subdivis.ío e
desmembramento de Estados, ou qualquer ac4rdo realizado
entre estan.

-

-

-

A parte final do n. 5 do art. 46 falta evidentemente
sentido. Entre
desmembramento de Estados
e
q&
quer acbrolo reaiizculo entre estes-, o pensamento se parte
e descontinua, de tal maneira que se não atina com o sentido
do texto em si niesmo, tornando-se mister uma interpretacão
fora dele. E a que nos acode como possfvel 4 a formulada
em nossa emenda.
iíomero Pires

-

-

-

..

Parecer
Prejudicada pela zceita@io da emenda n. -1.948, que
modifica o texto indicado.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - OdiZon

Braya.

- Pires

Gayoso.

- AbeZ

N.

Chemzont.

1.547

-

Ao art. 46, 9 ) : onde esta
"legislar s6bre:
a ) o exercfcio dos poderes federais e a fiel execuçáo
desta Constituifio;
b) medidas necessárias para facilitar, entre os Estados,
a repressão e prevengão do crime e assegurar a prisão e extradição de acusados e condenados;
c) orgamzaç30 do Distrito Federal, dos Territórios e dos
servicos neIes reservados B União;
d) licencas, aposentadorias e reformas, náo podendo concede-Ias, nem alterar as concedidas, por disposiç6es especiais;
e ) tbdas as materias de competbncia da UniBo, constantes
do art. 7 9 ou dependentes ds lei federJ por fbrga desta
Constituicãon,
se diga
"legislar sbbre:
a ) o exercicio dos poderes federais e a fiel execugao
desta Constitul60;
b ) as medidas necesstlrias para facilitar, entre os Estados, a repressão e prevençiio do crime, e assegurar a pnsão
e extradigBo de acusados e condenados;
C) a organizaç80 do Distrito Federal, dos Territ6rios e
dos servigos neles reservados B Uniiio;
d ) as licengu, aposentadorias e reformas, niio podendo,
por disposicões espmiais, conceder nenhuma, nem alt-"par as
conc&didas;
e ) t6das as matérias da compet8ncia da União, tons-bntes dp ar:. 7". ou dependentes, em virtude desta ConstituiçBo,
de lei federaln.

-

-

Justificação

-

Inspira-se a emenda nos mesmos motivos, com que foram
fundamentadas as correções aos arts. 7, 10, i5, 0 20.

iiomero Pires.

Parecer .
Prejudicada por haver sido aceita a emenda n. 1.949.
SaIa das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OcEllon

Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chemont.

-

N. 1.548

-

Ao art. 48: onde está
"Salvas as exceções dos arta.
4 1 e 44, todos os projetos de lei sbbre as matérias compreendidae no art. 45, podem ter origem, indistintamente, na C&-

mara dos Representantes ou na Camara dos Estados.
a ) de qualquer Deputado, ou comissão da Cdmara;
b ) do Presidente da República;
c) do Conselho Nacionrrlw,
se diga -" Salvas as exceções dos ar&. 44 e 44, todos os projetos de lei sôbre as
matgrias compreendidas no art. 45, podem ter origem, indistintamente, na CAmara dos Representantes ou na Camara
dos Estados, mediante proposta :
a) de qualquer Deputado ou Comissão da Câmara;
b) do Presidente da República;
c) do Conselho Nacionaln.

-

Justificação

Com o art. 48 se relaciona o 80, nestes termos :
"Ao Conseiho Nacional compete :
1) por proposta do Executivo, ou sem ela, elaborar quaisquer projetos de lei, regulamentos, decretos ou instruções,
para boa aplícação e execução da Constituição a das demais
leis".
Logo, tanto ao Presidmte da República, como ao Conselho Naoional, atribue o substitutivo a compet4ncia de apresentarem ambos i s Câmaras quaisquer projetos de lei.
Entretanto, não está, isto expresso no art. 4 8 mas
apenas entrevisto através da gagueira da forma, que, como
nos ta?tamudos, vai aos francos e barrancos.
Onde, no art. 48, pbs o autor do substitutivo um ponto
final, colocamos uma virgula, seguida imediatamente destas
palavras nzediante proposta, as quais ligam as enumeragões
à parte geral e comum do mesmo artigo.
Homero Pires.

-

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. i.948, que
modificou a redagão dos textos indicados. .
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Ouzlon
B ~ a g a . Pire8 Gayoso.
Abel Chermont.

--

-

-

Ao art. 79, S le:
onde est8
"Os membros do Conselho Nacional serão nomeados, pelo Presidente da República,
com aprovagão da CAmara dos Estados, dentro os brasileiros
.
natos, não menores de 35 e não maiores de 65 anos, de
reconhecida probidade e sólido preparo tdcnico, preferindo-se
que tenham prática de gov4rao e administrag80>
se d ~ g a
'...dentre os brasileiros natos, n8o menores c$ 35 e ngo
maiores de 65 anos, de reconhecida probidade e sólido preparo

-

-

\

técnico, preferindo-se aqueles que tenham prgtica de gov4rno e administraç8ow.

...

preterindo-se que tenham: sabe-se que o texta
alude ao6 brasileiros. Mas a lingua 6 que está p6ssima.
Eomero Pires.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.949, que
suprimiu o Conselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga. - Pires Gayoso.
Abel Cherntmrf

.

-

-

Ao art. 80, 3): onde está
"Ao Conselho Naaional
compete: opinar sdbre os projetos dos regiylamentos a expedir pelo Pwer Executivo",
se diga
projetos de
regulamentos que o Poder Executivo expedirn.

-

- ...

- ...

A se manter a mesma fórmula do substitutivo, yeria, em
obeditlncia B regra mais vulgar de concord8ncia
projetos dos regulamentos a serem expedidos pelo Poder Ejrecutivow.. "Projetos .dos regulamentos a expsdir pelo Poder
Execut~vo" foi que nunca se viu.
Homero Pires.

-

-

Parecer
Prejudicada pela aceita~goda emenda n. 1.949, que euprimiu o Conaelho Naofonal.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon
Braga.
Pfres Gayoso.
Abel Chemnont.

-

-

-

-

Ao art. 80, 5): onde eafá
'Upinar, pdviamente,
sbbre fixagtío de tarifas aduaneiras, ferrovi4rfa8,' posta&,
telegrdiica e telef6aioaW,etc.,
se diga
taxifa
aduaneiras, ferrovidriae, postais, telegráfioas e telef6nicasn,
etc.

-

- ...

Por qu6 o substitutivo pluralizou as tarifas aduaneiras,
fewovidriaa e postais, e imediatamente, prosseguindo na
enumeração me, sem interrupção, se contdm no mesmo artigo, deixou extravagantemente no singular as tarifas te&Hov&ro Pares.
gráficas e tekfdnicas?

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga.
Pires Gayoso.
Abel Chermont.

-

-

- '. .

Ao art. 80, 7) : onde está
. emitir parecer s6bre
qualquer assunto a requi?ig?@ do Poder Executivou, etc.,
se diga " . . h requisleao", etc.

-

- .

,-

A requQiç60 do, foi que sempre se escreveu.

Pires.

Eomero

Parecer
Prejudicada pela aceihgão da emenda n. 1.949.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

Braga.

-

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.
N.

4.600

'. ..

pertene a uma associaeão profission~que iaga
parta do grupo pela qual se proceda a elqição,
Leia-se :
pertenea h6 mais de dois anos a u m assoclfa6go
profissional que faga parte do grupo pela qual se (prooeüa a
eleição.

...,

A representagiío de classes ou profissional, como o pr6prio nome indioa, deve sair efetivamente dos quadro8 da8 diversas, organizafies profissionais.
A reda~ãodo parhgrafo 33 conforme está no projeto, pode
dar lugar a abusos e mistificaqbes de politiqueiros1 que proourem explorar aa classee, nelas ingressando h ultima hora.
visando- a8 vantagens dos postos eletivos.
A presente emenda exigindo dois anos de eóoio efetivo
para poder ser eleito deputado das profise8e6, de oerto modo.
evitar6 a scandidaturas espeoulativae e de elemento8 atranhoa Bs organizagUes prof iesionais.
Sala das Sessbes, i i de Abril de 1934.
Agenor dionte,
Pires Gayoao e FrGtre & Andrade.
Parecer

-

-

Prejtidicada pela sub-emenda da ComissiSo aos arte. 38
e 39 do substitutivo.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1934.
Abel Chermont.

- Pires Gayoso. - Odâton Braga.

-

N. 1.638

Art. 37

projeto,

- Substitua-se pelo 8 i* do art.

22 Ido ante-

Justific~ão

O número de deputados para a oornposi~ãio da resp&tiva Câmara e o seu limite, aonforme foram estabelecidoe
pelo ante-projeto
.. estão muito .mais de aodrdo .com a boa dou-

trina e a experidncia, em todoa os paises de reginen representativo. Os autores sSo unanimes em condenar ae assembléias numemas que acarretando grandes despesas para o
pais, nSo lhe trazem nenhuma vantagem. Ao contr&río,aoarretam mesmo certa confusão e tumulto tão prejudiciais 8
elaboração dos seu6 trabalhos.
A representa~kpolitioa, ou melhor o número dos seus
representantes 6, puramente, convencional e desde que se
mantenha uma relativa proporçgo, quanto ao número dos
. habitantes das diversas unidades da Federa~ão,fica realisada
plenamente, a sua cepreeent+çio.
o niímero maior ou menor dos representantes, e aompdem o poder legislativo B puramente convenoiona e uma
vez que se guarde uma relativa proporcaio, quanto ao nilmero
dos habitantes dw diversas unidades da Federação, fica
realizada plenamente a sua representação. E assim tanto
faz um Estado ter 20 regresentantss, numa assembldia de
300 membros com possuir 10, numa rrssembldia de 150. Fora
d h o seria adotarmos um crit8rio altamente prático a não
ser o de contentar melhor as ambipoliticas que tanto
impogularisam esse gdnero de representecão e começam a
espalhar, ern t6da parte um grande fastio pelas democracias.
Sala das Sessões, em 12 de Abril de 1934.
Luiz Cedro,

y

A&
Falcdo. - Aide Sanapaio. - Humbrrrto Moura.
-MaoaZMes.
Augudto Cavolcanti. - E . Teizeira Leite. - Agamenon
- Barreto CampeUo.
Parecer
Prejudicada pela aceitac3o da emenda n. 1.948.
Sala das Comissdes, 23 de Abril de 1934.
Odltmr

Braga.

-

- Pires Gavoso. - Abel C h e m n t .
N . 1.653

Acrescente-se onde convier :
Art. Os representantes dos Estados no Conselho Federal eer8o eleitos pela mesma forma e no mesmo dia em
que o forem o8 representantes B Assembldia Nacional.
S. S., 13 de Abril de 1934.
Hugo Nupoiebo
Nerm

-

Ramos.

.-

Parecer
Prejudicada pela emsnda n. 1.948, anteriormente aceita.
Sala das ComissBes, 23 de Abril de 1934.
Odllon

Braga.

- Pires Gayoso . - Abel Chemnonf.

-

N , 1.681'

Sub-emenda C1 emenda substitutiva do titulo 11 (Poder
Legislativo) :
Suprima-se a parte final do pariígrafo i 0 o art.. a.
contar de "at6 o máximo 'de vinten e as demais disposifies
referentes ií representacão profissional.
Sala das Sessaes, 13 de Abril de 1934.
Ranulpho Pi-

.,

-

-

s h & ~ oLima.
Alcantara Machado. - O s c a R
~ odeues Al~es*
Cardoso & Mello.
Abrew Sodrd.
Cincinato Braga.
AbeUrdo Vergueir0 Cesar. - Cariota de Queimz.
Roberto
Smwea.
Th. Monteiro de Barros Pilho.
Oscar W e m -

-

-

-

-

- -

-

-

- -

- -

chenck.
CowSa de Oliveira.
Ee~zriqueBayma.
A. Si.
&liano.
José Vlpiano.
Ramos Penteado.
M. Whatelly.
H. Hyppolito do Rego.

-

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.948, anteriormente aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odiion

Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.

-

Ao art. 37. Parágrafo '3nico. Suprima-se o segundo perfodo.
O número de ~epresentantesprofissionais deve estar na
dependencia direta de díspositivos explicitos, expressos pela
Constituição e baseados em razões fundamentais que o justifiquem. Pretender condicionar-lhe o minimo ao número total deles existente na Assembléia Constituinte 6 norma que
se me afigura pouco fundamentada.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Leão Sampaio.
Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon

-

Braga.

- Pires Gayoso. - Aóel Chermont.

-

Substitua-se: seis mezes consecutivos, por quatro mezes

comecutivos.

Justâficaçáo

De seis meses deve ser normalmente, conforme dispositivo do projeto constitucional, o prazo de duração anua das
sessões das camaras dos representantes e dos Estados. Assim
sendo, basta que o Deputado assista a ums de suas sessões,
no ano, para que lhe seja reservado o mandato.
Parece-me mais moralisadora a medida restritive que
proponho.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934.
Ledo Sampaia,
Parecer
Prejudicada pela aceitaggo da emenda n. 1.248.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. -0dit0n

-

Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chennont.

Ao artigo 80:
Onde convier :
N.
opinar, preliminarmente, s6bre os emprestimy
dos Estados e municipios, antes de submetidos Bapreciwao
da Camara dos Estados e fiscalizar a 8ua aplrca?ao.

-

'

Deixar sem fiscalização os ernprestimos aos Estados e
municipios, 4 um erro que devemos evitar, para impedir que ss
renovem os casos que tão. profundamente afetaram o nosso
crddito. A experidncia foi dura e convincente; uns, para
obras suntuAr~as,de carate? aleatório; outros, justificados
para aplicação de carater reprodutivo, e desviados para fins
estranhos; ctperações de credito cujas somas s6 em pequena
parcela entraram no tesouro do Estado. Emprestimos feitos
eIti condições o n e r o s a s , sz!vas as excepçaes
foi o quadro
resultanto do direito de lançar mão do credito externo, tão
Hnprudentenente concedido tios Estados e municipios pela
carta de 24 de fevereiro.
Os fatos são do conheciuiento de todos que aoompanham
a vida pública do pais. Quero trazer o testemunho h palavras de um fCcnico de especialidade incontestavel, como Valentim Bouças que, ao dar conta das, aividades da Comissão
de Estudos Financeiros dos Estados e municipios, dizia, em
Finanças dos Estados do Brasil: uapurbmos fatos, alguns
de maior ~n,ptrtanciae mais Zndisfarçawl gravidaáe. A analise do? contratos de emprestimos e a do emprego do prodato destas transações, revelaram muitas vezes fatos que
demonstram o descaso de muitos dos nossos administradores
pela cai;sa pública. Geralmente, as condições dos emprestimos era onercElsnmas, não s6 pela taxa de juros, pelo tipo
em que eram lan~edos".
É por~ivelque isso continúe? Como acertadamente salientou Oswaldo Aranha, "o groblema fundamental da administração no Brwil, reside, precisamente, na aplicagão dos
dinheiros piibiicos*. Deixar que a fiscalização seja feita nos
Estados, 6 prdviamente estabelecer a inocuidade da medida.
Não basta es~belecerque os emprestimos sejam efetuados
mediante aprovaç80 da Assembldia, orgáo politico. Esta '1ão
ser& a mais cayár, para juIgar das vantagens, condiçdes de
uma cperaçgo cle~taordem. A Assembldi& põlitica, será sempre um orgão politico, muitas vezes agindo sem a necessária
reileu&, como 6 grbprio das reuniões riumerosas. Poder6
se alegar que hairerd cornis~6esque exammem mais meditadamente o assunto. SerEo, pordm, sempre dç co-participantes
da AssernblBia, e receberáo a reson8ncia das paixões do plenário. Ser4 irs.Lcm, as vezes, dificil encont~~arelementos,
com 8 téonica preoisa, para exame dessa mat6ria que, aom
mais serenidade, independdnoia e isenção de animo poder&
ser estudada por uma seogb especializida do Conselho Supremo. 86 G r1.r eio de um exame mais scrvero. afastaria por
parte do Estudo, a tenkggo de operações desvantajosas, e a
palavra prudente do Conse!l~o, de aviso e aùvert4ncia, alertaria o ndministrador, bem intencionado, do um mau passo
para a coletivlàade.
Mas, o20 basta que a operagáo seja para fins de utilidade
provada e feita em condifles razoaveis, quanto ao tipo, juros
e amortização. 15 preciso que exista sempre uma fiscalização
efetiva, permanente, para tais operações, uma vez que a sua
autorização pela AssemblBia Nacional, e
ohamamos para o
caso, especial atengão, va? trazer para o pais graves responsabililidades. Atd entao, os emprestadores sabiam que
negociavam com um Estado, agora váo tratar, seguros da
responsabilidade solidária do pafs. Os ortodoxos da federação, poderão julgar um atentado ã autonomia dos Estados, o
que preconisámos como medida imprescindivel e de grande

-

-

alcance. & prudente lembrar que pouco importam que a
autonomia fique diminuida e os, principias da federação algo
afetados, contanto que se evite ao povo brasileiro, todos os
inconvenientes sobre a matélria, verificados, tão documentadamente, nestes anos de regirnen republicano. Que importa
que um administrador tenha de subm~ter aplicação dos
dinheiros públicas a uma entendidade, à União, que é a garantidora da operação? Já temos, aliás, o caso de fiscalização feita pela União, de aplicação de dinheiros, de uma ou
outra forma, concedidos aos Estados. Lembraremos os auxilio~para o serviço do algodãc e um outro de grande vulto,
a construção de portos, feitos pelos Estados, com renda federal de 2 % ouro. Nenhurn Estado se sentiu diminuido na
sua autonomia, por 4ste motivo. O que não é justo B que
perdure o malbarato dos dinheiros pifblicos, com sacrificio
das populações que trabalham, produzem. iutam e sofrem,
e que, em Última anárlise, padecem as conseqiiencias de más
administrações e que precisam e devem ter seus interesses
cuidadosamente resguardados. Devemos, untes de mais nada,
examinar como as coisas se têm processado na prática, dentro
da realidade brasileira, par8 que a nossa obra não seja de
pura metafísica democratica, obra de pura ficção.
I
Não procede a alegação de que os poderes federais
não devam ter intromissão nos emprestimos aos Estados e
munici.pias, porque mio podem juZgar & oportunidade do
seu emprego. A prevalecer Qsts crifkrio, nenhuma obra federal poderia ser realizada fbra das vistas imediatas destes
poderes, ficando restrita a peguenissima área do pais, a iniciativa da União. Entretaato, as mais fecundas administra~ õ e sda República, realizaram obras de vcilto
porhs, cstradas de ferro, estradas de rodagem
em estados disfantes,
onde nem o ministro da Viação, da Agricultura e o Presidente
da República, tinham posto os pés.
Ha sempre meio de examinar a oportunidade ou a conveniência de uma operação que pleiteie um Estado: os agentes do GovBrno Federal, os seus tecnicos, os departamentos
estaduais, os homens de um e de outro partido das unidades
interessadas, a imprensa de informaçõáo
tôda uma série,
que não B preciso alocgar, de elementos capazes de esdarecer o asunto de m6do defjnitivo. Que o argumento não
procede - temos tambdm o exemplo da Inglaterrs, França,
Holanda e Estados Unidos- realizando em todos os pontos
do seu colonial, nas Indias, no Egito, na Argelia, em
Java, nas Filipinas, obras de tulto, onde foram invertidas,
em algumas delas, somas maiores, que os maiors empréstimos contrafdos pelos Estados brasileiros.
I1 - ~ a u i b e mnão deve ser motivo de impedir esta fiscalização, a doutrina de que, quando um banqueiro está realizado um empr6stim0, etá fazendo um negdcio, e que deve
se precaver para que não ihe seja Ble prejudicial. Que tome
suas precauções, e s6 o faça em condições muito seguras, e
que si o não fizer, tanto peior para 616. Será - em b6a 16gica.- deixar que os Estados e munio3pios continúem na
nova ordem de coisas, com amplos e irrestritos poderes, para
contrafrem empréstimos que hão de aniquilar de vez o 1x6dito nacional. Nunca escapou aos nossos emprestadores a
necessidade de resguardarem, o mais. possivel, os seus inhrdsses. E a prova, n6s a temos, nas condiçiies propostas, one-

-

-

-

-

rosas, quanto a tipo e juros
humilhantes, porquê at4 o
recebimento direto de sua8 rendas entregava ao emprestador.
Em alguns casos, a compra do material, a direção do serviço
pago com percentagens sobre o custo de obras
era feita
por Ale. Nesta ordem de garantias, temos toda uma eArie de
exemplos cuja repetição temos o dever de evitar. Houve,
apesar disso, alguns mdus negócios (e terão mamo sido?),
para os emprestadores. Mas, sempre, sem sombra de dúvida,
peior ainda para o povo, que 6 quem tem em última analise,
pago os desatinos de seus adrpinistradores.
Edgard Teiaeira Leite.
Parecer
Prejudicada pela acejtwão da emenda n. 1.949, que
suprimiu o Coaselho Nacional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - O d a n
Braga.
P i ~ e sGayoso.
AbeZ Chermont.
N. 1.723
Tit5 LI, cap. IQ
Suprima-se
Justificaçáo
A Camara dos Estados, tal como organizada e com a larga
com3etzncia político-administrativa de que B dotada, representa uma remanescência, agravada, do Senado antigo, e estimulará, por sem dúvida, a nefasta upolitica dos governadores".
Obra de salvação da democracia incipiente, entre nós, auprimi-la, a essa pretensa inovação, que redunda em manobra
artimanhosa do oligarquismo regionalista.
Essa excresc6noia constítucional representa. apenas, a
oficialização da "politica dos governadores".
Zoroast~oGouSala das Sessões, 8 de Abril de 1934.
veia.

-

-

-

-

-

'-

-

Cap. I

- Ao art.

N. 1.723-A

-

27
Suprima-se o adjetivo "nato".
JuatVicação

O ante-projeto, neste ponto, se mostra menos liberal que
a Constituiçilo de 91, a qual restringia apenas a capacidade
do estrange~ropara ser deputado pela exigdncia da malifiação eIe!toral e certo lapso de tempo em habitar o igafs. O
suprimir-lhe de todo tal capacidade A uma das contradi~óes
palpiiveis no oonjun$o de ~bique se pretande abeberada na
lição do direito 'social moderno.
Pais de imigração, temos interêsse em fixaf o estrangeiro entre n6s e restrições á cidadania tão suspicazes Gomo
a do artigo em vista d e s a n i m e ao invAs de estimular aoluela
cordial assimilação desej&vel
Sala das Sessões, 8 de Abril de 1934. Zoroastro Gou-

.

veid.

-

Parecer
Prejudicadas pela aceitação das emendas ns. 1.948 e
1.949.

-

-

Sala das Comiss8es, 23 de Abril de 1934.
Bwa.
Pires Gayoso.
AbeZ Chernront.

-

O.-n

.

Acrescente-se no art. 37 :
Os Deputados das profissões serão em númaro nunoa inferior a um quarto da totalidade dos Deputados do povo.
Sala das Sessões, em 5 de Abril de 1934.
Abelarüo
Marinho. - Alberto Sureck.
Antonio Penmfort. - Edmar
Vasco
da Silva Carvalho. - Eugenio Monteiro de Barros.
Toledo. - Acyr Medeiros. - Sebastião de Oliveira. - Armando Laydner.
Gilbert Gabeira. - Zario Manháes.
Bdward Possolo.
Morais Paiva.
Yartzrtznse Silva. - Antonio Rodrigues. - Ferreira Neto. - Lacerda Pinto.
LentgrUber Filho.
Daviâ Carlos Meinicke.
Abel Cl~ermont. - Agenor Monte.
A l f ~ e d oC. Pacheco. - Francisco
de Moura. - Christovão BarceUos - Jones Rocha. - Fern a d e s Tavora. - Alberto RoseUi. - Lino Machado.
João
ALberto. - TireUi. - Arruda C a m r a .
Cesar Tinoco.
Antonio Jorge.
Deodato Maia.
K'erginaldo Cavalcanti. Cunha MeUo. - Generoso Ponce Filho. - WaMemar Faicão.
Fernando de Abreu.
Mapilháes de Almáda.
Nogueira Peuido.
Gdes Monteiro.
Z$neu JofiUy. - Iziüro
de VasconceUos.- Pedro Rache .- M21ton Carvalho .- João
Pinheiro Filho. - E. Teixeira Leite. - A W o Bastos.
uena2de.- Thomaz lobo^
Mario & A. Ramos.-Rerectiano
- Waidemur Reikdd. Carneiro Rezen.de. - Homero Pires.
Oliveira Passos. - Rocha Faria. - Polycarpo Viotti.
- Leão Sampaio. - Plinio Tourinho. Gwyer de Azevedo.
- A l p w CostaElat. Martins Veras. - Pereira Carneiro.
Carlos Lindenberg.
Ferreira de Sotcsa.
A l f ~ e d oda M d ta. - Renato Barbosa. - Rodrigues Moreira. - O& BeCosta Femnües.
zerra Cavalcanti. - Godofredo V h n a .
- Moura Carvalho. - Leandro Pinheiro. CZementino L h bBa. - Xavier de Oliveira. - AZvaro Maia. - Sampaio CosF. Mata. - Figzceiredo Rodngues. - Negreiros Falcão.
galhães Netto. - ManoeZ Novcris. - Francisco Rocha
Freire de Anürade. - Osorio Borba. - Josd de Sd. - Olegario Marianno.
Domingos Velasco.
Luiz Sucupira.
Waldemar Motta. - Prado Kelly.
Zddlio Sardenberg. ilrraaral Peixoto. - Arru& F'alcão.
Pontes VieEra. Hurnberto oMoura.- Mario Chermont. - Jehovah Motta.
Joiio
da Silva Leal.
Arão Bebello. - Zoroastro Gouveio.
Lacerda Werneck.
Francisco Vilanova. - Josd de Borba.
Carlos Reis. - Edgard Sanches. - Pires GaZloso.
Ruy Santiago. - Godofredo Menezes.
Parecer
,
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,, , ,
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Prejudicado pela subem,8@a:rapr;e8e~!tana.,.~da,
,iComissão concernente õo rnee~iq,firtigp:-,! .;;!;*ii;.:;i~i: I . . i l r i , ; ( I
Sala das C ~ r n i s s ~ e s ~&ri1
í , ~ iâd~e ~,S934.
~ f.-,ladZEm
BragaPires .Goíccy~~@i.
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Art. 37, O nlimero de Deputados ser6 proporcional''&b
dos eleitores inscritos no T~;ibuptslSuperior de Justigcr Eleitoral, não podendo nenhum"Ektado eleger mais de 37, nem
#meno$.de .auatnd,irepreseahnb-wdI.i~r,
G J : ~ ~ ! ; f > i ; : ) i l ~is.1
i~ r
A proporcionalidade será caulculada da seguinte forma:
; I ! O
rimeir#:@rup6i d ~~IBQ..
' W f l : : @ l e i e W P ~ P~dt3
! um
~ e p u t .O8 por SAOQ&;.~~JJ\:) JsdA -- . o z u ~ i i Uwri? - . i ~ t y ) - f ~ i

O segundo grupo de 50.000 eleitores na razão de um
Deputado por 10.000;
Do terceiro grupo em diante n a ~ ã de
o um Deputado
por 20.000.
Parágrafo ~Inico. O número total de Deputados na Camara dos Representantes cão poder8 exceder de 320, sendo
proporcion~llnente reduzidas iss representações politicas e
profissionais se fbr ultrapassado desse número.
Disposições transitórias - Para a eleição da primeira
Camara de Representantes, nenhum 3stado terá. a sua atual
representação diminuida.

Justificação
A representação proporcional' ao eleitorado serve como
sstfmulo 3s competições civicas, fazendo com que os partidos
trabalhem continuamente pelo alistamento. e esse aumento
de alistamento 6 função da -kenor percentagem de analfabetos
e do civismo das populações estaduais. Tal sistema vem, pois,
promover uma grande campanha a favor da instrução e dos
deveres civicos. ale 6, arem dessas vantagens, mais justo
o comparecimento dos
por ser baseado em fato positivo
s não num calctii'~duvidoso
estaeleitores ás urnas
tfstica ou recenseamento.
A tabela que estabelece a proporc~onalidadevisa diminuir a grande disparidade entre as populações eleitorais, defeito da m8 divisão geogr8fica. Qualqyr quociente adotado
em forma rfgida, coloca a maioria dos pequenos Estados
dentro do limite minimo da representação, salvo se f6r aumentado em muito o limite maximo.
O quaüro anexo evidencia o grande alcance da medida.
Para evitar uma brusca deinuição nas representações
estaduais, essas só poder30 ser diminuidas na eleição para a
segunda AssemblBia, isto 6, após um prazo de quasi 5 anos,
tempo mais que suficiente para que os Estados atinjam o
máximo do alistamento.
apenas
N. B.
Essa emenda diverge da emenda n.
na proporcionalidade ser em relação aos eleitores inscritos
e não ao comparecimento 6s urnas.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1'934. Amara1 Peixoto.

-

-

-

-

-

Parecer
Prejudicada pela aoeitação da rmenaa n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilora

Braga.

- Pires Gayoso.
-

Art. 33, 5 10 Acrescente-se i n f i m : "e de dois Deputados das profissõesn.
Euvaldo Lodi.
Sala das Sessões, 12 de Abril' de 1934.

David Carlos Meinicke. - Oliveira Pmsos. - Gastão de
Brito. - João Pinheiro Filho. - João Vitaca. - Vasco de
Totedo. - Waldemar Reikdal. - Acyr Meokiros.. - Gilbert
Gabeira. - W d t e r Jantes Gosling. - E. Teixeira Leite. m i o de A. Ramos. - Milton Carvalho. - Pedro Rache. Rocha Faria.

Uma vez que existem Deputados das profissões, corwtituindo uma determinada percentagem da Carnara dos Representantes, qual a razão para excluill'os da Delegação Legislativa Permanente?
Parecer
Prejudicada pela aceitac,áo das emendas 1.945 e 1.949,
que suprimem a Delegacão Legislativa Permanente.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1934.
OdiEon
Braga.

tes:

- Pires

Art. 37

Gayoso.

- Abel

Cherrnont.

-

- Substitua-se o parágrafo único pelos seguin-

§ 1.O Náo poderá ser diminuído o número de ~ e p u i d o s
de cada Estado, presentes á AssernblBía Nacional Constituinte.
5 2.0 Os Deputados das profissões serão em número não
inferior a um quarto (114) da Camara dos Represenntantes.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. -Euvaúio Lodi.
ait ter Janzes Gosling.
E. Teixeira Leite. - Mario &.

A. Ramos. - Milton Carvalho. - Pedro Santos. - Oliveira
- Dauid Carlos Meinicke. --João
Passos. - Rocha F-.
Vifaca. - João Pinheiro Fflho. - Vasco de To-.
W.
ReiMal. - Aeyr Medeiros. - 6Ylbcl.t Gabeira.
Jturtificaçdo

Quanto ao t íO,a emenda não 96 melhora a redagão c o m
suprime a parte que diz: "e não excederá de 300 o total desses
@eputadosn
Efetivamente, s6 pode fiaver beneffcio em que os Estados
sejam mais numerosamente representados.
A questão que importa A a da supressão de subsfdio, OU
melhor, a Nacão apenas deverá fornecer passagens em todas
as estradas de ferro e empresas de navega280 de sua propriedade ou que tenhsm contrato com a Uniao, para que os DsgUtados viagem pelo pais todo, estudando os seus prcblemas.
O mandato de Deputado deve honrar ao oidadão pelo seu
nobre sacriffcio e não constituir um meio de vida ou uma
profiisão.
Quanto ao 1 20, a emenda estabelece um critério razo&vei,
afim de que a representaç80 profissional possa ser 'condigna
do vulto das atividades econbmioas do pafs.
Parecer
Prejudicada pela subemenda apresentada pela Comissão, refererite ao mesmo artigo.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odüm
Braqa.
Pires. Gayoso.
A b d Chet4nont.

.

-

-

-

-

Art. 38 e seus par&gfrafos
Substituam-se pdos 80mintes :
AI$. 38. Os Deputados das profisei3es serio eleitbs mediante sufr6gio indireti, das assooiag6esp@fisdonais :empregados, empregadores, liberais e funcionários piiblioos.

§ 1.O Para o fim da representação politica das profissõies,
serão elas agrupadas conforme as respectivas afinidades, de
sorh que as associaçdes profissionais dos empregados e dos
empregadores com nzímero igual de Deputados se subdividam,
respectivamente, em três categorias, de representação igual :
lavoura, pecuária e afins; indústria e afins; comércio, transportes e afins, ãs quais serão assegurados, no mínimo, sete
oitavos da representação total e cabendo um ~ i t a v oás classes
liberais e de funcionários palieos.
8 2.0 A Iegislaçáo ordimlria, de acbrdo com as conveni&naias, estabelecerá a discriminação dos circulos profission?is,
dentro de cada categoria, assegurando representação Bs principais atividades econbmicas e culturais do Pais,
$ 3P S6 poder&ser eleito Deputado das profissões quem,
de forma real e efetiva, pertença ao circulo pelo qual se procede a eleição.
I&. 39 e parhgrafos
Sejam suprimidos.

-

J w t i ficqdio
A criação da representa(;ão profissional j& foi justificada
pela emecda n. 843, apresentada em 1" turno. Brilhantes discursos parlamentares teem demonstrado a sua vantagem.
Igualmente, o projeto de Constituição, enviado ao plenário
pela Comissão Constitucional, consignou-a.
O que parece razoAvel é manter a modalidade adotada para a atual representação junto á Constituinte, subdividindose, porem, as quatro classes em categorias, dentro das quais a
legislação -ord.in$ria, de ac6rdo com as coqeninoias, estabelecerá a discriminação dos cfrculos profissionrus.
A emenda, portanto, permitirá a evolugão da modalidade
atual, de acbrdo wm as observagóes da meridncia, at6 B
aspiração, tida como ideal, do substitutivo.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Euvaldo Lodi.

Walter James GosZing . - Mario de A . Ramzos. - Miiton
Carua2ho. -Rocha Faria. -Pedro Rache. -T h e i r a Leite.
João Pinheiro Filho. - DmUE Carlos Yetnicke. - João
Vitaxa. - Kerginaldo Cavakanti. - W . Reikdul. - V . de
Toledo. - Acyr Medeiros. - Gilbert Gabeira. - Oliveira
Passos. - Gastão de Brito.
Parecer
Prejudicada pela sub-emenba apresentada pela Comissão, concernente ao mesmos artigos.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Od%
Braga.

- Pires Gayoso . - AbeZ

Art. 37

Chmont.

- Substitua-se por:

"O número de Deputados será fixado em pro~orç30que
não exceda de um por trezentos mil habitantes ate ao máximo de vinte para cada Estado, e daí para cima, de um por
seiscentos. mil habitantes.
ParBgrafo único
O número dos representantes das
profissões será determinado pela quinta parte do número. de
Deputados, e o dos representantes do povo não será de menos de quatro por Estado, nem superior a 250, total.
VOLUME
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É evidente. a intuito que tdò0os de reduzir o número de:
Deputados. As;~;caldes&~emb%ias,rumorosas s desordenadas, nalo se recmenijam pelo aspécb que ofsreoem.
S6 valem como. ambiente para a f b ç á o de correntes de
opinião.
O seu tiibalho não 6 fruto senáo das pequenas comissões constituídas ao seu seio.
Daí, em: grande parte, a ma vontade que vai rodeando
8sf.es órgãos polfticos.
E a tendhncia para essa redução se manifestou unanime
na douta Comissão que elaborou o Anteprojeio de Constituição, em a qual o & Agenor de Roure defendeu crit6rio
aproximado do da nossa emenda. Junto inclufmos um quadro que ilustra a emenda. - CarZos Gomes de Oliveira.

Representação dos Estados nu futura AssemóZ6ia N~c2~ma.Z

Estados - Númerc pelo critério do proj6to
Pelo crifArio proposto

-

Minas. ....................
São Pauio. ................
Bafa
,...........
Rio Grande do Sul. ........
Psrnambuco. ...............
Rio de Janeiro. .............
Ceará. .......................
Estrito. ...................

........

Par&.......................

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

Parafba.
Alagoss. .....................
Maranhão. ;,,...............
Parana. ..........
. . :. .............
.
Santa Catarina,. ................
Piaui. ....................
Goiás ....................
Rio Grande do Norte.. ......
Espirito Santo.. ............ 4
Mato Grosso. ..............
Sergipe ..................
Amazonas. ................
Total.

............. .,

- Critério antigo

38
34
25
20
19
14
i1
i1
11
8

37
22
22
16
17
17
1O
10
7
5

8

6

7
7
7
5
5

4
4

-

.

251

4

4

4

7
4
4
4

.

4
4

4
4
*. 4
4

4

4

4
4
4

212
- 4

23
22
14
10
10
8
6
6
. 6

4

4
4

-

153
4

-

Parecer
Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braaa.
Pires Gayoso, -. AbeZ C h m o n t .
. :
.
.
L,S'.
N. 1.870
Redija-se assim o
\,"art. 37
O número de Deputados será fixado por lei,
*.
de modo que, não ,gceda o total de 330.
.
Paragráfor. ú r y .
Os representantes' do povo _serão
eleitos; at6 o,maximo de 35 por Estado, na proporgao de

-

I

-

-

I

a m para cem mil habitantes e r o s representantes profissio-

mais na base de um por miatro-$1 sindltalizados, at.4 ao d=imo de um terço da Assern%lBia?:
CGSUT Tinoco.
., .
<
Parecer

-

8.

.

Prejudicada pela aceitaçLo da emenda R. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - 0d&

,Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Chernwnt.
N. 1.890

Emenda ao projeto de Constituição:
Ao art. 38 e seus parágrafos - Substituam-se pelo se-,
.guinte :
Art. Para representação das profissões e direta defesa de seus interesses, haverá na AssemblBia Nacional comissi3es- técnico-profissionais de agricultura, de comBrcio, de
indústria, de empregados, de fumíonalismo e ensino e de
profisspes libérais; composta cada uma de sete membros.
5 1.0 Nenhum ,assunto, direta ou indiretamente relativo
-aos . inter6sses , profissionais .r-ep.qeqmtados, . terá andamenta
.a8 &se-lBia:
sem que seja,pr4yiaq~nte+metido, para cada discussão, ao parecer e emendasrda Comissão regpeotivs,
.salyos os atinentes B defesa nac~oyl,.fi ordem ,e;B saúde pá3licss,-n a casos .de urgencia,?votada por .dois,p r ~ o s .
5 2.0 Tr?balharão conjuntamente. as ,ComissZies que tiverem de op:nar sbbre assuntos,.de interesse comum.
5 3: Os mernbrk das comi6sões 'tdcnico-profissionais
poderão t
q assento no plenário da AssemblBia para defesa
-oral dos seus-pareceres e votos vencidos, .nBle reservando-se
lugares e@ecials para os de todas as oomssões que queiram
assistir aos debat'es e vota~5es.
5. 4.0 Os Deputados das grofiss5es gosarso de todas as
Imunidades e vantagens dos representantes do povo e fies~ ã sujeitos
o
aos mesmos deveres regimentais. .
8 5.0 A16m de suas funciiies legislatiyas,-as oomissi3es po.der80 prestar assistAncia'técni.ca aos Ministros de Estado e
deliberar, separadas ou conjuntamente, sdbre matéria de
tgovt3rn0, quando determinado em lei ou Ihes for solicitado.
Ao art. 39 e seus parágrafos
Suprimam-se..
Sala das SessZies, 13 de Abril de 1934, - Odilon Braga.
Parecer

-

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948..
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilmr

.B?.aga,

-

Pites Gayoso.

- Abel Chemrronf. -

Titulo 20
Capitulo I1
- Redija-se o art. 37 da seguinte forma :
Art. 37. O número de representantes e1e.kos pelo sufrh- d o universal ser&em proporção que não~po'de5il~exceder
de
lum por quinze mil e l e i t m at6 o máximo 'de '20, por uni*

dade federativa e desse limite para cima de um por vinte s
cinco mil eleitores. O número de representantes eleitos pelas classes será fixado em lei.
Sala das Sessbes, 12 de Abril de 1934.
Augusto Si-

-

- --

mdes Lopes.
RauZ Bittencourt. - Fanfa Ribas.
Demetrio Mercio Xavier.
Gaspar SalcEanha.
V i c t a Russonznno. - Ricardo Cabral. - João Simplicio.
Pedro VerRenato Barbosa.
Ascanw Tubino.
gara.

-

-

-

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.948, aceita anterior-.
mente.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon.
Braga.
Pires Gayoso .
Abel Chemtont.
'

-

-

-

Título 20

- Capftulo 11

Substitua-se o parágrafo único do art . 37 pelo seguinte r
3 1.0 O número- de representantes eleitos por sufrágio
universal não poderá exceder de 37 por unidade federativa.
e o dos eleitos pelas classes ou. profissões de um quinto do
total da AssemblBia Nacional.
3 2.0 O número de representantes por Estado e de classes ou profissões não poderá ser inferior ao admitido na Assembldia Nacional Constituinte.
Buprimam-se os a*.
38, 39 e 41.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Augusto Simões Lopes. - Raul Bittencourt. - FanJa Ribas.
Demetrio Mercio Xavier. - Gaspar Sakhnha. - Victor Aussomano.. Ricardo Cabral . Joáo Simplicio
Pedro Ver-

- .gara. - Renato Barbosa. - Ascanio Tubino.
parece^

Prejudicada em virtude da adogiio da emenda u. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OctUom.
Braga.
Pires Gayoso. - Abel Chermont.

-

-

N. 1.925
Capitulo V

- Do

Conselho Federal

Substitua-se pela seguinte forma :
- 0 Conselho Federal, com sede na Capital da-:
República, tem por objetivo o estudo tdcnico dos problemas
nacionais e a 'lnanutengão da ordem federativa, constituindose de 28 membros eecolhidos dentre brasileiros natos, nãomenores de 35 anos, de reconhecida probidade e sólido prepero técnico, preferindo-se que tenham prática de governoe administragão ou se salientado no exercicio dos Poderes
Legislativo e Judiciário.
3 1.0 21 conselheiros serão eleitos pelas AssemblBias Legislativas estaduais, um por unidade federativa e 7 serão nomeados pelo Presidente da República com aprovaçilo da Assembldia Nacional, dos mais 5 deverão ser civis, um oficiar
general do Exéyito e outro da Armada.
Art. 79

3 2." Os membros do Conselho, eleitos .ou nomeados
exercerão a funcão durante 8 anos.
3 3.0 Os membros do Conselho gozam de imunidades, es%áo sujeitos aos impedimentos dos Deputados (art. 31), e
:recebem idêntico subsidio.
A t . 80. Ao Conselho Federal compete:
i ) por proposta do Executivo, ou sem ela, aprczentar
qualquer projeto de lei, regulamentos, decretos ou instruções, para boa aplicação e execução da Constitui~ãae das
demais leis ;
2) opinar sdbre os projetos dos regulamentos a expedir
pelo Poder Executivo, sendo a este facultado proceder sem o
-aludido parecer, se não for apresentado dentro de 30 dias;
3) propdr ao Govêrno, mediante reclamação fundamentada dos interessados, a anrilação dos atos de-autoridades administrativas, quando praticados- contra a lei, ou por algum
abuso ou desvio do poder, e opinar sdbre casos conghneres,
sempre que a iniciativa parta de qualquer dos poderes politicos ;
4) emitir parecer sbbre qualquer assunto a requisiçiío
do P ~ d e Executivo
r
ou do Poder Legislativo;
5) conceder licença aos seus membros, nos termos das
leis em vigdr;
6) organizar o seu Regimento Interno e a sua Secretaria,
dependendo, porbm, de lei especial qualquer aumento de
despesa;
7) aprovar, ou não, as norneaçõ~.~
dos juizes dos tribunaia federais, do Tribunal de Contas, do Procurador Geral
de República, resalvado o disposto no art. 120, 3 20, bem como as designações de chefes de missões diplomáticas no es"trangeiro;
8) autorizar os emprestimos externos dos Estados e
dos Municfpios;
9) comparticipar da elaboração das leis referentes a:
a) intervenção federal;
b) estado de sítio;
c ) fixação do niimero de representantes por unidade fe-derativa;
d ) socorros aos Estados;
e ) comdrcio e vias de comunicação interestaduais;
I) incorporação, subdivisão, desmembramento ou crc2.-cão de Estados.
3 1.O O Conselho Federal atenderá, tambdm, a consultas
dos poderes locais, transmitidas por intermddio do ministro
do Interior, quando envolvam, a juizo dêste, matéria rele-vante.
§ 2.O Nas deliberações referentes ao n. 9 do presente artigo, s6 têm direito a voto os conselheiros eleitos.
Art. 82. Os ministros de Estados são obrigados a pres'tar ao Conselho Mdas as informações que este solicitar sbbre
assuntos de sua competência.
Suprima-se o art. 81.
[Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Augusto Sim-es

' '

-

--

-

Lopes.
Raut Bittencourt.
Demetrio Xavier.
Gaspar
Satdanha. - Victor R u s s m n o . - Ricardo Machado.
João Simplicio, com res@ções.
Pedm Vergdra. - Aenut~
.
,Barbosa.
Ascanio Tubtno.
Fanfa Ribas .i

-

-

Parecer
Prejudicada em virtude da aceitacão da emenda equivalente de n. i.949.
Sala das Comiss5es, 23 de Abril de 1934.
Odilow

- Pires

Braga.

Gayaso.

- Abel Chennont.

.

,

,

Emendas prejudicadas por terem sido atendidas nas
emenda ns. 4.948 e 1.949
Suprima-se no art. 53:
e fixação de forws.
Como esta, o dispositivo permite variar anualmente o.
efetívo das forças armadas, desorganizando servicos cuja coxb
tinuidade 6 incompatfvel com as alteraçaes mcesafvas. Ai6rn.
do mais estas palavras cuja supressão se pede, está0 emdesacôrdo com o n. 2, art. 46, que reza: "elaborar anualmenta o orçamento da receita e da despesa e por período correspondente a cada legislatura. as leis de fixa050 das forgas armadas da União". i s t e artigo, pois, mande fixar aa forçss
de 4 em 4 anos.
Fernundo Iliagathden.
Parecer

-

Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.949, jb
aceita. .
Saia das Comissões, 23 de Abril de 1934.
O#?ofi.
Braga.
Pires Gawoso.
Aòet Chermont.

-

I-

-

-

N.

46

Ao Capitulo V do Titulo íii:~
Suprima-se o Capitulo.
Sala das Sessões, i 6 de Marco de 1934.

-

da Cunha.

- Raul Lcitdp

. .
Parecer
Prejudicada por estar atendida pelas emendas a.1.948e 1.949, já aceitas.
Sala dzs Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odi!nrt.

...

-.

Braga.

-

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.

N. 69
(Comparecimento de MiniLtSos de ~ s k d o )
Depois do 5 2" do art. 35, in-fine, acrescente-se: ou.
'prestar esclarecimentos espontaneos dos seus atos como responsgveis pela direção dos respectivos MinistBrios.
Depois da palavra "Representantesn, na letra d do ar-.
tigo 76, intercale-se:
dos Estados e Comissões Perma.néntes.,
8@a<das Sessões, 17 de Março de 4934.
Carneiro de.
,R@&i#e..
. Mario d e - A . Rawaos.
Levindo Coelho. .Polwcarpo 'Vi0.i.
- . .. .
, .
- ' . :: - . ,., .,:,*+SY&,

-

-

-

.

-

-

-

-

e

S.,

...
.'. <,..-...

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

- 471

.-

Parecer
Prejudicada por estar
gislativo, pela emenda n.
Sala das Comissões,
Braga.
Pires Gayoso.

-

atendida, na parte d o Poder Lei.948, já anteriormente
.. aceita.
23 de Abril de 1334.
Oddm
AbeZ Chermont.

-

-

Ao 1 30 do art. 39.
Onde se diz: "procede a eleição", diga-se: "procede 6
eleiçãon.
., '
.. *
C . .,
i .: ' . . Justificação
. . !,.,
. ;. '.2 :% .? , ._
, .- ,
. ".
..
12 uma correçgo que dève dei logo ser fèita; poupando trabalho 6 revisão minuciosa que o projeto substitutivo certamente sofrerá.
Sala das Sessões, 17 de Março de 1934. - Arnold SiZ*.
3

,

' a

.

' 2

- * .

I,

I

-

.I; .

Parecer
Prejudicada por estar atendida em subemenda da Co., . .
._
missão.
Saia das Comissões, 23 de Abril de 1934.
OdBraga
Pires Gayoso.
Abel Chermont.
. . . n, ..- , . *. N:' 71

v:.

1.

,.! ,

: <

-

I

'

Ao art. 45, letra I:
Suprimam-se as palavras "sbbre as".
O artigo p r e c e i ~ a : . '

.

,

"Alem dos casos referidos no artigo precedente a Camara dos Estados participar6 da elaboragiio das leis referentes a:
a ) estado de sitio;
b ) sistema eleitoral e representaçiio;
c ) impostos e finanças;

............................................................
Z - Sbbre as matérias em que o Estado tem compethoia....".
A Carnara dos Estados - reza, portanto, o substitutivo participard da elaboração das leis referhtes a "S~BREAS MAem que o Estado tem oompet8ncia, etc.
o que se visa corrigir ...
-, .
Sala das Sessões, 17 de Marw de 1934. - A m i d Silva.
Parecer
C. Prejudicada por .e$@. atendida pela emenda n.
i .949,
<.,,
que modifica a redação do texto ,,emendado.
I
-Sala das Comis9590, ' 2 3 de 'Abril de 1934*r-:'
. OdM
Braga.
Pires Gavo30;
AbeZ Chennont.
TEMAS
É

,.

"

-

-

t:

Substitua-se :
"anualmente" por: "durante o período normal de funcionamento".
Baia das Sessóes, 19 de Março de 1934.
R a d Leitão da

-

Cunha.

Parecer
Prejudicada por estar atendida em sub-emenda que a
Comissão oferece 6 a m a d a n. 1.948, modificando a redapiío
do texto impugnado.
Sala das Comissóes, 23 de Abril de 1934.
Od$m
Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Chernumt.

Ao art. 24 :
Suprimam-se as pIavras
tfmo.

-

-

ou, pelo menos, do penúi-

A presfkiio de cont8s deve ser anual.
Sala das Sessões, 17 de &largo de 1934.

mos.

Nerdu R&
- CarZos Gomes de Oliveira. - A T ~ OBebem.

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1.988, anteriormente aoeita,
na qual foram satisfeitos os signatários.
Bala das Cúmissi3es, 23 de Abril de 1934.
.Odilon
3rgd
Pires Gayoso.
Abel CÍlemtont.

-

-

-

N.

152

Aos arts. 79, 80, 81 e 8%:
Suprimam-se.
Justificwdo

Criada a Camara dos Estados e instituidos os Canselhos
~ c n i c o s ,o Conselho Nacional tornou-se organismo desaconselhável.
Demais disso, a soma de atribui(;ões que o projeto lhe
conferiu 6 de tal porte que s6 por super-homens poderá0
ser desempenhadas.
Sala das Seesões, i7 de Margo de 1934.
N e r ê u Ramos.

I
'

- CarZos Gomes de OZiueira. - Arbs -Rebeüo.
Parecer

'

Prejudicada por estar atendida pelas emendas ns. 1.948
e 1.949, anteriormente aceitas.
Odilon
Sala.-das Comissões, 23 de Abril. de 1934.

Braga

- ~ i r e s ~ G a y o so . Abel Chermont.

-
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N. 187

Ao artigo 22 do substitutivo do anteprojeto constituaional :
Parágrafo 10 do art. 22
Capitulo I:
Suprima-se :
Justificação
Dispõe este parágrafo :
'NinguBm pode ser, simultaneamente, membro das duas
4amaras. "
Pego licença B douta Comissão dos 26 para ponderar que
este dispositivo 6 desnecessArio e inconveniente.
Desneoessiírio, porque o objetivo visado pelo legislador
'constituinte jB está sabiamente previsto e afirmado no parágrafo 20 do art. 5O, ao tratar-se da Organização Federal.
Diz &te art. 50 8 20:
'O cidadão investido em funções de qualquer dos poderes não poderá exercer as de outro, nem ocupar mais de
um cmgo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78."
Esta ressalva se refere, apenas, aos representantes nooleados ministros de Estado.
Portanto, se ningu6m pode ocupar mais de um cargo,
.a claro que nenhum cidadão poderá ser. simultaneamente,
membro das duas camaras.
Inconveniente, porque a permanbnoia d8sse parágrafo
primeiro do art. 22 poderia dar margem a interpretagões
q u e contrariem o art. 50. Assim, poder-ae-is subentender
.que a futura Constituiçiío. prescrevendo, apenas, que ningudm pode ser membro, simultaneamente, das duas camaras,
facultaria ao cidadão ser Deputado e Prefeito municipal,
cargos eletivos, como se verificava até 1930.
Bem inspirada agiu a ilustrada Comissiío, vedando, de
modo geral, a aoumulrrgiío de postos eletivos que s6 teria
.o m6rito de .incentivar ou, mwmo, hipertrofiar o caciquismo
nos municipios
A Constituir,go dever6 ser o que se impõe em sua realiaade, sem margens B elasticidade do arbltrio partidário.
8 d a das &ssões, 22 de Março de 1934.
Levindo
.Coelho.
Furtado de dlenezes.
Polycarpo Viotti.

-

.

-

-

-

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948,
.anteriormente aceita.
Odilon
Sala das Gomissões, 23 de Abril de 1934.
Braga.
Pires Gayoso.
Aòel Chermont.

-

-

-

N. 192

Ao $ 2" do are. 35 acrescente-se, in-fine, o seguinte: 'ou
@restar esclareoimentos espontaneos sdbre atos de sua admPistraçZio". .
Substitua-se a letra d do art. 76 pelo seguinte:
d ) oomparecer perante as Camaras dos Representantes
.e do&Estad~se suss Comissbes Permanentes, para os fins do
a r t . 35 e S 2.O

.-
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-

Depois da letra h do art. 73 (Da Responsabilidade do Presidente), inclua-se o seguinte:
Art. 74. Ê vedado ao Presidente da RepaIica 'favorecer,
amparar, prejudicar e hostilizar, direta ou in@ir,e&mente,
quaisquer organizaçaes partidánas, bem como partiolpar der
suas comi~sóes'diretoras, e envolver-se, de qualqUér modo, .
em suas at~vidades.
,
.
Parágrafo único. A inobserv&cia, dests proibifio hporta em crime de reçponsabilidaqe,.'ao qual sebaplícarB8
gena de perda do cargo, e-de inh,@j~@~ão,at4 o W r n o de
cmm anos, para o exercicio de qualquer fungão pábluur. ,
Depois do 1 2@do art . 77 (Dos Ministros de Estado), iaclua-se o seguinte :
. . Art. 78. São extensiyas aos' Mínistros de Estrrdo a p r o t
bi* constante do art;.74,'e a penalidade est+belecida no seu
par8grdfo-6nico.
Debois do parágrafo único do art. i23 (Da' Organfz-o
Cos Estados), inclua-se o seguinte:
. .
AJA. 124. São extensivas aos governadores dos &tadoa,
eeus secretários e aos prefeitos dos municipios, a proíbigiío
constante do art. 74, e a penalidade estabelsoida no seu garágrafo único.
Substitua-se o art. 74 pelo seguinte:
Art. 75. O Presidente da Repúblioa ser6 denunoiado,
processado e julgado, nos mimes comuns, gela Côrte Suprema. E, nos mimes de reeponsabilidade, peta mesma Cbrte
e
oonjuntamente, pelo presidente da Oamara dos R+
preaentantejs To .da Cnmara dos Estados, os das suas Comiaalf$"de'>uslf~a,-~ordois Deputados eaoolhidos pela minoria
e o presidente do Tribunal 'de Contas.
Art.' 76. Julgada prooedente a dontínoia, fiaar4 o P m f dente suspenuo desde logo' do exercfoio do seu a-.
+t.'77,. Em lei especial seriío espeoifioados os atos deutuosps e reguladoe a denúnoia, o prooeaso e o Julgaqento
- , . do
Presidente da Repúblioa.

'

,

Depofs do 8 2' do art. 77 (Dos Ministros de Estado), halua-se o seguinte:
Art. 79. Os orimes da responsabilidade dos ~inistrosde
Estado serao especificados na lei relativa B responsabilidade
do Presidente da República, sendo iddntico o fdro de deniíncia,
processo e julgamento, inclusive para os crimes comuns.
Art. 80. Julgada procedente a denhcia, ficar& o Bbinistro do Estado suspenso desde logo do exercicio do seu
cargo.
..
Sala das SessGes, 21 de Marco de 1934.
Cmneiro &
&zen.de.
c h r ~ s t M.
h Mmhaào.
Furtado de Menezea-

Levindo Coelho. - Daniel de C m d h o . - PoZ~~carpo
V b t t i.
-

$3:.

..L. . . - . . Pareoer . .
', 3 7.
. Quanto ao $ 2" do art. 35, foi atendida pela aoeitaggo
da emenda R. 1.948, ,pelo que julgamos prejudicado 8
emenda.
,
,
.
Sala das Gomissóes, 23 de Abril de 1934.
'OdiZtm
Brwa.
Pires Gayoso.
Abel Chernumt.
5
. .;i
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I
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.
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-

-
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Ao art. 32:
,
Acrescente-se :
"Parágrafo único. Na hipbtese do 5 20 do art. 31, o
,suplente, quando houver, exerceerS o mandato s6me~t.e enb
quanto durar o desempenho da missso diplomittica nele referida".
. ,._.
.. ...
.,
*:
. . Ju8tificLzção
<.?.L
.. . . . L ' '
t
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de uma corrente partidária
sèja desfalcada por tempo mais ou menos longo, par-razoAvel que o Deputado ausente, em missão no estraagem,
seja substituido, enquanto ela durar, pelo suplente reupeotivo.
Sala das Seqões, 21 de Marco de 1934.
Chttstkno
Mmhado.
Furtado de Yenezes.
PoZvcmo Viottâ.
')

n%o

Para que a represen-o

'C~Wi$ro de R e z W . - Iwindo Coelho. - DaniGt de
ca*pZho.
.
..

ii

' 8

..-

.

/

Q

Parecer
Prejudicada por haver sido atendida em sub-emenda
da Comissão,. que tamb6m cxmsiderou a hipótese do Deputado nomeado Ministro.
Sala das i;omissõe8, 23 de Abril de 1934,
Odilm
B T W ~ . Pirea &woso.
Abel Chemwnt.

-

-

-

N.

201

Emenda ao g 20 do art. 35. +crescente-se, depois.-de wid4nciae legialativar", o
segomnte: &oudar e x p ~ i c ~ e a . atos ou usruitor d t atrjbuigiio do Ministério que mperintenda."
F

Jwtt~tc~aO

Deve constituir dever elementar de um ministro de Estado comparecer expontaneamente ás Camaras, .não s6rneni.a
para solioitar provid6ncias legislativas como tamb6m para
explicar assuntos e atos de sua atribuicaio,
Sala das Sessões, 21 de M w o de 1934.

-

-

-

ChTistiano X.
Machado.
Furtado de.kíenezes.
P o l ~ c a ~ p oViofti.
Levzndo CoeZho.
DanieZ de Carvalho.
.-r

...-

- -

,:

;t'

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.949;
anteriormente aceita.
._
Sala das Comissões,. 23 de Abril de 1934.
Odilon
a

: ,

Braga

-

- Pires Gayoso. - Abel C h m o n t .
-

:A

C:

N. ai6

i .r+? , I

-

'

.
.,,L:,
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+

suprima-Se o capítulo :V -do titulo I& 'referente M*
.
P
Comelho Naciond. ";:L. *,?,I.
.
-1-

.*44
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Não r! de aceitar o capitulo que trata do Conselho Na.cional: primeiro, porque, como frisei em meu voto em separado ao assinar o projeto com restrições, cria-se com
essa entidade, não um brgão normal e coerente, no aparelhamento golitico projetado, 'mas um apêndice excrescente e
perturbador, que vai ferir fundo a autoridade e eficiência
dos tres Poderes em que se constitue o Estado; segundo,
pela inaplicabilidade .e incongruência de muita de suas disposições; finalmente, pela sua r e d w h incorreta e ambfgua
A propósito do capitulo de que trato, escrevi no jB alndido voto em separado: u&u contrário a criáção do Canselho Nacional. Será um órgão inutil, simplesmente decorativo, introduzido desnecessária, senão nmivaments, no aP&
relhamento governamental do Paisw. A simples leitura dos
artigos que o compõem, evídência a verdade das afirmativas que fiz. Não é mister demomfrá-18, portanto.
Poderes,
o Esecutivo, o Legislativo e o Judiciário,
inO projeto de Constituição, determinando tres únicos
.dependentes e harmbnicos entre si, condena, implicitamente,
qualquer brgão como o que ora foi imaginado. Embora inoluido no titulo que'cuida do Poder Executivo e de sua organização, parece, pelas funções que Ibe foram atribuídas
no projeto, um quarto Poder, que se superpõe ao mecanismo geral, ditando regras aos demais e Ihes cerceando a &o
de modo prejudicial aos interêsses do Pais. Seria de compreender um Conselho Nacional, como o que foi imaginado,
numa Ditadura Permanente ou numa Monarquia Absoluta.
Poderia ser então, uma espdcie do que eram .os u&gCstczsm,
em França, na dinastia dos Capetinzeos. pois teria, para o
Ditaaor ou para o Rei, o alto valor de por &se meio cobrir
quaisquer medidas arbitr8rias ou tiranicas, obtendo pareceres que as transformassem aos olhos dos leigos em medidas de interesse pilblico. NBo foi por outro modo que FeIipe o Belo poude dar aparência de legalidade: reduçgo
fraudulenta do peso das moedas, e levar 6 fogueira os Cavaleiros da Ordem do Temp!o.
Referi-me, acima, z i inaplicabilidade de muitas das disposicões do capitulo cqja supresstio proponho, e pcrsso, por
isso, a mostrar aquelas que são incdngruas, absurdas e eucontradas
Preliminarmente, cumpre acentuar não ser gossfvel
conseguirem-se dez cidad3os com capacidade t6cnica para
tratar das multiplas e diferentes materias que s8o atribuidas 6 competência do Conselho. Basta apenas atentar na
variada natureza que podem ter os tratados e convdnios internacionais, para se compreender que dez cfdad%os, por
mais cuidadosamente que sejam escolhidos, niio são- aufisientes para formar um corpo t4cnico plenamente capaz no
caso.
O mesmo se pode dizer quanto aos projetos de regulam-tos que o Poder Esecutivo expede, e-quanto aos assun.tos arbitrariamente alinhados no n. 5 do art. 80, os maia
silo os seguintes:

-

.

i

- fixaqtio
FixaoEo do tarifaa sduaneires;
de tarifas ferravidrim:
fixagllo de tarifa8 poetain*

2
8 .O
4

-

fi%w00 de \tarifa8 tsl6$rafk3~;

-
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I

5
6

- renumezeação
fixação de tarifas telef6nicas;
de serviços ptíblicos executados p o r
adrninistraçiío;

7 - remuneração de serviços p6blicos executados p o r

concessão;
pregos de fornecimentos sujeitos a monopólio;
- alteração ou criaçáo de imposto;
10 - alteração ou cri&o de vencimenh;
11 - alteração ou cri-o
de emolumentos;
8
9

.

12

- alteração ou criação de custas.

Os tíltimos quatro i t e m , s6hre os quais, diz o capitulo,
cabe "ao Comelho Nacional o p i w préviamente", são decompetenoia das Camaras, segundo o próprio projeto; emeonsequencia, ficam as mesmas Camaras obrigadas, em cad&
oaso, zl audi&ncia-pr6via desse órgão excresoente, o que éabsurdo s impraticzlvel.
-Mas nB, p6ra ai a sobrecarga dos dez Ucnicos: o pr6prio projeto ordena (no n, 7 do art. 80) que o Conselhoemita parecer sCbre q t c a l q w a~sunto,pressupondo assim*
que as enciclop6dias universais se possam dividir em dez
semes
O n. i do art: 80 admite que Cons?lho elabore ''qwfaquer" (sempre o mesmo absurdo) "protetos de lef, regulamentos, decretos oi: inatncçbes para.óoa aplicaçdo s execuçdo & Constituf@o e dos demiaia h",
mesmo sem proposta do Executivo; mas niío diz qual será o destino ulterior
desses trabalhos, que ninguem pediu, e em que pode nãoestar interessado, portanto, nenhum 6rSgs da administragáo.
pública. É de supor que o Conselho gaste assim, em purs
perda, energias e tempo, e empregue, sem a menor utiiidade prAtica, os iuncion6rios que os cofres palicos pagam.
para estarem a servico dele.
O 3 90 do art. 79 assimila os membros do Conselho aos
representantes do povo, das profissões e dos Estados, em reZerencia ás imunidades, com o que não posso concordq, de:
vez que d o representam eles a soberania mionai, sendo.
nomeados pelo Presidente da República, em virtude apenas
dos conhecimentos especiais que possuem em certos asauntos, assuntos dstes que o projeto aliás não determina nitidamente quais sejam.
O n. 6 do art. 80, concedendo ao Conselho competenoia.
ara ' w o ~ o rao Govkno. mediante ~eclrrmacbofundamentada dos (nteressados, a anulação de atos de auto&ades administrativas, quando praticados contra, a lei, ou por algum.
abuso ou desvio do poder". 4 absurdo, porqud, numa sooiedade juridicamente organizada, cabe ao Poder JudiciBrio, por
iniciativa dos interessados, julgar e anular êsses atos; ,demais, não cogitou o artigo do caso que se criará, se porven-tura o Governo não atender zí proposta. Acresce que a galavra "Govt?mUnão especifica a ailtoridade a quem d e m
ser .feita a proposta.
O wtigo 81 -prejudicar&todas as. medidas de oarAter urgente, pois força a administração a uma delonga de 30 dias,
tí espera do parecer do Conselho, que, por sua vez, normalmente, n8o poder& dispensar &se prazo, tí vista dos multiplos enoargos que o projeto lhe ooniem.
Disse mima que a redagno do projeto B incorreta e ambigua.

.

,

.
E, com efeito, o 6.
4) art. 79 diz que o Copselho N?cional se comp8e "de
&z membros, sendo oito ctm, um oJzcW general, & Ex&&*to, e outro & Armadan.
Não fazendo alusso B impropriedade da vírgula entre a
palavra ."generai" e o seu adjunto "do Exército", 6 de notar
que a redsgão do:artigo:!omitin uma locução
"e &is miZitares",
qw'deviS;aeguir-se tí locução "oito civism9-completando o séntido;da frase; a falta torna-se tanto mais impressionarte, quanfa:o que se segue no artigo
"una o f U
general, do Exército, e outro aTcr A
~
passa,
"
assim, a
mjnngir-se em dois item*que podem parecer da mesma impíjrtaníca que o referente a "ciz&", OU, O que 6 pior, podem
parecer absurdamente um complemento dfMe item,
É de increpar, no parágrafo 10 do mesmo artigo 79. a
expressãlc ureconhecidrr~probidaden, por deprimente e confusa, e a expressão "s6iiüo preparo tdcnicos em que o adje.tive "sblido" figura com o sentido metafórico popular, que
4 faz equivaler a efidmte, ao pas- que o tytilo da lei não
se coaduna com esta utilízsg80 frouxa e pitoresca do léxico
as lingua.
.
A mesma incompreensáo das nemsidades da lingu&m'
.das leis levou ao recurso frfvolo e inconveniente de sinbnimos para expressão da mesma id6is, wmo, no artigo 80,
aeúróorar", " ~ i t i rpsecetn, 'opinarm, "examinaf"' 'augerâ~".Ora,,cada um dtlpses, verbos deve ter uma significaç80
fisa, c Ú i d a d p ~ e n ~ , wmo
d e os
~ ~símbolos
~ ~ das f6r-niiiia&:%aFsmtátI_B, a*nãoCBeidevem.*augt$ituir uns aos outri5B; quirndo+o@
s.entid'o do'-textoVbetlei"&i
o meamo tnmno
~tiCEc~oo;~~Assim,
;senWse+h
e :o .verl%o"%&erirm deavirtua, no
d i g o 80; n.. 4, b intnftótda expresslitj' '-"%@r aiterqdea,
re3ebo' ou, aprovw$o";:pois n,áo .se '&mpreerzãe'j ,ta?: um CoxGelho, com ti 'autorfdade~tébnicaque a lei~lm"ãamenwl~e'
atribue, possa .f,Ugir, 9 res oy@iiid@$~s'de2s&\is;-~&%5ereS,
lirnifmdo-se a t u ( y é d r 7 ~ ' - ~ e f tde
& ~ t r a f k d oou convhio
,internàoional, que' reputa. inconveniente ou danoso aos intedsses nacionais. . Ainda a propósito da mèma exgresslio usada no n. 4
.do art. 80, aoima citacla,
" s W r dterwbea, r@$&&ou
agrovcq&oU h4 para notar que lhe falta o conveniente
adjunto, que a deve referir ao8 "tratados e convhios inttvnacionais", pois como está redigido o inciso, ela fica solta
e incompleta.
de est~anhar,ainda, a oposieo de verbos, decorre&
da greocupaçao de sinonfmia, entre a primeira e a segunda
,parte do n. 6 do art. 80: "mediante reclamapJo fundamen.tada dos intere8saüos". o Conselho Nacional "propbe" ao (30.v&rno a anula~ãode o e m s atos d&stè,'mas "op2m" quando
4 um dos poderes ~olftioosquê reol&im;'a natureza da atuar ~ ã odo Conselho n.ão pode'deixar de ser a mesma nos dois
casos. Nem se resume nisso a incorreção de linguagem do
inciso : usa uma locução
"Poder politicom, que não. se
depreende claramente o que seja e, dizendo
"sempre.que
.a.iniciati'ua pa@a de. quaisquer &a Poderes politicosn, parece referir-se 6 iniciativa dos .atos que pretende anular,
,m.ando 8 ideia implíoita, mas não explfoita da dispoaigflo, 6
Qtinguir as iniciativas da reolamaglh, por arte doe intamssados e por parte. de um 6 W o da a0minis ragllo ptiblioa.
IngPprefei dessa maneira o reférido n. 4 -do arf, 80, mm,
5ten6o. que admitir uma segunda interpretaflo, üio natural e:
..

--

-

-

-

-

i

- <

-

-- -

r

--479

--

espontanea, planto a anterior: que os verbos 'propor" e
."opimrn estabelecem reverente distingáo entre autoridades
.administrati.las e aufqi@es polfticas, aceitando-se, com
bate valor,
a express8o""'Poder poZiticob. Não ee pode em
verdade e s t a b e l e c e r ~ W de
. ~ lei
~ mais difioil na sua exegese do que os ~edaa~indianoa~
eomo Bsse .que aprecio e .passa.
a transcrever:

-

Propor ao Govkrro, mediante teclamaçdo
funda-ada:
$nt.eressados, a arauZaç&
atbr de
+-I':

7

'6

&8,

da3

administrativas, quan& p~aticadoscontra
a lef, ou por &um abuso ou.demio & po&,-e opd
nar sdbre os casos congkrere~,sempre que a intcâativa
parta de wnJguer
-&s poderes goZfticos.*
,, ,E a quem caber5 receber a opini8o 3 E se a reclamagão
verbrri. S&&J a.815nténgs e6.m órgão judicibrio, que A um.
. podar pgJ$f,jco 3 E as veqar. sôbre qualquer deliberapão da'
.Pdaer IRg;fslat.ivo,:
C,
;fnte~esaaüos",
, entendam ser,
'U&&
do
7&!&e7
. '
,
,. '
.r autori&&i,

-

_

-

....:!

.. .

O art. 82 diz:
i
"Os ddtnist~os& Estado sdo obrigadod a predtar
ao ConaeUlo todas aa i n I ~ U e que
s este soZicitar
adbre assuntos & auu competkZCf4.*
e

'

.

amostra típica de redrefugável em um texto do
Bei, pois nbgu&n poder6 dizer, oom segmmga, se se trata
d e ssauatos da oompetenoia do Xinistro ou ds oompetêmia
d o Conselho. Em smbaa as hipbtases, diás, o disposta no
artigo 4 imperieito e ínaplio6vel: gala primeira, o Caneelho
Zioa au.j.&@aiio a pedir informagões sôbre sesuntoa que não
lhe cornp'&tem)*epela s e m d a , quando o Conselho exigir de
pm Ministro fnformag8es que eaedam da atfvidade dêste,
fios o Ministro,ob$@o a explicar o que niio lhe diz respeito.
*Se fosse de mhServar o' Conselho Naoionai, seria preciso substituir no artigo verpressão
-da sua compstênciaa -,
pela expressfio
"da a&&
& amboaw.
Mas, para m e oontin- ? .. .
O que resulta das dfsposigbes do sspftulo inuriminado d
lnt , da anillise que W Y o i fiei& baste pera evideipgiar que
.olConselho 4 s b b r e t ~ e . a ' ~noofvo,
~ ~ , limitando-ie a par+turbartr adminietrag8otpüSIioa; a entrav&ls, e a desviar a
%utariãade do livre e ;efiOiente exerofoio das mss íungões.
Sala das Sessões, 22 de' Março de 1934.
Sampaio
+.Cm&a.
Parecer
.;.L
Prejudiczado por estar atendida pela emenda n. i .949, -.
anteriormente aceita.
Sala das &omissões, 23 de Abril de 1934.
Odilon, .
,Braga.
Pires Gayoso- AbeZ Climont.
.....,:
<
.
N.. '261.
':( ;iC
'i '
'
. *..?? '..
Ao 8 30 do art. 26
Substitua-se'
por:
. * - *ter& l-,
.
- "serti fejbn,_
Sala das @easões,23 de Margo de 1934.
Lino derMQ- ,
,rui# &me.-. '
I
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Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1,049,
anteriormente aceita.
Sala das Comii3sões, 23 de Abril de 1934.
Odslan

Braga.
.

- Pires Gayoso. - Abel C
?v.

-

h ~ ~ t .

-

28#

Ao art. 38
Suprimir "por quatro kw.
-18 das Sessões, 23 de Margo de 1934.
Lino & Mo-

-

rais Lenu.

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela amenda n. i.948,
anteriormente aceifa.
Sala das ComissBes, 23 de Abril de 1934.
OWlon Bra-.
ga.

-Pireir Gavoso. -Abel Chennont.
N.

-

395

Suprimam-se :
No art. 28, o arágrafo único.
No art. 36, a &tima parte.
No &.' 73, o parágrafo 20.
No art. 74, a l e h D.No art. 91, letra b, as expressóea: 'ou por dmi& de doia
t e r ~ o sdos fuizes efetivos do Supremo Tribunal Federai atendendo ao interesse público".
No art. 92, as palavrea "s&ivo o msglsú3ri9 eaperiorw.
No art. iO4, letra a, 88 wresaóes "e da Relagáo dos Estados" e a letra i deste memo artigo.
No artigo 106, a letra 1.
O artigo 117, que constitue o Capítuio VIY.
Cunha Vcuconcsbr.

Weaer
Quanto ao art. 28, ateadido pela soeita~8oda emenda
art. 86, rejkitado pela ado0Bo da mierdda emenda. Emenda prejudiesds, ois.
%Ia das Comissões, 19 de AbrE de 1984.
O d h
Braga
Pires Gavoso.
Abel Charmont.

n.

1.048; quanto ao

-

-

-

N.

396

3

Acrescentam-se :
No art. 37, depois da expressiío "cada ~stado".
a
expressão "e o Território do Acren o suprima-se o periodo
final
No art. 40, 5 . iO,depois da pexpress!io "e o Distrito ~ e - '
deraln a expressão "E o TerriMrio do Acrew.
No art. 41, alinea a, depois .das palavras *Proouraãor
Qeral da RepQblicaw,..asexpressões "e de todos os funcionários de nomeagão do Presidente da RepQblioan;
No 81%. 7 , das DisposigBes Transit6rias, apbs a alavr&
"Boliviaw,g seguinte erpreesão: "e ao Bolivian Byn oate*.

..,

.

8

Caí*

VcuconCero8.

Parecer
Quanto & modificação proposta para o
37, a emenda
foi atendida por sub-emenda da Comissgo. Quanto ao artigo 33, § 10, relativo & Delegacão Legislativa Permanente, a
emenda está prejudicada pela aceita~sodas emendas nameros 1.948 e 1.949.
Sala das Comissões, 20 de Abril de 1934.
Odzkn Braga.
Pires
Gayoso.
Abel
Chermont.
- .
N. 437

&.

-

-

-

Titulo ii

- Do Poder Legislativo

Capitulo I

- DisposiGaes Gerais

Art. 27. São elegiveis para o Poder Legislativo somente
brasileiros natos alistados como eleitores.
.

(Alterada a palavra
Capitulo ii

- alistáveis - por alistados).

- Da Camara dos Representantes

Art. 37, cj i.* Qualquer que seja o n b e r o de habitantes
do Estado, Território ou Distrito, o aumento de representantes s6 se verificara depois que o número de eleitores atingir ao minimo de 16.000.
Parágrafo único. Passa para constituir o 5 2'.
Art. 43
Letra b, suprima-se Asse dispositivo
que
dá autorizac80 aos Estados e Munici~ics
oontrair emprdstimos externos.
Arts. 60 a 64
Suprimam-se 8sses dispositivos
As
obrigações contidas nos arts. 62 a 64 síio wnferfdas $ Comissiio Permanente, Conselho Nacional e Conselho Técnioo.

-

-

-

Consta do dismrso publicado no Dario dn Assembldia
Nacional, de 27 de rnarGo de 1934, phginas 1.044 a i .964.
Sala das Sessaes, 31 de Março de 1934.
Nem & M e
. cedo.

-

Parecer
Quanto ao art. 27, prejudicada por estar atendida pela
emenda n. 1.948. No atinente aos demais pontos, tamb6m
prejudicada, mas por estar em desadrdo oom a referida
emenda, aceita anteriormente.
Sala das Comissí5es, 23 de Abril de 1934.
Odan
Bragce.
Pires Gayoso. - Abel Chermont.

-

-

Capitulo V

- Do Conselho Nacional

Suprimam-se o art. 79 e seus parAgrafos.
Sala das Sessões, 22 de Março de 1934.
Antonio Rodrigues
V . de Toledo.
Antônio Pennafort.
kím-o
Manhdes.
Francisco de Youra.
Atbmto Surek.
Guilhsnne Plaater.

. --

-

-

- -

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda % i . 949,
anteriormente aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilm

- Pires Gayoso. - Abel

Rraga.

ChemnonE.

-

Ao art. 30 § 10
Redija-se do seguinte modo:
5 1C - A prisão em flagrante por crime inafiançável
ser& logo comunicado ao Presidente da Camara respectiva,
com a remessa do respectivo auto e dos depoimentos i+
modos, para que a Camara resolva s6bre sua legitimidade
e procedenoia e autorize ou não o prosseguimento da forma~ i i odõ culpa.
Justitica~ão

A emenda é de simples 'redação. Sem aIterar o pensamento do dispositivo, visou melhorar sua linguagem, dandolhe maior concisão e faria.
(Sala das Sessões, .5.de. Abril*de1934.
Antonio Cove&.

-

Prejt@cad8 por ,estar atendid&ei aub-ndá
Comissão.,ofereoe :á ,emenda n. !,?:948.. . . . - , x :
Sala "das Comissõ;es, 23 de. :Abril de 1934'.
Braga.
Chemnont . . .
- . Pires Gayoso < -... Abel
.: :.r,
: .; :; *

que a

A

-

L

'

.-

i

'

-^

'3

L

.

'

N::,569'..

; ;
,

.A-

- Odilon

.L

I

Suprima-se o paragrafo único do art. 37:
Corrija-se a redagão do art. 49, do § 2" do art. 50 e o
s. 1 do ai. 72, pois promu1gação 6 ato solene da Assemhl6ia
O n. 8 do art. 88 deve, no final, dizer: "vencimentos da efetividade do cargo".
Ao art. 131 acrescente-se, no final : "co~iforme a
lei determinar*.
No art. 156 elimina-se a expressão: "de pequeno
valor".
Nas Disposições Transitbinas acrescente-se, maia
esses. paragrafo ao art. 13 :
. . .
9 6: Revisão administrativa dos C6digos dei~òntabilidade e Aduaneiro, bem como das Tarifas @fandeg&ias
de
.%& G-,
10 em i0 anos.
8 7." .E: mantido o sigilo e liberdade privadkem 'torno
'de operagaes de crédito e depõsitos bancários, salvo mandado do juizo competente.
Ij 8P As certid6es solicitadas a qualquer autoridade
civil ou militar em seus departamentos" db,~aiiministracão
não podem ser nepdos sob pena,de responsabilidáde
e pro- . . ?.
cesso.
,,<z.-g
9:
São 'aceitas em. cartório,as decl&ag@es sobre nas-'
pimentas dexrianças a@ sete .anos de id$&.,.: .
Sala das Mssaes, 5 de ~ b k i l ' d e1934;
Luia ~ucupim.

.
-

-

4..

-

*

-

Parecer
A emenda, na parte relativa ao art. 37, e s u atendida
pela emenda aceita n. 1.948. No que toca á significagão tB.cnica do vocábulo u~romulga~ãon,
a da emenda 6 inaceitsvel
pois promulgação d a puólica~ãosolene da lei, quer pelo Presidente da Repdblica, quer pela AssemóIBia, conforme o caso.
,Veja-se, Morais, 38 ed., e Diccionario Razonado de Leg2slac-ion y Jurisprudencia, de Joaquim Escrich.
OdUon
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Braga. -.Pires Gayoso.
AbeZ Chemzont.

-

-

N.

687

Art. 27. Em lugar de "alistáveisn, diga-se : "alis&dosm.
Juatitieaç&o
Não se compreende que uma pessoa que não possa e l e
ger possa ser eleito, quando cargos de categoria muito inferior exigem a condi~ãode "alistadon para que possa ser
exercido pelo cidadão.
Sala das Sessbes, 9 de Abril de 1934.
Carlos Lindenberg
Parecer
. .
"
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948,
anteriormente aceita.
Sala das Comissõss, 2 3 de AbMl de 1934.
OdUon
Brqa.
Pires Gayoso.
Abe& Chemont.
N. 753 ,
Ao art. 27.:
Ao invds de "São elegiveis para o Poder Legislativo
s6mente os brasileiros natos, alistáyeis com eleitoresn, digase: "São elegíveis para Poder Legisiatlvo sómente os brasileiros natos, no exercicio dos seus direitos polfticos".

-

.

-

-

-

,

Justificação
Pelo' C6digo Eleitoral, a ~ t .119, 6 prescrito que "zm
ano depois,de entrar em vigor o Código Eleitoral, o cidadão
.alistáyel~:aprese seu titulo de eleitor para poder desem.penhw.:ou : continuar desempsnhando f ungões. ou emprhgos
dpú.bIicosn..
! . i b &ste'.mesmo;projeto de Constituigão, já em iiltima discussão, estatue, no art. 32, que "o alistamento eleitoral e o
votó.~s%a~obrigat6rios,
sa1v.o para os maiores de .60 anos. sob
as sangões que a lei determinarn. Ora, .urna dessas sanções
será certamente a já vigorante pelo Código Eleitoral - não
poder desempenhar ou continuar desempenhando fungões
ou emprhgos-Ep3blicosn. Não há, portanto, como excluir da
sangão Legal o- candidato a funções legislativas.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1934. --, Leoncio Galráo.
Parecer '
prejudicada por estar praticamente atendida pela emen;, tf94?+&93?95i03?nbaseit8
> .
.;+la: das ..o~plimaq, BP, de ri^ 'de i934;<.,- odam
Brapo.
Piwú GaVoro.
AbeZ Chemont.,
,: ., . , .,,

-

B

<.o:

-

-

,

>

.

I

i

. I ,

- 484 N. 754

Ao art. 31, 5 3O:
Ea parte final, de referencia ao funcionário militar, o
art. 31 no seu parágrafo 3O estatrle que este poderá, na vigencia do mandato, ser promovido sdmente por antiguidade.
Nada haveria a opor a essa vantagem, que no mesmo
artigo e parágrafo se confere ao funcionário civil, se lho
não obstasse o § 1 O do art. 184, deste mesmo projeto, de
referemia ao oficial em serviço das fbrças armadas, que
aceitar cargo público, temporário, de nomeação ou eleição
e não privativo da quaIidade de militar, o qual será agregado ao respectivo quadro, sem percepção de vencimentos,
contando, porGm, tempo de serviço, inclusive antiguidade do
posto nos termos do art. 31 5 39 mas não podendo ser promovido por antiguidade, enquanto niío voltar ao serviço mílitar ativo.
Se prevalecer o 3 10 do art. 184, sejam retiradas do
9 3O, do art. 31 as disposições referentes ao funcionário militar.
Justificação

SBo contraditórios os artigos. Não podem subsistir
simultaneos .
Sala das Sessões, 9 de Abril de 1934.-LeoracZo Galrão.
Parecer
Prejudicada por ter sido atendida pela emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - OdZlon

Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.
N. 755

Ao art. 51:
Suprima-se da fórmula de promulgação as palavras

que a presente virem.

Justificação

Está na Constituição de 1891. Está, no anteprojeto.
Mas, 6 uma fórmula obsoleta. Incompleta. Iniitil. Ainda, se
tivesse a mais o complemento ou dela conhecimento w e rem, explicar-se-ia. A lei não obriga sómente aos que a virem, obriga a todos que estiverem a seu alcance, sob a sua
jurisdição, em todo o territbrio, desde que B federal, nacional.
Sala das .Sessões, 9 de Abri lde 1934. - Leoncio GalrR'o.
Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948,
anteriormente aceita (art. 41)
Bala das Comissões, 23 de Abril de -1934.
OdiZm

.

Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ

-

Chermont.

835
60. Art. 24 - Em vez de
do exercicio imediatamente
anterior, ou pelo menos 'do ,penlliltimo - diga
. .- a que se
refere o art. t1g4.
Levi'Zarneiro.

-

-

, I

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.918, que
modifica o texto impugnado e atende aos intuitos do ilustre
signatário.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odí.lon
Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chemont.

61, Art. 27 - Em vez de
tados. - Levi Carneiro.

- alistáveis - diga - alis-

Parecer
Prejudicada por haver sido atendida pela emenda número 1.948, anteriormente aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. - Odilm

Braga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chemont.

N. 837
62. Art.28

- Suprina-se:

igual.

- Leui

Carneiro.

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948,
anteriormente aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Odilm

Braga.

-

- Pires Gayoso. - Abel Chemzont.
N. 840

65. Art. 31, § 30 - Constituir6 artigo separado. Em
vez de: Durante as reuniões das Camaras ou da D. L. P. se
desta fizer parte
diga-se: Quando reunidas as Camaras,
e tamb6m no intervdo das sessões, se fizer psrte da D. L. P.
Em vez de
promovido sómente; diga-se
promovido unicamente.
Acrescente-se :
Parágrafo únioo. No intervalo das sessões, o deputado
poder& reassumir suas funções civis ou militares, cabendolhe então as vantagens correspondentes B sua condiçáo.

-

-

-

Lewí Carne.iro.

Parecer
Prejudicada. Esta em parte em colisão oom a emenda
n. 1.948, aceita anteriormente; e em parte atendida, para
constituir sub-emenda da Comissão.
Sala das C.omiss6es, 23 de Abril de 1934.
OdtZon BTU-

ga.

- Pires

Gayoso.

- Abel

Chelrinont.

-

N. 859

84 ; krt: 46 - N. 5 - Em vez de - qualquer
- diga
- e qualquer aoôrdo. - Leu€ Carneiro. .

acclrdo

Parecer
Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 1.948,
anteriormente aceita.
t .
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. -'bdUoh
.

Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Cheqnont.
N.

860

1

85. Art. 46 - N. 6 - Em vez de - e ínterestadual
- diga
- ou interestadual. - Levi Carneiro.

Parecer
Prejudicada por haver sido atendida pela emenda namero 1.948, que modifica a redação do texto apontado.
Sala das Comissaes, 23 de Abril .de 1934.
Odilon

Braga.

-

- Pires Gayoso. - AbeZ C h q o n t .
N. 867

1

- Acresc. : h) providenciar s6bre a prestação e tomada de contas do Presidente da República (ar/

92. Art. 47

tigos 26 e 6 6 ) .

- Levl

Carneiro.

parecer
Prejudicada por estar ate&da pela emenda n. 1.948.
Sala das Comissões, 23 de. Urili de, 1934.
Odilon
,

I ,

- Pires

Braga.

Gayoso.

- AbeZ

-

Chemumt,
,
,
.

N. 868
93. Art. 48
Depois de
Camara dos Estados
diga
por iniciativa. - L& Carneiro.

-

-

-

-

Parecer
Prejudicada por estar implicitamente atendida pela
*
.
.,
emenda n. 1.948.
'Bala das Comissões, 23 de Abril de 1934.
Od2m
Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ ~Cherrjont. . .
N. 869
. ,.
94. Art. 49 - Principio
Substituq-se por: O projeto de lei aprovado por uma das Cam,aas.,será, quando fòr
caso, submetido ti deliberação da outra,-e; -$e esta tambdm
o aprovar, remetido ao Presidente da Repilblica para que o
sancione, promulgue, e faça publicar, oq,vete.
Levl Carc

-

p

-

-

-

-

neiro. .
'

-

"

r:'

Parecer

..

.

,

. ,.

,

,

$&ar ' implicitamente atendida' . , pela
emenda n. i .948, aceita pela Comissão.
Sals':ilsB Corniss6es, 23 ' de Abril-de $934
-0dilon
Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ Cherm,ont. :' . -.-r
'

"

' ~rejüdic'adapoi?

-

- 97.

.

"

-.

-

N. 872

,i i

I

7

,

- FI 40-a-Em
vez de
as Camare para
- diga-se
A@,emb16iaLp-qt :delibe,rar -

Arti .50

deliberarem
suprhpa-se : assgim.

I

V-

- Levl CQmetro.', ,; : -

Parecer
Prejudicada por estar atendiàa no 5 3 9 'do art: 40, da
emenda n. 1.948, já aceita.
. Sala das Comissões, 23 de ~ b r i de
l 1934. --Odilm
Braga. - Pires Gayoso. - Abet Chemnont.
N. 1.109

.

,

,

! r -

r

., ", ,Ao art. 37: Substitua-se pelo seguinte:
"O número de representan4ks do Povo ser$ de -um por
450.000 habitantes, até o máximo de vinte, o, a partir desse
número, de um por 250.000 habitantes
ParBgrafo único. Nenhum @tado ter6 representação inferior 6 que teve nadAssemb16ia Nacional Constituínts."
I

Justifica~do
?

.

Assunto de grande relevanoia, deve Ble ser resolvido pela
Assembldia Nacional Constituinte. É mau o sistema de adiarse a solução de dificuldades. É forçosa a soluqão: devendo
eleger-se a Camara de Represenantes, como se fara a eleifio,
se d o houver lei- fixando o número de representantes de
cada. Estado?
Não me parece necessário fixar o máximo de 300 representantes do Povo. Sabemos qual a população atual do Braal;. e, portanto* qnal a representação que ter8 cada Estado;
@emos, igualmente, qual o crescimento provavel da popula@o, até á data da revisão*ori&Mnia Liesta Constitui@o. Ngo
há motivo, assim, para temer-se que aumente sobremodo o
ntímero de representantes..
.Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Lino de Ymaes
Leme..
t:
..
.+
i
-.
>'..
-.-r
ParecerF
<
.' -.
-. Psejuaicada .por:estar: atendida' pelas emendas.ns. 'ih48
,... - - . .
. ..,
e 3.954.
OdW
Sala d8s ComissGes, 33. , de. Abril de 1934.

-

.

3

4

I

.

-ç

Braga.

- Pires

1

C

:

r .

-

-

Gayoso.
Abel Chemnont.
.
.
, pJ; j,i$,J-; *:
; 4 l
9

, ..-

.. < * ,. ..

.+

Ao art. 38, letra d: Em vez de "Camara dos Representantes" diga-se : "Camara dos Estados*.
- : ,'-":
- .
Justilicaçdo
...
.
P

+ ,

i

L

As questões referentes 8 represeiitagão devim ser derimidas pela Camara 'dos Estados. Demais, tratando-se de assunto que pode apaixonar os espíritos, oonvdm remetfl-10 para
outra
Camara
- Sala
das Sessões, 92 da Abril de 1934.
Lino de Moraed

.

-

Leme.

.

.

,

-

-

, .
\ , ; , ; - I *

. ,
Parecer
.: o:pi..:,."
,n.> >.: *.' ':
'
~rejudioad&;ky$a' aoeitagão da,
,t..;?48; que
ado.
,r r ? r- - :,\$? . .
.
modifica o t e m i Bala -dW23 de ~ b ~ ~ ~ ~ @ 3ob*9 ~ ~' ' ~ ~ ; - ;
BTaua.
Pires-" urro80
Abel Chkmnont;
>

-

."-

.

L

Ao art. 54. Suprima-se: "ou vetados*.
JusliJZcaçáo
O que o artigo quer dizer 6 que não podem ser renovados, na mesma sessão legislativa, os projetos de lei que tiverem sido rejeitados. Ora, a aprovação do veto equivale á
rejeição do projeto; portanto, pode fazer-se a supressão proposta, sem alterar-se o objetivo do artigo.
Sala das Sessóes, 12 de Abril de 1934. - Lino de Moraes

Leme.

Prejudicada. Está atendida pela aceitação da emenda
n. 1.948 que fez a retificação.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - AbeL Chemont.
N. 1.115

Ao art. 56: Subsitua-se "na" por "a".
Justificação

Emenda de redação. Ninguém dispõe na lei; é esta que
dispõe.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Lino & Moraes

-

Leme.

Parecer
Prejudicada pela aceitagZio da emenda n. 1.948, que,
pelo artigo 45, modifica o texto impugnado, atendendo, alitis,
aos intuitos do signathrio.
Sal&das Com~ssões,23 de Abril de 1934.-Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - AbeL Chemont.

-

-

Tftulo Ii
Do Poder Legislativo
Capitulo I.
Disposigões gerais.
Onde convier :
Art O Senado Federal funcionarti permanentemente,
sem prejufzo de ferias anuais de dois mezes que ter80 direito os Senadores na fórma que for determmado pelo regimento interno.

.

Justificação

Contra a permanbncia do Senado, proposta em emenda
ao aqteprojeto, uma iInics obje~ãofoi, particularmente. formulada por membros da Comissão Constitucional. Seria o
afastamento dos Senadores, permanente dyante oito anos,
dos Estados que representam. Procede a objeçao, C O W U ~ ~ ~ O
admissiveis as licenças peribdicas para os representantes de
.Estados .mais afastados da Capital. O interdsse do, contato
dos Senadores -com as unidades aue remesentam deva tsm-

b6m ser considerado de ordem geral e não apenas particular,
convindo portanto seja facilitado e mesmo promavido. Mas
não 6 insanhvel o mal apontado, desde que h& o recurso natural ás f6rias individuais, que poderiam ser de dois meses,
maiores por conseguinte que as habitualmente concedidas,
atendendo ao interesse geral acima referido e 96 consentidas,
como naturalmente se fixará no regimento da Casa, para visita do Senador ao Estado que representar. Escalonadas as
fdrias individuais poderão todos os Senadores manter frequente e util contato com os respectivos Estados, sem pxeiufzo do funcionamento permanente do Senado.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. - Fabio Sodré.
Parecer
Prejudicada pela aceitação das emendas números 1.948
e 1.949, das quais a 6ltima atende aos intuitos do signatíirio.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chemnont.
-

Titulo I1
Do Poder Legislativo.
Ao art. 43
Acrescente-se:
c) autorizar o Presidente da República, quando solicitado, a mobilizar tropas federais de um ponto para outro do
território nacional;
d ) organizar o seu regimento interno e a sua Secretaria.

-

Justificação
O pleno arbitrio do Presidente da República na mobilização de tropas, na f a República, deu aos chefes do govêrnò
a faculdade permanente e livre de intervenção nos Estados. O primeiro ato da tragédia intervencionista consistiu sempre na concentração de tropas federais. Se os poderes locais
não cediam ante ás ameagas, decretava-se então oficialmente
a intervenção.
Visa a emenda limitar o arbltrio do Presidente da República na mobilização de tropas. E como noutra emenda
se propõe funcione o Senado permanentemente poder4 o Presidente a qualquer momento obter as autorizações com a
urgência que for precisa.
Sala das Sessóes, 11 de Abril de 1934.
Fabio Sodvd.
Parecer

-

Prejudicada por estar atendida pela sub-emenda da Comissão.
,Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odi'lon Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chemo~zt.
Titulo 11

.

- Capituio IV

Art 46 - Acrescente-se : "à) naturalizagão".
Sala das Sessões, 32 de Abril de 1934.
Henrique Do&J . J . Seabra.
worth.

-

-

.

.

Parecer

,

.::>'j

Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que ateni
de ao cpe;querern os signatários (letra e, do n. 9, do art. 36;
combinada com a letra g, do n. XX, do art. 3O, da emenda n6mero 1 :915)
Sala dás Comisstíes, 23 de Abril de 1934.- 0dfZonBrngcr
Pires Gayoso.
Abel Chemnont.

.

-

-

-

TituIo I1
Capitulo TV
Art. 46, n. 2
Suprimam-se, por wntraditórias eom
o art. 53, as palavras "por perfodo correspondente a cada
legislatura" .
Sala das Sessões, 12 de Abri1.de 1934.-EenTique Dodsworth.
J . J . Seabra.

-

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação' da emenda n. 1.948, que pelo
padgrafo único, do art. 47, corrige a ã n o ~ a l i aindicada pelos signatários.
.+,i .,.-,. .
6ala das Comissões, 23.de A$$ d e i934.
-Odilar B r w e
Pires Gauaso.
Aòel ~h.q-nd#: . -

-

-

,
A

* -

*

N.

:

.

i - .

1.315

-

Tituio I1 Capftuio V
Art. 49
Acrescente-se: 'Fora dos casos do a& 45 a
Camara dos Representantes o enviar& diretamente ao Preeidente da Repúbpca".
Sala das'Sessões, 52 de Abril de 1934.-He~+que Do&zoeth.
J . 3. Seabra.

-

-

- c

..

.

,

Pamer
Prejudicada pela ace!taçiXo da emenda n. 1.948, que no
artigo 39 atende aos intuitos dos signatarios.
Sala das Comissões, 23. de Abril ,de 1934. Odilon Braga.
':

<,.

- Pires Gayoso. - Abel Chemzont.
Art. 24
naltimo".

-

-

,

N. i.428
Suprima-se a frase:. 'ou, pelo menos, do pe-

.,

,.

-

,- , , .

::,r:-::

,,

Justificqao

Como está redigido o
que nenhum Presidente
nal do último exercício, mas sempre
A emenda visa obrigar a
o encerramento do exercicio
. .Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

,

- Pereira L5ra.
r

_

Parecer ' . ..., ,..?:
Prejudicada gela aceitagiio da ,emenda n. 1 . 9 p ,
atende ao ,qÚe profltKe';06signatfirio;
;
' .r
"
~ a L d a & & o i n i i & s23
; de"Abrii qe',í$l@?T-~ai~onoII
Brwa
Pares Gcryoso.
AbeZ Chepmmt.' ""'"" " . ' '
. " ' ir
2

-

'

-

-

I;. "2;::

'

- 491 N. 1.131

. Ao artigo 31:
Em o n. onde.se diz "remuneradon, diga-se: 'remune-.
radosn.
. Em o (3 10 n. i, onde. se diz "vencer", diga-se "recebern;
.

Justificaçáo

Melhor redação.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lira.
Parecer
Prejudicada pela aoei&ão.. d e emenda n. 1.948, que faz

-

'
a retificação.
Sala das Comissões, 23 de ,Abril de 1934. 0diZm Braga
Pires Gayoso.
Abe2 Chernbont,
N. 1.437
Ao art. 40, acrescente-se:
"Em caso de vaga por nomeagBol para Ministro de .Estado, observar-se-6 o disposto no art. 78".
, ,
.
Justifácação
preciso ajustar os artigos 40 e 78,
&Ia das Sesaaea, 12 de Abril de 1934.
Pereira Lira.
Pareoer
Prejudicada por ter sido atendida por sub-emenda da
ComissBo, na qual tambdm foi considerada a hipótese da nomeae8o para rnissgo diplom8tica.
Sala dss Comiesões, 23 de Abril de 1934. 0di1on Braga
Pires Gayoso.
Abel Chsrmont.
N. 1.440
,
Ao art, 62, 8 2': suprima-se. ..
,
'JÚ8tifica&o
Mantidc o 5 20, fica rot0.0 equilíbrio federativo.
Ssla da8 Sessões, 12 de Abril de 1934,
Pereim Lira.
Parecer
.I
,7
Prej?dio?da pela Fceitaç80 'da emenda n. 1.948, que satisfaz os lntuitos do signatalrio.
Sala das Sessões, 23 de' Abril de 1934. 0diZon BTWU.
7 Pires Gayoso.
AbeL C h m o n t . . .
. .,
.
': ..B'I
,-.*v ,
.
' N. d.542
ii7-,.
.. .-.- .;. - ..,.. ,,, . . ',
Ao art. 35, S. 2": redija-se assim : "As CBmaras, ou'suas
Comiss6es, designarBo dia e hora para ouvir os Ministros de
Estado, que Ihes queiram solioitar provid8ncias legislatiyas".
3-

-

-

-

.v

*

-

-

-

-

-

-

-

+
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No Substitptivo .esd i&pcopj$amente o infinito.g@soaI

Alouvirem: "As"Câmaras, au;&&.Comíss6es,
design*, e hora para ouvirem os Ministros 'de 'Estadon.

.. dia

E' a mesma m n e a sintaxe que estava nos ar&. 145 e
673 do projeto do Código Civil, e que Rui Barbosa emendou
(Cfr. R. Barbosa: Parecer sBòre a Redação do Projeto do
Cddigo Civil, Rio, 1902, pp. 6, 84 e 286).
O critdrio, at6 hoje predominante para o uso do infinitivo em casos como o do texto do Substitutivo, é posúl
em voga pelo velho Jerbnimo Soares Barbosa: quando o
sujeito da oração regente 6 o mesmo da regida, se emprega
o infinito impessoal.
A sintaxe do projeto,. que 2s vezes aparece, "6 sempre
para tirar qualquer equivqo$çáo, ou incerteza, que possa
haver sobre se 6, ou não, o mesmo sujeito de ambos os verbosn
(J. Soares, &um. Filosdfica da Ling. Po~t., 2' ed., Lisbba,
1830, pp. 376-7) Concorrem também, para a s a mesma concordância, a &fase e a harmonia do discurso (Epifanio Dias,
Gram. Port. Elementar, 12a ed., Lisboa, 1905, p. 135), a
grande distancia da oração finita a infinita (Lindolfo Gomes, Empr&godo Infinito Pessoal e Impessocrl, Juiz de Fora,
19i7, p. 19).
Não 6 a5solutamente o caso do Substitutivo. O infinito
pessoal não se impõe pela clareza, pela fbrga ou pela harmonia da frase.
Ant6nio de Castilho, o maior clás6ico do século XM, ao
se comunicar com Ant6nio Zranoisco Barata 66bre este
assunto, escrevia ao seu amígo: "Vindo ao ponto em que V.
me consulta, digo que a opinigo de Jerbnimo Soares Barbosa, que 6 ao mesmo tempo a de V. .Arca
dos i-nfinitos
impessoais e pessoais, me parece a mais sB; por isso em
todos os meus esaritos me tenho com ela conformadon
(A. F. Barata,Estudos da Ling. Port., 28 ed, Lisboa, 1872,
pp. 31-2)
Cfr, no mesmo sentido: Andrade Junior, Gram. d a
Gram., Lisbba, 1860, pp. 86-7; Sotero dos Reis, .Postilas,
38 ed., Mnranhiio, 1870, pp. 38 e segs.: Silva Tulio, Estudinhos (Em Aprendei a Ling. V m . , Rio, 1893, p. 26 e segs.) ;
Bento J. de Oliveira, Gram.,16' ed., Coimbra, 1885, p. 67: Alexandre Passos, Dic. G r m . , Rio, 1865, p. 163; A. F. Barata,
Op. cit., pp. 23 e segs.; Epifanio Dias, Gram., 12' ed.,
Lisbba, 1905, p. 135: João Ribeiro, Dic, Gram., 3' ed , Bio,
1906, pp. 166-181; Carneiro Ribeiro, Serdes Gram., 2' ed .
Baia, 1915, pp. 642 e segs.; Leopoldo Pereira, Sintaxe da Ling.
Port., Rio, 1898, pp. 108-10; CortesBo, Nova Grana., 2' sd,
Coimbra, 1907, pp. 96 e segs.; Rui Barbosa, Rdplica, pp. 242270; Said Ali, Dificuidades da Ling. Port., 2. ed., Rio, 19l9,
pp. 85-120; C. Gois, Sintaxe de Concorddmia, inclusive Impessoal. e Pessoal, do Infinito, 3' ed., Rio, 1912, pp. 14E-4;
Lindolfo Gomes, Ernpr&go do Infinito Pessoal e Impessoal,
Juiz de Fora, 1917, p. 19; Epifanio Dias; Sintaxe ~Zstdrica
Portuguesa, LisbCa, 4918, pp. 222 e segs.; Ragio Nobregs,
Sintuxe do Infinito, Rio, 1930, pp. 45 e , segs.
Homero
. Pires.

.

.

-

.

-

Parecer

Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.948, w e fez

a corregão reclamada.

Sala. das Sessões, 23 de Abril de 1934.- Pires'
Gayoso . - Abel C h e ~ o n.t
"'

Odilm Braga.

- 493 N. 1.544

-

Ao art. 45: onde está
"Aldrn dos casos referidos no
artigo precedente, a Camara dos Estados participará da elaboração das leis referentes a:
a) estado de sitio:
b ) sistema eleitoral e reprcsentaçáo;
c) impostos e finanças;
d ) mvbilização, declaração de guerra, celebração da paz,
e' passagem de fbrgas estrangeiras pelo território nacional;
e ) tratados e convenções com as nações estrangeiras:
f ) comércio internacional e interestadual;
Q ) navegação de cabotagem e nos rios e lagos do dominío da União;
h) vias de comupicação interestadual;
i) sistema monetai.io, de pesos e medidas e regime de
bancos de emiss6es;
j) socorros aos Estados;
L) sbbre as materias em que os Estados tem competência
Eegislativa, subsidiária ou complementar, nos thrmos do
&. To, n. íon,
se diga
"M6m dos casos referidos no
artigo precedente, a Camara dos Estados participar8 ria elaboração das leis referentes a:

-

-

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

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

I ) tbdas as matéeas em que os Estados tem competencia le@slativa, subsidiária, ou complementar, nos termos
do a r t . 7".n. 10".
Justilicação
Leis referentes a sdbre as materias: B esta a concordtlncia monstruosa, jamais vista, m e está no projeto, a reveladora do supremo desaprego em que a Comissão parlamentar
teve a redação do Substitutivo.
Aquele
referentes a, se liga imediatamente a tódas as
enumeracBes que se lhe seguem, e tem de concordar com a
última, que de modo incrivel.oomeça com um sbbre as materias, resultando dai &te absurdo: leia referentes a sbbre as

-

mderiaa.

-

- Homero Pires.

Parecer
Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.949, que alterou a redação impugnada.
Sala das Sessaes, 23 de Abril de 1934.-Odllon Brnga.
Pires Gayoso. - Abel Chemont.

-

N.

1.546

-

Ao art. 46. 7 ) : onde esta
"Compete privativamente
ao Poder Legislativo, com a sancão do Presidente da Rep6blica: criar empregos públicos federais, fixar-lhes e alterar
os vencimentos. sempre por lei espeoialn, se diga
"Compete privativamente ao Poder Legislativo, com tb sanGão do
Presidente da Rep@lioa : miar empregos ~úblicosf ederaie.
fixar-lhes e alterar-lhes os vencimentos, sempre por lei especial".

-

-

.

- 49.4 -.
Jwtificaçdo
~ i x a r - ~ h ees aiterar os vencimentos. AO prirneiro,.~~rbo
deu o redator parlamentar o complernenko que lhe cabia, isto
é, o pronome oblipo, indicativo de uma relação de posse:
p&a~-lhe8 os venczmentos, em vez de -,fixar os "sew" vencimentos. Quanto ao verbo imediato,. porém, entendeu que o
mesmo complemenfa já era inúti1,::quando igualmente se
impóe com a mesma necessidade' e funçáo. Nem tudo se
subentende na lfngua
Demais, no caso, a variação $onominal, evitando o possessivo, foge a u q a forma de falar' afrancesada, e adota outra
não raro mais elegante. .
Nem 6 s6 portuguesa essa sintaxe, mas tamb6m latina.
Vergíiio escreveu, conforme a advertência de Júlio Ribeiro:
"tibi" vuZtu8, em lugar de "tuus" vultus, e "huic* canjux,
por usuus" (ejus) conju3: (Gram. P&., 2' ed:, S. Paulo,
1885, p. 244, n. 443) A mesma observa i50 fizeram ainda
Pacheco Junior e -?ira
de Andrade F~ocGe8 & bcam.
Port., Rio, 1887, p. .436, n. 22)
Ainda no espanboI se nota Asse \uso do datívo,'do. pro7
nome r;essoal, a sübstituir o possessivo,. w-ando gkpen6ente"de
um verbo. Em Andréa BelIo -est&.o; .dep.o!mento. a . resgeito :
'Nam e1 dativo superfluo de la prepiedaii-qué'tiene' elCdativo
castellano de significar posesi6n:'"Se te Ilenaron 10s ojos de
lágrimas",. en .lugar de sus ojos:se ü+naron; 'Co. qk.nombre
XÍWcontento; sin que me h,pongan. um don 'enc!pan ICerv d t e s ) ;'aquf..he',y& son ambos:i%ativos; Ze,'p&tencé a1 régimen propio de1 verbo; me significa que se trata de una cosa
mia* (Gramática de kr Lengwr CastelLana, Paris, 1921, p. 254,
n. 955).
E o mesmo Bello, ao anotar o primeiro exemplo acima
."Se le Ilenaron 10s ojos de lágrimas",
escreveu o
s8gu.M~no~pdl,dapágina citada, e que,.com a mais absolufa
propriedõde, se .pode.aplicar ao portngutls: "Ses yeux se remplirent de Iarmes",
ee diria,e~frfrencPn~
3 1 d.ativo de posesi6n sustituido a1 pronombre. posesivo- es una d.e las cosas
que más diferencfan ;Jas :construcciones oa&éllanas de las
francesas, y que los"traductores novicios suelen olvidar 6
menudo".
S6bre o assunto,' Podem ser consultados os seguintee autores : Um Brasileiro (JosB Jorge Para&& da Silva), O Idioma do H o d i e m Portugal comparado com o do Brasa, II,
1879, pp. 14-6; Paulino de Sousa, GTammaire Portugaise Rais o d e et Simplifide, Paris. S. d., pp. 445-6; 448-50; Júlio
Ribeiro, Zoc. cát.; Batista Caetano, Rascunhos sdbre a Grcm.
da Ling. Port., Rio, 1881, pp. 170-1; i97-202; João Riberro,
Gram, Port., 19' ed.. Rio, 1920, p. 166; Pacheco e Lameira,
loc . cit.;Carneiro Ribeiro, SerGes .&amaticais,' p 663';- 41fredo Gomes, Gram. Port., 13' ed:'Río, 1910, p: 412: Tiui
Barbosa, Parecer sdbre a Re&çãq.:do Projeto (de C. C.) da
Cdmara dos Deputados, pp i3Li4 ;-Zbd., Rdplica, pp . 363-372,
ns.,.262;.5; Carneiro Ribeiro, A páação & Proj. d0.C. C. e a
RdplZca, pp,<,586-599; Jogo R$eiro, Autpres Conte?pq~@?eos,
7' .e&, Rlo,.,1i9íOt.p. - 66, n. 32; Mano Barreto,- :F!t0sBBj(kr
Lingua Bq.f; uesa, Rlo, 1916, .p 30; Jiilio Pj,?: .zey,Qlg,
~ m a r r ~ tsdvkLa
~t.
~ i n g .P
. O I I , ~ernmbupo. x.vp, :9- '69;
Csrlos ~ õ i s ; ~ i cde
, %aZicism&z. pp 174-6; Laudelino-Freire,
GcrEScZsnzoi~,p,.;í25; L'
Bello -R. Cuervo, Gramdtiga Gastei, .*
&na, &C. &.

.
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- 495 E para que a Comissáo dos Vinte e Seis verifique que
não pode prevalecer a sua nova sintaxe - Fixar-lhes e
alterar os vencimentos, leia os seguintes e numerosos exemplos de mestres da nossa língua, nos quais verá que, em
periodos de mais de um verbo, levando o primeiro o pronome
dativo de posse, nem por isso deixaram os seguintes de receber o mesmo complemento necesário e fatal:
Frei Luis de Sousa: "Roubando-lhes as rendas, assolando-lhes as casasn (HÊstdria & S. Domingos, I, Lisb6a, 1866,
p. 21:
Vzda do Beato Llenrique de Suso (Lisbda, 1672), p. 49:
"De maneira que se lhe viam mover os beiços, mas não se
lhe ouvia a vozn; p. 132: "Logo viravam-se-lhe os olhos, a
lingua pegava-se-lhe no c6u da boca, apertavam-se-lhe as
mãosw.

Gabriel Pereira de Castro:
,

+

. 'iNão. 1hé:invejo a riqueza ou fo&osura,
S6,lhe.invejo,. se o amas, a ventura".
(Ul.issécc,.LisbOa, 1636, c. III, e. 42, p.
r

..j*

*

42).

1 % ' .

Vieira: "Logo:lhe .amansou os rigores, lhe embargou as
esecações, e lhe'tBmper,ou-osraiosn (Semnbes, I, 2679, p. 257) ;
"Viam-selhe as !t%rreates;: mas não se Zhe sabia a orxgem"
(Ibd., p. 847) ;?Ondeia-lhe os: cabelos, alisa-lhe a testa, rasgaZhe os olhos, afia-h,.o:118~íI,;.abre-lhe a boca, avulta-lhe as
faces, tornes-lhe 'o .gescotp;'sstecde-lhe os braços, espalma. Zhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidosn (Zbd,
m, Lisbba, 1683, pp. 419-20).
a

.

Nicolau Tolentino:

.

"Mata-lhe antes os amantes,
@u,ebr&lhe o melhor espeiho,
..
.. * &oib*l.h.e as convul3*
-Abre;lhe ao cãozipbo :as veiasn.
- ; (Obra.? Compietas,'Lisbba, 1861, p. 253).
*'.... ., ,
. . . . *. :
Booage :
I,
"Avida turba com sil4aoio cauto
Meios e ardis traçando,
Lhe espreita os passos, lhe calcula as horas".
(Obra.?, 11, Lisbba, 1875, p. 4 2 ) .
h t b n i o de Castilho: "Res~eita-se-Zhe o juizo; arma-selhe o espirito, a.modestia, a decbncia, os instintos bons, nobres
e generosos; a timidez que não exclue a heroicidade; colhemse:lhe as palavras ben6volasn (Felicidade. pela , A g ~ u U u r a ,
Ponta DeIgsda, 1849, p 74) ; "Entupem-se-Ue . a%' vent+~!~
.)
$oca se lhe h p a n (Georgicas, Paris, 1867, p.., 2@)1..' '.
T e e i r a de Vasconcelos: "D. Ana sentiu .-@o0guearem-selhe asf'$ices, .'apertar-se-lhe o coragão, perturbarse-lhe a
cabeca'e'funir-se-lhe a vista (A ETmida de Cast.romzn0,
LisMa, 1875; p. 57)
Camilo O. Branco : "Rutilaram-Zhe os olhos, resplande(ZBU+W
~imaflama na fronte, divina mocidade 2ite;lremoçou
aq$?ugqr:: (Os M@.ti~es,I, Liabba., 1865, P. 322);r,"=ipa-selhe a coma, arfa-lhe o seion ( Z b d + , s p. 166) :,."?sqa-se-

.

. L

.

- 496 lhe a vista, descerram-se-lhe os beiços convuIsivos, trememlhe as facesn (Ibd., p. 286) ; "Debilitar-lhe os direitos, discutir-lhe os decretos5 ou subornar-lhe as obrigaç6esn (Romance dum-Rapaz pobre, Lisbda, 1865, p. 180); "Apequenouse-lhe o p6; alargaram-se-lhe os quadrb; amaciou-se-lhe a
cutis; branquearam-se-lhe os braços; estampou-se-lhe a
frmte com o riçado dosa cabelos" (Queda dum Anjo, Lisb6a,
1887, pp . 278-9)
i Silveira da Mota: "O cabelo, apesar de curto, cobria-lhe
a testa; esguias guedelhas emolduravam-lhe a cara" (Viagens
na Galiza, Lisbda, 1859, p. 13).
, Sotero dos Reis: "Observar-lhe os diversos habitantes,
conhecer-lhe as localidades" (Comentários & Jztlio Cesar,
S. Luis. 1863, p. 197).
1 Rui Barbosa : "Esdareceí-lhe a religião, regularizai-lhe
os Dostumes, construi-lhe a famflia, ampliai-lhe e fortaleceiZhe, o entendimentow (Emncipaç60 dos Escravos. Parecer.
aio, 1884, p. 27) ;"Arde-lhes a cabeça, cresta-se-lhes e se Zhes
desprende a pelen (Queda do Irnph-io, I, Rio, 1921, p. 149):
"Cativar-se-lhe aos acenos, adorar-lhe os caprichos" (Zbd..
Zd.! p. 189) ;"Esmagando-lhe o professorado, desorganizandoZhei o ensino* mediwrizando-lhe a esfera" (ibd., p. 264) ;
"Éle não nos extinguira o senso moral, não nos obliterara o
civismo, não .nos aborrecera da honestidade" (A Genése da
Candidatura do Sr. .VenCesZau Braz, Rio, 1915, p 83)
Francisco de Castro: 'Entender-lhes as efusões, premiar-lhes os sacriffcios, estimular-lhes a pujança da seiva
criadora, assisti-los nõ solidiio das horas desoladas, requestar.?lhes os arroubos e as saudades" (D~cursos,Rio, 1902,

.

. .

,

p. @ 2 ) .

, Alberto de Oliveira: "Rompeu-lhe o alburno agora e vailhe a o coraçãon. (Poesias, I, Rio, 1900, p. 138).
Raimundo Correia :
".. . &se ignobil, nístico tamanco
Tira-lhe ao branco pd; e, por seu turno,
Calca-lhe
tão branco..
r
(Poesias,
2' ed.,o p6
Lisbba,
1986. y. .2" 9 ) .
I
" .. a pequenina palma
Da mão dessa Dalila pequenina
Lhe tolhe os pulsos e o furor lhe a c a h a n .
(Ibd., p. 99)
Olavo Bilac :
"Lambe-Zhe o ventre, abraça-lhe a cintura,
Morde-lhe os bioos túmidos dos seios,
I
Corre-lhe a esphdua, espia-lhe o recdncavo
Da axila, acende-lhe o coral da bocan.
(Poesias, 4. ed., Rio, 1909, p. 96).
Sbmente a cadeia do metro levaria um poeta de tão suma
perfeição, como Raimundo Correia, a versejar assim nas suas
Poesias, & p. 32:
1
"Nem lhe deslustra, nem inareie z alvura".
Bomero Pirer
I
I
Parecer
1
,Prejudicada por estar atendida pela emenda n. 4.848.
&ala das Sessões, 2 3 de Abril de 1934.- Odilorr Braqa.
?ires Gayoso. - Abel Chemont.

...

I

i

.

.

I

.
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-

N. 1.691

Ao art. 27

- Substitua-se alistdveis por distados.
Justificaçáo

Conscrvernos a reciprocidade de direitos : votar para poder ser votado. Se o cidadão alistável não f8r alistado é porque omitiu o cumprimento de p r ~ f p u odever cfvico, de obrigação para com a patria, qual a de inscrever-se como eleitor
e wmo, em circunstancia tal, escolhê-lo para o-desempenho
de quaisquer das nobre e elevadas funções eletivas?
Sala das Sessões, ii de Abril de 1934.
Leáo Sampaw.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.948, que
atende ao intuito da emenda.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934.
Odüon Braga.

- Pires Gnyoso. - Abel Chermont.

-

N. 1.771

-

Art. 16
Redija-se :
"A Cauiara dos Representantes compae-se de Deputados

eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio direto, igual
e secreto, e de Deputados das profissões, todos eleitos na forma da lei."
David Carlos
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.

- .-

- - - -

Meinicke.
Olivez-TU Passos.
Euvaldo Lodi.
Walter
James Gosling
E . TeBeiTa Leite.
MiLton Carvdho.
Rochg Faria.
P e d ~ oRache. -. J o h Pinheiro Filho.
João Vitaca.
Vasco de Toledo.
WaZdemar ReikdaC.
Acyr Medeiros.
Gilbert Gabeira.

-

-

-

Justifâcaqio
é chocante, na redagão
A expressão "deputado do
do Substitutivo, parecendo mais correta a que apresentamos.

- Euvalclo Lodi.

Parecer
Prejudicada pela emenda n. 1,914, da representação sul
riograndense, anteriormente aoeita para constituir subemenda da Coniissão.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934. - Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - Bbe2 Chermont.
N. 1.774

Titulo TI - Capitulo n. iiI:
Onde está Camara dos Estados, leia-se Corlselho.Federal,
em todo o capitulo bem como em todo o projeto constitucional
Art. 42, 5 i0
Leia-se:
"Cada E s m o e o Distrito Federal dar& um conselheiro,
eleito pela respectiva assemblhia legislativa, de reconhecida
probidade e prática do gov8rno .e administração.
Sala das Sessõ;es, i 2 de Abml de 1934.
ExvaùEo Lait.
Vo~uxkiaxvrr
* 32-

-

-

- 498 Justifkação

Esta emenda é reediçáo da que apresentamos, sem resultado, perante a Comissão Constitucional, por ocasião do
10 turno.
Euualdo Lodi.

-

Parecer
Prejudicada pela aceíta~ãodas emenças ns. 1.948' e
1.949, que atendem, em parte, ao que propõe o signatário.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934,
O d W Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ Chemtont.

-

-

-

Art. 43, letra a
selho Nacional*.

- Suprimir:

"e dos membros do C&

Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.-EuuaIdo

Lodi.

Justific~ão

Já haviamos proposto esta emenda á Comissão Constitucional, sem lograr exito, porque não foi aceita a nossa emenda
suprimindo o Conselho Nacional. Voltamos a insistir.
Eu-

-

vai& Lodi.

Parecer
. i

\...

Prejudicada pela aeeita~ãoda emenda n. 3.949, @e suprime o Conselho Federal, dess'arta satisfazendo o que propõe o signatário.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - AbeZ Chennont.
-

Art. 44.
Acrescente-se, ap6s a palavra "discriminadamente": (Incluir aqui todos os itens de i a 9, constantes
do art. 80, suprimindo-se no item 4 as palavras "antes fie
serem enviados á AssemblBia Nacionaln)
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Euvaldo Lodi.

.

-

Justificação

Esta emenda não vingou perante a Comissão ~onstitu-L
cional, em 10 t u p o . Volto a insistir, perante o plenário, porque continúo opinando pela supressão do Conselho Nacional.
As funções essenciais, que tinham sido atribufdas a aste, deverão passar á competancia do Conselho Federal.
EuvaE.

-

do Lodi.

Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.

- OdUon Brwa.

Pareoer
Prejqdioada pela aceitaggo da emenda n, 1.949, que satisfaz os intuitos visados pelo signathno.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Odilon Brwa.
Pires Gayoso.
Abel Chamont.

-

-

-

Titulo 111 - Capitulo V
Do Conselho Nacional:
Suprima-se o capitulo, constituido dos artigos 79, 80, 81
e 82, depois de transferido os itens i a 9, do art. 80, para o
art. 44, co~formeemenda apresentada.
Sala das Sessaes, 12 de Abril de 1934. - Euvaldo Lodi.
Jus tipicação

Consideramos o Conselho Nacional inteiramente desnecessário, dêsde que haja um Conselho Federal com a organização e as funções que lhe propuzemos em outra emenda. Com a existência dos Conselhos Técnicos (cap. Vi, tftulo
III), consignados pela Comissão Co.nstituciona1 por proposta
nossa, viria O Conselho Nacional constituir-se em um entrave á boa marcha dos serviços administrativos do Pais.
Euv W Lodi.

-

Parecer
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 1.949, que, na
forma desejada pelo signatário, suprime o Conselho Naoional.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.-Od2lon Brago.

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.

Diga-se no art. 50, 5 3":
Em vez de "dentro de quatro mesesn,
"dentro de um
m8sn.
Se a Canmra deve pronunciar-Se se6bre o veto, dentro de
um mhs, como admitir-se que s6 depois de quatro meses, se
considere aprovado o veto por uma das camaras, e depois de
outros tantos quatro meses, por-outra, no caso d'e terem elas
silenciado sbbre o veto?
O certo 6 que se não se pronurrcia uma Gamara dentro
de um mês, se considera aprovado o veto. Remetido á oiitra
Camara, terá ela também um mês, den@ do qual deverá pronunciar-se. - Carlos Gomes & Olzvezra.

-

Parecer

.

Prejudicada pela adopão da emenda n 1.948, que modifica a reda~ãoimpugnada, atendendo ao que se propõe.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934.- Odilon Braga.

- Pires Gayoso. - Abel Chermont.
N . 1.848 A
e

Jhendas substitutivas

Art. 49. O projeto de lei da AssemblBia Nacional, sbbre
matdri8 de sua .emlusiva compet&ncia,será enyiado ao Presidente da Reptiblica que, aquiescendo, o sanaonará e promulgar&.
8 1.0 Se o Presidente da República o julgar no todo ou
em parte, contrário á Constituição .ou aos interêsses nacionais,

-

o vetará, total ou parcialmente, dentro de dez dias iIiteis, a
contar daquele em que o receber, devolvendo-o, nesse prazo, e
com os motivos da recusa, i mesma Assembléia, se estiver funcionando, ou ao Conselho Federal, no caso do 5 .'5
3 2." O silencio do Presidente da República, no dec6ndio.
importa a sanção.
5 3." Devolvido o projeto à Assembldia Nacional, esta,
dentro de trizta, dias de seu recebimento, ou da reabertura dos
trabalhos, em~tiráparecer em discussão única, e, se aquele
concluir pela rejeiçZ~Auveto, e for aprovado por maioria
absoluta de seus membros, o remeterá ao Conselho Federal,
para decidir do conflito; e êste, se aprovar o projeto, pelo
mesmo trâmite e pela mesma maioria, o enviar6 como Iei ao
Presidente da Rep~blica,para a formalidade da promulgação,
5 4." Considera-se aprovado o veto se a Assembléia Nacional e o Conselho Federal não se pronunciarem sbbre 410 no
decurso da mesma Sessão legislativa, em que o Presidente da
Reptblica houver devolvido o projeto.
Q 5." No interregno das Sessões legislativas, -a veto será
comunicado ao Conselho Federal, e Aste o publicará, convocando, extmordinàriamente, a Assembléia Naclonõi, para opinar sbbre ale, se assim considerar necessário aos interbspes
nacionais.
5 6: (Igual ao § 5" do art. 50) do Substitíitivo Constitue:onal)

.

menw

-

4"
Suprima-88.
Substitua-se :
Art. 5"
" 0 3 p~dereslegislativo, executivo e judici8ri0,
são autônomos e ò.zrmbnicos, dentro do3 iimites constitucioais, e assistidos pela ação coordenadora do Conselho Federal.
3 i." veüado a qualquer dos poderes delegar suas atribuições.
5 2.' O cidadão investido em fungão de qualquer ù&ssee
poderes não poderá, exercer as de outro, nem ocupar mais de
urc cargo eletivo. ressalvado o disposta no ar&. 78.

-

Do Conselho Fecirial

-

Art. A Ao Conselho Federal incumbe promover a coordenação dos poderes federzbis entre si e com os poderes homblogos estaduais, manter a continuidade administrativa e velar
pela Constituição; colaborar8 na feitura das leis e pratioará
os demais atos da sua competenoia.
Art. B
O Conselho Federal compor-se-8 de dois r p r e
eentantes de cada Estado, do Distrito Federal e do Território
do Acre, eleitos por oito anos ( I ) , dentre os cidadãos elegível~,maiores de 35 anos.
Q i: O mandato doa conselheiros renovar-se-& pela metade, em cada Estado, no Distrito Federal s no Território do
Acre, na mesma Bpoca da sleig8o drr Aasembldia Naoional.
5 2.' Os membros do Conselho Federal go~arliodas imunidades, esEo sujeitos aos impedimentos e ter80 subddio
iddntico aos dos membros da Assembldia Naoionai.

-

(1) Adotar

blioa.

o processo de eleiçso do Presidente da Repií-

I

L-

-

-
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-

5 3"
Terminar6 com a primeira legislatura o mandato do conselheiro menos votado em cada Estado, no Distrito Federal e no Território do Acre.
Art. C
São atribuições privativas do Conselho Federal :
a) - Aprovar, ou não, as nomeações dos Juizes dos
Tribunais Federais e dos membros do Tribunal de Contas,
do procurador geral da Repdib!ica, ressalvadoro disposto no
art. 120, § 2*, bem como as designações de crefes de missões diiplomáticas no estrazgeim;
b)
Autorizar os emprthtimos externos dos Estados
- e Municípios;
c)
A iniciativa das leis a que se refere o artigo.
Art. D - Compete ao Conselheiro Federal:
Col+orar c m a Açsemb-ia Nacional, de acbrdo
com os artigos
, na legislação referente aos seguintes assuntos :
a) - Intervenção .nos Estados;
b)
estado de sftio; c)
Sistema eleitoral de representagão;
d)
Tributos e tarifas;
e) - Mobilizagão, declaragão de guerra,
celebração
I
de paz;
i)
m
. t8aoee oonvenç8es com as nafles estrangeira;
g)
ComBrcio internacional e interestadual;
h). - NavegzgBo de cabotagem e nos rioe e lagos do
domlnio da União;
i)
Vias de comunicagão interestadual;
j)
Sistema monetáirio, de pesos e medidas, e regimen
de bancos de emissóes;
k)
Socorros aos Estados;
I)
Sobreem lmat6:ias em que os Estados teem competdncia legislahva, subsidiária ou complementar, nos tdrmos dos artigos ?O, fO.
I1
Dispdr, com a colaboração do Conselho de Ors6bre os planos e as questóes tdcnicas
ganiza~%
competente,
~
relativas aos problemas nacionais.
111
Examinar, em face das respectivas leis, os regulamentos exlpedidos pelo Poder Executivo, ijuspendendo
a execugão dos dispositivos ilegais;
IV - Emitir pareceres 66bre consultas do 'Poder Executivo ou do Legislativo;
V
Syspender a execução, no todo ou em parta, de
qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, amanado
do Poder Executivo, quando hajam sido declarados inconstitucionais ou ilegais, pelo órgão judi~itírio competente;
VI
Organizar o seu Regimento e Secretaria, propondo
B Assembléia Nacional a criação e supressão de empregos
e os vencimentos respectivos.
VVII
Exercer as atribuições conferidas nos arts. 50,
§ 4", 188, §
.e li, em relação. ao veto, ao estado de sftio,
h licença. do Pf.esidente da República e L2d referendum da
AssemblBia Nacional, quando esta não estiver Wncionando,
a do art. 30. $ ia.
Art. E - O -Conselho funcionar8 permanentemente.
Parágrafo único. Os seus membros. residirão na Capital
da República, e s6 'poderão ausentar-se com licença do Wnselho.

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

?O,

'
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Art. F
As deliberaçhs do Conselho Federal serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus
membros, salvo as de que tratam os ark. C, letra b. e D,
nos 1 e 11, para os quais são exígidos os votos de 213 dos
membros do mesmo Conselho. . .
Art. G - Os Ministros de Estado comparecerão perante
o Conselho Federal ou lhe prestarão por escrito as informações por este solicitadas sobre assuntos de sua competi3ncia.
Art. 51
Não sendo a lei promulgada dentro Qe 48
horas pelo presidente da Repúblcia nos casos do 5 10 do
art. 50, o presidente do Conselho Federal a promulgará
usando da seguinte fórmula: "O Presidente do Conselho
Federal faz saber que o Poder Legislativo decreta e promuIga a seguinte lei ou reso1?çãon.
Art. 52
O projeto de lei sóbre mat6rja de competência concorrente da Assembldia Nacional e do Comelho F e
dera1 será submetido por este, se o aprovar, ao presidente
da República, para os fins do art. 49.
F, i0 Se o presidente da República o vetar, no todo
ou em parte, o projeto. na forma e para os fins do art. 49
e seus 58, ser6 submetido ao parecer da Assembl6ia Nacional
e enviado por esta, qualquer que seja a comlusão daquele,
ao Conselho Federal, que 96 poder$ manter as emedas pelo
voto de dois tergos de seus membros.
1 20
Findo o prazo previstp no 5 íO,sem que a Assernbldia Nacional se manifeste, em definitivo, sbbre as
emendas, o Conselho Federal remeter& o projeto, com as.
altera~õespor Ale adotadas, para a sangão.
Rio de Janeiro, li' de Abril de 1934.
Silva Leal.
José Borõa.
Prado EeUu.
Pontes Vieira.
Waldenurr FaLcão.
W&mr
Motta.
Freire de Ana-~a&e~

-

-

-

-

-- - - - Ma*
Ramos. - Fmande
a. - AZberto Surek.
Luiz TireUi. - A m a T Z F h e L e a n d r o Pinheiro, Kergiruüdo Cavdcanti, com relagão ao Conselho Federal fa0o
restriqões, nos termos da emenda que apresenfai. fredo Viana. - Carios Reis. - Gdes Hmteiro. - A g e m
Monte, - Valente de Lima. - Nilo cde Alvarenga, com restriqões quanto ao n. V, do artigo D.

GO~O-

Parecer
Prejudicada pela aceitagão das emendas ns. 1.948 e
4.949, que atendem ao? patrióticos intuitos dos sjgnatários.

Na parte em que as ditas emendas os não satísfizeram, foram atendidas por sub-emendas da Comissão.
Sala das Comissões, 23 de abril de í934.
Odilon Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ Chermont, com restrigbes: aceito tn
totum as emendas "Do Co~selhoFederaln. De acordo com O
pareoer quanto as outras emendas.

-

-

N, i.869

-

'

Seja assim redigido o
"Art. 22
O Poder Legislativo 6 exercido pela Assembl6ia Naoional"
Suprima-se todo o Capitulo iii do Titulo II, fazendo-.
rentes B Caktara dos Estados, fazendo-se em todos os arti-

-.

gos as corrigendas necessárias em virtude da supressão proposta, dizendo-se Assembléia Nacional onde se diz Camara .
Cesar Timco.

-

Parecer
prejudicada pela aceitação da emenda a. 1.948, &e
satisfaz os desejos do signatário.
Sala das Comissóes, 23 de Abri1 de 1934.-0di~on Brag4.

-

Pires Gwodo.

88

S u p r a - s e todo o capiti;Io IIZ do TftuIo ir, fazendo-se
corrigendas decorrentes da supressão.

- Abel Chemtont.

Dando-se h hsembl6ia a organização proposta, tornase dispenshvel a reshuragão do antigo Senado e dá-se aos
Estados o desejado equi-i$brio da representação para que n8o
mais se possa dizer que ha no Brasil Estados opressores e
escravisados, nem que há predomfnio e desigualdade entre
filhos ,da mesma pátria. S6 por uma representação equilibrada poderemos evitar os males e as prerençdes creadas
pelo regionalismo que precisa desaparecer por bem de todos
e grandeza do Pais.
13 de Abril de 1934.
Ce8w TOmco.

-

Parecer
Prejudicada com a aceitacão da emenda n. 1.948, que
atende aos desejos do proponente.
Bala das ComissZSes, 23 de Abril de 1934.- Odilon Brnqa.
Pires Gavoso.
Abel & m o n t .
B. 1.913

-

-

-

-

-

Titulo 20
Do Poder Legislativo
Capitulo I
Disposições gerais :
Redija-se o art. 22 da seguinte forma:
Art. 22. O Poder Legislativo é esercido pela Assembléia Nacional.
S 1.O Cada legislatura durará quatro anos.
Redija-se o art. 23 da seguinte forma:
Art. 23. A Assembléia Nacional reune-se na Capital da
Repiiblica sem depend6ncia de oonvocação, aos tr6s de Maio
de cada ano.
Substitua-se o h t . 24 e seus parágrafos pelo seguinte :
Art. 24. Instalada a Assembléia Nacional, ouvirá ela a
mensagem do Presidente da República e passará ao exame
e deliberacão sbbre as contas do Presidente da República e
dos ministros de Estado do &xercfcioimediatamente anterior.

Redijam-se o art. 26 e parágrafos do e 2O da seguinte
forma :
Art. (216. A &sembl8ia Nacional funcioiá anualáiente,
até aos tr&s de Novembro com a presença de uma décima
parte, pelo menos, de seus membros, salvo quando por maioria de votos resolverem o contrário em sesaóes' pfblicas.
5 3.0 ks deliberações, exceto nos casos especificados
nesta Constituição, serão tomadas por maioria de votos,
pkesente a maioria absoluta dos membros da Assembléia.
S 20 A Assemblgia. Nacional - elege sua mesa, regula a
polfcia interna, organiza. seu Regimento e Secretaria, observado o disposts no art. 66, n. 7. O regimento assegurará
a representação das minorias en? tbdas comissões.
Bedija-se o art. 30, da seguinte forma:
Art. 30. Os Deputados, desde o recebimento tio diploma até a instalação da nova AssemblBia, não poderão ser
processaüos criminaImente, nem presos, sem licença da mesma, salvo caso de flagrancia em crime inafiangavel. Esta
imunidade 6 extensiva ao suplente imediato do Deputado
em exercfció.
8 ia0A prisão am'fia-te
de crime inafian~8velserá;
logo comunicada ao Presidente da AssemblBia, com a remessa
do auto e dos depoimentos tomados, para que a mesma msolva sbbre sua legitimidade e proced4mia, autorizando ou
niio o prosseguimento da farmagão da culpa, podendo negaIa se considerar que o exige o interêsse público.
§ 2P Em bmpo- de guerra, os Deputados e Conselheiros
civis ou militares, incorporados as f6rças amadas por licença da. AssemblAia e do Conselho Federal, ficarão sujeitos &s leis e obrigagões militares.
IRedijam-se os pafigrafos 20 e 30 do art. 31 da seguinte forma:
. .
5 2." será permitido ao Deputado, mediante licença gr6via da AsaemblBia, desempenhar missão dipIom8tic.s no estrangerro
§ 3.O Durante as reuniões da Assemblbia, o Deputado,
funcionario civil ou miliL&r, contar4 tempo para promoção,
aposentadoria, jubilação ou reforma, durante duas legislaturas, no máximo, e s6 receberá dos cofres públicos o subsidio, sem outro qualquer provento do posto ou cargo que
ooupa, podendo, na vighcia do mandato, ser promovido somente por antiguidade, salvo o caso do art. 30, 1 2.0
BedUa-se o art. 32 da seguinte forma:
Art. 32. O Deputado, que faltar ás Sessões da AssembIBia por quatro meses consequtivos, será considerado renunciante ao mandato e substitufdo na forma do art. 40.
Redija-se o art. 34 da seguinte forma:
Art. 34. A AssemblBia Nacional criarã oomissões de
inquérito sobre fatos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, de seus membrqs.
' Parágrafo único. Aplioam-se a gis inqu6rlt0s as normas do processo penal. .
Redija-se o art. 3 5 da seguinte forma:
&. 35. A 'AssemblBia ~acional'pode Convocar qualquer ministro d o Estado a comparecer perante ela, Para
\

.

prestar informações sdbre questões prBvia e expressamente
determinadas, atinentes a assuntos de suas pastas.
A falta de comparecimento de ministro, sem justificação, importa em crime de responsabilidade.
5. 1.O Igual faculdade, e nos mesmos têrmos, cabe ás
Comissões permanentes.
$ 2.O A AsçemblBia Nacional ou suas comissões, designarão dia e hora para ouvirem os ministros de Estado, que
Ihes queiram solicitar providências legíslativas.
Suprimam-se os arts. 28 e 33.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934.
Augusto Simões Lopes.
R a . Bittencourt.
Fanfa Ribas. - Demetrio Mercio Xavzer. - Gaspar Saldanha.
Victor Iiussmno.
Ricardo Cabrd.
João Simplido.
Pedro
Renato Barbosa.
Ascanio Tubino.
Vergara.

-

-

-

I

- -

-

Parecer
Prej~dicadapor estar atendida pela emenda n. 1.948,
antbriormente aceita.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. Odilon Braga.
Pires Gayoso.
Abel Chemnont.

-

-

-

Capitulo iii

- Da Camara dos Estados

Suprimam-se os arts. 42, 43, .44 e 115.
Sala das Sessbes, 12 de Abril de 1934.
Augusto Sim6es
Lopes.
Raul Bittencortrt.
Fanfa Ribaiz.
Demetrio
Mercio Xavier.
Gaapar Scrldanha.
Victor Rusaomcrno.
Ricardo Cabrd.
Jodo Simplicio.
Pedro Vergara.
Renato Barbosa.
Ascanio Tubino.

-

-

- --

--

-

-

Parecer
Prejudicada pela aceitacão da emenda n. 1.948, que satisfaz os desejos dos proponentes.
Sala das Gomiss6es, 23 de Abril de i934.-Odilon Braga.
Braga.
Pires Gayoso.
AbeZ Chemnont.

-

N.

1.918

-

Capitulo IV
Das a&buições do Poder Legislativo
Redija-se o n. 4 do art. 46 da seguinte forma:
4) autorizar a declaração ou prorogaçáo de estado de
sitio ou da intarvenção federal nos Estados, atendendo o disposto no art. (ConselSo Federal).
ParAgrafo único. As ~esoluçõesd a AssembIéia Nacional,
na conformidade dêsse artigo como .nas casos d s art. 24, serão promulgadas e mandadas publicar pelo Presidente da
AssemblBia, para que tenham oç efeitos legais.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Augusto Simóes Lopes. - Raul Bittencourt.
Fanfa Ribas.
Deme@o Mercio Xauier.
Gaspa~Saldanha.
Victor Russomano.
Ricardo Cabral.
João Simplicz'o.
Pedro Ver+gara. - Renato Barbosa
Ascanio Tubino.

-

- -

-

-- -

.

- 506 Parecer
Prejudicada por haver' sido atendida pela emenda número 1.948, anteriormente aceita.
Sala das Commissões, 23 de Abril de 1934. - Odilon
Braga.
Pires' Gayoso. - Abel Chermont.

-

N. 1.919

-

Capftulo V
Das leis. e ~esolufiões
~ e d i j a G eo art. 48 da seguinte forma:
Art. 48. A iniciativa dos projetos de lei cabe:
a) a qualquer Deputado ou oomisão, da Assembléia Nacrimal;
b ) ao Presidente da Repáblica;
c1 ao C0118elho Federal, nos casos previstos no art.
Redija-se o art. 49 da seguinie forma:
Art. 49. O projeto de lei adotado pela Assembléia Nacional será enviado ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionar& e o promulgar8.
'Redija-se o art. MI da seguinte f a m a : '
Art. 50. Quando o Presidente da República julgar um
prójeto de lei, 30 todo ou em parte, incoaetitucional, ou cuntr8rio aos interesses nacionais, o vete=% total, ou parei$ments dentro de dez dias diteL, a contar daquele em que
o receber, devolvendo-o, nesee prazo e com os motivos do
veto Assembléia Nacionsl, se estiver funcionando.
8 1.O O sJ14ncio do Presidente da República, no dec&ndio,
importa a sanglio.
$ 2." Devolvido o projeto B AssemblBia Nacional, dentro
de 30 dias de seu recebimento, ou da reabertura de seus
trabalhos, ser& submetido B disouss8o única, considerando-se
aprovado 8a obtiver o voto da naforia absoluta dos seus
membros.
Nos arrsos dos arte. (Colaboragiío Legislativa do Conselho Federal) o projeto ser4 remetido ao Conselho Federal
e 6e fbr tambBm aprovado, pelos mesmos tramitas e pela
mesma maioria, sere enviado, corno lei, ao Presidente da
República, para a formalidade da promulgag80.
8 3: Considera-se aprovado o veto pela AssemblBia
quando _não se. pronunciar sbbre 81e dentro de quatro meses
da Sessao ordinária em que lhe f8r submetido para deliberar.
Suprimade o § 4O.
§ 5.0
A sanção e a promulgação efetuam,se por
estas fórmulas:
1) "O Puder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei:
2) "O Poder LegisIativo decreta e eu promulgo a ssp i n t e lei :"
. ~Redija-seo artigo 51 da seguinte fórma:
Art. 61
Não sendo a lei promulgada dentro de '48
do
horas pelo Presidente da República, nos casos do 5
art. 50, o Presidente da Assembléia Nacional a promulgar$

-

-

- tio7 usando da seguinte fõrmula: "O Presidente tia Assembleia
Naciona1,faz s q e r aos que a presente virem que o Poder
Legislativo decreta e promulga a seguinte lei qu resolução:"
Substitua-se o art. 52 pelo seguinte:
Art. 52
Nos casos de co1aborac;ão legislativa entre a
AssenblBia Nacional e o Conselho Federal, o projeto .de lei
aprovado em luna de ambas as casas e rejeitado ou emen. dado na outra, volfará á primeira e si obtiver dois terços
de votos dos membros deliberantes, será considerado lei.
.Redija-se o art. 55 da seguinte fórma:
Art. 55 - Podem ser aprovados am globo projeotos
de códigos e de consolidação de dispositivos legais, depois
de revistos pelo Conselho Federal e pela Comissão TBc$ca
competente da Assembldia Nacional, quando a mesma assim
deliberar por dois tergos de votos.
Sala das Sessões, 12 de Abril A- 1934. - Augwto Si-

-

-

-

-

mc'es Lopes.
Raul Bittmourt. - Fanfa Ribas.
Demetrio Xavier. - Gaspar Saldíanha. - Victor Russomano.
Ricardo Cabra.? João Simplicio. - Pedro Vergara.
Renato Barbosa
Ascanio Tubino.

-

--

-

Parecer
prejudicada por estar atendida pelos dispositivos .a2&
logos da emenda n. 1.948, aceita anteriormente.
Sala das Comissões, 23 de Abril de 1934. 0daon BrWa

- Pires G a ~ o s o . Abel Chemzont.
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