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José Barbosa

- Vice-Governadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Questão de ordem sôbre emendas de sua autoria . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Vice-Governadores e Vice-Prefeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Declaração de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n.0 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimento sôbre a emenda n.0 883/2 . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação de destaque para a emenda n.0 883/6 . . . . .
- Solicita esclarecimento do Sr. Sub-Relator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n.O 883/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n.0 883/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Solicita votação nominal para a emenda n. 0 883/4 . . . . . . . . . . . . . .
- Retira destaques para as emendas n.0 s 838/8 e 883/7 . . . . . . . . . . .
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José Guiomard

- Vice-Govemadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Vice-Govemadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Justifica ponto de vista no tocante aos símbolos nacionais . . . . . . .
- Solicita verificação de votação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n.0 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Oliveira Brito

- Discorre sôbre questão de ordem do Sr. Adolpho Oliveira . . . . . . . .
- Presta esclarecimentos ao Sr. Paulo Sarazate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimentos sôbre várias emendas e, em particular, a
de n.0 805/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- P.resta esclarecimento sôbre as emendas n.0 s 472 e 449 . . . . . . . . .
-Presta esclarecimentos sôbre as emendas n.Os 286, 598 e 628 . . . . . .
- Esclarecin1.entos sôbre parecer à emenda n.0 659 . . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarecimentos sôbre parecer à emenda n.o 805 . . . . . . . . . . . . . . . .
- Explica sua preferência pela emenda n.0 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mantém seu ponto de vista contra destaque requerido para a emenda n. 0 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação das emendas ao § 2.o do Art. 1.0 . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n.O 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Presta esclarecimento ao Sr. Paulo Sarazate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação de destaque de autoria dos Srs. Paulo Sarazate e Aurélio Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarecimentos em tôrno da emenda n.0 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Pronuncia-se sôbre destaque para a emenda n.0 781/6 . . . . . . . . . . . .
- Pronuncia-se sôbre destaque para a emenda n.0 781/5 . . . . . . . . . . . .
- Pronuncia-se sôbre destaque para a emenda n.0 781/4 . . . . . . . . . . . .
- Pronuncia-se sôbre destaque para a emenda n.0 805/F............
-Encaminha a votação de destaque para a emenda n.O 805/B . . . .
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298
275
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300
305
307
315
320
324
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328
329
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Encaminha a votação de destaque para a emenda n. 0 805/B . . . .
Encaminha a votação da emenda n. 0 839/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encaminha a votação de emendas ao Art. 8.0 • . • . • . • • . • • . . . • . • .
Presta esclarecimento sôbre emenda destacada . . . . . . . . . . . . . . . .
Destaque para a emenda n.0 703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encaminha a votação de destaque para a emenda relativa à entrega de quotas tributárias aos municípios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação de destaque para a emenda n.0 781/12 . . . .
- Presta esclarecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação de destaque para a emenda n. 0 805/M . . .
- Encaminha a votação de destaque para a emenda n. 0 781/15 . . .
- Encaminha a votação de destaque para a emenda n. 0 883/6 . . .
- Presta esclarecimento ao Sr. José Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação da emenda n.0 521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimento ao Sr. Aurélio Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimento ao Sr. Dj alma Marinho . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Parecer sôbre a emenda n.0 636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mantém parecer sôbre a emenda n.0 1/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Encaminha a votação da en1enda n.0 179/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação da emenda n. 0 883/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Parecer sôbre emendas relativas à nomeação de prefeitos . . . . . . .
-Encaminha a votação da emenda n. 0 883/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Encaminha a votação da emenda n. 0 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimentos sôbre a emenda n. 0 583 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Parecer sôbre a emenda n.0 593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Parecer sôbre a emenda n.0 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Presta esclarecimento . o.. o. o. o. o.. o. o.... ooo. o...... o. oo.......
- Esclarecimento sôbre a prejudicialidade da emenda n.o 268 .. o. o.
- Encaminha a votação da emenda n.0 781/25 o.... o.... ooo. . . . . .
-Esclarecimento sôbre a emenda no 0 583 o.... o......... o.. o..... o.
- Parecer sôbre emenda do Sr. Aurélio Vianna ao Art. 18, §§ 2.0, 3.o
e 6.0 • • • • . o... o........ o..... o.... o......... o.....................
- Consideração sôbre os §§ 2. 0 , 3.0 e 6. 0 do Art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Parecer sôbre emenda ao § 3.0 do Art. 18 ...... o........ o. o.. o...
-Parecer sôbre a emenda n.0 732 .... oo.... o. o.... o..............
-Parecer sôbre a emenda n.0 28 . o.... o.... o...... o..............
- Esclarecimentos sôbre destaque para a emenda n.0 781/30 . . . . . .
- Parecer sôbre destaque para a emenda n.O 805/E ....... o.......
-Esclarecimentos sôbre a emenda n.0 327 . o.. oo..................
- Parecer sô bre a emenda no0 52 ............................ oo. . .
- Parecer sôbre a emenda n.0 805 o.......... o. oo................ o
- Parecer sôbre a emenda no 0 843 .... oo. o........................
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Paulo Sarazate
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Questão de ordem sôbre a emenda n.0 286 ..................... .
Esclarece sua posição .... o.............. o......... o........... .
Questão de ordem sôbre autoria de emendas ... o............. .
Presta esclarecimento .......................................... .
Questão de ordem sôbre direito de requerer destaque .......... .
Questão de ordem sôbre autoria de emenda o. o... oo........... .
Solicita esclarecimentos sôbre a emenda n.0 286 ooo.. o... oo... .
Encaminha a votação da emenda n.0 367 ......... o.. oooo..... o.
Solicita retirada de destaque para a emenda n.o 366 ....... oo... .
Solicita esclarecimento à Presidência o. o... o. o..... o.. oo... o... .
Encaminha a votação de emenda relativa a planos nacionais de
desenvolvimento ...............................................
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-VIIIPedro Aleixo

-Abre a reunião e esclarece o andamento dos trabalhos . . . . . . . . .
- Resolve questão de ordem sôbre existência de debates . . . . . . . . .
- Resolve questão de ordem sôbre declaração de prejudicialidade de
emendas idênticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Responde a observação feita pelo Sr. Josaphat Marinho . . . . . . . .
- Presta esclarecimento ao Sr. Josaphat Marinho . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarece o Sr. Ulisses Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Resolve questão de ordem sôbre interpretação do Art. 8.0 das
Normas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Presta esclarecimento ao Sr. Adolpho Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Determina providência solicitada pelo Sr. Antônio Carlos . . . . . . .
- Endossa esclarecimento do Sr. Antônio Carlos ..............·....
- Abre reunião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Resolve questão de ordem levantada pelo Sr. José Barbosa . . . . . .
- Acata sugestão sôbre simplificação dos trabalhos . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarecimentos sôbre autoria de emenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Decide questão de ordem sôbre autoria de emenda . . . . . . . . . . . .
-Soluciona questão de ordem sôbre autoria de emenda . . . . . . . . . .
- Decide questão de_ ordem sôbre autoria e destaque de emendas . . .
-Soluciona matéria atinente à propositura de questões de ordem
-Aceita sugestão do Sr. Aurélio Vianna . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .
-Anuncia o início dos debates das emendaS relativas ao Poder Legislativo ............................................. ~. . . . . . . . .
- Soluciona. questão de ordem sôbre destaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Interrompe os trabalhos sôbre o Capítulo VI e inicia os trabalhos
sôbre a matéria em pauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a aprovação das emendas com pareceres favoráveis e
anuncia a votação das emendas com pareceres contrários ressalvados os destaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação das emendas prejudicadas, ressalvados os des- ·
taques . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Soluciona questão de ordem sôbre votação de emendas . . . . . . . . .
-Anuncia a votação do parecer sôbre as emendas consideradas
prejudicadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação dos destaques de emendas com parecer favorável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarece critério para votação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Suspende a sessão para ordenar a votação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Reabre a sessão e anuncia a votação de destaques . . . . . . . . . . . . . .
-Esclarece que a primeira emenda destacada em debate é a de
n.0 472 . • • • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 472 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a aprovação do parecer do Sr. Relator e a prejudicialidade dos destaques relativos ao preâmbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação das emendas destacadas relativas ao Art. 1.0
- Submete à votação parecer do Sr. Relator sôbre emendas . . . . . . . .
- __ Anuncia a votação da emenda n.o 367 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .
- Anuncia a votação de destaques de emendas relativas ao Art. 7.0
- Anuncia destaques relativos ao Art. 8.0 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
- Submete à votação parecer do Sr. Sub-Relator relativo à emenda
n.o 286 . • . . . . • . . . • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
- Submete à votação destaque para a emenda n.o 781/6 e anuncia
a discussão do destaque para a emenda n.o 781/5 . . . . . . . . . . . . . . .
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- Anuncia a discussão de destaque para a emenda n. 0 70 . . . . . . . . . .
-Anuncia a discussão de destaque para a emenda n.0 781/4 . . . . . .
-Anuncia a aprovação de destaque para a emenda n.0 781/4 . . . . . .
- Declara aberta a sessão e anuncia a votação de destaque para a
en1enda n.0 805/F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a discussão de destaque para a emenda n. 0 805/B . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.o 839/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 838/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia vários destaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação de destaque para a emenda n.0 31 . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de destaques para o Art. 9.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação de destaque para a emenda n.0 703 . . . . . . . .
- Soluciona questão de ordem sôbre anunciação simultânea de destaques para a mesma matéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para emenda ao Art. 10 . . . . . . . .
-Anuncia a votação de várias emendas destacadas . . . . . . . . . . . . . . .
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-Anuncia a votação de destaque para a emenda n. 0 805/M . . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para a emenda n.0 781/15. . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para as emendas n.0 s 61 e 369 . .
- Anuncia a votação de destaque para a emenda n. 0 883/6 . . . . . . . .
- Solicita esclarecimentos do Sr. Ulisses Guimarães . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para as emendas n.os 521 e 781/17
- Ordena a votação de destaque para emendas ao Art. 13 . . . . . . . . .
-Presta esclarecimento ao Sr. Josaphat Marinho . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para a emenda n. 0 639/3 . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.O 63914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação das emendas destacadas ao Art. 14 . . . . . . . . . .
-Anuncia o encaminhamento da votação da emenda n.0 454 . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de destaque para a emenda n.0 1/26 . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.o 179/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Soluciona questão de ordem sôbre emenda relativa à fixação de
subsídios de vereadores .................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 179/10 ......... ·. . . . . . . . . . . . .
- Soluciona questão de ordem sôbre matéria en1 votação . . . . . . . . .
- Soluciona questão de ordem sôbre a votação de emenda supressiva
-Esclarece critério de votação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 883/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação do parecer às emendas sôbre nomeação de prefeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 883/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia destaques para as emendas n.Os 838/8 e 883/7 . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n. 0 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.O 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.O 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação da emenda n.0 781/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Anuncia a votação da emenda n.0 583 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Anuncia a votação de requerimento do Sr. Aurélio Vianna, relativo ao Art. 18, §§ 2.0 3.0 e 6.0 . . . . • . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Esclarecimentos sôbre emenda supressiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anuncia a votação de destaque para a en1enda n. 0 871 . . . . . . . . . .
Anuncia o resultado da votação da emenda n.0 871 . . . . . . . . . . .
Anuncia a votação de destaque para a emenda n. 0 58 . . . . . . . . . .
Anuncia o resultado da votação da emenda n. 0 58 . . . . . . . . . . . . .
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Anuncia a votação de destaque para a emenda n. 0 297 . . . . . . . .
Anuncia a prejudicialidade do destaque para a emenda n. 0 297 . .
Anuncia a votação do destaque para a e1nenda n.O 295 e comuni-·
ca a respectiva prejudicialidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncia a votação do destaque para a emenda n.0 327 . . . . . . . . . .
Anuncia a aprovação da emenda n. 0 327, comunicando a prejudicialidade da emenda n.0 253 por tratar do mesmo assunto . . . . . . . .
Acata destaque para a en1enda n.O 52 e põe em votação . . . . . . . .
Anuncia o resultado da votação do parecer sôbre a emenda n. 0 52
Anuncia a votação do destaque para a emenda n.O 805 . . . . . . . . . .
Esclarecimento ao Sr. Aurélio Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a. proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte

Nós, os representantes do povo
brasileiro, sob a proteção de Deus,
em Assembléia Constituinte para organizar um regime demoêrá tico, decretamos e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL

-

•
. ':

. • •i j '

II!Bili--

3
EMENDAS CONSTITUCIONAIS
ATOS INSTITUC][ONAIS
--------- ·---- - - -

I1-

PROJETO

Preâmbulo
Nós, os representantes do povo
brasileiro, reunidos em Congresso
Nacional, sob a proteção de Deus,
decretamos e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

•

-4CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITUIÇÃO DE 1946

---------------1.---------------·-·--·-TtTULO I

TíTULO I

Da organização Nacional

Da Organização Federal

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Disposições Preliminares

CAPíTULO I

Art. 1.0 - o Brasil é uma República Federativa, constituída, sob
o regime representativo, pela união
indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.

Art. 1.0 - Os Estados Unidos do
Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República.
§ 1.0 A União compreende,
além dos Estados, o Distrito Federal
e os Territórios.

1.0 Todo poder emana do povo
e em seu nome é exercido.

Art. 1.0 - • • • • • • • • • • . • • • • • . . . .
Todo poder emana do povo e em
seu nome é exercido.

§ 2.0 São símbolos nacionais a
bandeira e o hino vigorantes nadata
da promulgação desta Constituição e
outros estabelecidos em lei.

Art. 195 - São símbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo e as
armas vigorantes na data da promulgação desta Constituição.

§

-----------------11-----------------------------§ 3.0 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter
símbolos próprios.

------------------------11----------------------------------,;-

Art. 2..o - o Distrito Federal é a
Capital da União.

§ 2.o do Art. 1.0 o Distrito
Federal é a Capital da União.

Art. 3.o - A criação de novos
Estados e Territórios dependerá de
lei complementar.

Art. 2.0 - Os Estados podem incorporar-se entre si, ·subdividir-se
ou desmembrar-se para se anexarem
a outros ou formarem novos Estados, mediante voto das respectivas
Assembléias Legislativas, plebiscito
das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.
_ Art. 3.0 - Os Territórios poderao, mediante lei especial, constituir-se em Estados, subdividir-se em novos Territórios ou volver a participar dos Estados de que tenham sido
desmembrados.

Art. 4.0 - Incluem-se entre os
bens da União:
I - a porção de terras devolutas
indispensável à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolvimento econômico;

Art. 34 - Incluem-se entre os
bens da União:
Art. 34 - II - A porção de terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações,
construções militares e estradas de
ferro;
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PROJETO
----------·-·····--

TíTULO I
Da Organização Nacional

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

--------------------·----·---------·-·····-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art. 1.0 - O Brasil é uma Re-

pública Federativa, constituída, sob
o regime representativo, pela união
indissolúvel dos Estados do Distrito
Federal e dos Territórios .

§ 1.o Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido.

EMENDA

mero 3/61.
Art. 7.0
poderá ser
se alterar o
compõem a

CONSTITUCIONAL

nú-

- A Bandeira Nacional
modificada sempre que
número dos Estados que
Federação.

§ 2.o o hino, a bandeira e os
símbolos nacionais são os estabelecidos em lei.

------------···--··-··--·------------·~------------------

Art. 2.0 - O Distrito Federal é
a Capital da União.

--------------··-----------··----------------Art. s.o - A criação de novos
Estados e Territórios, assim como a
alteração das respectivas áreas, somente poderá ser feita por lei complementar.

--------------------------~··-

·----

-- ......

---------------

Incluem-se entre os
bens da União:
I - a porção de terras devolutas
indispensável à defesa nacional;

Art. 4. 0
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CONSTITUIÇÃO DE 1946

CONSTITUlÇAO DE 1967

---------------------II -

-------

·------

os lagos e quaisquer correntes
de água em terrenos de seu
domínio ou que banhem mais
de um Estado, que sirvam de
limite com outros países ou se
estendam a território estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e
lacustres nas zonas limítrofes
com outros países;

-

-----------

----------

--

-------

Art. 34 - I - Os lagõs e quaisquer correntes de água em te1~renos
do seu domínio ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limite com
outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as
ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limítrofes com outros países;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - ------------- ----------- --------------

m -

a plataforma submarina;

IV-

as terras ocupadas pelos silvícolas;

--------------------------------------------

----------------------·---------·---·--·-· -------·--------- --V - Os que atualmente lhe pertencem.
------ ----·------------------1---------------------- -Art. 35 - Incluem-se entre os
Art. 5.0 - Incluem-se entre os
bens do Estado os lagos e rios em
bens dos Estados os lagos e rios em
terrenos do seu domínio e os que têm
terrenos de seu dominio e os que têm
nascente f: ·roz no território estadual
nascente e foz no território estadual.
as ilhas fJ uviais e lacustres e as ter~
ras devol, ltas não compreendidas no
artigo anterior.
Art. ·6.0 -São Podêres da União
independentes e harmônicos o Le~
gislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 36- São Podêres da União
o Legislativo, o Executivo e o Judi
ciário, independentes e harmônicos
entre si.

Art. 36 - § 1.0 - o cidadão in
vestido na função de um dêles não
poderá exercer a de outro, salvo as
exceções previstas nesta Constitui
ção.
Art. 36 - § 2.o - É vedado a
qualquer dos Podêres delegar atri
buições.
-------·---------------1·-------------------·-Art. 4.0 - O Brasil só recorrerá
Art. 7.0 - Os conflitos internaà
guerra
se não couber ou se malo
cionais deverão ser solvidos por negrar
o
recurso
ao arbitramento ou
gociações diretas, arbitragem e ouaos meios p~cíficos de solução do
tros meios pacíficos, com a c.oopeconflito, regulados por órgão inter
ração dos organismos internacionais
D:a~ional de segurança, de que par
t1c1pe; e em caso nenhum se empe
de que o Brasil participe.
nhará em guerra de conquista di
Parágrafo único. É vedada a
reta ou indiretamente, por si o~ em
guerra de conquista.
aliança com outro Estado.
Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta Constituição,
é vedado a qualquer dos Podêres delegar atribuições; o cidadão investido
na função de um dêles não poderá
exercer a de outro.

,',,

~
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II -

os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de
seu domínio ou que banhem
mais de um Estado, sirvam
de limite com outros países
ou se estendam a território
estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;

--·--------------------------- ------1-----------------------------------III -

a plataforma continental;

------------------------------------·------------------------------------I V - os bens que atualmente lhe

pertencem.

Art. s.o - Incluem-se entre os
bens dos Estados os lagos e rios em
terrenos de seu domínio, os que têm
nascente e foz no território estadual e bem assim as ilhas fluviais e
lacustres e as terras devolutas não
compreendidas no artigo anterior.
Art. 6.o - São Podêres da União,
independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
§ 1.0 Salvo as exceções previstas
nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Podêres delegar atribuições1
assim como o cidadão investido na
função de um dêles exercer a de
outro.
§ 2.o (Vide confrontação com o
§ 1.0 do Art. 8.0 da Constituição de
1967) .

----------------------------------1-----------------------------------Art. 7.o - os conflitos internacion&is deverão ser solvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais
de que participe.
guerra de conquista .
Parágrafo 1inico.

É

vedada a
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 · - - - - - - - · - - - · - - - - - · · · - · - · - - ......_ -

CAPíTULO II
Da competência da União

Art.

s.o -

Compete à União:
I - manter relações com
Estados estrangeiros e
com êles celebrar tratados e convenções;
participar de organizações internacionais;

II -

Art. s.o- Compete à União:
Art. 5.0 - I - Manter relações
com os Estados estrangeiros e com
êles celebrar tratados e convenções;

declarar guerra e fazer
a paz;

Art. 5.0 - II e fazer a paz;

Declarar guerra

III -

decretar o estado de
sítio;

Art. s.o - III - Decretar, prorrogar e suspender o estado de sítio;

IV -

organizar as fôrças armadas; planej ar e garantir a segurança nacional;

Art. 5.o - IV - Organizar as
fôrças armadas, a segurança das
fronteiras e a defesa externa;

V -permitir, nos casos previ~tos em lei complementar, que fôrças est r a n geiras transitem
pelo território nacional
ou nêle permaneçam
temporàriamente;

Art. 5.0 - V - Permitir que
fôrças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou, por motivo de
guerra, nêle permaneçam temporàriamente;

-----------------------------1-----------------------------

VI -

autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio
de material bélico;

Art. 5.0 - VI - Autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material bélico;

organizar e manter a
polícia federal com a finalidade de prover:
os serviços de policia marítima, aérea e de fronteiras;
a repressão ao tráfico de
entorpecentes;
a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e
soclal, ou em detrimento de
bens, serviços e interêsses
da União, assim como de
outras 1nfrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei;
a censura de diversões públicas.

Art. 5.0 - VII- Superintender,
em todo o território nacional, os serviços de polícia marítima, aérea e
de fronte iras;

VII ·
a)
b)
c)

d)

I

1
,I

·1
J

l
;

,;
)
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----------------·----1--------------------------CAPíTULO II
Da Competência da União

----·----------------------·------------------Art. s.o - Compete à União:
I - manter relações com Estados
estrangeiros e com êstes celebrar tratados e convenções;
participar das organizações
internacionais;

------------·-----------·------------------declarar guerra e fazer a paz;
- - - - - - - -..----------------------1-------------------III - decretar o estado de sítio;
II -

----------------------1-----------------IV- organizar as fôrças armadas;

planejar e garantir a segurança nacional;

---------------------1------------------V -permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle permaneçam transitoriamente;

autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material bélico;

VI -

organizar e manter a polícia federal com a finalidade de prover:
os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
a apuração de infrações penais contra. a segurança nacional, a ordem politica e social, ou em detrimento de bens,
serviços e interêsses da União,
assim como de outras infrações definidas em lei cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme;

VII -

a)
b)

c)

a censura de diversões públi-

cas;

--10-

CONSTITlJIÇÃO- DE 1967

CONSTITUIÇÃO DE 194:6

________________________ ,_______________ ----------

--

Cunhar e
Art. 5.o ___:_ VIII emitir moeda e instituir bancos de
emissão;
Art. 5 .o - IX - Fiscalizar as
operações de estabelecimentos de
crédito, de capitalização e de seguro;
----------------------1-----------------------Art. 5.o - X - Estabelecer o
X - estabelecer o plano naplano nacional de viação;
cional de viação;
VIII IX -

emitir moeda;
fiscalizar as operações
de crédito, capitalização
e de seguros;

XI -

manter o serviço postal
e o Correio Aéreo Nacional;

Art. 5.0 - X I -Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional.

XII -

organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente a sêca e as
inundações;

Art. 5.0 - XIII- Organizar defesa permanente contra os efeitos
da sêca, das endemias rurais e das
inundações;

------------------------------1--------------------------Art. 18 - § 2.o - Os Estados
proverão as necessidades do seu Govêrno e da sua administração, cabendo à União prestar-lhes socorro,
em caso de calamidade püblica.

-----------------------1-------·----------------XIII -

estabelecer e executar
planos regionais de decsenvolvimento;

XIV -

estabelecer planos na ..
cionais de educação e
de saúde.

explorar, diretamente
ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomuntcações;
b) os serviços e instalações de
energia elétrica de qualquer
origem ou natureza·
c) a navegação aérea; '
d) as vias de transporte entre
portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de um
Estado ou Território.

XV -

Art. 5.0 --- XII - Explorar, diretamente ou mediante autorização
ou concessão, os serviços de telégrafos,_ radiocomunicação, de radiodifusao, de telefones interestaduais e
internacionais, de navegação aérea
e de vias férreas que liguem portos
marítimos a fronteiras nacionais ou
transponham os limites de um Estado;

i .
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VIII IX -

emitir moeda;
fiscalizar as operações de
crédito, capitalização e de
seguros;

-------------------

---------X - estabelecer o - plano nacional de viação;
------------------------------XI - manter o serviço postal;

---------------------

--.

---------------

.. -·-····

.

-----

---

---

--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - XII - organizar defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente
as sêcas e inundações;

-----------------

------------------------------1-------------

-----------------------------1---------

XIII -

estabelecer planos nacionais
de educação e de saúde;

-----------------1------------------------

explorar, diretamente ou
mediante autorização ou
concessão:
a) os serviços de telecomunicações;
b) a energia hidrelétrica e termelétrica;
c) a navegação aérea;
d) as vias de transporte entre
portos marítimos e fronteiras
nacionais ou que transponham
os limites de un1 Estado ou
Território;

XIV -

l
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CONSTITUIÇÃO DE 1946

CONSTITUIÇÃO DE 1967

XVI - conceder anistia;
XVII -

a)

Art. 5.o anistia;

XIV -

Conceder

Art. 5.o- XV- Legislar sôbre:

legislar sôbre:

a execução da constituição e dos serviços federais;

b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, aéreo, marítimo e
do trabalho;

Art. 5.o - XV - a) Direito CiComercial, Penal, Processual,
El~itoral, Aeronáutico e do Trabalho;

vil

-----------------------------------·----------------------------------c)

d)

normas gerais de direito
financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e
proteção da saúde; de regime penitenciário;
produção e consumo;

Art. s.o- XV- b) Normas gerais de Direito Financeiro; de Se.guro e Previdência Social; de Defesa e Proteção da Saúde; e de Regime Penitenciário; ( *)
Art. 5.0 - XV consumo; (*)

c) produção e

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - · ---·e)

registros públicos e juntas comerciais;

Art. s.o - XV - e) registros
públicos e juntas comerciais;

f)

desapropriação;
requisições civis e militares em
tempo de guerra;

Art. s.o - XV - g) desapropriação;
Art. 5.0 - X V - h) requisições
civis e militares em tempo de guerra; ( *)

g)

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ·---·----h)

i)

jazidas, minas e outros recursos minerais, metalurgia, florestas, caça e pesca;
águas, energia elétrica e telecomunlcações;

------------------------------------j)

sistema monetário e de medidas; título e garantia dos metais;

Art. s.o - XV - 1) riquezas do
s u b s o 1 o, mineração, metalurgia,
águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca; ( * )

------------------Art. 5.0 - XV - m) sistema
monetário e de medidas; títulos e
garantias dos metais;

-
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-------------------------------~1------------------------------

XV -

conceder anistia·
'
legislar sôbre:

XVI -

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.O 10/64
Art. 1.0 - A letra a do n.o XV

do art. 5.0 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5.o- Compete à União:

a)

a execução da Constituição
e dos serviços federais;

b)

direito civil, comercial, penal, processual, ele i torai,
agrário, aeronáutico, marítimo e do trabalho;

XV - Legislar sôbre:
a) direito Civil, Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Aeronáutico, do Trabalho e
Agrário;"
c)

normas gerais de direito financeiro; de seguro; de defesa e proteção da sa'úde; de regime penitenciário; ( *)

d)

produção e

e)

registras públicos e juntas comerciais; (*)

f)

g)

consu~o;

(*)

desapropriação;
requisições civis e militares;

-------------------------------------------------------------------h)
i)

j)

jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas, caça e pesca;
águas, energia elétrica e telecomunicações;
sistema monetário e de medidas; título e garantias dos
metais;

-14-
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-------------1--------------::--~---

política de crédito; câmbio, comércio exterior e interestadual:
transferências de valôres para
fora do País;

1)

-- ·-··

Art. 5.o - XV - k) comércio
exterior e interestadual; instituições
de crédito, câmbio e transferência
de valôres para fora do País;

-·--------------------1--------------------m) regime dos portos e da navegação de cabotagem. fluvial e lacustre;
n) trafego e trânsito nas vias terrestres;
·

Art. 5.o - XV - i) regime dos
portos e da navegação de cabotagem;
Art. 5.o - XV - j) tráfego interestadual; ( *)

-----------------------1---~------------------

nacionalidade, cidadania e naturalização; incorporação dos
silvícolas à comunhão nacional;

o)

Art. 5.o - XV - n) naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
Art. 5.0 - XV - r ) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional; (*)

·--------------------!----------------p) emigração e un1gração; entraArt. 5.o -XV - o) emigração
da, extradição e expulsão de es-

e imigração; ( *)
Art. 5.0 - XV - n) naturalização, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;

d1retrizes e bases da educação
nacional; normas gerais sôbre
desportos;

Art. 5.0 - XV - d) diretrizes e
bases da educação nacional; (*)

trangelros;

q)

------------------------1------------------------r) condições de capacidade para o
Art. 5.
XV - p) condições
0

exercício das profissões
rais e técnico-científicas;

libe-

-

de capacidade para o exercício das
profissões técnico-científicas e liberais;

-------------------------1----------------- --·-s)

t)

•

uso dos símbolos nacionais;

organização administrativa e
judiciária do Distrito Federal e
dos Territórios;

Art. s.o - 'XV símbolos nacionais;

q)

uso dos

---- 13 --
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k)

estabelecimentos de crédito·
câmbio e transferência de va~
lôres para fora do País;
l)
comércio exterior e interestadual;
-------------------------n1)
regime dos portos e da navega\
ção de cabotagem, fluvial e lacustre; tráfego nas vias terrestres;

I

-----1-------------1

-------·--- --

n)

nacionalidade, cidadania e na:..
turalização; incorporação dos
silvícolas à comunhão nacional;

- --------------------

emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;

--------

----------diretrizes e bases da educação
nacional; normas gerais sôbre
desportos;
----------------------------------q) condições de capacidade para
o exercício das profissões liberais e técnico-científicas;

-----------

----

---------

p)

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

--.

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 3,
DE 1961
0
Art. 1. - A lei federal, no Dis-

trito Federal e nos Territórios, regulará a organização administrativa e
judiciária e, observadas as normas
gerais estabelecidas nesta Constituiç~o relativamente à União, disporá·
sobre:
I - a criação e extinção de cargos e serviços públicos e a fixação dos respectivos venclmentos;
II - a votacão dos tributos e do
orçamênto;
III - a abertura de crédito e operações financeiras;

r)

uso dos símbolos nacionais;

s)

organização administrativa e
judiciária do Distrito Federal
e dos Territórios;

li

r
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u) sistemas estatístico e cartográfico nacionais;

-----------------1----------------------v)

organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das polícias militares e condições gerais de sua convocação, inclusive mobilização.

Art. 5.o - XV - f) organização,
instrução, justiça e garantias das polícias militares e condições gerais
da sua utilização pelo Govêrno federal nos casos de mobilizacão ou
de guerra; ( *)
·

---------------~--1-------------------·------·----·------

§ 1.0 A União poderá celebrar
convênios com os Estados para a
execução, por funcionários ·estaduais, de suas leis, serviços ou decisões.
§ 2.o A competência da ·União
não exclui a dos Estados para legislar supletivamente sôbre as matérias das letras c, d, e, n, q e v do
item XVII, respeitada a lei federal.

Art. s.o - A competência federal para legislar sôbre as matérias
do art. 5.0 , n.0 XV, letras, b, c, d, /,
h, ;, Z, o, e r, não exclui a legislação
estadual supletiva ou complementar.

Art. 9.0 A União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios
é vedado:

Art. 31 - A União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios
é v·edado:

criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra outros Estados ou Municípios;

Art. 31 - I - Criar distinções
entre brasileiros ou preferências em
favor de uns contra outros Estados
ou Municípios;

n - estabelecer cultos religiosos

Art. 31 - II - Estabelecer ou
subvencionar cultos religiosos, ou
embaraçar-lhes o ~xercíclo;
Art. 31- l l i - Ter relação de
aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo
da colaboração recíproca em prol do
in terêsse coletivo;

I -

ou igrejas; subvencioná-los;
embaraçar-lhes o exercício;
ou manter com êles ou seus
representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interêsse público, notadamente
nos .setores educacional, assistencial e hospitalar.

l l i - recusar

fé aos documentos

Art. 31 - IV - Recusar fé aos
documentos públicos.

Art. 10. A União não intervirã
nos Estados, salvo para:

Art. 7.0 - o Govêrno Federal
não intervirá nos Estados, salvo para:

públicos.

-17p R O .J E TO

EMENDAS CONSTITUCIONAIS
ATOS INSTITUCIONAIS

t)

sistemas estatístico e cartográfico nacionais;

u)

organização, efetivos, instrução, justiça e garantias .das
polícias militares e condições
gerais de sua convocação, inclusive mobilização. ( *)

Art. a.o § 2.o A União poderá
celebrar acôrdos com os Estados para a execução, por funcionários estaduais, de suas leis, serviços ou decisões.
Pat;ágrafo único - A competência da União não exclui a dosEstados, para legislar supletivamente
sôbre as matérias das letras c, d, e,
p, e u, do item XVI, respeitada a lei
federal.

Art. 9.o -A União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municiplos
é vedado:
I -

criar distint_:.ões entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra outros Estados ou Municípios;

II -

estabelecer cultos religiosos
ou igrejas; subvencioná-los;
embaraçar-lhes o exercício;
ou manter com os mesmos ou
seus representantes relações
de dependência ou aliança,
ressalvada a colaboracâo de
interêsse público;
-·

III -

recusar fé Pública a documentos de qualquer dos outros.

Art. 10 - A União não intervirá nos Estados, salvo para:

I

L
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manter a integridade nacional;

I -

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Art. 7.o - I gridade nacional;

Manter a inte-

----------·-------------------------1---------------------------------II -

repelir invasão estrangeira ou
a de um Estado em outro;

Art. 7.o- I I - Repelir invasão
estrangeira ou a de um Estado em
outro:

----------------------------------1·----------------------------------p_?r têrmo a grave perturbaçao da ordem, ou ameaça de
sua irrupção;

III -

Art. 7.0
guerra civil;

-

III -

Pôr têrmo à

--------------------------1------------------------------Art. 7.o - IV - Garantir o livre
IV - garantir o livre exercício de
exercício de qualquer dos Podêres
qualquer dos Podêres estaestaduais;
duais;
reorganizar as finanças do
Estado que:
a) suspender o pagamento de sua
dívida fundada, por mais de dois
anos consecutivos, salvo por motivo de fôrça maior;
b) deixar de entregar aos Municipios as quotas tributárias a
êles destinadas;
cJ adotar medidas ou executar planos econõmicos ou financeiros
que contrariem as diretrizes estabelecidas pela União através
de lei;

Art. 7 .o - VI - Reorganiza1· as
finanças do EStado que, sem motivo de fôrça maior, suspender, por
mais de dois anos consecutivos, o
serviço da sua dívida externa fundada;

VI -

prover à execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária;

Art. 7.0 - V - Assegurar a execução de ordem ou decisão j udiciãria;

VII -

assegurar a observância dos
seguintes princípios;

Art. 7 .O - VIII - Assegurar a
observância dos seguintes princípios:

forma republicana representativa;

Art. 7.0 - VII - a) forma republicana representativa;

b)

temporariedade dos mandatos
eletivos, limitada a duração dêstes à dos mandatos federais correspondentes;

Art. 7.0 - VII - c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração dêstes à das funcões
federais correspondeu tes;
~

c)

proibição de reeleição de governadores e de prefeitos para o período imediato;

Art. 7 .o - ,VII - d) proibição
da reeleição de governadores e prefeitos para o período imediato·

V -

a>
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-------~---

I -

manter a integridade nacional;

II -

repelir invasão estrangeira ou
a de um Estado em outro;

III -

pôr têrmo a grave perturbação da ordem, ou ameaça de
sua irrupção;

IV -

garantir o livre exercício de
qualquer dos Podêres estaduais;

---------···--ATO INSTITUCIONAL N.0 2

Art. 17 - II - para prevenir ou
reprimir a subversão da ordem;

···--------------

---

---------·-···--···------

V -

_____

,.

reorganizar as finanças do
Estado que:
a) suspender o pagamento de
sua dívida fundada, por mais
de dois anos, salvo motivo de
fôrça maior;
b) deixar de entregar aos Municípios as quotas tributárias a
êles pertencentes;
c) adotar medidas ou executar
planos econômicos ou financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas pela União;

_____________________

VI -

ATO INSTITUCIONAL N.o 2

Art. 17 - I - para assegurar a
execução da lei federal;

----

prover à execução de lei federal, ordem ou decisão j udiciárias;

-------···--·----- ·---------·- ------------

VII -

·------- -···--------·
a)

assegurar a observância dos
seguintes princípios:
forma republicana representativa;
·---- --·----------

temporariedade das funções
eletivas, limitada a duração
destas à das funções federais
correspondeu tes;
------· - - - - - - - - - - - - - c)
proibição de reeleição de governadores e de prefeitos para
o periodo imediato;
b)

I

I
I

L

···--·-----~----------·---
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d)

independência e harmonia dos
Podêres;

e)

garantias do Poder Judiciário;

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Art. 7.o - VII - b) independência e harmonia dos Podêres;
· A.rt. 7.0 -

VII -

g) garantias

Art. 7.o -

VII -

e) autonom1a

do Poder Judiciãrio;

f)

autonomia municipal;

g)

prestação de contas da administração.

Art. 7.o - VII - f) prestação
de contas da administração;

Art. 11. Compete ao Presidente
da República decretar a intervenção.

Art. s.o - A intervenção será
decretada por lei federal nos casos
dos n'úm.eros VI e vn do artigo anterior.

municipal;

Art. 9·.0 - Compete ao Presidente da República decretar a intervenção nos casos dos números I a V do

art. 7.o

§ 1.0 A decretação da intervenção dependerá:

a)

no caso do n.o IV. do art. 10, de
solicitação do Poder Legislativo
ou do Executivo, coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação fôr exercida contra o Poder
Judiciário;

. Art. 9.odependerá:

§

1.o- A decretação

..................................
II -no caso do n.0 IV, de solicitação do Pod~r Legislativo ou
do Executivo, coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a
coação fôr exercida contra o
Poder Judlciãrio.

b)

no caso do n.o VI do art. 10, de
requisição do Supremo Tribunal
Federal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a matéria, ressalvado o disposto na letra c dêste parágrafo;

Art. 9.o- § 1.0 - A decretação
dependerã:
I -no caso do n.o V, de requisição do Supremo Tribunal Federal ou, se a ordem ou decisão fôr da Justiça Eleitoral,
de requisição do Tribunal Superior Eleitoral;

c)'

do provimento, pelo Supremo
Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, nos casos do item VII,
assim como no do item VI, ambos do art. 10, quando se tratar
de execução de lei federal..

Art. s.o - Parãgrafo único No caso do n.0 VII, o ato argüido de
inconstitucionalidade será submetido pelo Procurador-Geral da Rep'ú.blica ao ey_ame do Supremo Tribunal Federal e, se êste a declarar, será decretada a intervenção.
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-- -- --- ··-·--·

d)

independência e harmonia dos
Podêres;

e)

garantias do Poder Judiciário;

... ·-·- --·········--· ............ ·- ... _..... ·-1------------· - - - - - - - - - - - - - - - f)

------

.............. · · · - · -............................... _

-----·-----g)

- - -·----------------------. .............

autonomia municipal;
prestação de contas de administração.

_- - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - Art. 11- Compete ao Presidente da República decretar a interven_ção .

.

........

______

.. __ , ____ ..

_

§ 1.0 A decretação da intervenção dependerá:
-----............ ________ .. ___ __ ____ -- ---------- · - - - - - - - - - - - - - a) no caso do n.o IV do art. 10,
da solicita~ão do Poder Legislativo ou do Executivo, coato
ou impedido, ou de requisição
do Supremo Tribunal Federal,
se a coação fôr exercida contra o Poder Judiciário;
,

---··--

I
\

I

\

\

L

,

,.

-·-----.......... ---·---·--···--------- __ .. .

·-·-·- ..

b)

no caso do n.o VI do art. 10,
da requisição do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal
Superior Eleitoral, conforme a
matéria, ressalvado o disposto
na letra c dêste parágrafo;

c)

do provimento de representação do Procurador-Geral da
República, nos casos do item
VII, assim como no do item
VI, quando se tratar de execução de lei federal.
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---------------··-

.

.

···-- ---------------------······

§ 2.o Nos casos dos itens VI e
VII do art. 10, o decreto do Presi-

dente da República limitar-se-á a
suspender a execução do ato impugnado, se essa medida tiver eficácia .

.. ······-···

--

Art. 13 -Nos casos do art. 7.o,
n.o VII, observado o disposto no artigo a.o, parágrafo único, o Congresso Nacional se limitará a suspender
a execução do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade do Estado.

--------------------··-----···---·-----------------Art. 11 - A lei ou o decreto de
Art. 12. O decreto de intervenintervenção fixar-lhe-á a amplitude,
ção, que será submetido à apreciaa duração e as condições em que deção do C'ongresso Nacional, dentro
verá ser executada.
de cinco dias, especificará:
a sua amplitude, duração e
condições de execução;

I -

------------------···----·-----------------a nomeação do Interventor.

Art. 12 - Compete ao Presidente da República tornar efetiva a intervenção e, sendo necessário, nomear o Interventor.
------------· ----·----------·------------.1--------------------II -

§ 1.° Caso não esteja funcionando, o Congresso Nacional será convocado extraordinàriamente, dentro
;'\ ,: . .>"'
do mesmo prazo de cinco dias, para
\: .Ji
apreciar o ato do Presidente da Re-.-.-r-""'"r\
pública.
~~Lc<c'-''''·
- - - - - - - - - - - - - - - - - ...........

No caso do § 2.o do artigo
anterior, fica dispensada à apreciação do decreto do Presidente da República pelo Congresso Nacional, se
a suspensão do ato tiver produzido
os seus efeitos.
§ 2.0

----·-

·-

·-------------------··

......

~

1

I

_, __________________
Art. 13 - Nos casos do art. 7.o,
n.0 vn, observado o disposto no artigo 8.0, parágrafo único, o Congresso Nacional se limitará a suspender a
execução do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade do Estado.

-----·-----·---------------

§ 3.° Cessados os motivos que
Art. 14 - Cessados os motivos
houverem determinado a intervenque houverem determinado a inter.ção, voltarão aos seus cargos, salvo
venção, tornarão ao exercício dos
impedimento legal, as autoridades
seus cargos as autoridades estaduais
dêles afastadas.
afastadas em conseqüência dela.
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - ......... ·---·-----------------·------··
CAPíTULO III

Da Competência dos Estados e
Municípios

I
I

I
I
\
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--------------------- -----------------------§ 2.o Nos casos dos n.os VI e
VII do art. 10, o decreto do Presidente da República se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida tiver eficácia.

Art. 12 - O decreto de intervenção, que será submetido à apreciação do Congresso Nacional, dentro de cinco dias, especificará:
I -

a sua ·amplitude, duração e
condições de execução;

I I - a nomeação do interventor.

Parágrafo 'único - No caso do
2.0 do artigo anterior, fica dispensada a apreciação do decreto do Presidente da República pelo Congresso
Nacional, se a suspensão do ato tiver produzido os seus efeitos.
§

------------------------------1-----------------CAPíTULO III
Da Competência dos Estados e
Municípios

I

I

CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITUIÇÃO DE 1946

------------------1----------------~--

Art. 13. Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições
e pelas leis que ado tarem, respeitados, dentre outros princípios estabe ...
lecidos nesta Constituição, os seguintes:
I - os mencionados no art. 10,
n.0 VII;
I I - a forma de investidura nos
cargos ele tivos;
m - o processo legislativo;
IV - a elaboração orçamentária e
a fiscalização orçamentária e
financeira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da
União e atribuídos aos Municípios;
V - as normas relativas aos funcionários públicos;
VI -

proibição de pagar a deputados estaduais mais de dois
terços dos subsídios atribuídos aos deputados federais;

vn -

a emissão de títulos da dívida pública fora dos limites
estabelecidos por lei federal.

-·~·

Art. 18- Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que
adotar, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1.0 Cabem aos Estados todos
os Podêres não conferidos por esta

Art. 18 - § 1.o - Aos Estados
se reservam todos os Podêres que,
implícita ou explicitamente, não lhes
sejam vedados por esta Constituição.

§ 2.0 A eleição do Governador e
do Vice-Governador de Estado far-se-ã por sufrágio universal e voto
direto e secreto.

Art. 134 - O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto;

Constituição à União ou aos Municípios.

-----------------------------------1---------------------------------§ s.o Para a execução, por funcionários federais ou municipais, de
suas leis, serviços ou decisões, os Estados poderão celebrar convênios
com a União ou os Municípios.

Art. 18 - § 3.o Mediante
acôrdo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de a tos e decisões
das suas autoridades e, reciprocamente, a União poderá, em matéria
de sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às necessárias despesas.
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-----------------1·----------------------Art. 13- os Estados se organizam e se regem pelas Constituições
e leis que adotarem, respeitados além
de outros os princípios estabelecidos nest.a Constituição:
I - os mencionados no art. 10,
n.0 VII;
II - a forma de provimento dos
cargos ele tivos;
III - o processo legislativo;
IV - a_ elaboração orçamentária e
a fiscalização financeira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da União atribuídos aos Municípios;
V - as normas relativas aos funcionários públicos;

.
ATO INSTITUCIONAL N.O 2
Art. 1.0 -Os Deputados às Assembléias Legislativas não podem
perceber, a qualquer título, remuneração superior a dois terços da que
percebem os deputados federais.

VI -

proibição de pagar a deputados estaduais mais de dois
terços da remuneração atribuída aos deputados federais;

VII -

a emissão de títu1os da dívida pública, fora dos limites estabelecidos em lei federal.

§ 1.0 Cabem aos Estados todos os Podêres não conferidos por
esta Constituição à União ou aos
Municípios.

ATO INSTITUCIONAL N.O 3/66
Art. 1.0 - (Vide Emenda Constitucional n.o 13. de 1965, art. 2.0)

§ 2.0 - A eleição do Governador
e do Vice-Governador do Estado far-se-á por sufrágio universal, direto
e secreto.

§ 3.o - Os Estados poderão celebrar acôrdos com a União ou Municípios para a execução, por funcionários federais ou municipais, de
suas leis, serviços ou decisões.
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

--------§ 4. o As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros militares são considerados fôrças auxiliares, reserva do Exército .

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Art. 183 - As polícias militares, instituídas para segurança interna e a manutenção da ordem dos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas como
fôrças auxiliares, reservas do Exército.
Parágrafo ünico - Quando mobilizado a serviço da União em tempo de guerra externa ou civil, o seu
pessoal gozará das mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do Exército.

-----·- -----------------·---------------·-·----§ 5.0 Não será concedido, pela
União, auxílio a Estado ou Município, sem a prévia entrega, ao órgão
federal competente, do plano de aplicação dos respectivos créditos. A
prestação de contas, pelo Governador ou Prefeito, será feita nos prazos e na forma da lei e precedida
de publicação no jornal oficial do
Estado.
Art. 14. Lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de
população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações
locais, para a criação de novos Municipios.
----------~--------1---------------------------------

Art. 15. A criação de Municípios, bem como sua divisão em distritos, dependerá de lei estadual. A
organização municipal poderá variar, tendo-se em vista as peculiaridades locais.

Art. 16. A autonomia municipal
será assegurada:

Art. 28 - A autonomia dos Municípios será assegurada:

pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizada simultâneamente em todo o País, dois anos
antes das eleições gerais para
Governador, Câmara
dos
Deputados e Assembléias Legislativas;

Art. 28 - I - pela eleicão do
Prefeito e dos Vereadores·
~
'

I -
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--- ---------§ 4.o- As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna
nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas como
fôrças auxiliares, reserva do Exército.

ATO INSTITUCIONAL N.o 2

Art. 22 -Somente poderão ser
criados Municípios novos depois de
feita prova cabal de sua viabilidade
econômico-financeira, perante, a Assembléia Legislativa.

Art. 14 - § 2.o - Lei Federal
estabelecerá os requisitos mínimos
de população e renda pública e a
fórmula de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos Municípios.
Art. 14 - A criação de Municípios, bem como sua divisão em distritos, far-se-á mediante lei estadual.
§ 1.0 A organização municipal podera variar, de conformidade
com a lei, tendo em vista as peculiaridades locais . -

Art. 15 - A autonomia municipal será assegurada:
I -

pela eleição direta do Prefeito e dos Vereadores;
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CONSTITUIÇÃO DE 1946
CONSTITUIÇÃO DE
___________________
,____________________
196'7

II -

pela administração própria,
no que concerne ao seu peculiar interêsse, especialmente quanto:

--

--

Art. 28 ..;.__ n - pela administração própria, no que concerne ao
seu peculiar interêsse e, especialmente:

--------- -------------------1-----------------------------a)

à decretacão e arrecadação dos
tributos dê sua competência e à
aplicação de suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei
estadual;

Art. 28- I I - al à decretação
e arrecadação dos tributos de sua
competência e à aplicação das suas
rendas;

b)

à organização dos serviços públicos locais.

Art. 28 - n - b) à organização dos serviços públicos locais.

----------------------- 1--------------------------§ 1.0 Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação:
a) da Assembléia Legislativa, os
Prefeitos das Oapitais dos· Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrom.inerais em
lei estadual;

Art. 28 - § 1.0 - Poderão ser
nomeados pelos Governadores dos
Estados ou dos Territórios os Prefeitos das capitais, bem como os dos
Municípios onde houver estâncias
hidrominerais naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou pela
União.

--------------------1--------------------·
b)

do Presidente da República, os
Prefeitos dos Municípios declarados de interêsse da segurança
nacional, por lei de iniciativa do
Poder Executivo.

2.0 SOmente terão remuneração os Vereadores das capitais e dos
Municipios de população superior a
cem mil habitantes, dentro dos limites e critérios fixados em lei complementar.
§

Art. 28 - § 2.o - Serão nomeados pelos governadores dos Estados ou dos Territórios os prefeitos
dos Municípios que a lei federal, mediante parecer do Conselho de Segurança Nacional, declarar bases ou
portos militares de excepcional importância para a defesa externa do
País.
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II -

pela administração própria,
-no aue concerne ao seu peculiar interêsse, especialmente quanto:

a)

à decretação

e arrecadação
dos tributos de sua competência e a aplicação de suas rendas;

b)

à organização dos serviços pú-

blicos locais.

-----------------·--------

EMENDA A CONSTITUIÇAO
N.O 12/65
Artigo 'único - O § 1.0 do art. 28

da Constituição Federal passa a ter
a seguinte redação:
.,§ 1.0 - Poderão ser nomeados
pelos governadores dos territórios os prefeitos das respectivas
capitais, bem como pelos governadores dos Estados e Territórios
os prefeitos dos Municípios onde
houver estâncias hidromlnerais
naturais, quando beneficiadas
pelo Estado ou pela União".

§

1.0- Serão nomeados pelo Go-

vernador, com prévia aprovação:
a) da Assembléia Legislativa, os
Prefeitos das capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual, assim como das cidades incorporadas
mediante tombamento ao patrimônio histórico e artístico
nacional;

b)

do Presidente da República, os
Prefeitos dos Municípios declarados de interêsse da segurança nacional, por lei de iniciativa do Poder Executivo.

I ',•

----------------------------------1----------------------------------ATO INSTITUCIONAL N.0 2

Art. 10 - Os vereadores não
perceberão remuneração, seja a que
titulo fôr.

§

2.o -

ceberão

Os vereadores não per-

re~uneração.
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3.0 A intervenção nos Municípios será· regulada na Constituição
do Estado, só podendo ocorrer:
a) quando se verificar impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado;
b)
se deixarem de pagar, por dois
anos consecutivos, dívida fundada;
c) quando a administração municipal não prestar contas a que
esteja obrigada na forma da lei
estadual.

Art. 23- Os Estados não intervirão nos Municípios senão para
lhes regularizar as finanças, quando:
I - se verificar impontualidade
no serviço de empréstimo
garantido pelo Estado;
II - de,ixarem de pagar, por dois
anos consecutivos, a sua dívida fundada.

§

--·-···---··--------------§ 4.0 Os Municípios poderão celebrar convênios para a realização
de obras ou exploração de serviços
públicos de interêsse comum, cuja
execução ficará dependendo de aprovação das respectivas Câmaras Municipais.

- - - - - - - - - - - - - - - - --·-------------· ----------§ 5.0 O número de Vereadores s·erá no máximo de vinte e um, guardando-se proporcionalidade com o
eleitorado do Município.

Art. 24 - É permitida ao Estado a criação de órgãos de assistência técnica aos Municípios.
CAPíTULO IV
Do Distrito Federn.l e elos Territórios

Art. 17. A lei disporá sôbre a orac!ministrativa e judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
g~açªo

Art. 25 - A organização administrativa e a judiciária do Distrito Federal e dos Territórios regular-se-ão por lei federal, observado o
disposto no art. 124.
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§ 3.o -

··-- .. --

A intervenção nos Muni-

cípios será regulada na Constituição do Estado. ·

---------------------~------------------·--

§ 4.o Os Municípios poderão
celebrar acôrdos para a realização
de obras ou exploração de serviços
p'úblicos de interêsse comum, cuja
execução ficará dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - · ---------------..

-------

----------·-·----------------·-------------------·- --·-----····-

------·--..·-----------------·-------------------

...

CAPíTULO IV
Do Distrito Federal e dos Territórios

- -..

··---------------~------------------

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.0 3/61

Art. 1.0 - A lei federai, no Distrito Federal e nos. Territórios, regulará a organização administrativa
e judiciária e, observadas as normas
gerais estabelecidas nesta Constituição relativamente à União, disporá
sõbre:
I - a criação e extinção de cargos e serviços públicos e a
fixação dos respectivos vencimentos;
II - a votação dos tributos e d.o
orçamento;
III - a abertura de crédito e operações financeiras .

Art. 16 - A lei federal disporá
sôbre a organização administrativa e
judiciária do Distrito Federál e dos
Territórios.

-32-

CONSTITmÇAO DE 1967

CONSTITmÇAO DE 1946

1.0 Caberâ ao Senado discutir
e votar projetos de lei sôbre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal.
§

2.0 o Prefeito do Distrito Federal e os Governadores dos Territórios serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada
a escolha pelo Senado.
§

Art. 26- O Distrito Federal será administrado por prefeito, de nomeação do Presiden·iie da República,
e terá Câmara, eleita pelo povo, com
funÇões legislativas.
§ 1.0- Far-se-á a nomeação depois que o Senado Federal houver
dado assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.
§ 2.o o Prefeito- será ·demissível ad nu.tu.m.

3.° Caberá ao Governador do
Território a nomeação dos Prefeitos
Municipais.
§

(Vide, na pág. 16,

§ 1.o

do art. 28.)

I
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N. 0 17/65

Art. 6.o - § '7.o - Os projetes
de lei sôbre o Dis'trito Federal serão
examinados em .Comissão Mista da
Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e votados separadamente
nas duas Casas, observados os prazos estabelecidos nos §§ 3.o e 4.o
dês te artigo.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.0 2/56

Art. 1.0 - O atual Distrito Federal será administrado por um Prefeito, cabendo as funções legislativas a uma Câmara de Vereadores
eleitos, êstes e aquêle, por sufrágio
direto, simultâneamente, pelo período de 4 anos.
Parágrafo único - A primeira
eleição para Prefeito realizar-se-á
·quando se efetuar a de Presidente
da Repliblica para o próximo período governamental.
Art. 2.0 - Serão extensivas ao
Prefeito do Distrito Federal as inelegibilidades previstas no inciso IV
do art. 139 da Constituição.

PROJETO
§ 1.0- Caberá ao Senado a votação e discussão dos proj e tos de lei
sôbre a matéria tributária e orçamentária, assim como os relativos
aos serviços públicos e ao pessoal da
administração do Distrito Federal.

§ 2.o -

O Prefeito do Distrito

Federal e os Governadores dos Territórios serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.0 3/61

Art. 2.o - O Distrito Federal
será administrado por um Prefeito,
nomeado pelo Pr~sidente da RePública, com aprovação do Senado Federal, e terá Câmara eleita pelo povo, com as funções que a lei federal
lhe atribuir .
(Vide, na pág. 16, Emenda à
Constituição n. 0 12, de 1965.)

3.0 - Caberá ao Governador
do Território a nomeação dos Prefeitos Municipais.
§

. ,J
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----------------------------------1-----------------------------CAPíTULO V
Do Sistema Tributário

---------------------1------------------------··--·---··Art. 18. O sistema tributário
nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria e é
regido pelo disposto neste Capítulo,
em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das
respectivas competências, em leis federais, estaduais e municipais.

----------------------------11-----------------------·-------Art. 19. Compete à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, arrecadar:
I - os i~postos previstos nesta
Constituição;

II -

taxas pelo exercício regular
do poder de polícia ou pela
utilização de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua
disposição;

m- contribuição de melhoria

dos

proprietários de imóveis valorizados pelas obra., .públicas
que os beneficiaram.
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CAPÍTULO V
Do Sistema Tributário

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
Art. 1.0 - O sistema tributário

nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria, e é
regido pelo disposto nesta Emenda,
em leis complementares, em resoluções do Senado F ederal e, nos limites das respectivas competências, em
lei federal, estadual ou municipal.
1

Art. 17 - O sistema tributário
nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria, e
é regido pelo disposto neste capítulo,
em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências,
em leis federais, estaduais e -municipais.

- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · · -·---EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. s.o - Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que çonstam desta Emenda, com as competências e limitações nela previstas.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
Art. 18 - Compete à União, aos
Estados, ao Dlstrito Federal e aos
Municipios, no âmbito de suas respectivas atribuições, cobrar taxas em
função do exercício regular do poder
de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 19 - C()mpete à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, cobrar contribuição de melhoria para fazer face
ao custo de obras públicas de que
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada !móvel beneficiado.

Art. 18 - Compete à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios cobrar:
I - os impostos previstos nesta
constituição;

II -

taxas pelo exercício regular
do poder de polícia, ou pela
utilização de serviços públicos da sua atribuição, específic-os e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos à
sua disposição;

In - contribuição de melhoria dos

proprietários de imóveis valorizados pelas obras públicas
que realizarem.
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CONSTITUIÇAO DE 196'7

CONSTITUIÇÃO DE 1946

§ 1.0 Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sôbre os conflitos de
competência tributária e n t r e a
União, os Estados, o D~strito Federal
e os Municípios, e regulará as limitações constitucionais do poder tributário.

2.0 ·Para cobrança das taxas
não se poderá tomar como base de
cálculo a que tenha servido para a
. .,
. incidência dos impostos.
§

."...;

.,
.:.y.···,_·

),_' i

I
·'.'~

Ni _ J

.~~
,~-·

,

. :

.

.
3.0 A lei fixará os critérios, os
limites e a forma de cobrança da
·contribuição de melhoria a ser exigida sôbre cada imóvel, sendo que o
total da sua arrecadação não poderá exceder o custo da obra pública
que lhe der causa.
§

4.0 Sômente a União, nos casos excepcionais definidos .em lei
complementar, poderá instituir empréstimo compulsório.
§

I

-37EMENDAS CONSTITUCIONAIS
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PROJETO

EMENDA CONSTITUCIONAL

lei complementar estabelecerá normas gerais de direito
tributário, resolverá os conflitos de
competência tributária entre a
União, os Estados, o Distrito Fede-·
ral e os Municípios, e regulará as
limitações constitucionais do poder
tributário.

N.0 18, DE; 1965
Art . 24 - A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federai e aos Municípios o encargo de
arrecadar os impostos, de competência da União, cujo produto lhes seja
distribuído no lodo ou em parte.
Parágrafo único - O disposto
neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência
dos Estados, cujo produto êstes venham a distribuir, no todo ou em
parte, aos respectivos Municípios.
EMENDA-· CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
Art. 18

---l

•••••••••••••••••••••

Parágrafo 'único - As taxas não
terão base de cálculo idêntica à que
corresponda a impôsto referido nesta Emenda.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE, 1965

Art. 19 - Compete à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no âmblto das suas respectivas atribuições, cobrar contribuição de melhoria para fazer face
ao custo de obras públicas de que
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. 4.o- Somente a União, em
casos excepcionais definidos em lei
complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios.

§ 1.o - A

Para cobrança das taxas não se poderá tomar como base
de cálculo a que tenha servido para
a incidência dos impostos.
§ 2.0

-

A lei fixará os critérios,

§ 3.o -

os limites e a forma da cobrança
da contribuição de melhoria a serexigida de cada imóvel, e o total da
sua arrecadação não poderá exceder
o custo da obra pública que lhe der
causa.

Sàmente a União, nos
casos excepcionais definidos em lei
complementar, poderá instituir empréstimo compulsório .
§ 4.0

-
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CONSTITUIÇÃO DE 1967
§ 5.o Competem ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em
Municípios, cumulativamente, os im-

postos atribuídos aos Estados e Municípios; e à União, nos Territórios
Federais, os impostos atribuídos aos
Estados e, se o Território não fôr
dividido em Municípios, os impostos
municipais.

§ 6.o A União poderã, desde que
não tenham base de cálculo e fato
gerador idênticos aos dos impostos
previstos nesta Constituição, instituir outros além daqueles a qne se
referem os arts. 22 e 23 e que não se
contenham na competência tributária privativa dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, assim como
transferir-lhes o exercício da competência residual em relação a determinados impostos, cuja incidência
seja definida em lei federal.

§ 7.o

Mediante convênio, a União,

os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios poderão delegar, uns aos
outros, atribuições de administração
tributária, e coordenar ou unificar
serviços de fiscalização e arrecadação de tributos.
I s.o A União, os Estados e os
Municípios criarão incentivos fiscais
à industrialização dos produtos do
solo e do subsolo, realizada no tm.ovel de origem.
Art. 20. a vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e .aos
Municipios:
I - Instituir ou aumentar tributo
sem que a lei o estabeleça,
ressalvados os c-asos previstos
nesta Constituição;

CONSTITUIÇÃO DE 1946
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PROJETO

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .0 18, DE, 1965
Art. 6.0 - Competem:
I - ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, cumulativamente, os
impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios;
II - à União, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados, e, se aquêles
não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os
atribuídos a êstes.

Competem ao Distrito
Federal e aos Estados não divididos
em Municípios, cumulativamente, os
impostos atribuídos aos Estados e
Municípios, e à União, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos
aos Estados, bem como os atribuídos aos Municípios, se o Território
não fôr dividido em Municípios.
§

s.o -

I

§ 6.o A União poderá, desde
que não tenham base de cálculo e
fato geracior idênticos aos dos impostos previstos nesta Constituição,
instituir outros além daqueles a que
se referem os artigos 21 e 22, e que
não se contenham na competência
tributária privativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo
transferir a êsses o exercício dessa
competência residual, em relação a
determinados impostos cuja incidência fôr definida em lei federal.
§ 7.o Mediante convênio, a
União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão delegar, uns
aos outros, atribuições de administração tributária, e coordenar ou
unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965
Art. 2.o- (caput) - ~vedado

à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributo
sem que a lei o estabeleça,
ressaivados os casos previstos
nesta Emenda.

Art. 19 - ~ vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITUlÇÃO DE 1946

------------------------------------·~------------------------------------

II -

estabelecer limitações ao trãfego, no território nacional,
de pessoas ou mercadorias,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipals,
exceto o pedágio para atender ao custo de vias de transporte;

criar impôsto sôbre:
a) o patrimônio, a renda ou os
serviços uns dos outros;

III -

r:~~
~i~~~

b)

templos de qualquer culto;

c)

o patrimônio, a renda ou os
serviços de partidos políticos
e ·de instituições de educação
ou de assistência social, observados os requisitos fixados em
lei;

------------------------------------~-----------------~-------------------

d)

o livro, os jornais e os periódicos, assim como o papel destinado à sua impressão.
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PROJETO

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE. 1965

II -

cobrar impôsto sôbre o patrimônio e a renda, com base
em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a
que corresponda.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
III -

estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional,
de pessoas ou mercadorias,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais,
exceto o pedágio para atender
ao custo de vias de comunicação;

II -

estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional,
de pessoas ou mercadorias,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.

-----------------------------------(·----------------------------------EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

III -

a)

IV -- cobrar impostos sôbre:

cobrar impôs to sôbre:

o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

a) o patrimônio, a renda ou
os serviços uns dos outros; EMENDA CONSTITUCIONAL
N;.O 18, DE 1965

b)

templos de qualquer culto;

c)

o pa trimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos e de
instituições de educação ou de
assistência social, observados os
requisitos fixados em lei;

b) templo de qualquer culto;
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
c)

o patrimônio, a renda ou
serviços de partidos poli ticos e de instituições de
educação ou de assistência
social, observados os requisitos fixados em lei complementar;

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
d) o papel destinado exclusi-

vamente à impressão de
jornais periódicos e livros.

d)

o livro e o papel destinado à
sua impressão, assim como . o
papel para a impressão de
jornais.
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CONSTITUIÇAO DE 1967
§ 1.o o disposto na letra a do
n.O lli é extensivo às autarquias, no
que se retere ao patrimônio, à renda
e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes; não se estende, porém, aos
serviços públicos concedidos, cuJo
tratamento tributário é estabelecido
pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência,
observado o disposto no parágrafo
seguinte.
§ 2.o A União, mediante lei complementar, atendendo a relevante
iriterêsse social ou econômico nacional, poderá conceder isenções de impostos federais, estaduais e municipais.

Art. 21 . É vedado:
I - à União instituir tributo que
não seja uniforme em todo o
território nacional, ou que
importe distinção ou preferência em relação a determinado ~tado ou Município;

II -

à União tributar a renda das
obrigações da divida pública
estadual ou municipal e os
proventos dos agentes dosEstados e Municípios, em níveis superiores aos que fixar
para as suas próprias obrigações e para os proventos
dos seus próprios agentes;

m -

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.

. Art. 22. Compete à União decretar impostos sôbre:
I - importação de produtos estrangeiros;

CONSTITUIÇAO DE 1946
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EMENDA CONSTITUCIONAL
N .0 18, DE 1965
§ 1.0 O disposto na letra a do
n.O IV é extensivo às autarquias,

tão-somente no que se refere ao patrim.ônio, à renda ou aos serviços
vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.
§ 2. 0 O disposto na letra a do
n.o IV não é extensivo aos serviços
públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos
tributos de sua competência, ressalvados os serviços públicos federais
concedidos, cuja isenção geral de tributos pode ser instituída pela União,
por meio de lei especial e tendo em
vista o interêsse comum.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .0 18, DE 1965
Art. 3.o- É vedado:
I - à União, instituir tributo que

não ;::,eja uniforme em todo o
território nacional, ou que
importe distinção ou prefeferêncía em favor de determinado Estado ou Município;

PROJETO
§ 1.0- O disposto na letra a do
n.o III é extensivo às autarquias,
tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou dela decorrentes, mas não
se estende aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário
é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de
sua competência, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2.o A lei complementar,
atendendo a relevante interêsse social ou econômico nacional, poderá
outorgar isenções de impostos federais, estaduais e municipais.

Art. 20 - É vedado:
I - à União, instituir tributo que
não seja uniforme em todo o
território nacional, ou que
importe distinção ou preferência em relação a deGerminado Estado ou Município;

n - à. União, tr1t>utar a renda das

obrigações da dívida pübllca
estadual ou municipal e os
proventos dos agentes dos Estados e Municípios, em niveis superiores aos que fiXar
para as suas próprias obrigações e para os proventos dos
seus próprios agentes;

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

n - aos Estados, ao Distrito Fe-

deral e aos Municípios, estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino;

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 7.o - Competem à União:
I - o impôsto sôbre a importação
de produtos estrangeiros;

m-

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou de seu destino.

Art. 21- Compete à União decretar üalpostos sôbre:
I -importação de produtos estrangeiros;
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

II -

CONSTITUIÇÃO DE 1946

exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais
ou nacionalizados;

,,

'"III -

IV -

propriedade territorial rural;

rendas e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda
de custo e diárias pagas pelos cofres públicos;

V - produtos industrializados;

VI- operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a tí-

tulos ou valôres mobiliários;

VII -

serviços de transporte e comunicações, salvo os de na. tureza estritamente municipal;

VIII- produção,

importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e com-·
bustíveis líquidos e gasosos;

-45EMENDAS CONSTITUCIONAIS
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PROJETO

- - - - - - - - - - - ------1-------------·-------II - exportação, para o estrangeiEMENDA CONSTITUCIONAL
ro, de produtos nacionais ou
N .o 18, DE 1965
nacionalizados;
II - o impôsto sôbre a exportação, para o estrangeiro, de
produtos nacionais ou nacionalizados;
EMENDA CONSTITUCIONAL

III -

N .o 18, DE, 1965

propriedade
ral;

territorial ru-

Competem à União:
o impôsto sôbre a propriedade territorial rural;

Art. 8.o -

I -

EMENDA CONSTITUCIONAL

IV -

N.o 18, DE; 1965

renda e proventos de qualquer natureza;

II - o impôsto sôbre a renda e
proventos de qualquer natureza;
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965
Art. 11 - Compete à União o

V -

produtos industrializados;

impôsto sôbre produtos indlnstrializados;
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 14 - compete à União o impf>sto:
I - sôbre operações de crédito,
câmbio e seguro sôbre operacães relativas a títulos e vaÍôres mobiliários;
II -

sôbre serviços de transportes
e comunicações, salvo os de
natureza estritamente municipal;

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
Art. 16 - Compete à União o
impôs to sôbre:
I - produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza;

VI- operações de crédito, câmbio,
seguro ou relativas a títulos
ou valôres mobiliários;

VII -

serviços de transporte e comunicações, salvo os de natureza estritamente municipal;

VIII- produção, importação, circulação, distribuição ou
consumo de lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos;
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CONSTITUIÇAO DE 1967

I X - produção,

importação, distribuição ou consumo de
energia elétrica;

X - extração, circulação, distri-

buição ou consumo de minerais do País.
§ 1.0 O impôsto territorial, de
que trata o item III, não incidirá sôbre -glebas rurais de área não excedente a vinte e cinco hectares, quando as cultive, só ou com sua família,
o proprietário que não possua outro
imóvel.

2.o É facultado ao Poder Executivo, nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as aliquotas ou as bases de cálculo dos impostos a que se referem os n.os I, II
e VI, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de comércio exterior, ou de política monetária.
§

CONSTITUIÇÃO DE 1946
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--------------------1--------------II -

produção, importação, distribuição ou consumo de energia elétrica;

IX -

produção, importação, distribuição ou consumo de
energia elétrica;

Ill -

produção, circulação ou consumo de minerais do País;

X -

produção, circulação, distribuição ou consumo de minerais do País.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 7.0- ...
§ 1.o - o Poder Executivo pode,
nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas
ou as bases de cálculo dos impostos
a que se refere êste artigo, a fim de
ajustá-los aos objetivos da política
cambial e de comércio exterior.

Art. 14- ...

I 1.o - O Poder Executivo pode,
nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou
as bases do cálculo do impôsto, nos
easos do numero I dêste artigo, a fim
de ajustá-lo aos objetivos da polítiea monetária.
(impostos sôbre o comércio exterior e sôbre operações de crédito, câmbio e seguro, e relativos
a titulos e valôres imobiliários)

Poder Executivo pode,
nas condições e nos limites estabelecidos na lei, alterar as alíquotas ou
as bases de cálculo dos impostos a
que st.~ referem os números I, II e VI,
a fim de ajustá-los aos objetivos da
política cambial e do comércio exterior, ou de política monetária.
(impostos sôbre o comércio exterior e sôbre operações de crêdi to, câmbio e seguro, e relativos a títulos e valôres imobiliários)
§ 1.0 -

O
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITUIÇÃO DE 1946

§ 3.o A lei poderá destinar a receita dos impostos referidos nos itens
II e VI à formação de reservas monetárias.

4.0 o impôsto sôbre produto
industrializado será seletiv o. em função da essencialidade dos ..produtos,
e não-cumulativo, abatendo-se, em
cada operação, o montante cobrado
nas anteriores.
§

5.0 Os impostos a que se referem os n.0 s VIII, IX e X incidem,
uma só vez, sôbre uma dentre as
operações ali previstas e excluem
quaisquer outr9s tributos, sejam
quais forem a sua natureza e competência, relativos às mesmas operaçbes.
§

I
I
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PROJ'ETO

----------------1------------------EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 7. 0

-

•••

§ 2.o - A receita líquida do impôsto a que se refere o n.o II dêste
artigo destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

2.0 - A lei poderá destinar a
receita dos impostos referidos nos
incisos II e VI à formação de reservas monetárias.
§

(impôsto sôbre a exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados e
impôsto sôbre operações de crédito, câmbio e seguro e sôbre
operações relativas a títulos e
valôres imobiliários)

Art. 14 - ...
§ 2.o A receita líquida dos
impostos, nos casos do p.0 I dêste artigo, destina-se à formação de re~ervas monetárias.
(impôsto sôbre a exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados e
impôsto sôbre operações de crédito, câmbio e seguro e sôbre
operações relativas a títulos e
valôres imobiliários)
------------ -------------------EMENDA CONSTITUCIONAL
§ 3.o O impôsto sôbre produN.o 18, DE 1965
to industrializado será seletivo, em
função da essencialidade dos proArt. 11 - ...
dutos, e não cumulativo, abatendoParágrafo único- o impôsto é
-se, em cada operação, o montante
seletivo em função da essencialidacobrado nas anteriores.
de dos produtos, e não cumulativo,
abatendo-se, em cada operação, o
montante cobrado nos anteriores.
<produ tos industrializados)
EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 16- ...
Parágrafo único - o impôsto
incide, uma só vez, sôbre uma dentre as operações previstas em cada
inciso dêste artigo e _excluem quaisquer _outros tributos, sejam quais
forem sua natureza ou competência,
incidentes sôbre aquelas operações.
(impostos especiais)

I

~

Os impostos a que se
referem os incisos VIII, IX e X incidem, uma só vez, sôbre uma dentre
as operações ali previstas e excluem
quaisquer outros tributos, sejam
quais forem a sua natureza e competência, incidentes sôbre as mesmas operações.
§ 4.o -
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITmÇAO DE 1946

§ 6.o o disposto no parágrafo
anterior não inclui, todavia, a incidência, dentro dos critérios e limites fixados em lei federal do impôsto sôbre a circulação de mercadorias
na operação de distribuição, ao consumidor final, dos lubrificantes 'e
combustíveis líquidos utilizados por
veículos rodoviários, e cuja receita
seja aplicada exclusivamente em investimentos rodoviários.

Art. 23. Compete à União, na
iminência ou no caso de guerra externa, instituir, temporàriamente,
hnpostos extraordinários compreendidos, ou não, na sua competência
tributária, que serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas que
determinaram a cobrança.

Art. 24. Compete aos Estados e
ao Distrito Federal decretar impostos sôbre:
I -- transmissão, a qualquer títu-

lo, de bens imóveis por natureza e acessão física, e de
direitos reais sôbre imóveis,
exceto os de garantia, bem
como sôbre direitos à aqu lsição de im1veis;

-------------------------------1·----·-- ·-·-·-···--· ----------. ·--·-··--------II -

ope~ações

relativas à circulação de mercadorias, inclusive
lubrificantes e combustíveis
líquidos, na forma do art. 22,
§ 6.0 , realizadas por produtores, industriais e comerciantes.

I

__j

I
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5.0 - O disposto no parágrafo
anterior não inclui todavia a incidência do impôsto sôbre a circulação de mercadorias na operação de
distribuição, ao consumidor final, dos
lubrificantes e combustíveis líquidos
utilizados por veículos rodoviários,
cuja receita seja aplicada exclusivamente em investimentos .rodoviários.
§

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. 17 - Compete à União, na
iminência ou no caso de guerra externa, instituir, temporàriamente,
impostos extraordinários, compreendidos ou não na enumeração constante dos artigos 8.0 e 16. suprimidos~ gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.0 18, DE 1965

Art. 9.o- Compete aos Estados
o impôsto sôbre a transmissão, a
qualquer título, de bens imóveis por
natureza ou por acessão física, como
definidos em lei, e de direitos reais
sôbre imóveis, exceto os direitos reais
de garantia.
§ 1.0 O im.pôsto incide sôbre
a .cessão de direitos relativos à aquisição dos bens referidos neste artigo.
··-·--------

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 12 - Compete aos Estados
o impôsto sôbre operações relativas
à circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes. industriais
e produtores.

Art. 22 - Gompete à União, na
iminência ou no caso de guerra, instituir temporàriamente, impostos extraordinários compreendidos ou não
na sua competência tributária, que
serão suprimidos gradativamente,
cessadas as causas que determinaram
a cobrança.

Art. 23- Compete aos Estados e
ao Distrito Federal decretar impostos sôbre:
I - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza e acessão física, e de
direi tos reais sôbre imóveis,
exceto os de garantia, bem
como sôbre direitos à aquisição de imóveis;

--------II - operações relativas à circulação de mercadorias, realiza..;.
das por comerciantes, industriais e produtores.

'
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.
CONSTITffiÇAO DE 1967

CONSTITUIÇAO DE 1946

-----------------1·----·---------·-··--------·-··---§ 1.o Pertence aos Estados e ao
Distrito Federal o produto da arrecadação do impôsto de renda e proventos de qualquer natureEa que, de
acôrdo com a lei federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de rendimentos do trabalho e dos
titulos da sua dívida pública.

------------------~-----···-······---····

impôsto a que se refere
o n.o I compete ao Estado da situação do imóvel; ainda que a transmissão resulte de sucessão aberta no
estrangeiro, sua alíquota não excederá dos limites fixados em resolução do Senado Federal, nos têrmos
do disposto na lei, e o seu montante será dedutível do impôsto cobrado pela União sôbre a renda auferida na transação .
§ 2.0 O

,_·-_-_.'.~_:T"' --~·r
.

.. . t···

~~L:

§ 3.o O im.pôsto a que se refere
o n.o I não incide sôbre a transmis-

são de bens incorporados ao patrlmônio de pessoa jurídica nem sôbre
a fusão, incorporação, extinção ou
redução do capital de pessoas juridicas, salvo se estas tiverem por atividade .preponderante o comércio
dêsses bens ou direitos, ou a locação
de. imóveis.

4.0 A alíquota do impôsto a que
se refere o n.0 II será uniforme para
tôdas as mercadorias nas operações
internas e interestaduais, e não excederã, naquelas que se destinem · a
outro Estado e ao exterior, os Umites fixados em resolução do senado, nos têrmos do disposto em lei
complementar.
§

--··-·.

····-

··-··

....

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

-·-·· ..
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~--------r--------------------------------

§ 1.o Pertence aos Estados e
ao Distrito Federal o produto da arrecadação do impôsto de renda e
proventos de qualquer natureza que,
de acôrdo com a lei federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de rendimentos do trabalho e dos
títulos da sua dívida pública.

---------- ---EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 9.0

-

a.o - o

•••

impôsto compete ao
Estado da situação do bnóvel que
versar a mutação patrimonial, mesmo que esta decorra de sucessão
aberta no estrangeiro;
§ 4.o A aliquota do impôsto
não excederá os limites fhtados em
resolucão do Senado Federal, nos
têrmos do disposto em lei complementar, e o seu montante será dedutível do devido à União, a título
do impôsto de que trata o artigo 8.0,
n.o II, sôbre o provento decorrente
da mesma transmissão.
(impôsto sôbre a renda)
§

-----------~-----

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 9.0 -

...

2.o - o impôsto não incide
sôbre a transmissão dos bens ou direitos referidos neste artigo, para
sua incorporação ao capit~l de pessoas jurídicas, salvo o daquelas cuja
atividade preponderante, como definida em lei complementar, seja a
venda ou a locação da propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos
relativos à sua aquisição.
§

§ 2.o O impôsto a que se refere o n.0 I compete ao Estado da
situação do imóvel, ainda que a
transmissão r esul te de sucessão aberta no estrangeiro, sua alíquota não
excederá dos limites fixados em resolução do Senado, nos têrmos do
disposto na lei, e o seu montante
será dedutível do impôsto cobrado
pela União sôbre a renda auferida·
na transação.

-----------------------§ 3.o - O impôsto a que se refere o n.o I não incide sôbre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica nem sôbre a fusão, incorpo1·ação, extinção,
ou redução do capital de pessoas jurídicas, salvo se estas tiveren.1 por
a tividade preponderante o comércio
dêsses bens ou direitos, ou a locação
de imóveis.

· - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------- ------------EMENDA CONSTITUCIONAL

N .0

18, DE 1965
Art. 12- ...
§ 1.0 A alíquota do impôsto é

uniforme para tôdas as mercadorias, não excedendo, nas operações
que as destinem a outro Estado, o
limite fixado em resolução do Senado Federal, nos têrmos do disposto
em lei complementar.
Um,pôsto sôbre circulação de
mercadorias)

L

§ 4.o - A alíquota do impôsto a
que se refere o n.o II será uniforme
para tôdas as merc!l-dorias e não e~
cederá, nas operaçoes que as destinem a outro Estado e ao exterior,
os limites fixados em resolução do
Senado, nos têrmos do disposto em
lei.
(impôsto sôbre circulação de
mercadorias realizada por comerciantes. industriais e produtore8)
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CONSTITUIÇÃO DE 1946

CONSTITUIÇÃO DE 1967

-------------------1
§ s.o o impôsto sôbre circulação
de mercadorias é não-cumulativo,
abatendo-se, em cada operação, nos
têrmos do disposto em lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo
mesmo ou outro Estado, e nã.o incidirá sôbre produtos industrializados
e outros que a lei determinar, destinados ao exterior.
§ 6.0 os Estados isentarão do
impôsto sôbre circulação de mercadorias a venda a varejo, diretamente ao consumidor, dos gêneros de
primeira necessidade que especificarem, não podendo estabelecer diferença· em funç~o dos que participam
da operação tributada.

7.0 Do produto da arrecadação do impôsto a que se refere o
item II, oitenta por cento constituirão receita dos Estados e vinte por
cento, dos Municípios. As parcelas
pertencentes aos Municípios serão .
creditadas em contas especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de
crédito, na forma e nos prazos fixados em lei federal.
§

.

··-·--

----··--···--------·~··········-·------···----

---·--·-------·-···

Art. 25. Compete aos Municípios decretar impostos sôbre:
I -

propriedade predial e t-erritorial urbana;

I

J
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- - - - - - - - - - - - - · - - - --------EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. 12 -

.· ..

§ 2.0 O impôsto é não-cumulativo, abatendo-se em cada operação, nos têrrnos do disposto em lei
complementar, o montante cobrado
nas anteriores pelo mesmo ou por
outro Estado, e não incidirá sôbre a
venda a varejo~ diretamente ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade, definidos coroo tais por
ato do Poder Executivo Estadual.
{impôsto sôbre a renda de mercadorias)

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 13 - Compete aos Municípios cobrar o impôsto referido no
artigo anterior, com base na legislação estadual a êle relativa, e por
alíquota não superior a 30 o/o (trinta
por cento) da instituída pelo Estado.
Parágrafo único - A cobrança
prevista neste artigo é limitada às
operações ocorridas no território do
Município, mas independente da efetiva arrecadação, pelo Estado, do
impôsto a que se refere o artigo anterior.

§ 5.0 - O impôsto sôbre circulação de mercadorias é não-cumulativo, ab~tendo-se, em cada operação,
nos termos do disposto em lei, o
montante cobrado nas anteriores.
pelo mesmo ou outro Estaão, e não
incidirá sôbre os produtos industrializados destinados ao exterior.
§ 6. 0 O Poder Executivo Estadual isentará do impôsto · sôbre
circulação de mercadorias a venda a
varejo, diretamente ao consumidor.
dos gêneros de primeira necessidade
que especificar, mas não ·poderá estabelecer diferença em função dos
que participam da operação tributada.

Do produto da arrecadação do impôs to a que se refere o
inciso II, do art. 23, 80% (oitenta
por cento) constituirão receita dos
Estados e 20% (vinte por cento) serão, automàticamente, recolhidos a
estabelecimento federal de crédito
para depósito na conta Fundo Estadual de Participação dos Municípios, na forma do disposto em lei
complementar, ficando assegurado.
aos Municpios, o exercício da fiscalização do impôsto, mediante convênio com os Estados.

§

7.0

---

-----------------

§ s.o - O Fundo será distribuído mensalmente aos Municípios, na
proporção do valor das operações
realizadas nos respectivos territórios.
na forma do disposto em lei complementar.

-·----- --·-------·- -- -----

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. lO - Compete aos Municípios o impôsto sôbre a propriedade
predial e territorial urbana .

----------··-·-----------------

Art. 24 - Compete aos Municípios decretar impostos sôbre:
I -

propriedade predial e te1Titorial urbana;
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

II -

serviços de qualquer natureza não compreendidos na
competência tributária da
União ou dos Estados, definidos em lei complementar.

Pertencem aos Municípios:
o produto da arrecadação do .
impâsto a que se refere o art. 22,
n.o m, incidente sôbre os imóveis situados em seu território;

§ 1.o
a)

b)

o produto da arrecadação do
im.pôsto de renda e proventos de
qualquer natureza que, de acôrdo com a lei federal, são obrigados a reter como fontes pagadoras de rendimentos do trabalho e
dos títulos da sua divida pública.

CONSTITOIÇAO DE 1946

I
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EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
Art. 15 - Compete aos Muni-

cípios o impôsto sôbre serviços de
--qualquer natureza não compreendidos na competência tributária da
União e dos Estados.
Parágrafo unico - Lei complementar estabelecerá critérios para
distinguir as atividades a que se refere êste artigo das previstas no artigo 12.

---------------EMENDA CONSTITUCIONAL
N.O 18/65
Art. 20 - serão distribuídos pe-

la União:
I - aos Municípios

PROJETO
II -

-------------------§ 1.0 Pertencem aos Municípios:

a)

o produto da arrecadação do
impôsto a que se refere o artigo 21, n.0 III, incidente sôbre
os imóveis situados em seu
território;
(impôsto sôbre propriedade territorial rural)

b)

o produto da arrecadação do
impôsto de renda e proventos
de qualquer natureza que, de
acôrdo com a lei federal, são
obrigados a reter como fontes
pagadoras de rendimentos do
trabalho e dos títulos da sua
dívida pública;

da localização dos iinóveis, o produto da
arrecadação do ini.pôsto a que
se refere o art. s.o, n.0 I.
(impôsto sôbre propriedade territorial rural)

EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965
I I - aos Estados e aos Municí-

serviços de qualquer natureza não compreendidos na
competência tributária da
União ou dos Estados, definidos em lei complementar.

pios, o produto da arrecadação, na fonte, do impôsto a
que se refere o art. s.o, n.o n,
incidente sôbre a renda das
obrigações de sua dívida pública e sôbre os proventos dos
seus servidores e dos de suas
autarquias.
ümpôsto sôbre a renda e proventos de qualquer natureza)
----------------1-------·--------------- - C)
vinte por cento da arrecadaEMENDA CONSTITUCIONAL
ção do impôsto a que se refere
N.o 18, DE 1965
o art. 23, n.O II, incidente sô. Art. 13 -Compete aos Municíbre as operações realizadas no
~los cobrar o impôsto referido no ar~eu território.
t':_go anterior, com base na legislaça~ estadual a êle relativa, e por
ahquota não superior a 30% (trinta
por cento) da instituída pelo Estado.
Parágrafo único - A cobrança
prevista neste artigo é limitada às
operações ocorridas no território do
Município, mas independente da
~fet~va arrecadação, pelo Estado, do
Imposto a que se refere o artigo an'*erior.

I

L

•
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CONSTITUIÇÃO DE 1967

CONSTITUIÇÃO DE 1946

·-----------------~---·····-··-·----··----·• ......

§ 2.o As autoridades arrecadadoras dos tributos a que se refere
a letra a do parágrafo anterior farão entrega, aos Municípios, das importâncias recebidas que lhes pertencerem, à medida em que forem
sendo arrecadadas, independentemente de ordem das autoridades superiores, em prazo não maior de
trinta dias, a contar da data da arrecadação, sob pena de demissão.

::m

~!

- - - - - ----1-------·------- ...-----------------Art. 26. Do produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 22, n.0 s IV e V, oitenta por
cento constituem receita da União e
o restante distributr-se-á, à razão de
dez por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do Doistrito Federal, e dez por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.

§ 1.0 A aplicação dos Fundos
previstos neste artigo será regulada
por lei, que cometerá ao Tribunal de
Contas da União o cálculo das quotas estaduais e municipais, independentemente de autorização orçamentária ou de qualquer outra formalidade, efetuando-se a entrega
mensalmente, por intermédio dos estabelecimentos oficiais de crédito.
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-----------------:-----------------·EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE í965

Art. 20 - ................... .
Parágrafo único -As autoridades arrecadadoras dos tributos a que
se refere êste artigo farão entrega,
aos Estados e Municípios, das importâncias recebidas correspondentes a êstes impostos, à medida em
que forem sendo arrecadadas, independentemente de ordem das autoridades superiores, em prazo não
maior de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recolhimento dos mesmos tributos, sob pena de demissão _
EMENDA CON·STITUCION AL

N.o 18, DE 1965

Art. 21 - Do produto da arrecadação dos impostos a que se referem o art. 8.0 , n.o II, e o art. 11,
80% (oitenta por cento) constituem
receita da União e o restante distribuir-se-á, à razão de 10% (dez por
cento) ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e 10%
(dez por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios.

·····-

§ 2. 0 As autoridades arrecadadoras dos tributos a que se referem as letras a e c do parágrafo anterior farão entrega aos Municípios
das importâncias recebidas que lhes
pertencerem, à medida em que forem arrecadadas, e independentemente de ordem das autoridades superiores, em prazo não maior de
trinta dias a contar da data da arrecadação, sob pena de demissão.

Art. 25- Do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 21, n.0 IV e V, oitenta por cento constituem receita da União e o
restante distribuir-se-á à razão de
dez por cento ao Fundo de Particípação dos Estados e do Distrito Federal, e dez por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
(renda de proventos de qualquer natureza; produtos industrializados)

(renda e proventos de qualquer
natureza; produtos industrializados)
EIVIENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 21- ...
§ 1.0 A aplicação dos Fundos
previstos neste artigo s·erá regulada por lei complementar, que cometerá ao Tribunal de Contas da União
o cálculo e a autorização do pagamento das quotas a cada entidade
participante, independentemente de
autorização orçamentária ou de
qualquer outra formalidade, efetuando-se a entrega, mensalmente,
através dos estabelecimentos oficiais
de crédito.

A aplicação dos Fundos
previstos neste artigo será regulada
por lei, que cometerá ao Tribunal
de Contas da União o cálculo e a
autorização orçamentária ou de
qualquer outra formalidade, efetuando-se a entrega, mensalmente
através dos estabelecimentos oficiai~
de crédito.

§

1.0
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CONSTITUIÇAO DE 1967

CONSTITUIÇAO DE 1946

Do total recebido nos têrmos do parágrafo anterior, cada entidade participante destinará obrigatOriamente cinqüenta por cento, pelo
menos, ao· seu orçamento de capital.
§ 2.o

3.0 Para efeito do cálculo da
percentagem destinada aoB Fundos
de Participação, exclui-se a parcela
do impôsto de renda e proventos de
qualquer natureza que, nos têrmos
dos arts. 24, § 1.0, e 25, .§ 1.o, letra a
pertence aos Estados e Municípios.
§

·------·-·----····----··----------···-·--··-------

Art. 27. Sem prejuízo do disposto no art. 25, os Estados e Municípios, que celebrarem com a União
convênios destinados a. assegurar a
coordenação dos respectivos programas de investimento e. administração tributária, poderão participar ·de
até dez por cento na arrecadação
efetuada, nos respectivos territórios,
proveniente dos impostos referidos
no art. 22, n.0 s IV e V, excluído o incidente sôbre fumo e bebidas.

I

11
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EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 21 -

...

Do total recebido nos
têrmos do parágrafo anterior, cada
entidade participante destinará obrigatoriamente cinqüenta por cento,
pelo menos, ao seu orçamento de capital.
§ 2.o -

----------··--·------·-· ------·--·-··--

EMEND·A CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 21 - ...
§ s.o Para os efeitos de cálculo de percentagem destinada aos
Fundos de Participação, exclui-se,
do produto da arrecadação do impôsto a que se refere o art. 8.0, n.o II,
a parcela distribuída nos têrmos do
art. 20, n.o II.
EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. 22 -Sem prejuízo .do disposto no artigo 21, os Estados e Municípios que celebrem com a União
convênios destinados a assegurar
ampla e eficiente coordenação dos
programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da politica tributária, poderão
participar de até 10% (dez por cento) da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do
impôsto referido no art. 8.0, n.o II,
incidente sôbre o rendimento das
pessoas físicas, e no art. 11, excluído. o incidente sôbre fumo e bebidas
alcoólicas.
(renda e proventos de qualquer
natureza; produtos industrializados)

•.....

§ 2.o -- Do total recebido nos
têrmos do parágrafo anterior, -cada
entidade participante destinará obrigatoriamente cinqüenta por cento,
pelo menos, ao seu orçamento de
capital.

----··

----------···---·--·----------------

Para efeito do cálculo da
percentagem destinada aos Fundos
de Participação, exclui-se a parcela
do impôsto de renda e proventos de
qualquer natureza que, nos têrm.os
dos artigos 23, § 1.o, e 24, § 1.0, da
letra a, pertence aos Estados e Municípios.
§ 3.o -

Art. 26 - Sem prejuízo do disposto no art. 24, os Estados e Municípios que celebrarem com a União
convênios destinados a assegurar a
coordenação dos respectivos programas de investimento e administração tributária poderão participar de
até 10 por cento na arrecadação efetuada, nos respectivos territórios,
provenientes dos impostos referidos
no art. 21, números IV e V, excluído o .incidente sôbre o fu1no e bebidas.
(rendas e proventos de qualquer
natureza; produtos industrializados>
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CONSTITUIÇAO DE 1946

- - - - - - - - - - - - - - - ------Art. 28. A União distribuirá aos
Estados, Distrito Federal e Municípios:
I -quarenta por cento da arrecadação do impôsto a que se
refere o art. 22, n.0 VIII;
II -

sessenta por cento da arrecadação do im.pôsto a que se refere o art. 22, n.o IX;

I I I - noventa por cento da arre-

cadação do impôsto a que se
refere o art. 22, n.o X.
---·-·-·-----------------------

Parágrafo único. A distribuição
será feita nos têrmos da lei federal,
que poderá dispor sôbre a forma e os
fins de aplicação dos recursos distribuídos, obedecido o seguinte critério:
a)

nos casos dos itens I e II, proporcional à superfície, população, produção e consumo, adicionando-se, quando couber, no
tocante ao n.o II, quota compensatória da área inundada pelos
reservatórios;

b)

no caso do item III, proporcional à produção.

~- -~ ·~- 1_

~~

---
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EMENDA CONSTITUCIONAL
N.o 18, DE 1965

Art. 23 - Do produto da arrecadação do impôsto a que se refere
o art. 16 serão distribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 60% (sessenta por cento)
do que incidir sôbre operações relativas a combustíveis, lubrificantes e
energia elétrica, e 90% (noventa por
cento) do que incidir sôbre operações relativas a minerais do Pais.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N .o 18, DE 1965

Art. 23- ...
Parágrafo único - A distribuição prevista neste artigo será regulada em resolução do Senado Federal, nos têrmos do disposto em lei
complementar, proporcionalmente à
superfície e à população das entidades beneficiadas e à produção e ao
consumo, nos respectivos territórios,
dos produtos a que se refere o impôsto.
• Casos em que é permitida a
legislação estadual supletiva ou completiva.

PROJETO

Art. 27 - A União distribuirá
aos Estados, ao Distrito Federal e
Municípios:
I - quarenta por cento da arre-

cadação do impôsto a que se
refere o art. 21, n.o VIII;
I I - noventa por cento da arreca-

dação do impôsto a que se
refere o art. 21, n.0 X.
(operações relativas a minerais
do País)

Parágrafo único
A distribuição será proporcional à superfície,
população, produção e consumo, nos
têrmos da lei federal, que poderá dispor sôbre a forma e os fins da aplicação dos recursos distribuídos .

>'
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EMENDAS APRESENTADAS

AO

TíTULO I

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL
CAPíTULOS I a V

Artigos 1.0 a 27 .

DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Sub-Relator:
Relator-Geral:
OBS:

1 ..

AP RJ PJ -

DEPUTADO OLIVEIRA BRITO
SENADOR ANTONIO CARLOS

APROVADA
RE.TEITADA
PREJUDICADA
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Preâmbulo
N.0 1/1

Ao Preâmbulo - Redija-se:
"'Nós, os representantes do povo
brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Congresso Nacional, para organizar um regime democrático, decretan1os e
promulgamos a seguinte

PJ·) em face do parecer fa v orá-·
vel à emenda n.o 550.

CONSTITUICAO DOS ESTADOS
UNIDO-S DO BRASIL"
a)

Oscar Corrêa
N.O 131/1

Onde se lê:
"Nós, os representantes do povo
brasileiro'' até "Constituição do
Brasil",

leia-se:

RJ.

"'A Mesa do Congresso Nacional
promulga a seguinte emenda
constitucional.,
a) Nelson Carneiro
N.O 217/1

Dê-se ao Preâmbulo a seguinte re-

dação:

"Os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso
Nacional, sob a proteção de Deus,
decretam, e as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal promulgam a seguinte
CONSTITUIÇAO DO BRASIL."
a) Vasconcelos Tôrres

RJ.

N.0 472

Ao Preâmbulo
Onde se diz "Constituição do
Brasil", diga-se: "Constituição da
República do Brasil."
a) Josaphat :Marinho

PJ., em face do parecer favorável à emenda n.o 550.

N. 0 550
No Preâmbulo, leia-se:

··o

Congresso Nacional, sob a
proteção de Deus, promulga a

seguinte''

a) Filinto Müller

p

A ·
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PJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

PJ.

RJ.

AP.

AP.
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N.0 605

No Preâmbulo, onde se lê:
"CONSTITUIÇÃO DO BRASIL"
Leia-se:
"CONSTITUIÇÃO DA REPúBLI-

PJ., em face do parecer favorável à emenda n.o 550.

CA DO BRASIL.''

a) Arnaldo Nogueira
N.0 682

Dê-se ao Preâmbulo do projeto a
seguinte redação:
"Nós, os representantes do povo
brasileiro, reunidos, extraordinàriamente, em Congresso Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, decretamos e
promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLI-

PJ., em face do parecer favorável à emenda n.o 550 .

CA DO BRASIL.''

a) Vivaldo Lima
N.0 805/A

Preâmbulo, redija-se assim:
"Nós, os representantes do povo
brasileiro, invocando a proteção
de Deus, reunidos para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte:''
a) Adolpho Oliveira

PJ., em face do parecer favorável à emenda n.o 550.

N. 0 838/1

Preâmbulo:
"O Congresso Nacional, sob a
proteção de Deus, promulga a
seguinte."
a) Eurico Rezende
MODIFICAR TíTULO
N.0 792/2
Altere-se o Título I pelo seguinte:
"TíTULO I - Do Brasil, seu Go-

RJ.

RJ.

vêrno, Território e Símbolos.''
a) Filinto Müller
ARTIGO 1.o, "CAPUT"

N.0 66 .

Suprima-se a vírgula existente
entre as palavras união e indissolúvel, no art. 1.0
a). Manoel Villaça

RJ.
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PJ.

RJ.

PJ.

PJ.

PJ.

~--

PARECER DA COMISSÃO MISTA

AP. EM PARTE, quanto às expressões "invocando a proteção de
Deus" e "Decreta".

RJ.

PJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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ARTIGO 1.0 , § 2.0
N.O 1/2
Art. 1.0, § 2.o - Redija-se:

"São símbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo e as armas,
vigorantes na da ta da promulgação desta Constituição. ''
a)

PARECER DO SUB-RELATOR

AP. EM PARTE, quanto à expressão "são símbolos nacionais a
bandeira e o hino vigorantes na da ta
da promulgação desta Constituição".

Oscar Corrêa
N.o 291/1

Art.

1.0 ,

§

2.

0

Substituir pelo art. 195 da Constituição de 1946:
"São símbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo e as armas
vigorantes na data da promulgação desta Constituição,"
e acrescente-se o parágrafo único
do art. 195, redigindo-se, em continuação, do seguinte modo:
" ... podendo os Estados e Municípios ter símbolos próprios . "
a) José Humberto

PJ., em virtude do acolhimento
das emendas n.os 1/2, 313 e 607.

N. 313

Artigo 1.
Dê-se ao § 2.0 do art. t.o a seguinte redação:
"§ 2.o- São símbolos nacionais:
o hino, a bandeira e outros estabelecidos em lei."
a) Wilson Gonçalves
0

AP. EM PARTE, quanto à expressão "e outros estabelecidos em
lei".

N.O 607

o § 2.o do art. t.o do projeto terá a seguinte redação:
"§ 2.o- São símbolos nacionais
a bandeira, o hino, o sêlo e as
armas vigorantes na data da
promulgação desta Constituição.
A lei federal regularã o uso dos
símbolos nacionais. os Estados,
os Municípios e o Distrito Federal podem ter símbolos próprios."
a) Arnaldo Nogueira

AP. EM PARTE, quanto à expressão "A lei federal regulará o
uso dos símbolos nacionais. Os Estados e o Distrito Federal poderão
ter símbolos próprios".

-·

'"·p,;

â.
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AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

:PJ.

PJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

.AP. EM PARTE

AP. EM PARTE
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N.o 805/B
Ao art. 1.o, § 2.o

Redija-se assim:
"§ 2.o São símbolos nacionais
a bandeira, o hino, o sêlo e as
armas vigorantes na data da
promulgação desta Constituição,
ressalvadas as modificações que
sofrerá a bandeira, quando alterado o número de Estados que
compõem a Federação. "
a) Adolpho Oliveira

PJ .. em face do acolhimento
das eméndas n.()s 1/2 e 607.

N.o 839/15

o § 2.o do art. t.o passa a ter a
seguinte redação:
"§ 2.o A bandeira, o hino, o
escudo e as armas nacionais,
simbolizando a unidade da Pátria, são de uso comum e obri~ ·
gatório, que a lei regulará. ''
a) Eurico Rezendt

RJ.

ARTIGO t.o (ACRESCENTA
PARAGRAFO)
N.0 1/3

Acrescente-se ao art. o § 3.o:
"§ 3.o- Os Estados e os Municipios podem ter símbolos pró-

PJ., em face do acolhimento
das emendas ns. 1/2, 313 e 607.

prios."

a) Oscar Corrêa
ARTIGO 3.0

N.O l/4

Ao art. 3.0 - Mantenha-se aredação dos arts. 2.0 e 3.o da atual
Constituição de 1946, ao invés da
proposta no projeto.
a) Oscar Passos

RJ.

N. 0 343

Art. 3.0
Substitua-se pelos arts. 2.o e 3 o
da atual Constituição.
a) Rui Palmeira

d

.j

RJ.

11!1111
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PJ.

RJ.

PJ.

PJ.

PJ.

RJ.

RJ.

RJ-

·RJ.
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N. 623

Artigo 3. 0
Dê-se ao artigo a seguinte redação:
"Art. 3 .o - Os Estados podem
incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante
decisão das respectivas Assembléias Legislativas, ratificada
em plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional, em
lei especial a ser votada com o
quorum fixado no artigo 52.
Parágrafo único - A criação de
Territórios, a sua constituição
em Estados, a sua subdivisão em
novos Territórios ou a sua reintegração nos Estados de que tenham sido desmembrados, far-se-á mediante lei especial, votada· por maioria absoluta dos
·membros das duas Casas do
Congresso, com prévia audiência
do Conselho de Segurança Nacional."
a) Cattete Pinheiro

I

RJ.

lt.\

i.i:'

·i.1
I"'
.::~c

ARTIGO 4.o, "CAPUT"
N.0 315
Artigo 4.o

Dê-se ao artigo a seguinte re-dação:
"Art. 4.0 - São bens da União:
I - a porção de terras devolutas
indispensável à defesa naclonai;
II - os lagos e quaisquer correntes-d'água em terrenos de
seu domínio ou que banhem
mais de um Estado, sirvam
de limite com outros países
ou se estendam a território
estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;
I I I - a plataforma continental· e
'
1V - os que atualmente lhe pertencem."
a) Eurico Rezende

~

AP.
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ARTIGO 4.0, INCISO I
N.0 1/5

Redija-se o n.o I do art. 4.o:
"'I - A porção de terras devolutas

indispensável à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolvimento econômico."
a) Oscar Corrêa

RJ.

ARTIGO 4. 0 , INCISO III
N.o 367
No art. 4.0 n.o III, onde se diz:

"plataforma continental",
diga-se:
"piataforma submarina".
a) Paulo Sarasate

RJ.

N.O 839/12
CAPíTULO I
Substitua-se, no art. 3.0, III, a

TíTULO I -

a expressão "plataforma continental" por "plataforma submarina".
a) Eurico Rezende .

RJ.

ARTIGO 4.0 , INCISO IV
N.o 805/C
Ao art. 4.o
Suprima-se o inciso IV, a ser subs-

PJ., em razão do parecer sôbre a emenda 843/1.

tituído pelo seguinte:
"IV - as ilhas e rochedos oceânicos.''
a) Adolpho Oliveira

ARTIGO 4.0 , (ACRESCE
PARAGRAFO)
N.O 629
TíTULO I - Da Organização Nacional - CAPíTULO I - Disposições

Preliminares.

Art. 4.0

Acrescente-se o parágrafo seguinte:
~'Parágrafo único Considerar-se-ão devolutas as terras, sem
uso público e sem domínio privado, situadas em ilhas marítimas ou fluviais que se tenham
transformado ou venham a se
transformar em Municípios, excetuadas as faixas correspondentes aos terrenos de marinha
e as indispensáveis à defesa nacional, na conformidade da lei
ordinária. "
·
a) Celso Amaral

~

RJ.

I
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RJ.

RJ.

RJ.

AP.

RJ.

RJ.

PJ.

PJ.

RJ.

Rl.
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ARTIGO 4.0 , {ACRESCE INCISO)
N.o 826

o art. 4.o do Projeto de constituição fica acrescido de um i tem
que terá a seguinte redação:
~ Art. 4.0
4

-

.....•....•...•••.•

I -:--- ........................ .
I I - ........................ .

m- ........................ .
IV-·························
V -As terras que integram o

AP. EM PARTE, ficando o item
cmn a seguinte redação: "As terras
ocupadas pelos silvícolas''.

44

Patrimônio Indígena", como
tais conceituadas as que estejam sendo ocupadas pelos silví-

eolas. ''
a)

Wilson Gonçalves

ARTIGO 6. 0 , § 1.0
N.O l/6
Redija-se o § 1.0 do art. 6.o:

"Salvo as exceções previstas
nesta Constituição, é vedado a
qualquer dos podêres delegar
atribuições; e o cidadão investido na função de um dêles não
poderá exercer a de outro."
a) Oscar Corrêa

AP.

N.0 601/1

.Substitua-se o disposto no ~ 1.0
do art. 6.0 pela redação dos § § 1.o e
2.0 do art. 36 da Constituição.
a) Leão Sampaio

RJ.

ARTIGO 6. 0 • ~ 2.o
N.O l/7
Acrescente-se ao § 2.o do art. 6.o:

.. . . . provendo às despesas ocor-

RJ .

rentes.''
a}

Oscar Corrêa
N.O 449

Ao art. 6.

0

,

§

2.0, do Capítulo I

Transfira-se o dispositivo acima
para o Capítulo II, do Título I.
a) Josaphat Marinho

AP.
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N.0 781/1
Redaclonal: No art. 6.0, § 2.0 ,
·onde está "acôrdos", es~reva-se:
"'convênios".
a) Ulisses Guimarães
ARTIGO 7 .o, "CAPUT"
N.O 1/8
Art. 7.o - Manter a redação do
artigo 4.o da Constituição de 1946.

PARECER· DO SUB-RELATOR

AP.

PJ·

a) Oscar Corrêa
N. 0 87
No final do art. 7.o, onde se lê:

"de que participe.",
leia-se:
"de que a União participe.",
ou
"de que o Brasil participe."
a) Adalberto Sena

PJ., em razão do parecer à
emenda n.o 839/13.

N.0 130/1

TíTULO I - D'a Organização Nacional
Redija-se assim o art. 7.o:
"O Brasil só recorrerá à guerra,
se não couber ou se malograr o
recurso ao arbitramento ou aos
meios pacíficos ~e solução do
conflito, inclusive os regulados
por órgão internacional de segurança, de que participe; e em
caso nenhum se empenhará em
guerra de conquista, direta ou
indiretamente, por si ou ern
aliança com outro Estado . "
a) Nelson Carneiro

PJ., em razão do parecer à
emenda n.o 839/13.

N.0 311

Artigo 7.o
Suprimam-se as seguintes expressões, in fine:
"com a cooperação dos organismos internacionais de que participe.''
a) Eurico Rezende

PJ., · em razão do
emenda n.o 839/13 .

parecer à

~

IL..
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N.O 366

Dê-se a seguinte redação ao art. 7.0 :
"Art. 7.o - o Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se
malograr o recurso ao arbitramento ou aos meios pacíficos de
solução dos conflitos, estabelecidos pelo direi to i:n·ternacional;
e em caso nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou
em aliança com outro Estado."
a) Paulo Sarasate

PJ, em razão do parecer à emenda n.o 839/13.

N.O 527

No art. 7.o
Incluam-se os vocábulos "o Brasil" antes do verbo "participe''.
a) Filinto Milller

PJ, em razão do parecer à en1enda n.o 839/13.

N.0 774

Redija-se da seguinte forma o
artigo 7.0 :
"Art. - Os conflitos internacionais deverão ser solvidos por
negociações diretas, arbitragem
e outros meios pacíficos, com a
cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe.''
a) Agnaldo Costa

PJ, em razão do parecer à emenda n.o 839/13.

N.O 781/2

No art. 7.o, após, in fine, "internacionais de qu~ participe", escreva-se: "internacionais de que o Brasil participe".
a) Ulisses Guimarães

PJ, em razão do parecer à e1nenda n.0 889/13.

N.0 805/D

Ao art. 7.o
Redija-se assim:
"Art. 7 .o - O Brasil só recorrerá à guerra se não couber, ou
se malograr o arbitramento ou
falharem os meios pacíficos de
solução do conflito, regulados
por órgão internacional de segurança de que participe.
Parágrafo único - Em nenhum
caso o Brasil participará de guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança
com outro Pais."
a) Adolpho Oliveira

PJ, em razão do parecer à emenda n.o 839/13 .

I

m

L

111
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N.0 838/2

Art.

7.0

Incluam-se os vocábulos "O Brasil" antes do verbo "participe''.
a) Eurico Rezende

o

PJ, em razão do parecer à emenda n.o 839/13.

N.O 839/13

art. 7.o passa a ter a seguinte redação:
"Art. 7.o - O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se
malograr o recurso a negociações diretas, ao arbitramento ou
aos meios pacíficos de solução
ddios itconflitos, eistabelecidos pelo
re o internac ona1; e em caso
nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança
com outro Estado."
a) EUrico Rezende

AP.

ARTIGO 7.o PARAGRAFO úNICO
N.<> 878
O parágrafo único do artigo 7.o

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 7.0 - .................. .
Parãgrafo único - Em caso algum o Brasil se empenhará em
guerra de conquista, direta ou
indiretamente, por si ou em aliança com outro Estado."
a) Amaral Netto

PJ, em razão do parecer à emenda n.o 839/13.

CAPíTULO I, ACRESCE ARTIGO
N.0 589

Acrescente-se o artigo abaixo no
Título I, Capítulo I - Da Organização Nacional.
"Art. - O Estado estimularã a
participação das entidades culturais, econômicas, profissionais
e sindicais, nos objetivos fundamentais de sua organização e
desenvolvimento.''
a) Guilherme Machado
ARTIGO 8.o, INCISO TII
N.o 1/9
Redija-se o n.0 III do art. s.o:

''m - decretar, prorrogar e sus-

AP.

RJ.

pender o estado de sítio. ''
a) Oscar Corrêa

I
4

L
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RJ.

AP.

AP.

PJ.

. RJ.

AP.

AP.

RJ.

RJ.
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ARTIGO 8.0, INCISO IV
N.O 1/10

Redija-se o n.o IV do art. 8.0 :
.,IV - organizar as Fôrças Armadas e prover à segurança
nacional.''
a) Oscar Corrêa

RJ .

ARTIGO 8.0 , INCISO V
N.O 1/11
Redija-se o n.o V do art. 8.0:

uv -permitir que fôrças estrangei-

ras transitem pelo território
nacional, ou, por motivo de
guerra, n ê 1 e permaneÇam
temporàriamente."
a) Oscar Corrêa

PJ., em razão do parecer sôbre
a emenda n.0 843/1.

N.O 56/1
Os itens V, do art. 8.0, Capítulo
li, e n e XI do art. 81, Seção II, do
capitulo VII, passam a ter a seguin-

. . -·l·
·u.
~"·'··
I'·

,

te redação:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra,
nêle permaneçam temporàriamente."
a) Amaral Netto

PJ., em razão do parecer sôbre
a emenda n.0 843/1.

~-

N.0 130/2
TíTULO I - CAPíTULO II -

Da

Competência da União
Art. 8.0 , v
Redija-se assim:
"permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, por motivo de guerra
nêle permaneçam temporàrtS,.:
mente."
a) Nelson carneiro

PI., em razão do parecer sôbre

a emenda n.0 843/1.

N.O 291/2
O art.
item V, terá redação
igual ao item V do art. 4.o da cons-

8.0 ,

tituição de 1946:
"Permitir. que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou, por motivo de guerra
nêle permaneçam temporària~
mente."

PJ., em razão do parecer sôbre

a emenda n.0 843/1.

a) José Humberto

aJ.
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PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.
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N.O 428/1

Ao art. 8.0 , inciso V
Leia-se:
"V - permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, por motivo de
guerra, nêle permaneçam temporàriamente. "
a) Aurélio Vianna

PJ., em razão do parecer sôbre
a emenda n. 0 843/1.

N.0 477
item V

Ao art. s.o,
Substitua-se a redação do projeto pela seguinte:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriam.ente."
a) Oscar Passos

PJ., em razão do parecer sôbre

a emenda n.o 843/1.

N.0 713/1

Redija-se, assim o n.o VI do art. 8 .O:
"permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamen te."
a) Getúlio Moura

PJ., em razão do parecer sôbre

a emenda n.o 848/1.

N.0 791/1

Redija-se o art. s.o, item v:
"Art. 8.0 - Compete à União:
V -

a)

PJ., em razão do parecer sôbre

a emenda n.o 843/1.

permit~ que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, por motivo
de guerra, nêle permaneçam
temporàriamente."
Mário Cov~s

N.0 843/1

Art. a.o, V
Redija-se:

"Art. a.o - .................. .
V - permitir que fôrças estran-

AP., retirando-se a expressão
"complementar".

geiras transitem pelo território
nacional ou nêle permaneçam
temporAriamente nos casos previstos em lei complementar. "
a) Wllson Gonçalves

I
I

I
4

in=
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PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

RJ.

AP.

AP.
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N.0 805/E

Ao art. 8.0, inciso V
Redija-se assim (vide art. 46, II,
e art. 81, XI)~
-uv -permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, em caso de
guerra, n ê 1 e permaneçam
temporàriamente;''
a) Adolpho Oliveira

PJ., em virtude do parecer sôbre
a emenda n.0 843/2.

ARTIGO 8.0 , INCISO VI
N.O 312
Artigo 8.0
Dê-se ao item VI a seguinte re-

dação:

AP.

autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio de material bélico. ''
a) Wilson Gonçalves
uVI -

ARTIGO 8.0 , INCISO Vil
N.O 1/12
Redija-se o n.o VII do art. s.o:

-~·~rL:~.
'!

:

'1'-:::•r·

·p.·
....... ~-·~·

-

organizar e manter a policia federal, com a finalidade de prover aos serviços de
policia maritima, aérea e de
fronteiras, bem como à defesa da segurança nacional
e aos interêsses da União.''
a) Oscar Corrêa

~·vn

PJ., em virtude do parecer sôbre
a emenda n.o 843/2.

N. 805/F

Ao art. 8.0 , inciso VII

Redija-se assim.:
.j'Vll- organizar e manter a polícia federal, com a finalidade de prover:
a)
os serviços de policia maritima,
aérea e de fronteiras;
b)
a repressão ao contrabando e ao
tráfico de entorpecentes;
c) a apuração de infrações penais
em detrimento de bens, serviços
ou interêsses da União, ou cuja
prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme, definidas em lei;
d)
a censura de diversões públicas.''
a) Adolpho Oliveira

AP. EM PARTE, quanto às expressões "a repressão ao trâfico de
entorpecentes".
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PJ.

AP.

AP.

PJ.

PJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE
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N.O 843/2

.Art. 8.0, VII

Redija-se:
"Art. s.o - .................... .
VII- organizar e manter a polícia federal com a finalidade
de prover:
aJ os serviços de polícia marítima,
aérea e de fronteiras;
b)
a apuração de infrações penais
contra a segurança nacional, a
ordem política e social, ou em
detrimento de bens, serviços e
interêsses da União, assim como
de outras infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei complementar;
c) a censura de diversões públicas."
a)
Wilson Gonçalves

s.o INC'ISO VII,
ALtNEA "B"
N.0 452
Ao art. s.o, vn, ''b"

AP. EM PARTE, excluindo-se a
expressão ''complementar".

ARTIGO

Depois da palavra "lei", acrescente-se: "complementar".
a) Josaphat Marinho

PJ., em virtude do parecer sôbre
a emenda n.o 843/2.

.ARTIGO s.o, INCISO VII•
.ÃLíNEA ''C''
N.O 741
TlTULO I - Da Organização Na-

clonai

CAPITULO II ~ Da Competência da
União.
A letra c do item VII do art. s.o
passa a ter a seguinte redação:
"c) a censura de diversões públicas no !Distrito Federal e territórios. "
a) Dias Menezes
ARTIGO

PJ., em virtude do parecer sôbre a emenda 843/2.

s.o, INCISO XI
N.0 189

Acrescente-se, ao ntanero XI do

art. 8.0 , a expressão:
'
••e o Correio Aéreo Nacional''.
a) Vasconcelos Tôrres

.AP.

.
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AP.

PJ.

PJ.

PJ.

RJ.

AP.

AP.

EM PARTE
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N. 0 226
O inciso XI do art.

s.o terá a
segudnte redação:
"Manter o serviço postal e telegráfico."
a) Vasconcelos Tôrres

RJ.

ARTIGO 8.0 , INCISO XII
N.O 286/1

Redija-se ass1m o item XII do
art. s.o:
"XII - organizar defesa permanente contra calamidades
públicas, especialmente a sêca e as inundações, e estabelecer planos espectais destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas
do País."
a) Paulo Sarasate

AP. EM PARTE, quanto à frase:
"especialmente a sêca e as inundações''.

N.0 430

Ao art. s.o
"Compete à União:

I - ..........................
I I - ......................... .
XII - organizar defesa permanen-

RJ.

te contra as calamidades públicas, especialmente o desemprêgo, as sêcas e inundaçoes;"
a) Aurélio Vianna
Art. s.o

N. 0 598

S~bstitua-se pela que se segue a
redaçao do inciso XII:
"Organizar a defesa permanente
contra as endemias rurais as calamidades públicas, e~pecial
men te entre estas as sê c as e
inundações.''
aJ Leão Sampaio

AP: EM PARTE, quanto à frase:
organiZar a defesa permanente contra as endemias rurais e as calamidades Públicas".

,,

ARTIGO 8.0 , INCISO XIII
N. 0 459

Ao art. 8.0 , XIII
Depois da palavra "estabelecer".
acrescentar: "em lei".
a) Josaphat Marinho

PJ., em face da emenda n.o 453.
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RJ.

AP. EM PARTE, quanto à frase:
''especialmente a sêca e as in :..lndações e estabelecer."

RJ.

RJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

PJ.

PJ.
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ARTIGO 8.0 , INCISO XIV,
ALíNEA "A''
N.O 791/2
Dê-se à letra a do n.o XIV do

art. a.o a seguinte redação:
"Art. s.o - Compete à União:

......................................
explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomunicação em qualquer parte do território nacional,
salvo o serviço telefônico
urbano."
a) Mãrio Covas

XIV -

RJ.

N.0 655/2
A letra a do item XIV do art. a.o
Projeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:
"a) os serviços de telégrafo internacional, radiocomunicação, radiodifusão e telefones internaclonais."
a) Nicolau Tuma

do

A-RTIGO 8.ú, INCISO XIV.
ALíNEA "B"
N.O 328
0
Ao art. 8. • lnclSo XIV, item "b''
"bl

os serviços e instalações de
energia 1elétrica de qualquer
natureza.''
a) Filinto Müller

RJ .

PJ., em face do parecer sôbre
as emendas n.<>s 529, 1/16, 654,
805/1, 843/4, 61, 453

e 521/3.

N.0 529
XIV, letra "b"

Art. 8.0 , n.0
Substitua-se pelo seguinte:
"Os serviços e instalações de
energia elétrica de qualquer origem ou natureza."
a) Filinto Müller

AP. EM PARTE, quanto à frase:
"A energia elétrica de qualquer ori-

gem ou natureza.''
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RJ.

RJ.

PJ.

PJ.
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AP. EM PARTE
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~
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N. 0 838/3
Art. 8.0 , n. 0 XIV, letra "b"
Substitua-se pelo seguinte:
"Os serviços e instalações de
energia elétrica de qualquer origem ou natureza.''
a) Eurico Rezende
ARTIGO s.o, INCISO XVI,
ALíNEA ''A''
N.O 1/13
Redija-se a letra a do n. 0 XVI
do art. 8.0:
"XVI - a) a aplicação da Consti-

a)

tuição e a execução
serviços federais."
Oscar Corrêa

PJ., em face do parecer sôbre as
emendas ns. 529, 1/16, 654, 805/i,
843/4, 61, 453 e 521/3.

RJ.

dos

.ARTIGO 8.0 , INCISO XVI~
ALíNEA "C"
N.0 1/14
Acrescentar ao n.0 XVI, letra c,

AP.

depois de "seguro'':
previdência social".
a.) Oscar Passos
•• w •

•

1\f.O 70/1

Acrescentar ao art. 8.0 , n.0 XVI,
letra "c'', a expres'são:
"de planej amento urbanístico e
de administração municipal.''
al Guido Mondin
N.O 781/3

Ao art. s.o, XVI, letra c, acrescente-se: "e de previdência social".
a) Ulisses Guimarães
N.O 861
Redija-se assim o art. s.o, número XVI, letra c:
"c) normas gerais de direito financeiro ; de seguro e previdência
social; de defesa e proteção da
.saúde; de regime penitenciário;
de planejamento integrado regional."
a) Eurico Rezende

RJ.

PJ., em razão do parecer dado às
emendas n.os 529, 1/16, 654, 805/i,
843/4, 61, 453 e 521/3.

AP. EM PARTE, quanto à frase:
"de planejamento integrado regional" .

·~·
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PJ.

RJ.

RJ.

RJ.

AP.

AP.

RJ .

RJ.

. PJ.

RJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE
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ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,
ALíNEA "G"
w.o 428/2
Ao art. 8.0 , inciso XVI, letra "g•'

PARECER DO SUE-RELATOR.

AP.

Leia-se:
"i) requisições civis e militares em
tempo de guerra."
a; Aurélio Vianna
N.O 781/4

Ao art. 8.o, XVI, letra g, acrescente-se: "em tempo de guerra".
a) Ulisses Guimarães
N.O 805/G
Ao art. s.o, inciso XVI
Redi}a-se assim a alínea g:
"g> requisições civis e militares em
tempo de guerra;,,
a) Adolpho Oliveira

RJ .

RJ ·

ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,
ALíNEA "H"
w.o 1/15
Redigir as letras h e i do n.o XVI

do art. 8.0 :
•'h)
i)

RJ.

recursos do subsolo, mineração,
metalurgia, águas e energia elétrica, ,florestas, caça e pesca;
telecomunicações;"
a)

Oscar Corrêa

ARTIGO 8.0, INCISO XVI,

ALíNEA "I"
N.O 533
0
Ao art. 8. , n.o XVI, letra. "i"
Incluir o vocábulo "saneamento".
depois de "águas".
a) Filinto Müller

RJ.

N.0 838/4 .

Art. 8. n. XVI, letra "i''
Incluir o vocábulo "saneamento''
depois de "água".
'
a) Eurico Rezende
0,

0

RJ .

101
PARECER DO RELATOR GERAL

PARECER DA

AP.

AP.

RJ.

AP.

RJ.

PJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

CO~SSÃO
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ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,
ALÍNEA "J"
N.O 1/16
Redijam-se as letras j e k do
n.o XVI, do art. 8.o numa só letra:
"j)

política de crédito; câmbio, comércio exterior e interestadual."
a) Oscar Corrêa

ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,
ALíNEA "K"
W.0 781/5
Ao art. s.o, XVI, letra "k"

PARECER

no

SUB-RELATOR

AP. EM PARTE, para constituir
o texto da letra k do item XVI do
artigo 8.0 , com o acréscimo da expressão: ''e transferência de valôres
para fora do País'~~ contida no projeto.

RJ.

Onde está "estabelecimentos",
diga-se "instituições".
a) Ulisses Guimarães
ARTIGO 8.0, INCISO XVI.
ALíNEA ''M"
N.0 1/17

Redijam-se as letras m e n do

n.0 XVI, do art. 8.o:

"m) nacionalidade, cidadania, emi-

n)

gração e imigração, entrada,
naturalização, extradição e expulsão de estrangeiros;
incorporação dos silvícolas à
comunhão nacional.''
a) Oscar Corrêa

RJ.

N.0 654

A letra m do item XIV do art. 8.0
do Projeto de Constituição passa a
ter a seguinte redação:
"Regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial e terrestre; tráfego e trânsito nas
vias terrestres. ''
a) Nicolau Tum a

AP ·

N.0 781/6
Art. 8.0, XVI, letra "m"

Onde está "tráfego nas vias terrestres", diga-se "tráfego interestadual".
a) Ulisses Guimarães

PJ., em face do parecer dado às
emendas n.Os 529,, l/16. 654, 805/i,
843/4, 61, 453 e 52~/3.
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RJ.

RJ.

AP.

AP.

PJ.

RJ.

-

104

EMENDAS AO PROJETO

PARECER DO SUB-RELATOR

ARTIGO 8.o, INCISO XVI,
ALíNEA ''P''
N.O 75
Dê-se à letra p do inciso XVI do
artigo s.o do Projeto a seguinte re-

dação:
"p) diretrizes e bases da educação
nacional, assegurada a igualdade de direitos para o acesso em
cargos públicos de magistério
aos diplomados por estabelecimentos oficiais e particulares
reconhecidos; normàs gerais sôbre desportos. "
a) Guldo Mondin

RJ.

ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,
ALíNEA "Q''

N.O 781/8
Ao art. 8.0 , XVI, q, acrescentar:

"atividades liberais, técnico-cien tificas e profissionais''.
a) misses Guimarães

s.o,

ARTIGO

RJ.

INCISO XVI,

ALíNEA "U"
N.O 31

-~ '"'\
t /L''

t5:t.;

~

Da Competência da

CAPíTULo II -

União

"Art. 8.0

Compete à União:

-

................................
I

I

I

I

I

I

e

I

e

I

e

e

•

e

e

e

e

I

e

I

e

e

e

e

e

I

I

I

I

I

e

e

RJ.

XVI- Legislar sôbre:

................................
I

I

e

I

I

I

I

e

I

•

I

•

e

I

I

I

I

e

u) organização -

trução.',

I

I

•

e

I

I

I

I

I

I

e

I

I

I

ejetivos, ins-

Suprima-se o têrmo '~eteti1JOsn.
a) Guido Mondln
N.0 76/A

Dê-se ao art. s.o, XVI, letra u, a
seguinte redação:
"u) organização básica, instrução
militar, justiça e garantias gerais das Polícias Estaduais, Territoriais e do Distrito Federal e
condições de seu emprêgo e
convocação pelo Govêrno Federal."
a> Grudo Mondin

RJ.
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N.O 415/1

Dê-se a seguinte redação à letra u, item XVI, do artigo 8.0 , e ao
parágrafo 4.o do artigo 13:
Artigo 8.0 , item XVI
''u)
organização, efetivos, instrução,
justiça e garantias das Polícias
Militares e condições gerais de
sua convocação, inclusive mobilização, bem como organização,
efetivos e instrução das Guardas-Civis . ''
a) Cantídio Sampaio

RJ

ARTIGO 8.0 , PARÁGRAFO úNICO
N.O 428/3
Parágrafo único - A competên-

cia da União não exclui a dos Estados, para legislar sôbre as matérias
do item XII e das letras c, d, e, o e t
do item XVI, respeitada a lei federal.,.
a) Aurélio Vianna

RJ.

N.O 781/7

Ao parágrafo único do art. 8.0 •
acrescente-se: m.
a) Ulisses Guimarães

RJ.

ARTIGO 8.0, ACRESCER INCISO
N.O 231
Art. 8.0

Onde convier:
Inciso ...
~·um por cento para os planos de
recuperação e saneamento da
Baixada Fluminense, como tal
definida em lei. ''
·
Inciso ...
"Um por cento para os planos de
·aproveitamento hidroelétrico e
irrigação do Vale do Rio Paraíba do Sul."
a)
Vasconcelos Tôrres

N.O 628/1
Acrescentar ao artigo s.o o inciso seguinte:
"XIV -- elaborar e executar planos
de ocupação, valorização e
desenvolvimento das regiões geo-econômicas menos desenvolvidas do País.''
Renumerar o atual inciso XIV
para XV, e assim sucessivamente.
a) Ca ttete Pinheiro

RJ.

AP. EM P..c:\RTE, quanto à expressão: "organizar e executar planos de ocupação e desenvolvimento
das regiões menos desenvolvidas do
País".

-

•
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

AP. EM PARTE

PARECER DA COMISSÃO MISTA

RJ.

RJ.

AP. EM PARTE, quanto às expressões: "tráfego e trânsito nas vias
terrestres".

RJ.

AP. EM PARTE, quanto à expressão: ''e executar planos de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do País".
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655/1

Acrescente-se nôvo item, entre
os itens XI e xn do art. s.o do Projeto de Constituição, nos seguintes
tênnos:
"explorar e manter o serviço telegráfico interno e o serviço de
telefones interestaduais."
a) Nicolau Tum a

RJ.

N.O 805/4

Ao art. 8.
Acrescente-se o seguinte inciso:
" ... - exercer, sob regime de
monopólio, a pesquisa, extração
e industrialização do petróleo e.
dos minerais atômicos;"
a)
Adolpho Oliveira

AP.

N.O 839/14
Acrescente ao art. 8.0 o seguinte inciso, que passa a ser o de número I:
"fixar os limites do território naeional, inclusive regular, por lei
ou ato do Poder Executivo, o espaço aéreo e a extensão das
ãguas territoriais, das zonas contígua e de pesca e da plataforma submarina."
a)
Eurico Rezende

RJ.

0

~.o

860

No art. 8.0, acrescentar o inciso
XIV, renumerando os seguintes:
"XIV- estabelecer e executar planos de ocupação, valoriza<}ão e desenvolvimento das
regiões geo-econômlcas menos desenvolvidas do Pais."
a) Eurico Rezende

RJ .

ARTIGO 8.0, ACRESCER
PARAGRAFO
~.0

640

Acrescente-se o seguinte parágrafo segundo ao artigo 8.0 do projeto, cujo parágrafo único passará a
ser § 1.0:
"§ 2.0- os Estados terão igualmente competência supletiva para legislar sôbre direito processual, respeitada a lei federal . "
a) cunha Bueno

RJ.
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N.0 726

Acrescente-se o seguinte parágrafo segundo ao art. s.o do projeto,
cujo parágrafo único passará a ser
parágrafo primeiro:
"§ 2.o- Os Estados terão igualmente competência supletiva para legislar sôbre direito processual, respeitada a lei federal.''
a) Herbert Levy

RJ.

N.0 843/3

Art. 8.0
Inclua-se o seguinte parágrafo,
que será o primeiro:
''§ 1.0 Os planos nacionais de
viação, educação, saúde e desenvolvimento regional dependerão
de lei."
a) Wilson Gonçalves

AP.

ARTIGO 8.0 , INCISO XVI,

ACRESCENTA

N.0 48
No artigo 8.0, item XVI, acres.
cente-se, in jine:

" . . . , inclusive fixações de custas
e emolumentos sôbre os instrumentos de crédito rural."
a) José Feliciano
ARTIGO· 9.0, INCISO II
N.0 205
Ao art. 9.o, inciso ll
Acrescente-se in fine:
"II- ... notadamente nos seto-

RJ.

AP.

res educacional, assistencial e
hospitalar. "
a J Vasconcelos Tôrres

N.0 871/2
Acrescente-se ao final do n.o II
do art. 9.o o seguinte:
"e o disposto no art. 21, § 6.o. ''

RJ.

a) Dinar te Mariz
ARTIGO 9.0 , INCISO III
N.0 781/9
0
Art. 9. , III
Redigir: ··recusar ré pública aos

documentos públicos".
a) Ulisses Guimarães

PJ., em razão do parecer sôbre
as emendas n. 0 s 529, 1/16, 654, 805/i,
843/4, 61, 453 e 521/3.

wnna

r
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N.O 805/1
Ao art. 9.o

Redija-se assim o inciso m:
recusar fé aos documentos
publicas."
a) Adolpho Oliveira

"III -

ARTIGO 9.0, ACRESCER INCISO
N.0 617
Acrescente-se ao artigo 9.o um
inciso, de número IV:
4
'IV - estabelecer a obrigatoriedade

a)

da prestação de serviços gratuitos, sem assumir a responsabllidade da re~uneração
correspondente."
Geraldo Freire

ARTIGO 10, "CAPUT"
N.O 1/18
Redija-se o art. 10:
"Art. 10 - O Govêrno Federal..."
a) OScar Corrêa

AP.

RJ.

RJ .

ARTIGO 10, INCISO Ill
N.0 1/19
Redija-se o n.o m do art. 10:

·"nl- pôr têrmo a guerra civil ou
iminência de sua irrupção."
a)

Oscar Corrêa

N.0 38
Suprtm.a-se, no final do inctso III
do art. 10, a expressão:
"ou ameaça de sua irrupção".
a) Abel Rafael
N.0 883/1
TíTULO I

-

CA.PíTULO

n -

José Barbosa

RJ.

Da

Competência da União
Art. 10, inciso m, redija-se da
seguinte forma:
·"m - pôr têrmo a guerra clvil ou
ameaça de sua irrupção;"
a)

RJ.

RJ.

. .1,

·~

•
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_-\P.

AP.

RJ.

AP.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

IU.

RJ.

PJ.

-
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ARTIGO 10, INCISO V
N.O 428/4
Ao art. 10, inciso V

Leia-se:
"V - organizar as finanças do
Estado nos têrmos e condições fixadas em lei complementar . "
a) Aurélio Vianna
ARTIGO 10, INCISO V
ALfNEA ''A''
N.O 781/10
Ao art. 10, V, "a"

PARECER DO SUB-RELATOR.

RJ.

AJ.

Após "dois anos", acrescentar:
..consecutivos".
a) 'Ulisses Guimarães
ARTIGO 10, INCISO V.
ALíNEA ''B''
N.0 130/3

Art. 10, V
Suprimam-se as letras b e c.
a) Nelson Carneiro

RP.

N.0 805/5

Ao art. 10, inciso V
Redil a-se assim a alinea b:
"b) deixar de entregar aos Munic1ptos as quotas tributárias a
êles pertencentes, na forma
desta Constituição; "
a) Adolpho Oliveira

RJ.

.ARTIGO 10, INCISO V,

ALíNEA ''O''
N.O 1/20
Redija-se a letra c do n.o V do
artigo 10:
"c) adotar medidas econômieas ou

financeiras contrárias às diretrlzes estabelecidas pela União,
nos 11m.1tes de sua competência.''
a)
Oscar Corrêa

PJ., em face do parecer à emenda n.0 843/4.

N.0 147

Suprima-se a letra c do item V
do art. 10.
a) José Richa

PJ., em face do parecer à emenda n.0 843/4.
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AP.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.
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N. 0 703

PJ.,

Ao art. 10, n.o V, letra uc••
Suprima-se.
a) Milton Campos

em face do

parecer à emen-

da n.o 843/4.

N.O 781/11

Suprlma-se a letra c do art. 10. V.
a) Ulisses Guimarães

PJ., em face do parecer às
emendas n.0 s 529, l/16, 654, 805/i,
843/4, 61, 453 e 521/3.

N.o 791/3

Suprima-se a letra c do item V
do art. 10.

RJ.

Mário Covas

a)

N.o 805/K
Ao art. lO, inciso V
Redija-se assim a alínea c
"cl adotar medidas ou executar

planos econômicos ou financeiros em contrário às diretr1zes
t!Stabelecidas nesta Constitui-

RJ".

ção;"

a) Adolpho Oliveira
N.O 843/4

Art. 10
Redija-se o ltem V, letra c:
••Art. 10 - ................... .

V-···························
c)

a)

adotar medidas ou executar
planos econômicos ou financetros em contrário às diretrizes estabelecidas p e 1 a
União através de lei."
Wilson Gonçalves

N.0 883/2
TíTULO I - CAPíTULO II -

Da

Competência da União
Suprima-se a alínea c do inciso
V do art. 10.
a) José Barbosa.
~ ..o

AI?.

RJ ·

713/2

Suprima-se a letra c do art. 10 .
a> Getúlio Mn tra
1

PJ., em face

da n.0 843/4.

do parecer à emen-

&

•
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PJ.

-

118
PARECER DO SUB-RELATOR

EMENDAS AO l'RO.TETO
ARTIGO 10, INCISO VI
N.0 1/21

Redija-se o número VI do art. 10:
"VI - assegurar a aplicação de lei
federal ou a execução de ordem ou decisão judiciária.''
a) Oscar corrêa

RJ.

ARTIGO 10, INCISO VII
N.O 1/22

Altere-se a ordem de enumera-

çao do art. 10, n.0 Vil, da seguinte
maneira:
"VII -

a) forma republicana re-

a)

b) independência e harmonia de podêres;
eJ garantias do Poder Judiciãrio;
d) t e m p o r ariedade das
funções eletivas etc ....
e> proibição de eleição de
governadores etc ....
f) prestação de contas da
administração;
g) autonomia municipal."
Oscar Corrêa

presentativa:

RJ.

ARTIGO 10, INCISO Vil,
ALíNEA "B''
N.0 320
Artigo 10

Redijam-se assim as alíneas b e
c do item vn do artigo 10:
"b) temporariedade dos mandatos

eletivos,

limitada

a duração

AP. na parte relativa à letra "b".

dêstes à dos mandatos federais

c)

correspondentes;

p

proibição de eleição de governadores e de prefeitos para o
periodo imediato."
a> wnson Gonçalves
ARTIGO 10, INCISO VII,
ALíNEA ''C''
N.0 90/Cl

Substitua-se pelo seguinte e le-

tra c do inciso

••c>

vn

do artigo 10:

proibição da reeleição, além do
periodo imediato, de governadores e prefeitos eleitos pelas
correspondentes assembléias representativas;''
a) Britto Velho

RJ ·
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N. 0 133
A letra c do n.o VII do art. 10,

a seguir ao vocábulo "prefeitos", intercale-se:
"de Municípios com população
superior a cem mil habitantes."
a) Hamilton Prado

RJ.

.ARTIGO 10, INCISO, VII,
ALíNEA "D"
N.O 90/C2

Substitua-se pelo seguinte a letra d do inciso VII do artigo 10:
·~'d)
equilíbrio e harmonia de podêres, govêrno coletivo e politicamente responsável;"
a) Britto Velho

RJ.

ARTIGO 10, INCISO VII,
ALíNEA "F''
N.o 90JC3

Substitua-se pelo seguinte a letra t do inciso VII do artigo 10:
"f) autonomia municipal, eleição
do Prefeito pela Câmara Municipal e sua responsabilidade política ante a mesma Câmara;"
a) Britto Velho

RJ.

ARTIGO 11, "CAPUT'' E SEUS

'PARAGRAFOS
N.O 90/G4

Substitua-se, nos arts. 11 e 12 e
seus parágrafos, a expressão "Presidente da República", por "Poder
Executivo".
a) Britto Velho

RJ.

4RTIGO 11, PARAGRAFO 1.o,

ALtNEA "A"
N.o 781/14-A

Ao art. fl, § 1.0 , "a"
Redija-se: "nos casos do art. 10,
IV e art. 10, V, d.
a) Ulisses Guimarães

RJ.
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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RJ.
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ARTIGO 11, PARAGRAFO 1.0 ,
ALíNEA "B"
N.O 781/12
Redija-se assim o § 1.0 , letra b,

do artigo 11:
A decretação da intervenção dependerá: b) nos· casos
do artigo 10, VI, e · do art. 10,
VII, b, c, e, da requisição do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal Eleitoral, conforme a matéria, excetuando o
disposto na letra c dêste parágrafo."
a) Ulisses Guimarães

"§ 1.0 -

RJ.

ARTIGO 11, PARAGRAFO 1.0,

ALíNEA "C"
N.O 781/13

Ao art. 11, § 1.0, "c"
Onde está "nos casos", escreva-se: "nos demais casos".
a) Ulisses Guimarães

RJ.

N.O 781/14

Ao art. 11, § 1.o, "c"
Onde está "do provimento'', diga-se: ''do provimento pelo Presidente da República".
a) misses Guimarães

RJ

·

N.o 805/L

Ao art. 11, § 1.0 alinea "c"
Onde se lê "no provimento de represetontação ... ", leia-se: "do provimen , pelo Supremo Tribunal Federal, de representação ... "
a) Adoli>ho Oliveira

A:P.

ARTIGO 11, PARAGRAFO 1.0,

ACRESCER ALíNEA
N.O 130/4

Art. 11, § 1.0

Inclua-se como letra a, passando
as demais a b, c e ã:
"no caso da segunda parte do
n.0 UI do art. 10, mediante prévia autorização do Congresso Nacional, se estiver reunido".
a) Nelson Carneiro

RJ ·
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N.o 805/M
Ao art. 11, § 1.0

Acrescentar a seguinte alínea d:
"'d) no caso dos n. 0 s I, II, III e IVl
de representação do Conselho
de Segurança Nacional:"
a)
Adolpho Oliveira

ARTIGO 11, PARÁGRAFO 2. 0
N.O 781/15
Ruprima-se o § 2.0 , do art. 11 .

RJ.

RJ.

Ulisses Guimarães

9.)

ARTIGO 11, ACRESCER

PARÁGRAFO
'1\T.O 1/23

Acrescente-se ao art. 11 um pa:r.ágrafo:
.. § - No caso previsto no art. 10,
n.o II. só no Estado invasor será
decretada a intervenção."
a)
Oscar Corrêa

AP.

ARTIGO 12, ACRESCER

PARáGRAFOS
N.0 1/24

Acrescentar ao art. 12. um parágrafo 2. 0 , transformando o parágrafo único em parágrafo primeiro:
"§ 2.o Caso não esteja funcionando, o Congresso Nacional
sera convocado extraordinàriamente, dentro do mesmo prazo
de cinco dias, para apreciar o ato
do Presidente da República."
al Oscar Corrêa

-

AP.

N.0 1/25

Acrescentar um § 3.o ao art. 12:
"§ 3.o- Cessados os motivos que
houverem determinado a intervenção, tornarão ao exercício dos
cargos as autoridades estaduais
afastadas em conseqüência dela."
::t. > Oscar Corrê a

PJ., en1 face de ter sido atendida emenda n.o 61.
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R.J.

PJ.

AP.

AP.

AP.

AP.

PJ.

PJ.
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N.0 61

Acrescente-se ao art. 12 o separágrafo:
"§ 2.0- c·essados os motivos que
houverem determinado a intervenção, tornarão ao exercício
dos seus cargos as autoridades
estaduais afastadas em conseqüência dela. "
a) Manoel Villaça

gu~te

AP.

'N'.O 369/5

Ao art. 12
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ ••• -Cessados os motivos que
houverem determinado a intervenção, voltarão ao exercicio de
seus cargos, salvo impedimento
legal, as autoridades estaduais
dêles afastadas."
a) Paulo Sarasate

PJ., em face de ter sido atendida na emenda n.o 61.

ARTIGO 12, ACRESCER
N.O 781/16
Após o art. 12, acrescente-se:

"Cessados os motivos que determinaram a intervenção, tornarão ao exercício de seus cargos
as autoridades afastadas em decorrência dela.''
a) Ulisses Guimarães

PJ., em razão do parecer às
emendas, ns. 529, 1/16, 854, 805/i,.
843/4, 61, 453 e 521/3 ..

ARTIGO 13, "CAPUT"
H.o 345

Art. 13

Suprima-se a expressão
..além de outros".
a) Guido Mondln

RJ .

N.o 453

Ao art. 13, "caput"
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 13 -os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem, respeitados, entre outros
principies estabelecidos nesta
Constituição, os seguintes:"
a) Josaphat :Marinho

AP .
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AP.
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PJ.

AP.

PJ.

RJ.

RJ.

PJ.

AP.

-
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N. 0 621

Artigo 13, "caput"
Dê-se a seguinte r e dação:
'"Os Estados se organizam e se
regem pelas Constituições e l~is
que adotarem, respeitados, alem
de outros estabelecidos nesta
Constituição, os segujntes principias:"
8.) Cattete Pinheiro
~.o

RJ" .

781/17

Ao art. 13

Onde está "respeitados além de
outros os princípios estabelecidos
nesta Consti tuicão", redija-se: "respeitados, além ~de outros. pr.i~cípios
estabelecidos nesta Constltu1çao, os
seguintes também nela estatuídos:"
a)
Ulisses Guimarães

o

PJ., em razão do parecer às
emendas ns. 529, 1/16, 654, 8.'J5/i,
843/4, 61, 453 e 521/3.

ARTIGO 13, INCISO I
N.0 592
item I do art. 13, capítulo III,

passa a ter a seguinte redação:
HI - a observância do disposto no
art. 10, n. 0 VII, e, quanto aos
Tribunais de Contas, no artigo 108, no que couber."
a) Guilherme Machado

RJ'.

ARTIGO 13, INCISO II
N.O 781/18
Ao art. 13, II

Onde está "provimento'', diga-se: "investidura".
a) illisses Guimarães

o

AJ? .

.'\RTIGO 13, INCISO IV
N.0 867
item IV do art. 13 passa a ter

a seguinte redação:
IV - a fiscalizacão financeira e
orça mentâria, inclusive a
aplicação dos recursos recebidos da união e atribuídos aos
Municípios, sem prejuízo de
outras atribuicões além das
previstas nos artigos 69 a 71
desta Carta.''
::t) Dinarte Mariz
44

AP. EM PARTE, quanto às expressões: "fiscalização orçamentária"
e "além das atribuições previstas no
artigo 69" .
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AP.
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ARTIGO 13, INCISO V
N.0 591

O item V do art. 13, Capítulo m,
passa a ter a seguinte redação:
"V- as normas relativas aos funcionários públicos e fixação,
quanto aos Estados, dos critétérios de formação dos quadros, direitos, deveres e obrigações do pessoal do magistério primário. "
al Guilherme Machado

RJ.

ARTIGO 13, INCISO VI
w.o 83

Exclua-se da enumeração do artigo 13, passando a constituir dispositivo distinto, a alínea VI dêsse artigo.
a) Adalberto Sena

RJ.

N.O 869
~·'-''"'"'"' :::.-> :,"-;;

Substitua-se o n.o VI do art. 13
pelo seguinte:
"VI - proibição de pagar a
deputados estaduais mais de dois
terços da remuneração atribuída
aos deputados federais; aos ve-readores dos Municípios mencionados no art. 15, § 1.0, letra a,
e dos de população superior a
duzentos mil habitantes, mais
da metade da remuneração atribuída aos deputados estaduais;
e aos dos d~mais Municípios dentro dos lirrútes 'fixados no art. 65,
§ 4.o, remuneração que importe
em despesa superior à quinta
parte.''
a1 Dinarte Mariz

RJ.

ARTIGO 13, INCISO VII
N.0 761/2

Ao artigo 13, inciso VII do projeto
Substitua-se a expressão "federal" por "oficial'' .
a) Manso Cabral

RJ.
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RJ.

RJ.

RJ.
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RJ.

RJ.
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ARTIGO 13, PARÁGRAFO 2.'N.o 35
Dê-se ao § 2.o do art. 13 a se-

guinte redação:

"§ 2 .o A eleicão do Governador e do Vice-Governador do Estado será feita pelo sufrágio de
um colégio eleitoral, em sessão
pública e votação nominal.
a) O colégio eleitoral será composto dos membros da Assembléia Legislativa e um representante de cada Câmara
Municipal, eleito entre os seus
integrantes. "
a) Floriano Rnbin1

RJ.

N.o 90/C-5

Substitua-se pelo seguinte o § 2.o
do art. 13:
"§ 2.o A eleicão do Governador do Estado ~ far-se-á pela
·Assembléia Legislativa, em es-

RJ'.

crutínio secreto .. ,
a)

Britto Velho
N.0 169

Inclua-se
"Art. -Nos Estados, o Vice-Gonador exercerá as funções de

Presidente da Assembléia Legislativa, onde só terá voto de qualidade."
a) Wanderley Dantas

·PJ., em face do parecer dado à
emenda n.0 321/2.

N.O 521/1

Redija-se, assim, o § 2.0 do art. 13:
"§ 2.o- A eleição de Governador
e Vice-Governador far-se-ã indlretamente, em colégio eleitoral
cuja constituição será estabelecida em lei."
a)

Ruy Santos

ARTIGO 13., PARAGRAFO 3.o
!-f.O 781/19
Ao art. 13, § s.o
O~de está "acôrdos", diga-se:
uconvenios''.
a) tnisses Guimarães

RJ.
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ARTIGO 13, PARAGRAFO 4.o
N.0 30
CAPíTULO m - Da Competência

dos Estados e Munlcipios
"Art. 13 - Os Estados ....... .
§ 4.o- As Polícias Militares, instituidas para a manutenção da
ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Terri tários e no Distrito Federal, são
consideradas como Fôrças Auxiliares do Exército."
:&ste § 4.o do art. 13 deverá fazer
·parte integrante do Capítulo VII Seção VI - Das Fôrças Armadas,
acrescido de um parágrafo único, do
:aegutnte teor:
''Parágrafo único - Quando mobilizado a serviço da União em
tempo de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das
mesmas vantagens atribuídas ao
pessoal do Exército."
a) Guido Mondin

RJ .

N.O 188

ODde se lê:
''Art. 13 - ......•••..•.•.•.•..
I 4.o- AS policias mllitares lnstttuidas para a manutenção da
ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são
consideradas como fõrças auxiliares, resenas do Exército."

Leia-se:
•• Art . 13 - ...~ .....•......•..••
I· 4.o - As policias mUltares e
corpos de bombeiros mUltares,

:inst1tuidos para a manutenção
da ordem pública e segurança
interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são
considerados como fôrças auxiUares, reservas do Exército.''
a} Vasconcelos Tôrres

PI., em.

face. da emenda n.o

290.
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N. 0 290

No art. 13- VII-§ 4. 0 , onde se diz:
·'As Polícias Militares, instituídas
para a manutenção da ordem
pública e segurança interna nos
Estados, nos Territórios e no
Distrito Federal, são consideradas como fôrcas auxiliares, reserva do Exército."
Diga-se:
"As Polícias Mllitares e os Corpos de Bombeiros MilitareS', instituídos para a manutenção da
ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são
considerados como fôrças auxiliares, reserva do Exército.''

AP. EM PARTE, para se intercalar no texto do projeto entre as
expressões "Direito Federal" e "são
considerados" a seguinte frase: "e os
Corpos de Bombeiros".

a> Lino Braun

N. 0 415/!'.

Art. 13
As Polícias Militares e
as Guardas-Civis, instituídas para manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito FederalJ são consideradas
como fôrças auxiliares, reserva
do Exército.''
aJ Cantídio Sampaio
"'§ 4.o -

RJ.

ARTIGO 13, ACRESCER INCISO
N.0 590
Acrescente-se ao art. 13, Capítulo III - Da Competência dos Esta-

dos e Municípios- o seguinte item:
HVIII - Contrôle, através de registro no Tribunal de Contas,
de todos os atos e contratos
referentes a obras públicas
e quaisquer operações que
envolvam ônus para o Tesouro, depois de autorizados
pelo Governador e assentamento na repartição fazendária competente.~~
aJ

Guilherme Machado

'
AP. EM PARTE, com esta redação: "Contrôle através do Tribunal de Contas, de todos os atos referentes a obras públicas e de quaisquer operações que envolvam ônus
para o Tesouro".
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AP. EM PARTE, para se intercalar no texto do projeto entre as
expressões "Distrito Federal'' e "são
considerados'' a seguinte frase: "e os
Corpos de Bombeiros.,

I

I.

I'

I ..

RJ.

RJ.

I

I:

I
I

I

1:
1/

I'

I·

.....

AP. EM

PA~TE

RJ.
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ARTIGO 13, ACRESCER
PARAGRAFO
N.0 49

No Titulo I Capítulo m - Da
·Competência dos Estados e Municípios - do Projeto de Constituição
Federal - acrescente-se, como § 5.0
do art. 13, o seguinte:
"§ 5.o - A Justiça Militar estadual compete processar e julgar,
nos crimes militares definidos
em lei e nos crimes comuns de
responsabilidade, os integrantes
das Policias Militares e as pessoas que lhes são assemelhadas.''
a) Guida Mondin

Pela transferência, para o Capitulo referente ao Poder Judiciário
onde poderá ser apreciada em melhores condições.

N.O 521/2

Acrescente um parágrafo ao artigo 13:

"§ s.o - o Vice-Governador do
Estado será o Presidente da Assembléia Legislativa, onde só terê. voto de qualidade.''
~) Ruy Santos

AP.

N.O 639/3

Acrescente-se ao artigo 13 o seinlinte parágrafo:
"I ·- A fiscalização financeira e
orçamentária, nos Estados. será
exercida com o auxílio do Tribunal de Contas local ou órgão
equivalente, observadas, no que
couber, as normas estabelecidas
na Seção Vll do Capitulo VI
desta Constituição.-"
a) Cunha Bueno

RJ.

N.o 639/4

Acrescente-se, ao mesmo artigo

1'3, mais o seguinte parágrafo:

"I - Na forma que a lei local
regular, o Tribunal de Contas, ou
órgão equivalente, participará
da fiscalização financeira e orçamentãria dos Municiplos em que
não houver um ou outro.''
a) Cunha Bueno

RJ ·
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PJ.

AP.

RJ.

RJ.

PJ.

RJ.

PJ.

I
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N.O 742

TÍTULO I - Da Organização Nacional - CAPÍTULO III - [)a Compe-

têncla dos Estados e Municípios
Acrescente-se nôvo parágrafo ao
item VII do art. 13, com a seguinte
redação:.
"§ s.o - Compete aos Estados o
prévio exame dos espetáculos e
diversões públicas."
a) Dias Menezes

RJ.

N.O 868

Ao art. 13
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ 5.t:> - A fiscalização financeira e orçamentária caberá à Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas, que
terá a competência do art. 108,
gozando os seus membros dos
mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça."
a) Dinarte Mariz

AP. EM PARTE, quanto às expressões: ''a fiscalização financeira
e orçamentária caberá à Assembléia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de Contas".

N.o 872

Acrescente-se ao art. 13:
"§ s.o - Não será concedido, pela União, auxílio a Estado ou
Município, sem a prévia entrega,
ao órgão federal competente, do
plano de aplicação dos respectivos créditos. A prestação de
contas, pelo Governador ou Prefeito, será feita nos prazos e na
forma da lei e precedida de publicação no j ornai oficial do Estado.''
·
a) D·inarte Mariz

AP.

N.0 883/6

Acrescente-se ao inciso VII, do
art. 13 mais um parágrafo, de n.o 3,
renumerando-se os demais, com a
f;eguinte redação:
"§ 3.o o Vice-Governador
exercerá as funcões de Secretário sem Pasta, cujas atribuições
serão definidas em lei."
a) José Barbosa

PJ., em razão do parecer sôbre · as
emendas ns. 529, 1/16, 654, 805/i,.
843/4, 61, 453 e 521/3.
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RJ.

RJ.

AP., EM PARTE

RJ.

AP.

AP.

PJ.

RJ.

1.

I;

1:
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ARTIGO 14, PARAGRAFO 2.o
N.o 454
.Ao art. 14, § 2.o

Onde se diz "lei federal", diga-se: "lei complementar".
a) J osaphat Marinho

PARECER DO SUB-RELATOR

RJ.

N.O '710/1

Altera o CAPíTULO ID - Da
Competência dos Estados e Municípios.
No § 2.o do art. 14, inclua-se, entre os requisitos para a criação de
no'Vos Municípios, a palavra "territórios".
a) Getúlio Moura

w.o

RJ.

761/1

Ao artigo 14 do projeto

Suprimam-se as expressões "e a
fórmula de consulta prévia às populações locais".

RJ.

a) Manso Cabral
N.O 781/20

Redija-se assim o § 2.o, do art. 14:
"A lei estabelecerá os requisitos·
para a criação, cada quatro anos,
de Mun~cípios,d entre êles os dée
popu1 açao, ren a e consulta pr via às populações locais interes-

RJ.

sadas."
a)

Ulisses Guimarães
ART!G014,ACRESCER
PARAGRAFO
N,O 521/3

Acrescente-se ao artigo 14 outro
parágrafo:
••§ 3.0 Dois ou mais Municíptos em um mesmo Estado, dentro da mesma região geo-econômica, poderão constituir comunidades de serviços municipais,
com a participação do Estado,
que as dirigirá para a solução de
problemas comuns."
a) Ruy Santos

RJ.
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RJ.

AP.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

RJ.

PJ.

RJ.

PJ.

I

I.

I'
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:N.0 521/4

Ao artigo definidor da autonomia municipal, acrescentem-se os seguintes parágrafos:
"§ A União e o Estado poderão legislar sôbre matéria do
peculiar in terêsse dos Municíplos, quando assim exigido para
assegurar a execução de planos
regionais ou locais de desenvolvimento. inclusive transferindo
para a esfera de sua competência administrativa, ou delegando a entidades organizadas para
a execução dos mencionados planos, competências que se incluem
na esfera daquelas, deferidas
aos Municípios.
§ - Na hipótese prevista 110 parãgrafo anterior, será sempre
assegurada a representação das
populações locais através da escolha de delegado junto ao órgão ou entidade executora do
plano, bem como da eleição do:s
vereadores, deferindo-se à Câ ...
mara Municipal os podêres remanescentes."
a) Ruy Santos

PJ.~

ACRESCER ARTIGO ENTRE OS
ARTIGOS 14 E 15
N.0 636

Acrescente-se entre os arts. 14 e
15 nôvo artigo com a seguinte reda-

çao:
"A intalaç.ão de novos Munlcipios criados por leis estaduais
dar-se-á sempre no dia 1.0 de
janeiro, data em que tomarão
posse os Prefeitos, Vice-Prefe1tos e Vereadores, prêviamente
eleitos para o exercício dos respectivos mandatos."
a)

Cunha Bueno

RJ.

en1 face da emenda n.O 848.
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PJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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ARTIGO 15, INCISO I
N.0 35/2
Os incisos I e II do art. 15 se-

Jam redigidos nos seguintes têrmos,
passando o inciso II a inciso III:
"Art. 15- A autonomia municipal será assegurada:
1 - pela eleição do Prefeito e do
V1ce-Prefeito por sufrágio de
um colégio eleitoral, em sessão
pública e votação nominal;
a) o colégio
eleitoral serã
composto dos membros da
respectiva Câmara Municipal, e mais cinco representantes das classes produtoras, indicados pelos seus
órgãos devidamente regis_trados.
II - pela eleição direta dos vereadores."
a) Floriano Rubim

RJ.

N.O 90/C-6

Redija-se da seguinte forma o
item I do art. 15:
"I - Pela eleição. popular direta dos
Vereadores e eleição do Prefeito pela Câmara de Vereadores."
a) Britto Velho

RJ.

N.0 130/5

Art. 15
Redija-se assim o n.0 I:
"pela eleição direta e secreta do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores".
·
a) Nelson Carneiro

PJ., em face do parecer à emen-

da n.o 268/1.

N.0 268/1

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 15:
"Art. 15 1 -

...

pela eleição di~eta do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
realizada simultâneamente, em
todo o Pais, dois anos antes
das eleições gerais para Governador, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas.''
a) Rondon Pacheco

AP.

I
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RJ.

RJ.

PJ.

AP.

PARECER DA COMISSÃO MISTA

RJ.

RJ.

PJ.
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N.O 731/1
O item I do art. 15 passa a ter

a seguinte redação:
''I - pela eleição direta do Prefeito e dos Vereadores das capitais dos Estados e dos Municípios."
a) Dias Menezes

PJ., em face do parecer à emenda n.o 268/1 .

N.O 781/21

Dê-se esta redação ao inciso I
do artigo 15:
~~r - pela eleição do Prefeito e dos
Vereadores por sufrágio universal, direto e secreto . ''
a) IDisses Guimarães

RJ

N.O 781/61

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 15:
"Art. 15 - .................... .
I - pela eleição direta do Prefei..:.
to, Vice-Prefeito e Vereadores,
realizada simultâneamente, em
todo o País, dois anos antes
das eleições gerais para Governador. Câmara dos Deputados
e Assembléias Legisla tivas."
a) IDisses Guimarães

TíTULO I -

N.O 883/7
CAPiTULO III -

PJ., em face do parecer à emenda n.o 268/1 .

IJa

Competência dos Estados e Municipios.
Ao inciso I do art. 15, dê-se a seguinte redação:
"I - pela eleição direta do Prefeito,
do Vice-Prefeito e dos Vereadores."
a) José Barbosa
ARTIGO 15, INCISO II,
ALíNEA "A"
N.O 54
Acrescentem-se à letra a do artigo 15 as seguintes palavras:

''com prestação de contas e publicação de balancetes no prazo fixado pela lei. "
a) José Bonifácio

PJ., em face do parecer à emenda n.o 268/1.

AP. EM PARTE, acrescendo-se
ao _d.lspositivo a expressão: "prestaçao de contas e publicação de ba-

lancetes ne prazo fiXa.do em lei . "
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PJ.

PJ.

RJ.

RJ.

PJ.

RJ.

PJ.

RJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

III

-
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N.O 593

A letra a, item II, art. 15, Capítulo III, passa a ter a seguinte redação:
"a) à decretação e arrecadação dos
tributos de sua competência e à
aplicação de suas rendas, obedecido o princípio de prioridade na solução dos problemas sanitários e de educação."
a) Guilherme Machado

RJ.

ARTIGO 15, PARAGRAFO 1.0
N.0 1/26

Redija-se o § 1.0 do art. 15:
"§ 1.0 Poderão ser nomeados
pelo Governador, com prévia
aprovação: ... ''
a) Oscar Corrêa

RJ.

N.O 354/1

Ao art. 15, § 1.0
Substitua-se pelo seguinte:
"§ 1.0 --- Serão nomeados pelo
Governador, com prévia aprovação da Assembléia Legislativa:
a) os prefeitos dos Municípios
considerados, por lei estadual,
estâncias hidrominerais, assim como das cidades incorporadas, mediante tombamento, ao patrimônio histórico e artístico nacional;
b) os prefeitos dos Municípios
que a lei federal, mediante
parecer do Conselho de Segurança Naciónal, declarar bases ou portos militares de excepcional importância para a
defesa externa do país. "
a) Argilano Darlo

PJ., em face do parecer sôbre a
emenda n.o 140.

N.O 781/22

Suprimam-se os §§ 1.0 e 2.o do
art. 15.
a) Ulisses Guimarães
N.0 105/1
Suprima-se o § 1.0

suas alíneas a e b.
a) Mário Maia

do art. 15 e

RJ.

RJ

·
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

PJ.

RJ.

PJ.

RJ.

PJ.
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ARTIGO 15, PARAGRAFO 1.0
ALíNEA ''A''
N.O 140
Ao art. 15, § 1.0 , letra "a"

Suprimam-se as expressões "as-

sim como das cidades incorporaaas,

AP.

mediante tombamento, ao patrimônio histórico e artístico nacional''.
a) Tancredo Neves
N.O 731/2

Suprima-se da letra a do -§ 1.0
do item II do art. 15 a seguinte expressão:
"das capitais dos Estados".
a) Dias Menezes

RJ.

N.0 789

Art. 15, § 1.0 - Letra "a"
(Eleição dos Prefeitos das Capitais)
Modificar a redação do art. 15,
§ 1.0, letra a, do Projeto de Constituição, para:
"Art. 15 - ................... .
§ 1.0 -

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

a) da Assembléia Legislativ a, os
Prefeitos das· estâncias hidrominerais, indicadas em lei estadual, assim como das cidades incorporadas mediante
tombamento ao patrimônio
histórico e artistico nacional;"
a) Mãrio .Covas
N.O 791/4
Suprima-se o § 1.0, letras a e b,
do art. 15.

PJ., em face do parecer sôbre as
emendas ns. 140 e 82.

RJ.

a) Nãrio Covas
N.o 804/A

Ao art. 15, § t.o, alínea ''a"
Onde se lê ''em lei estadual",
leia-se: "em lei federal".
a) Adolpho Oliveira
N.0 804/C
Ao art. 15, § 1.0, alínea "a"

Suprimam-se as palavras:
"das Ca:pitais dos Estados e''
a) Adolpho Oliveira

RJ.

RJ.
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AP.

AP.

RJ.

PJ.

PJ.

RJ.

RJ.
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RJ.

PJ.

RJ.

PJ.
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N.0 883/3

Redija-se assim a alínea a do
do art. 15:
·•a) da Assembléia Legislativa os
Prefeitos dos Municípios considerados estâncias hidrominerals em. lei estadual, assim como das cidades incorporadas
mediante tombamento ao patrimônio histórico e artístico
nacional;"

§ 1.0

a)

RJ.

José Barbosa

ARTIGO 15, PARÁGRAFO 1.0 ,
ALíNEA "B"
N.O 64
Acrescentem-se à alínea b do
§ 1.0 do item II do art. 15 as seguin-

tes expressões:
" ... , excluídas as mencionadas
na alínea anterior. "
a) Manoel Villaça

RJ .

N.o 804/B
Art. 15, § 1.o, alínea "b"

Redija-se assim:
"b) do Presidente da República,
os Prefeitos dos Municípios
onde se localizarem bases ou
portos militares de excepcional interêsse para a segurança do País, por lei federal de iniciativa do Poder
Executivo, com prévia audiência do Conselho de Segu-.-rança Nacional."
a; Adolpho Oliveira

RJ.

N.0 883/4

TíTULO I -

CAPíTULO III -

Da

Competência dos Estados e Municí-

pios

Sutpr ima-se a alínea b do ~ 1.0
d o ar. 15 .
a) José Barbosa

RJ.
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ARTIGO 15, PARAGRAFO 2. 0
N.0 82/1
Redija-se, assim, o § 2.0 do art. 15:
''§ 2.o Os vereadores não per-

ceberão remuneração, salvo os
das Capitais e os dos Municípios
de renda igual ou superior a um
trigésimo da receita orçamentária do Município da Capital do
respectivo Estado. A remuneração, nestes casos, não excederá
a 50% da percebida pelos Deputados do Estaao, e o total gasto
com os vereadores não poderá
passar de um por cento da ren- .
da do Município."
a) Britto Velho

AP. EM PARTE, quanto ao seg_?inte: "os vet:eadores não percebera~ remuneraç~o,., ~alvo os das capitais e dos muruc1p1os de renda igual
ou superior a um trigésimo da receita orçamentária do Município da
Capital. A remuneração".

N.0 105/2

Redija-se o § 2.o do artigo 15 do
seguinte modo:
"Os vereadores não perceberão
remuneração fixa, ·recebendo,
porém, 1eton por sessão realizada, cujo valor não poderá ultrapassar ao estabelecido para os
membros das Assembléias· Legislativas dos respectivos Estados."
a) Mário Maia
Art. 15, § 2.0

RJ.

N.O 130/6

Redija-se assim:
"A lei complementar regulará os
casos de remuneração dos vereadores.'.'
a) Nelson Carneiro

PJ., em face do parecer às emen0
82, 365 e 521/12.
"

das n.

N.0 168

Dê-se ao § 2.0, art. 15, do Projeto de Constituição, a seguinte reda.ção:
"Os Vereadores das Capitais dos
Estados não perc~berão, a qualquer titulo, remuneração superior a cinco por cento da que fôr
atribuída aos Deputados Estaduais."
Acrescente-se, onde couber um
parágrafo nestes têrmos:
'
"Nos demais Municípios dos Estado~ as despesas com a manutençao das Câmaras de Vereadores,_ inclusive subsídios, não poderao exceder a três por cento
(3%) da sua receita anual.,
a) Magalhães Melo

PJ., em face do parecer às
emendas ns. 82,. 365 e 521/12.

I
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AP. EM PARTE, quanto às expressões: "das Capitais e dos Municípios de população igual ou superior".

PJ.

AP. EM PARTE, quanto às expressões: "a lei regulará a remuneração dos vereadores" .

PJ.

~l
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N.0 202

o parágrafo 2.0 , da alínea b do
art. 15, terá a seguinte redação:
''Os vereadores perceberão subsídios, não podendo as Câmaras
Municipais despender anualmente com o seu funcionamento mais de 5% da arrecadação
municipal, considerada a mesma
sem as receitas decorrentes do
recebimento de quotas estaduais
ou federais pela respectiva prefeitura."
a) Vasconcelos Tôrres

PJ., em razão do parecer dado
às emendas ns. 82, 365 e 521/12.

N.O 215

Ao art. 15, inciso II, § 2.o, dê-se
a seguinte redação:
"§ 2.o- Os vereadores perceberão remuneração nunca superior
à metade daquela que percebem
os Deputados Estaduais."
a) Vasconcelos Tôrres

PJ., em razão do parecer dado
às emendas ns. 82, 365 e 521/12.

N.O 234

Dê-se ao § 2.o do art. 15 a seguinte redação:
"§ 2.0 Os vereadores não perceberão remuneração, · salvo os
das cidades com população superior a cem mll habitantes, para os quais as Assembléias Legislativas poderão atribuir verbas de representação ou ajuda
de custo, nunca superiores a 1/5
(um quinto) dos subsídios dos
deputados estaduais."
a) Teófilo Pires

PJ., em razão do parecer dado
às emendas ns. 82, 365 e 521/12.

N.0 273
do art. 15 passa a ter a

o § 2.0
seguinte redação:
"§ 2.o - Os vereadores perceberão remuneração."
a) Daso Coimbra

. PJ., em face do parecer sôbre
as emendas ns. 82, 365 e 521/12.

I

159PARECER DO RELATOR GERAL

PARECER DA COMISSÃO MISTA

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

PJ.

RJ.

PJ.

RJ.

...,.

·'

....

•,.

·:

·:··

-

160

EMENDAS AO PROJETO

PARECER DO SUB-RELATOR

N.0 288

"Art. 15 - os vereadores perceberão remuneração, desde que a
soma da mesma não ultrapasse
anualmente a 2o/o (dois por cento) da renda total do Município.
Em hipótese alguma poderá o
vereador receber mais de 50%
(cinqüenta por cento) do que
percebe o deputado no respectivo Estado."
a) Augusto Novaes

PJ., em face do parecer dado às
emendas ns. 82, 365 e 521/M.

N.O 354/2
Ao art. 15, § 2.0

Suprima-se.
a) Oswaldo Lima Filho

RJ.

N.0 354/3
.Ao art. 15, § 2.0

Substitua-se pela seguinte redação:
''§ 2.o- A remuneração dos vereadores será disciplinada por lei
complementar, que lhe fixará os
limites."
a) Oswaldo Lima Filho

RJ.

N.O 365/1
Ao

art. 15

O § 2. 0 do art. 15 terá a redacão
seguinte:
~
"Os vereadores não perceberão
remuneração, salvo nas capitais
e nos Municipios de população
superior a 200 mil habitantes
não podendo a despesa com sub~
sidios exceder de um por cento
sôbre a arrecadação municipal,
nem o vereador receber mais de
cinqüenta por cento do subsidio
de deputado à Assembléia Legislativa do respectivo Estado . "
a) Paulo Sarasate
N.0 393
Suprima-se o § 2.o do item II do
art. 15.
a) Antônio Bresolln

AP. EM PARTE, quanto à expressão: "Não podendo a despesa
exceder de um por cento da arrecadação municipal".

RJ.

li

IJ.

I
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N.u 413

"As Assembléias Legislativas poderão atribuir verba de representação ou ajuda de custo aos
vereadores de cidades com população superior a cem mil habitantes."
a) Francelina Pereira

PJ., em face do parecer sôbre as
emendas ns. 82, 365 e 521/M.

N.O 479/10

Ao art. 15, § 2.o
Dê-se a seguinte redação:
"A lei complementar regulará a
remuneração dos vereadores.''
a) Oscar Passos

PJ., em razão do parecer sôbre
as emendas ns. 82, 365 e 521/M.

N.O 521/12

Dê-se ao § 2.o do art. 15 a seguinte redação:
"§ 2.o - A lei estabelecerá a remuneração dos vereadores, que,
nas Capitais, não poderá ultrapassar a metade dos subsídios
dos deputados estaduais, calculados à base das sessões ordinárias, e, nos demais Municípios,
exceder à metade dos subsídios
do~ respectivos prefeitos."
a) Ruy Santos

AP. EM PARTE, quanto a expressão: "nas capitais, não poderá
ultrapassar a metade dos subsídios
dos deputados estaduais, calculados
à base das sessões ordinárias, e, nos
demais municípios, a metade dos
subsídios dos respectivos prefeitos."

N.0 674

·O § 2.0 do art. 15 pass-a a ter a

seguinte redação:
''§ 2.0- os vereadores não perceberão subsídios, exceto nas capitais dos Estados e nos Municípios com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes:
a) os subsídios não poderão ultrapassar 1/2% (meio por
cento) da efetiva arrecadação de impostos do exercício
anterior e não poderão ser superiores a 50% (cinqüenta por
cento) dos subsídios dos
Deputados Estaduais."
a) Nicolau Tuma

PJ., em face do parecer dado às
emendas ns. 82, 365 e 521/12.

N.0 676

: j

~

I

I i
J!

Dê-se ao § 2.o do art. 15 a seguinte redação:
"A remuneração do vereador não
poderá ser superior à metade daquela do deputado estadual do
respectivo Estado, e a despesa
da Câmara Municipal, com êsse
encargo, não deverá exceder a
um por cento da arrecadação do
Município no exercício anterior."
a) Pereira L'úcio

PJ., em face do parecer sôbre as
emendas ns. 82, 365 e 521/12.

I
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PJ.
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PJ.

PJ.

PJ.

RJ.
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N.O 710/2

Dê-se ao § 2.o do art. 15 a redação que se segue:
"§ 2.o -os vereadores não perceberão remuneração, mas terão direito a uma ajuda de
custo fixada, pela Câmara Municipal, de uma legislatura para
outra, na forma prevista pela
.constituição de cada Estado."
a) Getúlio Moura

PJ., em face do parecer dado às
emendas ns. 82, 365 e 521/12.

N.0 710/3

Suprima-se o § 2.o do art. 15.
a) Getúlio Moura

RJ.

N.O 804/D

Ao art. 15, § 2.o
Redija-se assim:
"§ 2.o- Os vereadores não perceberão remuneração, salvo ajuda de custo a ser paga ~xclusi
vamente nos meses de funcionamento ordinário da Câmara Municipal, segundo dispuser a Constituição do Estado, nunca ultrapassando a seguinte proporção:
a) Municípios de menos de vinte mn habitantes: cinqüenta
por cento do salário-mínimo
vigente na região;
b) Municípios de mais de vinte
mil e menos de cinqüenta mll
habitantes: dois salários-mimo vigente na região;
c) Municípios de mais de clnqüenta e menos de cem mil
habitantes; dois salários-mínimos vigentes na região;
d) Municípios de mais de cem
mil e menos de quinhentos
mil habitantes: três salários-mínimos vigentes na região;
e) Municípios de mais de quinhentos mil habitantes e Capitais dos Estados: quatro salários-mínimos vigentes na
região."
a)
Adolpho Oliveira

PJ., em face do parecer às emendas ns. 140 e 82.

I
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RJ.

RJ.

PJ.

AP. EM PARTE, quanto ao que
se segue: "a cem mil habitantes".
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N.O 840/4

Art. 15

Dê-se ao

a seguinte redação:
"§ 2.o - A remuneração dos vereadores será regulada em lei
federal, que fixará, proporcionalmente à renda tributária própria do Município, os seus índices máximos, tomando-se por
base o exercício financeiro do
ano anterior à sua decretação. "
a) Eurico Rezende
§ 2.o

RJ.

N.0 869/2

Suprima-se o § 2.0 do art. 15.
a) Dinarte Mariz

RJ.

ARTIGO 15, PARAGRAFO 3.0
N.O 1/27

Redija-se o § 3 .o do art . 15:
''§ s.o -os Estados só intervirão
nos Municípios:
I - para lhes regularizar as finanças, quando se verificar
impontualidade no serviço
de empréstimo garantido pelo Estado; ou deixarem de
pagar, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II- quando a administração municipal não prestar contas
semestrais das verbas recebidas dos cofres federais ou
estaduais.''
a) Oscar Corrêa

AP. EM PARTE, quanto às expressões: ''I - para lhes regularizar as finanças quando se verificar
impontualidade no serviço de empréstimo garantido pelo Estado ou
quando deixarem de pagar, por dois
anos consecutivos, a dívida fundada;
"n - quando a administração
municipal não prestar contas."

N.0 53

Acrescentem-se ao § s.o do ar. 15
do Projeto de Constituição as seguintes palavras:
''e se dará tôda vez que o Prefeito não prestar contas e não
publicar balancetes nos prazos
estabelecidos em lei . ,
a) José Bonifácio

AP. EM PARTE, quanto ao que
se segue: "e não publicar balancetes
nos prazos estabelecidos em lei".

I
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RJ.

PJ.

RJ.

RJ.

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE, quanto às expressões: "I - para regularizar as
finanças quando se verificar impontualidade no serviço de empréstimo
garantido pelo Estado ou quando
deixarem de pagar, por dois anos
consecutivos, a dívida fundada;
''II -· quando a administração
municipal não prestar contas".

AP. EM PARTE

I
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N. 0 369/6
Ao § 3.o do art. 15

Redija-se assim:
"§ 3.o - A intervenção do Estado nos Municípios será regulada
na Constituição Estadual, observados, no que fôr aplicável, os
princípios e garantias desta
Constituição atinentes à intervenção federal. "
a) Paulo Sarasate

PJ., em face do parecer dado à
emenda n.o 53.

N. 0 455

Ao art. 15, § 3.o
Dê-se a seguinte redação:
"§ 3.o - A intervenção nos Municípios será regulada na Constituição do Estado, só podendo
ocorrer quando:
a) se verificar impontualidade
no serviço de empréstimo garantido pelo Estado;
b) deixarem de pagar, por dois
anos consecutivos, sua dívida
fundada."
a) Josaphat Marinho

AP. EM PARTE, quanto à expressão: "A intervenção nos Municípios será regulada na Constituicão
do Estado, só podendo ocorrer:"~

ARTIGO 15, PARAGRAFO 4.0
N.O 62

O § 4.0 do item II do art. 15 passará a ter a seguinte redação:
"Os Municípios poderão celebrar
acôrdos com o Estado para a realização de obras ou. exploração
de serviços públicos de interêsse comum, cuja ·execução ficará
dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais."
a) Manoel Villaça

AP. EM PARTE, quanto ao que
se segue: "e das Câmaras Municipais".

N.0 70/2

Suprimir a parte final do § 4.o
do art. 15, que diz:
". . . cuja execução ficará dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa."
a) Guido Mondin

AP.

I
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AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

AP. EM PARTE

AP.

AP.
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N. 0 595
Dê-se a redação abaixo ao § 4.o
do art. 15, do Capítulo III - Da
Competência dos Estados e Municípios.
"Art. 15 - ...
§ 4.o Os Municípios poderão
celebrar acôrdos para a realização de obras ou exploração de
serviços p'úblicos de interêsse
comum, cuja execução ficará dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa e registro
no Tribunal de Contas."
a) Guilherme Machado
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RJ.

N.o 781/23

i'

;;:

No § 4.0 • do inciso II do art. 15,
onde está "acôrdos", redija-se: "convênios".
a) Ulisses Guimarães

AP.

.i:
!.
:!\'·.

N.0 791/5
Dê-se ao § 4.0 do art. 15 a se-

guinte redação:
~'Art.

15 -

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

. . .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Os Municípios poderão
celebrar acôrdos para a realização de obras ou exploração de
serviços públicos de interêsse comum, cuja execução ficará dependendo de aprovação das respectivas Câmaras Municipais."
a) Mário Covas

N.O 794
Dê-se ao § 4.0 do art. 15 a seguinte redação:
''§ 4.0 Os Municipios poderão
celebrar acôrdos para a realização de obras ou exploração de
serviços públicos de interêsse comum, cuja execução ficará dependendo de aprovação da Assembléia Legislativa, assegurada
a participação financeira da
União e dos Estados, na forma
que a lei regular. "
a) Minoro Miyamoto

PJ., em face do parecer às emendas ns. 62 e 794.

AP. EM PARTE, no que diz: "Assegurada a participação financeira
da União e dos Estados, na forma
que a lei regular" .

,.,

I
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RJ.

RJ.

AP.

AP.

PJ.

RJ.

AP. EM PARTE

RJ.
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ARTIGO 15, ACRESCER
PARAGRAFOS

III -

N.O 70/3
Acrescentar ao art. 15 mais
três parágrafos, assim redigidos:
''§ 5.o o número de vereadores será, no mínimo, de sete, e, no máximo, de vinte e
um, tendo-se em vista o eleitorado do Município."
"§ s.o - A União ou o Estado
poderá estabelecer áreas de
desenvolvimento
prioritário,
nas quais realizará a administração provisória e efetuará as
obras e serviços necessários ao
reerguimen to sócio-econômico da região, na forma que a
lei indicar. "
"§ 7 .o - A União ou o Estado
poderá reconhecer regiões metropolitanas, constituídas por
Municípios que integrem a
mesma comunidade sócio-econômica, cujas obras e serviços
de interêsse regional serão planificados e realiz~.dos em conjunto, por uma administração
intermunicipal unificada. As
regiões metropolitanas deverão receber subvenção federal
e estadual que lhes permita a
execução das obras e serviços
essenciais à comunidade, na
forma que a lei estabelecer . "
a) Guido Mondin

AP. EM PARTE, no que diz respeito ao parágrafo 5.0 •

N.o 759

Inclua-se no Capítulo III, artigo 15, do projeto o seguinte:
"Parágrafo - Serão considerados de interêsse nacional os Municípios produtores de petróleo."
a) Manso Cabral

RJ.

N.0 883/8

Acrescente-se ao art. 15 um parágrafo primeiro, renumerando-se os
demais:
''§ 1.0 - O Vice-Prefeito exercerá as funções que lhe forem
conferidas em lei. "
a) José Barbosa

RJ.

I
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AP. EM PARTE, quanto .à expressão: "O n'úmero de Vereadores
serâ, no máximo, de vinte e úm, tendo-se em vista o eleitorado do municipio".

RJ.

PJ.

RJ.

RJ.
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ARTIGO 15, ACRESCER
N. 0 365/2
Inclua-se no art. 15:

"Os servidores p'úblicos ele itos
ve!'eadores, nos Municípios onde
o mandato não fôr remunerado,
continuarão a receber os vencin1entos do cargo durante o período das sessões legislativas,
que será fixado nas Constituições Estaduais. "
a) Paulo Sarasate

RJ ·

N. 0 594

;~l
,--.·•

Acrescente-se ao Capítulo III o
seguinte artigo:
"Art. - Será criado, eni cada
Município, na forma que a lei
dispuser, um Conselho C'omunt-.
tário, com atribuições de colaborar na solução dos problemas de
educação, de segurança pública, assistência social e no pianej amento da administração local."
a) Guilherm·e Machado

RJ.
1

ARTIGO 16, ucAPUT"
N.O 322

Acrescente-se ao art. 16:
·• ... Territórios, observado o artigo 134. •:a) Eurico Rezende

AP.

N.0 386

Acrescente-se ao art. 16:
'"reconhecido aos juizes dêstes
idênticos direitos."
a) José Guiomard

RJ.

ARTIGO 16, PARAGRAFO 1.o
N.0 217/3
Dê-se ao § t.o do art. 16 a se-

guinte redação:
"§ 1.o -

Cabe ao Senado a dis-

cussão e votação dos projetos de
lei sôbre o Distrito Federal."
a) Vasconcelos Tôrres

RJ.

~

(
I
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RJ.

RJ.

RJ.

AP.

AP.

RJ.

nJ.

RJ.

PJ.
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N.0 603

1.o do art. 16 terá a seguinte redação:
"§ 1.0 Caberá à Câmara dos
Deputados e ao Senado a discussão e votação dos proj e tos referentes ao Distrito Federal."
a) Arnaldo Nogueira
O

§

§ 1.0

RJ.

:N.O 779
do artigo 16 terá a se-

guinte redação:
"§ 1.0 Caberá à Câmara dos
Deputados e ao Senado a discussão e votação dos projetos
relativos a tributos, serviços púollcos e pessoal administrativo do
Distrito Federal.,
a> João Herculino
N.O '781/24
No art. 16, § 1.0, onde está "votação e discussão", diga-se: ·'dis-

cussão e votação".
a) alisses Guimarães

RJ.

AP.

ARTIGO 16, PARAGRAFO 2.o
N.0 491

Ao art. 16, § 2.0

Dâ ..-..........r-..--~·,... .~,-.,--~'" -~~--~~~~-------------------""""
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N.0 603
§

1.o do art. 16 terá a seguin-

te redação:

"§ 1.0 Caberá à Câmara dos
Deputados e ao Senado a discussão e votação dos proj e tos referentes ao Distrito Federal."
a) Arnaldo Nogueira

:N.O 779
o

1

r· a se-

RJ.
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RJ.

RJ.

AP.
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N.0 512

Substitua-se o Capítulo V, pelo
seguinte:
"Art. - Compete à União decretar impostos sôbre:
I - importação de mercadorias
de procedência estrangeira;
II - consumo de mercadorias;
III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim importação e exportação de lubrificantes e de
combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou
natureza, estendendo-se êsse
regime, no que fôr aplicável,
aos minerais do País e à
energia elétrica;
IV - renda e proventos de qualquer natureza;
V - transferência de fundos para o exterior;
VI - negócios de sua economia,
atos e instrumentos regulados por lei federal;
VII - propriedade territorial rural.
§ 1.0 São isentos do impôsto
de consumo os artigos que a lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica.
§ 2.o- A tributação de que trata o n.o III terá a forma de impôsto
único, que incidirá sôbre cada espécie de produto. Da renda resultante, sessenta por cento, no mínimo,
serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção, nos
têrmos e para os fins estabelecidos
em lei federal.
§ a.o- A União poderá tributar
a renda das obrigações da dívida pública estadual ou municipal e os proventos dos agentes dos Estados e dos
Municípios; mas não poderá fazê-lo
em limites superiores aos que fixar
para as suas próprias obrigações e
para os proventos dos seus próprios
agentes.

RJ.

179
PARECER DO RELATOR GERAL

PARECER DA COMISSÃO MISTA

.

.

.

~.

';.

··:

.

'

.· . ·l

RJ.

RJ.
:

~

. ;.

.

;·;.'

·~

..

;

-

180

EMENDAS AO PROJETO

Ji!

§ 4.o A União entregará aos
Municípios dez por cento do total
que arrecadar do impôsto previsto
no número n, efetuada a distribuiçio em partes iguais pagas de uma
eó vez a cada Municipio, durante o
quarto trimestre de cada ano.
§ 5.o - A União entregará igualmente aos Municipios 15% (quinze
por cento) do total que arrecadar
do impôsto de que trata o n.o IV,
feita a distribuição em partes iguais,
devendó o pagamento a cada Munieipio ser feito integralmente, de
uma só vez, durante o terceiro trimestre de cada ano.
§ 6.o - Metade, pelo menos da
importância entregue aoa Mun1c1pios, por efeito do disposto no § s.o,
serã aplicada em beneficias de ordem rural. Para os efeitos dêste parágrafo, entende-se por beneficio de
ordem rural todo o serviço que fôr
instalado ou obra que fôr realizada
oom o objetivo de melhoria das condlç6es económicas, soo1a1s, sanitárias ou- culturais das populações das
zonas rurais.

di~~-;~n~ c~~:t!:i~

dieos ou os seus instrumentos, quando 1ncluidos na competência tributária estabelecida nos artigos 19 e 29.
§ s.o - Na 1mlnência ou no caso
de guerra .externa, é facultado à
Uni'ão decretar impostos extra.ordtnárlos, que não serão partuhados na
forma do art. 21 e que deverão suprbnir-se gradualmente, dentro em
clDco anos, contados da data da assinatura da paz.
J s.o - o produto da arrecadação do tmpôsto territorial rural será
entregue, na forma da lei, pela União
aos Municiplos onde estejam localizados os imóveis sôbre os quais incida a tributação.

Art. ·- Compete ainda à União
decretar os impostos, previstos no
an. 19, que devam ser cobrados peJos Territórios.
Art. - A União é vedado decretar tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional,
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ou que importem distinção ou preferência para êste ou aquêle pôrto,
em detrimento de outro de qualquer
Estado.
Art. - Cada Estado se regerá
pela Constituição e pelas leis que
adotar, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1.0- Aos Estados se reservam
todos os podêres que, implícita ou
explicitamente, não lhe sejam vedados por esta Constituição.
§ 2.o Os Estados proverão as
necessidades do seu govêrno e da
sua administração, cabendo à União
prestar-lhes socorro, em caso de calamidade püblica.
§ 3.0- Mediante acôrdo com a
União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais
ou de a t~s e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União
poderá, em matéria da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às
necessárias despesas. -

Art. - Compete aos Estados decretar impostos sôbre:
I - transmissão de propriedade causa mortis;
II - vendas e consignações efetuadas por comerciantes e
produtores, inclusive industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno
produtor, conforme o definir
a lei estadual;
Ill - exportação de mercadorias
de sua produção para o estrangeiro, até o máximo de
5% (cinco por cento) ad valarem, vedados quaisquer
adicionais;
IV - os atos regulados por lei estadual, os do serviço de sua
justiça e os negócios de sua
economia.
§ 1.0 - O impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens corpóreos cabe ao Estado em cujo território êstes se acham situados.
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§ 2.0 - o impôsto sôbre transmissão causa mortis de bens incorpóreos, Inclusive títulos e créditos,
-pertence, ainda quando a sucessão
se tenha aberto no estrangeiro, ao
Estado em cujo território os valôres
da herança forem liquidados ou
transferidos aos herdeiros.
§ 3.o- OS Estados não poderão
tributar títulos da dívida pública
emitidos por outras pessoas jurídicas de direito público interno, em
ltmite superior ao estabelecido para
as suas próprias obrigações.
§ 4.o - o impôsto sôbre vendas e
consignações será uniforme, sem distinção de procedência ou destino.
§ s.o -Em caso excepcional, o
Senado Federal poderá autorizar o
aumento, por determinado tempo,
do 1mpôsto de exportação, até o máximo de 10% (dez por cento) ad
valarem.
Art. - Quando a arrecadação
estadual de impostos, salvo a do impôsto de exportação, exceder, em Munlciplo que não seja o da capital, o
total das rendas locais de qualquer
natureza, o Estado dar-lhe-á anualmente trinta por cento do excesso
arrecadado.
Art. - A União e os Estados poderão decretar outros tributos além
dos que lhes são atribuidos por esta
Constituição, mas o impôsto federal
excluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a arrecadacão de tais
Impostos e, à medida que ela se efetuar, entregarão vinte por cento do
produto à União e quarenta por cento aos Municípios onde se tiver realmado a cobrança.

Art. - A administração flnancelra, especialmente a execução do
orçamento, será flscalizada, na
União, pelo Congresso Nacional, com
o auxilio do Tribunal de Contas, e
nos Estados e Munlcipios, pela forma que fôr estabelecida nas Constituições estaduais.
Art. - O impôsto sôbre vendas
e consignações é não-cumulativo,
abatendo-se, em cada operação, nos
têrmos do disposto em lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo

..
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mesmo ou outro Estado, e não incidirá sôbre os produtos industrializados destinados ao exterior .
Art. -Além da renda que lhes
é atribuída por fôrça do art. 15, e
dos impostos que, no todo ou em
parte, lhes forem transferidos pelo
Estado, pertencem. aos Municípios os
impostos:
I - sôbre propriedade territorial
urbana;
II - predial;
III - sôbre transmissão de propriedade imobiliária inter
vivos e sua incorporação ao
capital de sociedades;
IV - de licenças;
V - de indústrias e profissões;
VI - sôbre diversões públicas;
VII - sô bre a tos de sua economia
ou assuntos de sua competência.
Parágrafo único - O impôsto
territorial rural não incidirá sôbre
sítios de área não excedente a vinte
hectares, quando os cultive, só ou
com sua família, o proprietário.Art. -Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar:
I - contribuição de melhoria,
quando se verificar valorização do imóvel, em conseqüência de obras públicas;
II- taxas;
III - quaisquer outras rendas que
possam provir do exercício
de suas atribuições e da utilização de seus bens e serviços."
a)

Oswaldo Lima Filho

ARTIGO 18, PARAGRAFO 1.o
N. 0 428/5
Ao art. 18, § 1.o

Onde se diz:
''resolverá",
diga-se:
''disporá sôbre".
a) Aurélio Vianna

AP.

,..

ii]
I
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N.O 583
Art, 18, § 1.0

Suprimam-se as expressões seguintes:
"resolverá os conflitos de competêncla tributária entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios."
a) Aurélio Vianna

RJ.

No 781/26

No art. 18, § 1.o, onde está "resolverá", escreva-se: "bem como serão resolvidos".
a} tnisses Guimarães

ARTIGO 18, PARAGRAFO 2.o
N.0 1/28
Suprimam-se os §§ 2.0 , a.o e s.o, do
art. 18.

RJ.

RJ.

a) Oscar Corrêa

ARTIGO 18, PARAGRAFO
N.O 428/6
Ao art. 18, § 3.o

s.o

Redlj a-se assim.:
"§ 3.0 A contribuição de melhoria terá os seus critérios e
forma de cobrança fixados em
lei e não poderá ser exigida em
limites superiores ao custo da
obra pública realizada, nem ao
acréscimo de valor que dela resulte para o imóvel beneficiado."
a) Aurélio Vianna

RJ.

.
ARTIGO 18, ACRESCE
PARAGRAFOS
N.O 225

Ao art. 18, acrescente-se o se-

guinte parágrafo:
('Não prescreve o crtm.e cometido contra o erârio p'úblico federal, estadual e municipal. "
a) Vasconcelos Tôrres

RJ.

;
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RJ.

RJ.

AP.

RJ.
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N. 0 732

Art. 18
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"A União, os Estados, os Territórios e os Municípios criarão incentivos fiscais e assistenciais à
industrialização dos produtos do
solo e do subsolo feita no imóvel
de origem. Aos Governos respectivos cabe r á apresentar,
anualmente, em tempo hábil,
plano de incentivos adequados às
peculiaridades da circunscrição,
respeitadas as conveniências superiores, de âmbito nacional e
estadual."
a)

RJ.

Dias Menezes
N.O 781/27

Ao art. 18, acrescente-se o seguinte:
"Parágrafo único - o produto
da arrecadação dos impostos,
criados nos têrmos do § 6.o dêste
artigo, será partilhado entre a
União .. os Estados e os Municípios, de acôrdo com o disposto
em lei."
a) Ulisse:J Guimarães

AP.

ARTIGO 18, ACRESCER ARTIGO
N.o 733

Art. 18
.Acrescente-se onde convier:
"Art. - A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Territórios e
os Municípios criarão e propiciarão incentivos fiscais às atividades de exploração do solo e
dto sufbsolo, ~' assim também, à
rans ormaçao e industrialização dos pt"odutos dessa exploração, como os da agricultura e
da pecuária, quando realizados
no próprio imóvel rural.
§ 1.0 Os incentivos fiscais de
que trata o presente artigo beneficiarão igualmente:
a) à contratacão de técnicos especializados, à abertura de

RJ.
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AP. EM PARTE, quanto à expressão: "a União, os Estados, os
Municípios criarão incentivos fiscais
e assistenciais à industrialização dos
produtos do solo e do subsolo, feita
no imóvel de origem".

AP~

AP.

RJ.

RJ.
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estradas ou caminhos vicinais, à construção de armazéns, galpões, silos ou outros
que interessem à industrialização preconizada.
§ 2.o Os Governos de cada
unidade, anualmente e até o fim
do prim€iro trimestre, organizatio e regulamentarão os respectivos planos de incentivo. "
a) Dias Menezes

PARECER DO SUB-RELATOR

Rl.

ARTIGO 19, INCISO n
N.o 1/29
Suprima-se, o n.o II, do art. 19,

depois de "tráfego":
nacional''.
a) Oscar ··Corrêa

Art. 19, n.

0

n

'~o

território

R.T.

N.0 341

Acrescentar, in fine, a palavra
''rurais".

R.l.

a) Rui Palmeira
ARTIGO 19, INCISO
A.LtNEA ''C''
N.0 151

m,

Dê-se a seguinte redação ao artigo 19, letra c:
"c)

O patrimônio, a renda ou os
serviços de partidos politicos
e de instituições de educação
ou de assistência social, desde
que apliquem as suas rendas
inteiramente no Pais para
seu! respectivos fins."
a) Plimo Costa

RJ.

N.o 793

Dê-se ao art. 19, item m, alinea c, a seguinte red.ação:
·•c) o patrimônio, a renda ou os
serviços de partidos politicas,
de instituições de educação ou
de assistência social e das cooperativas agrícolas, observados os requisitos fixados em
lei;"
a) Minoro Miyamoto

Rl ·

..

I
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.
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ARTIGO 19, INCISO III,
ALíNEA "D"
N.O 63
Acrescentem-se à alínea d do
item III do artigo 19 as seguintes

AP.

expressões:
" . . . e periódicos. ,.
a) Manoel Villaça
N.O 131/1.01
TÍTULO I ___. CAPÍTULO V -

Do

Sistema Tributário
Art. 19, III, "d"
Redija-se assim:
"o livro e o papel destinado à
sua impressão, assim como o papel para impressão de jornais e
revistas·. "
a) Nelson carneiro

PJ., em face do parecer à emenda n.o 63.

N.o 222

Ao art. 19, item III, alínea d, dê-se a seguinte redação:
''d) os livros, os jornais, as revistas, os periódicos e o papel a
êles destinados. "
a) Vasconcelos Tôrres

RJ.

N.O 346
Redija-se o art. 19, n.0 III, letra d:

"d) o livro e o papel destinado
à sua impressão, assim como o
papel para a impressão de j ornais e revistas . "
a) Gilberto· Marinho.

PJ., em face do parecer à emenda n.o 63.

N.0 530

Art. 19, III, letra "d"
Incluir a expressão "periódicos"
após o vocábulo "jornais" ...
a) Filinto Müller

PJ., em face do parecer à emenda n.o 63.

N. 0 681/4

Acrescente-se à letra d, inciso

III, do art. 19, a seguinte expressão:

"e revistas".
a) José Barbosa

·

PJ., em face do parecer à emenda n.o 63.

..
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.

RJ.
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N.O 781/28

Ao art. 19, Ill, "d"
Após- "jornais", acrescentar: "e
revistas educativ as".
a) U1isses Guimarães

PJ., em face do parecer dado à
emenda n.o 346.

N.O 820/1
Redija-se a letra d do item III
do art. 19:

"d)

o livro, os jornais e as revistas, assim como o papel para
sua impressão."
a) Gilberto Marinho

RJ.

N.o 838/5

TíTULO I -CAPíTULO V Sistema Tributãrlo
Art. 19, III, letra ''d"

Do

Incluir a expressão "periódicos"
após o vocábulo "jornais".
a)

PJ., em face do parecer sôbre a
emenda n.o 346.

Eurico Rezende

N.0 840/3

Acrescente-se à alinea d, do item
III, do art. 19, após a palavra "jornais": "e periódicos".
a) Eurico Rezende

RJ.

ARTIGO 19, INCISO IIIJ ACRESCER
ALíNEAs
N.0 19

Acrescente-se ao art. 19, inciso
III, a seguinte alínea:
''Art. 19- É vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III -

cobrar impôsto sôbre:

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

e) o patrimônio, a renda ou as
a)

operações das sociedades cooperativas."
Yukishigue Tamura

RJ .

-

g
,1

197PARECER DO RELATOR GERAL

PARECER DA COMISSÃO MISTA

PJ.

PJ.

RJ.

PJ.

PJ.
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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N.O 73

Acrescentem-se ao artigo 19, inciso III, mais duas alíneas:
"Art. 1!} - É vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
I-

ll-

····························

····························

III -

Cobrar impostos sôbre:
a)

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

b)

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

C)

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

d)

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

·e) a primeira operação do
pequeno produtor;
f) o impôsto territorial de
lotes rurais ou ·sítios de
área não excedente a vinte e cinco hectares (25
ha) cujo proprietário os
cultive só ou com sua família ·e que não possua
outro imóvel."
a) José Mandelli

PJ., em face do parecer dado à
emenda n.o 308.

N.0 660

Acresceu te-se ao inciso III do
art. 19 a letra e, nos seguintes têrmos:
"e) a execução de obras públicas,
ressalvada, porém, a cobrança do impôsto de que trata o
inciso IV do art. 21 . "
a) Eurico Rezende

RJ.

ARTIGO 19, ACRESCER INCISO
N.0 791/6
Acrescente-se ao art. 19 o item IV:
"Art. 19- É vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I

I

I

I

IV -

I.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

o

I

I

111

11

1

I

I

1

I

I

e

cobrar impostos sôbre o patrimônio e a renda, com base em lei posterior à data
inicial do exercício financeiro a que corresponda.''
a) Mário Covas

RJ.
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RJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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ARTIGO 19, PARÁGRAFO 1.0
N.0 781/29
Ao § 1.0 do art. 19

Suprima-se, por inútil e de mau
gôsto, o "tão-somente" e, por con-

AP.

cordância, escreva-se: ''delas decor-

rentes".
a)

§

Ulisses Guimarães

ARTIGO 19. PARÁGRAFO 2.o
:N.o 298
2.0 do art. 19
Suprima-se a expressão final:

'"estaduais e municipais".
a) Ernani Sátira

RJ.

N.0 339

Art. 19
Suprima-se o § 2.0
a) Rui Palmeira

RJ.

ARTIGO 19, ACRESCER
PARAGRAFO
N.0 281
Do Sistema Tributário
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo:
u§ 3.o - Dependem de nova autorização legislativa as isenções
de impostos federais, estaduais
e municipais concedidas antes
da vigência desta Constituição.''
a) Edllson Melo Távora

CAPÍTULO V -

ARTIGO 20, INCISO I
N.0 396
No art. 20, item I, logo após a
palavra "Município", acrescente-se:

RJ.

RJ.

usalvo peculiaridades regionais
sócio-econômicas;"
a) Edmundo Levi
ARTIGO 21, INCISO II
N.0 58
O item II, art. 21, Capítulo V -

Do Sistema Tributário -, passa a
ter a seguinte redaÇão:
''Art. 21 - Compete à União decretar impostos sêbre:

RJ.

exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou
nacionalizados, exceto os industriais ou manufaturados. "
a) Amaral Netto

II -

..

~

r
I
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AP.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.

RJ.
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N.0 308

Inclua-se
('O impôsto territorial não incidirá sôbre glebas rurais de área
não excedente a 25 (vinte e cinc·o) hectares, quando as cultive,
só ou com sua família, o proprietário que não possua outro
imóv·el rural. "
a) Dinarte Mariz

RJ.

ARTIGO 21, INCISO IV
N.0 40

Suprima-se, ao final do inciso

IV do art. 21, a expressão:

" ... e p:ro'lentos de qualquer natureza."
a) Abel Rafael

RJ.

N.o 659

Ao artigo 21, inciso IV, dê-se a
.segu1nte redação:
"IV rendas . e proventos de
qualquer natureza, salvo diárias
e ajudas de custo, pagas pelos
cofres püblicos. "
a) Irineu Bornhausen

Transfere à Comissão o estudo
da emenda em pauta.

ARTIGO 21, INCISO X
N.0 781/30
Ao art. 20, 1nc1so X

Após "País", acrescente-se:
os importados".
a) Ulisses Guimarães

''e

ARTIGO 21, PARAGRAFO 1.0
N.0 1/30
Suprimam-se os §§ 1.o, 2.o, a.o,
4. 0 e 5.0 , do art. 21.

RJ.

RJ.

a) Oscar Corrê a
N.0 335

Art. 21

Suprima-se o § 1.0
a) Rui Palmeira

ARTIGO 21, PARAGRAFO 5.0
N.O 804/E
Ao art. 21

Suprima-se o § 5.0
a) Adolpho Oliveira

RJ.

RJ.
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RJ.

PJ.

Acompanha o parecer do sub-relator.
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RJ.

PJ.

RJ.
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RJ.
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N.O 859

Dê-se ao § 5. o do art. 21 a seguinte redação:
''§ 5.0 - O disposto no parágrafo anterior não inclui todavia a
incidência, dentro dos critérios
e limftes fixados em lei federal,
do impôsto sôbre a circulação
ddei tll?-beuirca~orias na oper adção ft!e
s r1 çao, ao consum1 or 1nal, dos lubrificantes e combustíveis líquidos utilizados por veículos rodoviários, cuja receita
seja aplicada exclusivamente em
investimentos rodoviários."
a) Eurico Rezende

AP.

ARTIGO 21, ACRESCER
PARAGRAFO
N.0 871/1
Acrescente-se ao art. 21:
"§ a.o - O im.pôsto referido no
inciso IV, quando se tratar de

pessoa física, será acrescido de
adicional nunca inferior a dois
por cento, destinado a auxfiiar,
na forma da lei, as instituições
sem finalidade lucrativa, vinculadas ao credo religioso do
contribuinte. Se êste não professar qualquer religião, terá o
aludido adicional a aplicação
prevista no art. 167, § 3.0 "
a) Dinarte Mariz

AP.

ARTIGO 22, "CAPUT"
N.0 781/31

Ao art. 22
Substitua-se "cessadas as causas
que determinaram
a cobrança'',
por: "celebrada a paz" .
a) misses Guimarães

RJ.

N.0 804/F

Ao art. 22
Redija-se assim:
''Art. 22 - Compete à União, na
iminência ou no caso de guerra
externa, instituir, temporàriamente, impostos extraordinários compreendidos ou não na
sua competência tributária, suprimidos, gradativamente, no
prazo máximo de cinco anos,
contados da celebração _da paz."
a) Adolpho Oliveira

AP. EM PARTE, quanto à ex-

pressão: "Externa".
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ARTIGO 23, INCISO II
N.0 858

Redija-se o inciso II do art. 23
do seguinte naodo:
"II - operações rela tivas à circulação de mercadorias, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos, na forma
do art. 21, § 5.0 , realizadas
por comerciantes, industriais
e produtores."
a) Eurico Rezende.
ARTIGO 23, PARÃGRAF'O 4.o
N.0 293
§ 4.o do art. 23

Dê-se-lhe a seguinte redação:
"§ ~.o A alíquota de impôsto
a que se refere o n o II será uniforme para tôdas as mercadorias
nas operações internas e interestaduais, e não excederá, naquelas que as destinem a outro Estado e ao exterior, os limites fixados em resolução do Senado,
nos têrmos do disposto em lei
complementar."
a) Ernani Sátyro

AP.

AP. EM PARTE, quanto ao que
se segue: "a alíquota de impôsto a
que se refere o n.0 II será uniforme
par~ tô~as as mercadorias nas operaçoes mternas e interestaduais e
não excederá, naquelas que as destinem a outro Estado e ao exterior
os limites fixados em Resolução do
Senado, nos têrmos do disposto em
lei complementar".
.

ARTIGO 23, PARÁGRAFO 5.o
N. 0 26

Acrescente-se, ao parágrafo 5.o
do artigo 23: ". . . e outros que a lei
determinar·", ficando a sua redacão
~
a seguinte:
0
"'§ 5. O impôsto sôbre circulação de mercadorias é não-cumulativo, abatendo-se em cada operação, nos têrmos do disposto em lei, o montante cobrado
nas anteriores, pelo mesmo oti
outro Estado, e não incidirá sôbre
produtos industrializados e outros que a lei determinar, destinados ao exterior . "
a) Ortiz Monteiro
N. 0 72
Suprima-se o § 5.o do artigo 23.

a) Alde Sampaio

.AP.

RJ.
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AP.

AP.
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N.O 292

do art. 23
Suprimir a expressão final:
··e não incidirá sô bre os produtos industrializados destinados
ao exterior. "
a) Ernani Sá tyro

§ 5.o

PJ., em razão do parecer dado à
emenda n. 0 26.

N.O 823

Dê-se ao § 5.o do art. 23 a seguinte redação:
"§ 5.0 O impôsto sôbre circulação de mercadorias é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos têrmos do disposto em lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo
ou outro Estado, e não incidirá
sôbre os produtos industrializados destinados ao exterior, bem
como os produtos primários cujo
incremento à exportação interesse à economia nacional, mediante a compensação pela
União da conseqüente redução
da receita tributária estadual.''
a) Edmundo Levi

RJ.

ARTIGO 23, PARAGRAFO 6. 0
N.0 492
Ao art.- 23, § 6.0
"§ 6.o Serão isentos do im-

pôsto a que se refere o inciso II
dêste artigo (caput), bem como
da tributação municipal, exceto,
taxas. todos os produtos resultantes da atividade agropecuãria em geral, ou da pesca, quando vendidos no varejo, in natura, por estabelecimentos que se
dediquem, com exclusividade, a
êsse gênero de comércio. "
a) Nelson Maculan

RJ.

N.O 781/32

Ao art. 23, § 6.o
Redija-se assim:
"§ 6.0 Está isenta do impôsto
sôbre circulação de mercadorias
a venda a varejo, diretamente
ao consumidor, de gêneros de
necessidade especificados em lei
estadual, não podendo ser estabelecidas diferenças em função
dos que participam da operação
tributada."
a) Ulisses Guimarães

RJ.

>. ···: ~:ir· .

~-·1
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PJ.
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ARTIGO 23, PARAGRAFO 7.0
N.0 106
Ao § 7.o do artigo 23

Onde se lê:
"recolhidos a estabelecimento federal de crédito" -Leia-se:
''recolhidos a estabelecimento
oficial de crédito".
a) Guido Mondln

AP.

N.0 294
§ 7. do art. 23
0

Substitua-se a expressão:
"estabelecimento federal de crédito" por:
.
"estabelecimento oficial de crédito".
a) Ernani Sá tyro

PJ., em razão do parecer sôbre
à emenda n.o 106.

N.O 493

Ao

§ 7.0 dp
"§ 7.o -

art. 23
Do produto da arrecadação do impôsto a que se refere o inciso II dêste artigo, 80%
(oitenta por cento) constituirão
receita dos Estados e os restantes 20% (vinte por cento) serão
distribuídos ao Município onde
se realizar a transação. Fica assegurado aos Municípios o exercício da fiscalização do impôsto, mediante convênio com os
Estados."
a) Nelson Maculan

N.O 761/2
Ao artigo 23, § 7 .O, do projeto

Substitua-se a expressão "fededera!" por ''oficial".
a) Manso Cabral

RJ.

RJ.

N.0 804/G
Ao art. 23, § 7.o

Onde se lê ''oitenta por cento",
leia-se: "setenta por cento".
Em lugar de "vinte por cento",
"trinta por cento".
a) Adolpho Oliveira

w. _ _

-

RJ.
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RJ.

RJ.

PJ.

RJ.

RJ.

RJ.

PJ.
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N.0 857

Dê-se ao art. 23, § 7.0 , a seguinte redação suprimindo-se, em conseqüência, o § 8.0 do mesmo artigo.
~'§ 7.o Do produto da arrecadação do impôsto a que se refere o inciso II do art. 23, 80%
(oitenta por cento) constituirão
receita dos Estados e 20% (vinte por cento) dos Municípios.
As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na
forma e nos prazos estabelecidos
em lei federal. "
a) Eurico Rezende

AP.

ARTIGO 23, PARAGRAFO 8.0
N.0 107

"~''r

1~~~

Substitua-se o § 8.0 do artigo 23
pelo seguinte:
"§ 8.0 o Fundo será distribuído, quinzenalmente, aos Municípios, na proporção do valor das
operações realizadas nos respectivos territórios, na forma do
disposto em lei complementar e
esta disporá, ainda, sôbre outros
critérios compensatórios ajustados entre todos os Municípios,
em convênio com o respectivo
Govêrno Estadual.''
a) Guido Mondin

Ao

s.o

N.O 495

do art. 23
8.0 - Os Estados, através de
suas repartições arrecadadoras,
depositarão mensalmente os 20%
(vinte por cento) da arrecadação a que se refere o parágrafo
anterior em nome do Município
onde se realizar a operação comercial."
a) Nelson Maculan

§
"§

Art. 23

RJ.

N.O 840/2

Suprim.a..se a expressão ''nos respectivos territórios", constante do
§

RJ.

a.o

a) Eurico Rezende

RJ ·
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ARTIGO 23, ACRESCER
PARAGRAFaS
N.O 18

Acrescente-se, após o § 6.0 do artigo 23, o seguinte parágrafo:
"§ Na isenção a que alude o
§ 6.0 incluem-se as mer·~ado;."ias
produzidas por hortigranjeiros,
consideradas essenciais à alimentação e assim definidas na
lei estadual, ~v-endidas po;: êles
ou pelas suas cooperativas, no
varejo cu no atacado."
a) Yukishigue Taffi:Ura

RJ.

N.0 494

Acrescente-se ao art. 23 o seguinte parágrafo:
''§ 9.o Por lei complementar,
os Estados assegurarão ao Município produtor o crédito de
20% (vinte por cento) a que se
refere o parágrafo anterior,
quando a arrecadação se ·processar nos portos de embarque,
para produtos destinados a exportação, ou repartições arrecadadoras, quando se destinar a
outros Estados da União."
a) Nelson Maculan

RJ.

ARTIGO 24, INCISO II
N.O 120

Substitua-se a redação do inciso II, do art. 24, do Projeto de Constituição de 12 de dezembro de 1966,
pela seguinte:
"Art. 24- ................... .
I - ............................

serviços de qualquer natureza não compreendidos na
competência tributária da
União ou dos Estados, definidos em lei complementar,
excluídos os serviços de
transporte aéreo executados
por emprêsas nacionais, mediante concessão ou autorização do Govêrno Federal."
a) Germinal Feijó

II -

RJ.
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ARTIGO 24, PARAGRAFO 1.0 ,
ALíNEA "C"
N.O 804/H

Ao art. 24, § 1.o, alínea "c"
Onde se lê "vinte por cento'',
leia-se: ~'trinta por cento".
a) Adolpho Oliveira

t
RJ.

\I

N.O 840/2
Art. 24

I

Suprima-se a expressão "no seu
território", constante da letra c do
§ t.o do art. 24.
a) Eurico Rezende

RJ.

(

I

N.0 856

Suprima-se a letra c do § 1.0 do
art. 24, bem como a referência à
mesma letra c, no § 2.0 , do referido
artigo, operando-se os ajustes redacionais necessários em decorrência
da supressão.
a) Eurico Rezende

I

AP.

t.o do art. 25
Dê-se-lhe a seguinte redaçã,o:
''§ t.o - A aplicação dos Fundos
previstos neste artigo será regulada por lei complementar, que
cometerá ao TribUnal de Contas
da União o câlculo das quotas
estaduais e municipais, independentemente de autorização
orçamentária ou de qualquer outra formalidade, efetuando-se a
entrega, mensalmente, através
dos estabelecimentos oficiais de
crédito."
a) Ernani Sátyro

\

AP. EM PARTE, retirando-se o
qualificativo "complementar".

ARTIGO 25, ACRESCER
PARAGRAFO
N.0 790
CAPíTULO V

Acrescentar ao art. 25:
"§ 4.0 As estâncias hidrominerais receberão, cada uma delas, do Fundo de Participação
dos Municípios, quota nunca inferior à consignada ao Municipio
melhor aquinhoado do Estado."
a) Noronha Filho

i
t

ARTIGO 25, PARAGRAFO 1.0
N.0 297
§

(

RJ.
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ARTIGO 27
N.0 327

Ao art. 27
"Art. 27 - A União distribuirá
aos Estados, Distrito Federal e Municípios:
I - 40% da arrecadação do impôsto a que se refere o art. 21,
número VIII;
I I - 60% da arrecadação do impôsto a que se refere o artigo 21, número IX;
III- 90% da arrecadação do impôsto a que se refere o arti~o 2lf, n~~ero X. d. t .b .
Paragra o 'único - A 1s n ul~o será feita nos têrmos da Lei Federal, que poderá dispor sôbre a forma e os fins de aplicação dos recursos distribuídos, obedecido o seguinte critério:
a)
nos casos dos incisos I e II, proporcional à superfície, população, produção e consumo, adicionando-se, quando couber, no
tocante ao número II, uma cota
compensatória da área inundada
por reservatórios;
.
b) no caso do inciso III, proporcional à produção. "
a) Filinto Müller

AP.

N.O 558

Art. 27
Substituir a redação do projeto
pela seguinte:
'~A União distribuirá aos Estados,
ao Distrito Federal e Municípios:
I - quarenta por cento da arrecadação a que se refere o artigo 21, n.o VII;
II - sessenta por cento da arrecadação do J.mpôsto a que se
refere o art. 21, n.O IX;
III - noventa por cento da arrecadação a que se refere o artigo 21, n.o X.
Parágrafo único - A distribui·ção far-se...;á nos têrmos da lei federal, que poderá dispor sôbre a forma
e os fins de aplicação dos recursos
distribuídos, obedecido o seguinte
critérió:
.a) nos casos dos n.0 s I e II, proporcional à superfície, popula-

PJ., em razão do parecer dad·o à
emenda n.o 327.
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ção, produção e consumo, adicionando-se, quando couber, no tocante ao n.o II, uma· cota compensatória da área inundada por
reservatórios;
b) no caso do n.o III, proporcional
à produção."
a) Filinto Müller
N.0 838/6
TíTULO I CAPíTULO V -

no

SUB-RELATOR

. AP. EM PARTE.

Do

Sistema Tributário
Art. 27
Substituir a redação do projeto
pela seguinte:
"A União distribuirá aos Estados,
ao Distrito Federal e Municípios:
I - quarenta por cento da arrecadação a que se refere o artigo 21, n.0 vm;
II - sessenta por cento da arrecadação do im.pôsto a que se refere o art. 21, n.o lX;
III -noventa por cento da arrecadação a que se refere o artigo 21, n.o X.
Parágrafo único - A distribuição far-se·-á nos têrmos da lei federal, que poderá dispor sôbre a forma
e os fins de aplicação dos recursos
distribuídos, obedecendo ao seguinte
critério:
a) nos casos dos nümeros I e II,
proporcional à superfície, população, produção e consumo, adicionando-se, .quando couber, no
tocante ao número II, uma cota
compensatória da área inundada · por reservatórios;
b) no caso do número III, proporcional à produção."
a) Eurico Rezende

PJ., em face do parecer dado à
emenda n.0 327.

ARTIGO 27, INCISO_ I

N.O 1/31

No art. 27to,~, on de se ~~: "quataren ta por cen ' , 1e1a-se: sessen
por cento".
a) osc~r Corrêa

RJ.
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N. 0 52

Onde se lê:
"Art. 27 - ................... .
I - Quarenta por cento da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 21, n.0 s VIII e IX",
Leia-se:
"Art. 27 - ................... .
I - Sessenta por cento da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 21, n. 0 s VIII e IX."
a) José Bonifácio

RJ.

N.0 232

Onde se lê:
"Art. 27 - .................. .
I - quarenta por cento da arrecadação de impôsto a que se refere o artigo 21, n.o III;",
leia-se:
"Art. 27- ................... .
I -sessenta por cento da arrecadação de impôsto a que se refere o artigo 21, n.o VIII;"
a) José Leite

RJ.

N.0 253

No art. 27, I, onde se lê: "quarenta", leia-se ''sessenta".
a) Heribaldo Vieira

RJ.

N.0 295

Inciso I do art. 2'r
Dê-se-lhe a seguinte redação:
" I - sessenta por cento da arrecadação do impôsto a que se refere o art. 21, n.0 s VIII e IX."
a) Ernani Sá tyro

RJ.

N.0 428/7
Ao art. 27, inciso I

Onde se diz:
'cquarenta por cento",
diga-se:
"sessenta por cento.''
a) Aurélio Vianna

RJ.

N.0 804/I

Ao art. 27, inciso I
Onde se lê: "quarenta por cento", leia-se: "sessenta por cento."
a) Adolpho Oliveira

RJ.
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DEBATES

TíTULO I

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL
CAPíTULOS I a V

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Presente o
quorum necessário para a abertura da reunião, declaro aberta a
sessão, na qual iremos começar os nossos trabalhos de exame, debate e votação das emendas oferecidas ao Projeto de Constituição
aprovado pelo Congresso Nacional.
Passa-se à leitura da Ata da Mesa.
Em discussão a Ata. (Pausa) . Não havendo observações,
dou-a por aprovada.
Passa-se à leitura do Expediente.
Finda a leitura do Expediente, cumpre-me comunicar aos Senhores Membros desta Comissão que foi cumprido o disposto no
art. 6. 0 das normas, visto como foram examinadas e relacionadas
tôdas as emendas apresentadas, tendo sido verificado que as que
foram objeto de estudos por parte dos Srs. Sub-Relatores estavam
subscritas, no mínimo, por 1/4 dos Membros do Senado ou por
1/4 dos Membros da Câmara.
Vamos, agora, iniciar os nossos trabalhos.
Parece-me que, tendo sido estabelecido o critério de exame,
em primeiro lugar, das emendas oferecidas pelos Sub-Relatores
designados para a apreciação da matéria, segundo a distribuição
já conhecida, e tendo sido elaborado o parecer sôbre essas emendas pelos Srs . Sub-Relatores, cabe aos Srs. Sub-Relatores dar conhecimento do seu relatório, para que sôbre êle se manifeste o
Relator-Geral.
Segundo o critério anunciado, o Sr. Relator limitar-se-á a
examinar as conclusões dos pareceres de cada um dos Srs. SubRelatores, aceitando o parecer em parte ou totalmente. No caso
de não aceitar totalmente, dirá quais os pontos de divergência,
reportando-se especialmente às emendas oferecidas.
Assim sendo, só mediante a leitura dos pareceres dos Senhores Sub-Relatores é que a Comissão ficará habilitada a apreciar a
matéria, para efeito de início da discussão.
O SR. ADAUCTO CARDOSO - Pela Ordem, Sr. Presidente.
Poderia V. Exa. esclarecer se agora, nesta sessão matutina, haverá debates entre o Sub-Relator e o Relator a respeito das emendas divergentes?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não haverá debates.
O SR. ADAUCTO CARDOSO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O Sr. SubRelator lerá seu parecer e, terminada a leitura, o Sr. Relator, que
já tem seu parecer pronto, dará conhecimento da matéria.
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O SR. ADAUTO CARDOSO - Tomamos conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - De modo
que vamos iniciar a leitura dos pareceres dos Sub-Relatores. o
primeiro dêles é o Sr. Deputado Oliveira Brito, a quem dou a palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Passa-se à
discussão do Parecer do nobre Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de o1·dem) * - Sr. Presidente, tenho duas e breves questões de ordem
a enunciar. A primeira delas versa sôbre a declaração de prejudicialidade para emendas idênticas a outras que recebem parecer favorável. Se a emenda é exatamente igual, eu acredito que, em se
tratando de matéria de tal importância, devessem a Comissão e o
ple11ário receber orie~tação quanto ao aproveitamento da iniciativa
dos Srs. Congressistas. A simples declaração de que a emenda
está prejudicada, em face da aprovação de outra, pode e deve levar
à conclusão de que, se ela está prejudicada, é /porque não logrou
aprovação, eis que a outra estava melhor redigida.
O Sr. Deputado José Barbosa - Ou chegou primeiro.
- O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - O problema de
ordem cronológica não tem qualquer cabimento, data v·enia de interpretações diferentes, porque a simples numeração das emendas
não revela, não atesta a antecipação da iniciativa, não querendo eu
referir a possibilidade de um Congressista apresentar uma emenda, sabendo que outro colega está colhendo assinaturas e ainda vai
levar à Secretaria da Comissão sua propositura. Também não vejo
qualquer prejuízo para os nossos trabalhos e até para o registro do
funcionamento da Comissão e das suas atividades em emendas
exatámente iguais. o exemplo ~ais fácil de ser invocado é o da
emenda supressiva. Não há diferença alguma entre duas emendas
que determinem à supressão de inciso, de parágrafo, de alínea ou
mesmo de artigo.
Por esta razão, Sr. Presidente, formulo inicialmente esta questão de ordem, pedindo a V. Exa. determine à Secretaria da Comis~
são reveja a anunciação dos pareceres do Sr. Sub-Relator, para o
efeito de que sejam apresentadas ao plenário como aprovadas aque..
las emendas que realmente tiveram seu texto aceito e consagrado
pelos eminentes colegas . (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Resolvendo
esta primeira questão de ordem, baseio-me nos próprios elementos
que o ilustre Deputado Adolpho Oliveira acaba de ministrar para
apreciação da matéria.
* Não

foi revisto pelo orador.
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Temos de considerar a hipótese de que se trata de duas três
ou quatro emendas rigorosamente iguais.
'
Acontecendo, como salienta S. Exa., que essa emenda recebeu
números diferentes, parece-me que não caberá à Presidência da
Comissão determina~ qualquer providência ao Serviço de Secretaria, visto como o assunto será objeto de votação pela própria Comissão.
Aprovada qualquer destas emendas, evidentemente. no meu
entendimento, as demais, que são absolutamente iguais, não poderão ser mais submetidas à votação, porque já se invocou uma en1enda igual às duas outras.
Então, o que vai acontecer é que as deixará de pôr em votação
as demais emendas, porque uma delas teve aprovação o
Se não considerássemos êste como um caso de prejudicialidade teríamos, evidentemente,. de ·processar sucessivas votações, podendo ocorrer o que seria uma conseqüência gravíssima: a rejeição
de uma emenda igual, com um quorum eventual, o que implicaria
em modificação daquilo que já tivesse sido deliberado.
Suponhamos que estejam presentes, no momento da aprovação da Emenda n. 0 15, 14 Senhores Congressistas, oito votando a
favor da aprovação, seis votando contra. Mas, se não fôr considerada prejudicada a Emenda no 0 33, igual, ela forçosamente terá de
ser submetida à votação, e, nesta hipótese, poderá ser rejeitada,
pela presença de mais três Congressistas que tiverem o ponto de
vista dos seis que a haviam rejeitado.
Dir-se-á que, neste caso, o que teria de haver seria antes uma
observação do que propriamente uma deliberação o
Considero que está prejudicada e não pode ser posta em votação
en.tenda igual a outra que já tenha sido objeto de deliberação.
:S:sse é têrmo corrente em juízo. Impetram-se três habeas
corpus para o mesmo réu, pelo mesmo motivo. O Tribunal concede o primeiro habeas corpus . Não vai conceder o segundo nem
o terceiro. Considera prejudicados os dois outros, porque já concedeu. Assim também se consideram prejudicadas as duas outras
emendas porque já houve deliberação.
Nestas condições, o prejuízo não decorre de uma preferência
de Sub-Relator, do Relator, ou, afinal, da Comissão, por uma das
emendas, mas da impossibilidade de se votar uma matéria já posta em deliberação.
O SR o JOSAPHAT MARINHO * - Sr o Presidente, peço a palavra apenas para uma cooperação. Se vamos apreciar as emendas ao mesmo tempo, parece-me que, quando um Sub-Relator ou
um Relator, qualquer dêles, estiver apreciando as emendas sôbre
I

•

Não foi revisto pelo orador.
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determinado dispositivo, há de considerar conjuntamente as que
tiveram o mesmo texto ou o mesmo sentido. Aí, então, as emendas serão aprovadas em conjunto, ainda que aproveitado apenas
um dos textos oferecidos .
Não me parece justo - pelo menos tendo em vista o esfôrço
comum de todos os_ representantes - que a preferência individual do Relator por unia emenda e, em seguida, a aceitação dela
pelo plenário da ·comissão importem prejuízo das demais.
O caso, data venia de V. Exa., não se equipara bem ao do
habeas corpus, porque a presunção que há de resultar no caso do
habeas corpus é de que as decisões serão sucessivas. Aqui, são
simultâneas.
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Permita-me um aparte
anti-regimental. É o art. 8.0 das normas que ajuda a esclarecer,
artigo:
em definitivo, o assunto. Diz o referido
!t
"As emendas que versem sôbre o mesmo assunto serão votadas em dois grupos:
a) com parecer favorável;
b) com parecer contrário.''
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Exatamente.
Além disso, quero pedir a honrosa atenção de V. Exa. para esta
particularidade no primeiro dia em que nos reunimos, tive oportunidade de acentuar esta ponderação, a fim de que, no caso de
emendas iguais ou equivalentes, elas fôssem aprovadas mediante
coordenação, ainda que, é claro, conclusivamente, aceito um dos
textos. não havendo razão para que se considerem prejudicadas
as demais, se têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A observação que acaba de ser feita pelo Senador Josaphat !Marinho, a meu
ver, tem seu enderêço.
Como acentuei bem, estou diante de uma proposta de questão de ordem, na qual se diz que as emendas têm a mesma reda..;
ção, são iJniais. Não se trata, portanto, de emendas sôbre o mesmo
assunto. Então, terei de pôr em votação o parecer que aconselha
a aprovação ou rejeição de uma emenda igual a outras. Desta
forma o problema se transfere da Presidência ·para o plenário da
Comissão. Se o plenário da Comissão, no momento de votar, faz
as considerações que estão sendo feitas pelo Senador Josaphat
Marinho, ficará, como eu disse, esta anotação: aprovada a Emenda n.o 15, que é igual à Emenda n.o 17 e à Emenda n.o 33. Neste
caso, com esta anotação, não haverá que considerar matéria prejudicada. Mas, se não houver observação neste sentido, prevalece
realmente a observação de ser prejudicada a emenda seguinte,
porque não posso submeter à votação, como figurei na hipótese,
duas emendas iguais .
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ta ponderação que V. Exa. faz neste instante, já está dando um
encaminhamento normal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Mas foi o
que eu disse, quando apreciei a questão de ordem do nobre Deputado. Agora, quando se tratar de emendas que versem o mesmo
assunto, mas que não tenham realmente a mesma redação das
outras - tenho diante de mim o texto das normas, trazido pelo
nobre Deputado Adolpho Oliveira - serão votadas em dois grupos: emendas com parecer favorável e emendas com parecer contrário . Parece que assim está resolvido.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES -Permita Vossa Excelência, Sr. Presidente, sômente para um adenda a êste assunto, a fim de que possamos, na discriminação final da decisão
das votações, chegar a um resultado sôbre isso. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu, como Relator de alguma proposição ou código, achei que seria mais simpático e de melhor política legislativa, o seguinte: quando dava parecer favorável a uma emenda,
dizia que tôdas as outras tinham parecer favorável, até mesmo
algumas que não eram muito da mesma redação, porque isto criava facilidades que registrei na tramitação da matéria, sem infringir o Regimento. Então, dava parecer favorável à emenda que
aprovava e, quanto às demais, dizia que se tratava de matéria
com o mesmo texto ou já atendida.
·
Agora, se desejarmos usar a terminologia "prejudicada", teremos de distinguir, porque a emenda tal pode estar prejudicada
por decidir contràriamente à outra que já foi aprovada. Então,
na verdade, é emenda rejeitada. E não é rejeitada porque não se
pode votar: está prejudicada. E pode ser prejudicada, como acontece na argumentação focalizada aqui, porque outra emenda, do
mesmo teor, foi aprovada. Então se diria que ela foi prejudicada
por ter sido aprovada emenda igual. Seria sômente isso. Estamos
certos de que os companheiros que apresentaram emendas gostariam de saber que, embora a sua não tenha tido a sorte de ser a
adotada, também ela foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Compreendo. Acho que, por certo, no mo~ent~ da vo!ação, as p~nderações
do nobre Deputado Ulisses Gu1maraes serao convenientemente
atendidas, tanto mais quanto revelam, de sua parte, uma extrema
cortesia e grande delicadeza para com todos os proponentes das
emendas que versam a mesma matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Permite V. Exa.,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Oliveira Brito.
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O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
estou compreendendo perfeitamente a questão proposta pelo nobre Deputado Adolpho de Oliveira. Sobretudo compreendendo o
motivo que levou S. Exa., para prazer nosso, a ocupar a atenção
do plenário.
Dizia, Sr. Presidente, que é uma questão de satisfazer o natural empenho dos autores das emendas em ver consideradas as
proposições que apresentaram à nossa consideração, mas compreendo o respeito, repito, o interêsse de cada um em não ter sua
proposição fulminada com a rejeição ou com a prejudicialidade.
Porém devo dizer, respondendo ainda ao Senador Josaphat
Marinho que não houve preferência de Relatores por esta ou aquela emenda.
É preciso considerarmos as circunstâncias em que estamos
votando uma Constituição . Acredito ser esta a primeira vez na
história do Parlamento brasileiro em que, num prazo exíguo, temos de examinar mais de um milhar de emendas, e ainda, Sr. Presidente, com o gravame de, numa só emenda, para facilitar aos
seus autores, precisarmos examinar matéria as mais diversas.
Acresce que, como o prazo era demasiadamente exíguo, os SubRelatores tiveram de começar a apreciar as emendas logo que o
material lhes chegou às mãos.
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Parte do material.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - A proporção que
recebíamos as emendas, íamos emitindo, proferindo nosso julgamento. Daí a razão da preferência. Se eu recebi, sôbre matéria
que depois foi objeto de emenda do Deputado Adolpho Oliveira,
por exemplo, uma emenda do Senador Wilson Gonçalves, era natural que sôbre esta eu me manifestasse. E, quando recebesse mais
tarde a emenda do Deputado Adolpho Oliveira. a considerasse
.
prejudicada.
O Sr. Deputado Adolpho OUv·eira - Não é o caso . Não fiz
qualquer reclamação de natureza pessoal.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Estou citando Vossa Excelência apenas como exemplo, como hipótese.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Mas não se ajusta. Não
fui eu que levantei a questão de ·ordem e não tenho qualquer reclamação.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - V. Exa. é apenas um símbolo . Mas, retiro V. Exa . e exemplifico com o Senador
Vasconcelos Tôrres, que apresentou muitas emendas.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres - É o caso, por exemplo,
da aposentadoria aos 30 anos de serviço.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- De modo que apreferência por considerar aprovada uma emenda e prejudicada as
demais decorreu, sobretudo, da ordem de chegada das emendas
•
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ao Relator. Esta a razão. Eu não podia deixar de dar esta explicação, porque poderia ficar presente ao espírito de alguns que
houve o propósito de aceitar uma emenda de determinado autor,
preferindo-o a outros. Sei que esta não foi a intenção do Deputado Adolpho Oliveira. Realmente, se tivéssemos apreciado as
emendas em conjunto, tôdas elas, e num tempo mais largo, poderíamos fazer assim: "As emendas tais e tais são idênticas. Parecer favorável ou contrário", relacionando as emendas pela matéria. Isso poderia ser feito sem nenhum prejuízo e sem ferirmos o
Regimento, que diz que a m~téria pode ser considerada prejudicada se houve pré-julgamento. Daí a razão da argumentação de
V. Exa. Se há pré-julgamento, se a Comissão se manifesta previamente, julgando uma matéria, a matéria idêntica está evidentemente prejudicada. Mas acredito que essa questão não criará
qualquer dificuldade ao bom andamento dos nossos trabalhos.
Poderemos, na medida do possível, selecionando aquelas emendas
que são rigorosamente iguais, atender aos objetivos nobres, al~os,
que motivaram a questão de ordem do nobre representante do Estado doRio.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem. J
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Sr. Deputado Adolpho Oliveira para a sua segunda questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem) *-Sr. Presidente, creio que, agora, que todos vamos dedicar-nos ao estudo dos ·pareceres dos Sub-Relatores, ou melhor, dos
Relatores convocados, cotejando diferentes emendas oferecidas,
será também a oportunidade de estudarmos desde logo a preparação de requerimentos de destaque para as emendas que porventura tenham recebido pareceres favoráveis, ou contrários, a fim
de que a Comissão se pronuncie em cada caso que fôr julgado interessante.
Por isto mesmo, Sr. Presidente, faço uma consulta a Vossa
. Excelência - que acredito seja do maior interêsse da Comissão para que se chegue a uma definição daquilo que versa o art. 8.0 •
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Art. 9. 0 .
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Art. 8. 0 •
''As emendas que versem o mesmo assunto serão votadas em dois grupos:
a) com parecer favorável;
.
b) com parecer contrário, ressalvados os desta-

ques."
"Art. 9.o - Só serão admitidos destaques para votação em separado mediante requerimento apresentado,
antes de encerrada a discussão, pelo autor da emenda ou
qualquer membro da Comissão."
*

Não foi revisto pelo orador.
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porque cada Sub-Relator teve de apreciar e analisar diferentes
matérias. Então, perguntaria a V. Exa.: qual o critério para que
se possa chegar a um acôrdo ou a uma interpretação sôbre a definição do assunto que deva esclarecer a discussão, o encerramento da discussão, a votação do parecer relativo àquele assunto, e
antes do encerramento da discussão, a apresentação dos pedidos
de destaque? Qual o desdobramento na discussão para o efeito
de apresentação, da preparação dos requerimentos de destaque?
Se vai V. Exa. enunciar os assuntos por capítulos, por seções,
por títulos ou até por Sub-Relatores,. e não me pareceria esta última hipótese bem ajustada àquilo que está nas normas que dirigem os nossõs trabalhos, porque, como disse ao iniciar esta minha
breve questão de .ordem, alguns dos Sub-Relatores versaram diferentes assuntos, e não apenas um, aos seus: pareceres.
Esta a questão de order.n. (Jiuito be~.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Antes de
dar a resposta ao nobre Deputado Adolpho Oliveira, quero deixar
bem f~xplícito o seguinte: aquilo que vou responder é antes uma
proposta de orientação dós nossos trabalhos do que propriamente
uma deliberação sôbre o seu roteiro. Assinalo isto por entender
·que, havendo sido aprovadas pela Comissão as normas de cujos
dispositivos extraiu o nobre Deputado o fundamento para a sua
questão de ordem, só mesmo a própria Comissão poderá, em definitivo, alterar qualquer dos critérios estabelecidos. Feita esta
ressalva, que significa o meu profundo respeito à vontade da própria Comissão, passo a dar a resposta que será a solução, se o
contrário não fôr deliberado pela Comissão.
Entendo que o art. a. o das normas prevê uma hipótese que
oferece uma solução que não entra em conflito com o disposto no
art. 9. 0 • A hipótese e a solução são para os casos em que se trata
do mesmo assunto. E o mesmo assunto tanto pode ser o do capítulo, ou do artigo, ou do item, ou da alínea, ou do inciso de qualquer dos fragmentos do texto do Projeto de Constituição, como
até mesmo o referente à matéria que nem ao menos esteja. consignada neste Projeto.
Por isso mesmo, quando tivermos de orientar a discussão,
acredito que o melhor critério será o de tomarmos os diversos
subpareceres com as ressalvas já feitas no próprio parecer do Relator, porque desta maneira a Comissão poderá opinar mais à
vontade e com conhecimento preciso da matéria que está sendo
objeto de discussão, sem que com isto estejamos incluindo matérias talvez afins, mas muito melhor disciplinadas em certos textos do Projeto já aprovado .
Isso sem prejuízo, evidentemente, da apreciação de emendas
que, tratando de certo assunto, não estão incluídas no mesmo capítulo. Então, imagino eu: anuncio a votação do capítulo sôbre
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o qual emitiu o seu parecer o Sr. Deputado Oliveira Brito; a discussão SP. faz sôbre todo o capítulo, não só tendo em vista o parecer do Sub-Relator, como o parecer do Relator-Geral. E, enquanto
não fôr encerrada a discussão dêste capítulo, tôdas as emendas
que tiverem sido objeto do subparecer e conseqüentemente, do
próprio parecer, poderão ser consideradas como objeto, elas próprias, de um requerimento de destaque e haverá o prazo para o
pedido de destaque até que se declare encerrada a discussão dêsse
capítulo.
Dêste modo, não haverá qualquer preJuizo, e o autor da
emenda ou qualquer membro da Comissão pode fazer o seu requerimento de destaque. ~le verificou, no subparecer e. no parecer,
que a matél~ia que vai ser posta em discussão é exatamente aquela
da· sua emenda. Encerrada a discussão, passamos, então, à votação. Na votação é que vamos adotar, quando couber, o disposto
no art. 8. 0 , se as emendas versam o mesmo assunto. As emendas
que versam o mesmo assunto e têm parecer favorável são postas
em discussão conjunta. Só com parecer contrário, são postas em
discussão, ressalvados os destaques.
Assim, entendo resolvida a questão de ordem, sem prejuízo
qualquer
outra.
de
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Quer dizer que Vossa
Excelência pretende colocar em discussão o trabalho de cada SubRelator?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Exato.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sucessivamente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Sucessivamente. E, depois de posta em discussão esta matéria, a votação só
se encerrará nos têrmos das próprias nonnas, e até o momento
do encerramento qualquer emenda que haja sido objeto do parecer do Sub-Relator, conseqüentemente, de parecer do próprio
Relator, pode ser objeto realmente de destaque.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Um esclareciment~ f~
nal, Sr. Presidente. V. Exa. considera os pareceres favoraveiS
aquêles emitidos pelos Sub-Relatores ou as correções ou desajustes
enunciados pelo Senador Antônio Carlos, Relator-Geral?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Creio que
essa matéria já tinha sido objeto até de consideração por parte do
nobre Sub-Relator. Sempre que houver divergência entre ~ parecer do Sub-Relator e o parecer do Relator, os parec~res serao postos em discussão e a votação far-se-á tendo-se em v1sta a emenda
que houver sido objeto do parecer favorável do Sub-Relator.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 9uer dizer que essas
emendas não serão consideradas para votaçao em globo ·
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Elas estarão naturalmente destacadas pela divergência.

I
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Se não
houver mais oradores ...
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente,
queria solicitar a V. Exa. que desse instruções à Secretaria da
Comissão para que, quando da publicação definitiva do parecer
que emiti sôbre o Projeto, fôssem feitas duas correções que estão
definitivamente assinaladas, e se referem a duas referências que
desejo fiquem conforme o verdadeiro entendimento meu sôbre
elas. O parecer foi mimeografado . São duas referências pequenas. pesejaria fôsse feita uma retificação, uma vez que a publicação não se refere às conclusões do parecer. São duas divergências sôbre a atuação de Paulo de Frontin quando da reforma constitucional de 1926. Dei outra forma e assinalei com asteríscos a
revisão que fiz do assunto. Como tenho conhecimento de que o
Congresso Nacional vai publicar em anais os trabalhos consti~
tuintes, gostaria que fôsse feita a publicação sem essas revisões.
o· SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Far-se-á o
necessário ofício, enviando à Secretaria do Congresso o trabalho
do Sr. Relator.
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Sr. Presidente, logo
que as emendas foram, dentro do prazo, entregues à Comissão, a
Secretaria procedeu a um trabalho de seleção. Verificando que
havia muitas emendas que incluíam diversos itens,. destacou-se
para serem distribuídas aos Sub-Relatores. Foi um trabalho
difícil.
Só ontem à noite concluí o meu parecer - peço até desculpas à Comissão pela maneira como o redigi, rápida e talvez mesmo defeituosa - e hoje às oito horas da manhã foi que conversei
com os Sub-Relatores sôbre a hipótese de uma ou outra emenda
não ter chegado às mãos de S . Exas . Neste caso acertamos em
que, levantada a dúvida ou feita a reclamação, o Sub-Relator teria
oportunidade de, no decorrer da discussão, emitir parecer sôbre
aquela emenda ou ligâ-la a uma outra que tivesse sido apresentada sôbre o mesmo assunto, de modo que a Comissão no prazo
de cinco dias pudesse examinar tô·das as emendas apresentadas.
Algumas emendas talvez não tenham chegado aos Srs. Sub-Relatores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Considero
que o esclarecimento do Sr. Senador Antônio Carlos pode ser perfeitamente adotado pela Presidência. Nestas condições, o seguiremos na discussão de qualquer emenda sôbre a qual ainda não haja
parecer explícito. ~ exatamente a norma que acaba de ser anunciada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a
palavra o nobre Deputado Paulo Sarasate, na presunção de que
Sua Excelência vai levantar questão de ordem sôbre emenda de
sua autoria.
•
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* - Perfeitamente) Sr. Presidente, e o faço, com as cautelas que
estou tomando

agor~,

.para não escorregar em casca de banana.

Flz uma consulta previa ao Presidente efetivo da Comissão e pedi

esclarecimentos ao Sr . Rela to r. Mas queria ficasse consignado
em ata e, para isso, preciso de esclarecimento do Sr. Sub-Relator
OHveira Brito. Trata-se da Emenda 286. Essa emenda contém
duas partes. Não sei como fizeram a divisão; se a cortaram, mandaram um pedaço para um e outro pedaço para outro. Não sei
qual foi a sistemática usada do ponto de vista material. A Emenda 286, de minha autoria, tem duas partes. A primeira parte refere-se precisamente à matéria subordinada ao nobre Deputado
Oliveira Brito. Diz assim: "redija-se assim o item XII do art. 8.0".
E a segunda parte é sôbre disposições gerais; está tutelada,
ou sob a paternidade intelectual do nobre Deputado Djalma Marinho.
Então, a minha emenda. tem duas partes: uma, está sob a
paternidade intelectual, sob as luzes do Sub-Relator Oliveira Brito; e, a outra, a segunda parte, está tutelada pelo brilhantismo
do nobre Deputado Djalma Marinho. Sôbre a segunda parte não
tomei conhecimento de aual tenha sido o parecer. Mas isso não
está em causa e nem posso manifestar-me a respeito neste momento. Vou falar sôbre a Primeira parte, que é matéria precisamente da órbita do Deputado Oliveira Brito. É o item XII do. artigo s.o. Como não encontrei no seu brilhante parecer - nas conclusões dêle - qualquer referência a essa parte, e como o nobre
Relator-Geral me disse que o seu parecer era favorável, gostaria
de um esclarecimento de V. Exa.
A emenda tem a seguinte redação: "Redija-se assim o item
XII do art. a.o: Compete à União: XII- Organizar defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente a sêca e às
inundações, e - acrescenta - estabelecer planos especiais destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas do País."
Não vi o parecer de V. Exa. sôbre a matéria. O nobre Relator Antônio Carlos disse-me que foi favorável e que homologou
êsse parecer. Pergunto a Vossa Excelência como se esclarece a
matéria. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a
palavra o Sub-Relator, para prestar os esclarecimentos.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Para melhor esclarecimento de V. Exa. , pediria que tivesse a bondade de ler o parecer no item 2, letra C.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pois não.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - "Emendas 598, 286
e 628, relativas ao art. s.o, item XII. Da primeira, isto é, da 598,
retiro a expressão "Organizar a defesa permanente contra as en•
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demias rurais" e "as calamidades públicas"; da segunda, que é a
286, expressamente a de V. Exa., retirei a frase "especialmente
a sêca e as inundações".
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não entendi bem. Retira
quer dizer suprime? Vai tirando um pedacinho de cada?
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Tira um pedacinho
de cada uma para compor o texto.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Retirar aí não significasuprimir.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Não. Retira-se para compor.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Então, como ficaria o texto, pode-se saber?
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Lê) - "Organizar a
defesa permanente contra as endemias rurais e calamidades públicas - e aí entra a frase - especialmente a sêca e as inundações", e termina com a emenda 628 "elaborar e executar planos
de ocupação, valorização e desenvolvimento das regiões geo-econômicas menos desenvolvidas do País." (Muito bem. J
O SR. PRESIDENTE (Sena.dor Eurico Rezende) -Prestado
o esclarecimento .
. O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Está prestado o esclarecimento, mas, depois, eu queria defender a minha emenda, não
tôda, porque acho que a redação do Deputado Oliveira Brito está
muito boa na pritneira parte. Na parte final, no entanto, eu queria defender a redação da minha emenda, que me parece melhor
do que a da outra. A "ocupação" da outra emenda dá a impressão até de ocupação militar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Satisfeita a indagação feita pelo nobre Deputado Paulo Sarasate, concedo
a palavra ao Sr. Deputado Chagas Rodrigues para um questão
de ordem.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Questão de ordem) * - Sr. Presidente, gostaria que o nobre Relator esclarecesse seu parecer sôbre a emenda 224, de autoria do nobre Sena. dor Vasconcelos Tôrres. Por essa emenda, o mandato dos Senadores passa a ser de 6 anos. S. Exa. faz referência a outra emenda
de acôrdo com a. qual o mandato dos deputados federais passaria
a ser de 3 anos. O nobre Relator, pelo seu trabalho de ontem, aceitou esta emenda. Não sei se houve equívoco. Gostaria que Sua
Excelência esclarecesse se aceitou ou não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a
palavra o Sr. Relator para prestar os esclarecimentos solicitados.
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS- Na sessão de ontem
* Não foi revisto pelo orador.
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à noite, prestei esclan~cim~n~os. ~ emenda referente aos senadores, por ~ngano. datilografico, nao figurou entre as rejeitadas,
mas o equivoco ficou provado, porque a emenda referente aos
Deputados estava entre as rejeitadas.
O SR .. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) _ Prestados
os esclarecimentos, com a palavra o nobre Senador Aurélio Viana .
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente li
atentamente o parecer do nobre Sub-Relator Deputado Oliv~ira
BAri~o e o parecer do nobre Relator de todo o projeto, Senador Antonio Carlos. Confesso que me surpreendi com as objeções feitas
pelo nobre Senador Antônio Carlos à aprovação, pelo Sub-Relator,
das emendas 82-1, 521-M, 365, de autoria do Deputado Paulo sarasate, e 588.
Ora, Sr. Presidente, é que sou favorável a que os vereadores
tenhan: a devida remuneração ~elos serviços prestados, pela
ocupaçao de seu tempo, que poderia ser usado noutros misteres.
Se verifico que o Relator da matéria é contra essas emendas que
não estendem a remuneração aos trabalhos de todos os vereadores, mas àqueles que forem eleitos nas capitais ou municípios de
mais de 200 mil habitantes, então concluo que a objeção seria
total a uma luta pela aprovação de emendas que satisfizessem
aquelas justíssimas reivindicações de todos os nossos edis.
"As primeiras três emendas visam a permitir remuneração
aos vereadores." Não é verdade. O determinativo está mal empregado. A remuneração será concedida, data venia, a vereadores de Capitais e de municípios de mais de 200 mil habitantes.
Segundo penso, li certo. "A medida recentemente adotada através de ato institucional não provocou desinterêsse pela disputa de
cadeiras às Câmaras Municipais nas últimas eleições e acima de
tudo nobilita a função", como se a função de legislar gratuitamente nobilitasse. Houve desinterêsse. Há disputa, não há dúvida alguma. Mas um grupo substancial de elementos capazes dos
nossos municípios, embora pobres, esquivou-se, eliminou-se ~a
disputa e, então, passamos a ter somente aquêles que têm s~tuaçao
econômica e financeira firmes a disputarem as vagas nas Camaras
de Vereadores. Ou então aquêles que, para so~reviver, terão de !azer
acôrdos muitas e muitas vêzes com os prefeitos para a relaçao de
certas e determinadas matérias. Na verdade vamos colocar os vereadores nas mãos dos prefeitos. Sei qu~ há m~ita re~istê~cia:
hâ muita gente honesta, há muita gente digna. N~o duv1do d1sto_.
Mas sei que há corruptores e há aquêles q~e se deiX~~ l~var, muitas vêzes, pela necessidade. Ora, sr. President~, ~ohc1t~1 destaq?-e
para estas emendas, embora as minhas convicçoes seJam muito
mais amplas. Uma delas é do Deputado Ruy Santos.
O Sr. Senador Antônio Carlos -Permite V. Exa. um esclarecimento? As emendas estão destacadas automàticamente, em
face da divergência dos pareceres .
•
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O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - De qualquer modo,
manifesto-me a favor da aprovação da letra b desta última emenda que garante ao funcionário público que exerça a vereança, o
direito de perceber, durante as sessões legislativas, os vencimentos. Creio que todos nós estamos de acôrdo com isto. É a Emenda n.o 365. Mas verifica-se o seguinte fato: um elemento que
trabalha para uma firma particular, tempo integral, 8 horas, um
engenheiro, um médico, um bacharel em direito, um técnico, um
cidadão qualquer, prestará serviços ao seu município gratuitamente. O funcionário público, porém, receberá dos cofres públicos pelos serviços prestados ao município. Acho justo, pois não?
Mas comete-se uma injustiça, porque se impede àquele engenheiro
capaz, bem como ao médico, ao professor, ao cidadão comum, ao
operário disputar; e vá trabalhar gratuitamente e, se as horas das
sessões coincidirem, então terá de renunciar, porque morrerá de
fome, ou terá de negociar com o prefeito.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Em verdade estamos
em discussão, para preparar o nosso espírito para a votação. Claro. Eu sei que a última palavra é a votação. Inclusive, como disse
o nobre Relator, no seu parecer, êle está predisposto a reexaminar
sempre a matéria, mesmo porque o tempo de que dispôs para compulsar os trabalhos dos Sub-Relatores foi demasiadamente curto.
Os Sub-Relatores tiveram mais tempo, e mesmo assim, o tempo foi
curto, para examinar a matéria. O próprio Relator emendou
cabeça com pé, dia com noite, para prestar êsses esclarecimentos.
Então, Srs. Membros da Comissão e nobre Relator, desejaria
que prestássemos, e estamos prestando, tôda a atenção a esta matéria que é importantíssima e, no caso vertente, mantivéssemos o
parecer do Sub-Relator e espero que o mantenham no que tange a
estas quatro emendas rejeitadas pelo nobre Relator, ao qual faço
um a pêlo no sentido de que reformule o seu pensamento. As reclamações são de todo o País. Não melhoramos o nível das nossas Câmaras Municipais. E agora, então, não volto a argumentar, vamos
eliminar da vida pública municipal uma infinidade de elementos.
Pergunto eu qual a diferença de um vereador, por exemplo, de
São Paulo para um Deputado Estadual do Território do Acre ou
do Estado de Alagoas ou do Amazonas? Em poder econômico e
financeiro, o da Capital de São Paulo vence a maioria dos deputados dos Estados da Federação. Em responsabilidade não vejo
diferença. E, assim, iria a Pôrto Alegre, iria aos demais municípios.
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues- A diferença está nisso:
o vereador da cidade de São Paulo tem responsabilidade muito
maior do que um deputado dos pequenos Estados do Nordeste.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Nem discuto a responsabilidade .
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citar Santo André.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Para mim a responsabil~d. a~e ~ a mesn:a, até _de un;. vereador que repres~nte aquêle
mu~~cipiOZI?ho ~e cin,co. mll habitantes. :Êsse conceito da responsabilidade e mu1to elast1co, mas guardadas as proporções a res'
ponsabilidade é a mesma.
Sr. Presidente, como achei que êsse assunto é substancial
tratei de discuti-lo, na esperança de que o nobre Relator refor:
mule até o seu pensamento para aceitar aquela emenda mais
ampla, que, cercada de certos cuidados, dê aos vereadores de todos
os municípios do Brasil o direito ao subsídio. Dentro daqueles
cuidados, repito, daquelas limitações, a fim de que o vereador do
município, digamos, de Santo André, não perceba mais do que o
deputado federal; que os vereadores de município muito pequeno
de renda insignificante, não marquem os seus subsídios de tai
maneira que absorva tôda a renda municipal. Mas que os subsídios sejam mantidos.
Era, Sr. Presidente, a nossa ponderação. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES * - Sr. Presidente, solicitei, quanto à parte do projeto de Constituição agora
submetida à discussão, vários destaques sôbre os quais, na ocasião
oportuna, acredito, até mediante alguns esclarecimentos, poderemos deliberar mais ràpidamente.
Contudo, Sr. Presidente, há uma matéria para a qual desejo
desde já, dada sua importân-cia indiscutível nesta fase da discussão, convocar a atenção desta Comissão.
O nobre Sub-Relator da matéria, o eminente Deputado Oliveira Brito, deu parecer à Emenda 521, no que tange ao seu § 5. 0 ,
que diz o seguinte: "O Vice-Governador do Estado será o Presidente da Assembléia Legislativa onde só terá voto de qualidade".
Ora, Sr. Presidente, sabe a Comissão, sabe o Congresso e a
opinião pública nacional, que isto constava do projeto no seu esbôço inicial; mas, de tal forma isto toca a autonomi!L dos Estados
no que tange ao Poder Legislativo, que representaçoes foram feitas quase que por tôdas as assembléias. Trago o testemunho de
São Paulo onde na televisão e no rádio, as manifestações foram,
'
'
.
tanto de representantes
da ARENA como do MDB, e, na sua maioria pelo menos, contrárias.
Mas sabemos, Sr. Presidente, que as Assembléia~ ~egislativas
já têm na nossa tradicional e agora exagerada restr1çao de autonomia,' uma atribuição legislativa muito reduzida. Não ~.o que
ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde. as Assembleias podem, inclusive, legislar sôbre Direito substantivo. Em alguns Es*

Não foi revisto pelo orador.
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tados há jôgo, em outros não. Para uns a maioridade é aos 21
anos, para outros aos 18 anos, pelo menos, para efeito eleitoral.
Certos Estados reconhecem o divórcio, outros não. Há Estados
ainda com a Lei Sêca. Isto não ocorre no Brasil. Pelo projeto,
sabemos que as atribuições do Legislativo, inclusive estadual, serão afetadas.
Se ouvesse aqui Assembléia e Câmara ou Assembléia e Senado, como nos Estados Unidos, seriam atribuídos os podêres
conjuntos ao Vice-Governador. Mas isso não· ocorre aqui. Nos
Estados, o regime é unicameral. Só funciona a Assembléia Legis~
lativa.
Ora. Sr. Presidente, como se dar então, durante quatro anos,
ao Vice-Governador, a responsabilidade de governar o Legislativo,
nos Estados, quando sabemos que, até por processos que não são
os mais convincentes, há pressão ostensiva do Poder Executivo
sôbre o Poder Legislativo, inclusive na luta para a composição da
Mesa? Permitirmos que o Vice-Governador seja o Presidente da
Assembléia, é, no meu modo de ver, fazer com que êsse órgão tenha
a sua independência, a sua autonomia, seriamente comprometida.
Sr. Presidente, repito o que disse no início do projeto: isso
não foi pôsto, foi até retirado. Naturalmente o Govêrno, pelos
seus órgãos de informações, foi sensível a estas manifestações vindas de tôdas as áreas e de tôdas as partes do Brasil. Não vejo
como - e se fôr mantido será um dos pontos de debates mais
acesos. em plenário - iremos ignorar êstes pronunciamentos para
restabelecerem aquela idéia originária abandonada pelo Govêrno, de ter a Assembléia Legislativa um Presidente nato, que seria
o Vice-Governador do Estado. Eu me animo mesmo, Sr. Presidente, neste passo e me oriento sempre no sentido de que as coisas possam 1·esolver-se por compreensão e por apêlo, a levar à
ponderação esclarecida do nobre Deputado Oliveira Brito o seguinte argumento, que, me parece, poderá colocar a questão nos
seus têrmos apropriados, isto é, deferir às assembléias regionais,
estaduais, a solução do problema, e não determinar compulsoriamente. Há certos Estados em que, pelas suas Assembléias Legislativas - parece que é o caso do Rio Grande do Norte - a Constituição estabelece, porque consulta seus interêsses. 1: uma manifestação constante do próprio Poder Legislativo e está inscrito
na sua carta constitucional, na sua Constituição, que o Vice-Governador seja o Presidente da Assembléia.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Já o Rio Grande do Sul
não tem nem Vice-Governador .
O Sr. Senador José Guiomard - No Estado do Amazonas é
como V. Exa. está dizendo, com relação ao Estado do Rio Grande
do Norte. Já no Estado do Acre é o contrário: êle não tem essa
função.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES- Vê V. Exa. que
a situação é esta: há Estados que não têm Vice-Governador, há
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Estados os que têm Vice-Governador, e lhe deferem a possibilidade de ser Presidente da Assembléia; há outros Estados, como o
meu, São Paulo, em que, inclusive, recentemente, essa situação
encontrou uma contradita, que eu me animaria a dizer, quase
unânime da própria Assembléia .
Não vejo, portanto, Sr. Presidente, por que fôssemos aqui estabelecer ad perpetuam, dentro desta conceituação, através da
qual elaboramos <;> texto constitucional, esta regra constrangedora, imperativa, evitando ou impedindo que assuntos tão importantes, de autonomias regionais, exercitassem seu direito de regular
melhor a matéria, conforme seus interêsses específicos.
Ouvirei V. Exa . com prazer, Senador Eurico Rezende .
O Sr. Senador Eurico Rezende Perfilho inteiramente o
ponto de vista de V. Exa. Entendo que, se a emenda resultar em
dispositivo constitucional, teremos aí uma figura intervencionista
na autonomia regional. Naturalmente, o que inspirou o autor da
emenda foi a circunstância de constar no projeto o dispositivo que
dá ao Vice-Presidente da República a atribuição de presidir o Congresso Nacional. Mas são situações inteiramente diferentes. o
Vice-Presidente da República, presidindo o Congresso Nacional,
tem, por assim dizer, uma presença meramente panorâmica, e não
de intervenção, de atuação direta nas duas Casas do Congresso
Nacional. Mas isso não ocorre no que diz respeito à situação conectada com o Vice-Governador do Estado, que terá administracão direta dos Legislativos regionais. Quer-me parecer que Vossa
·Excelência tem inteira razão, uma vez que sua argumentação é
totalmente procedente e, em via de conseqüência irrespondível
Tenho a impressão de que o eminente Sub-Relator, reexaminando a situação, se houver possibilidade regimental, poderá dar asolução que V. Exa. preconiza, qual seja, deixar ao arbítrio, à discrição dos órgãos regionais, a solução do problema.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente, para terminar, portanto, no intuito de concertarmos ~qui uma
decisão que me parece a mais acertada, no sentido de não se criar
a regra imperativa de que em todos os Estados e Territórios o
Vice-Governador seja o Presidente da respectiva Assembléia, e não
havendo esta proibição, conforme ocorre na vigência do texto
atual de 46, acho que os Estados através do próprio Poder Legislativo, decidirão, através de emenda constitucional, como resolver
a espécie.
Era, Sr. Presidente, a intervenção que desejava fazer. (Muito bem.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO FELICIANO*- Sr. Presidente,
acabo de ouvir com tôda a atenção a exposição feita pelo nobre
Deputado Ulisses Guimarães, relativamente ao dispositivo aceito
pelo Sub-Relator, entregando a presidência das Assembléias Legislativas estaduais aos Vice-Governadores dos Estados .
*
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Renovo a afirmativa de S. Exa.: em São Paulo o pensamento
é unânime, sem quaisquer preocupações partidárias. Hà nos componentes da Assembléia Legislativa de São Paulo só pensamento.
O preceito de caráter limitativo virá, sem dúvida, quet>rar a autonomia dos podêres legislativos estaduais. O Presidente da Assembléia é quem dirige, quem disciplina a vida das Assembléias. É,
como acaba de acentuar o nobre Senador Eurico Rezende, quem
organiza os serviços, nomeia os funcionários e cuida da vida interna da Assembléia Legislativa e das suas relações. Ora, Sr. Presidente, permitir que o Vice-Governador do Estado, órgão do Poder Executivo, vá ter esta atuação sôbre a vida das Assembléias
Legislativas é, sem dúvida, uma quebra do principio de autonomia defendido intransigentemente nas organizações estaduais, é
a quebra de um preceito que já constitui tradição no nosso Direito Constitucional. A idéia de deixar às constituições estaduais a
deliberação sôbre o assunto é, sem dúvida, de efeito salutar. A
exclusão do preceito proibitivo da Carta Constitucional é uma necessidade, não tendo dúvida, e o eminente Deputado Oliveira Brito atenderá ao apêlo, que encontra eco em tôdas as unidades federativas do Brasil.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Estou de pleno acôrdo
com V. Exa., com o Deputado Ulisses Guimarães e com o Senador Eurico Rezende . Mas seria razoável que as Câmaras Municipais fôssem presididas pelos Vice-Prefeitos, se o princípio é êsse,
porque os Vice-Prefeitos, juntamente com os Prefeitos, são mandatários do povo, eleitos pelo povo em eleições diretas, enquanto
o Vice-Governador não é representante do povo, em eleição indireta é fruto de uma composição politica de oligarquia. E mats,
seria dar ênfase ao Poder Executivo atribuir-lhe o comando dos
dois podêres, o Executivo e o Legislativo. De modo que a iniciativa mais prudente e até conciliatória é a que V. Exa. vem enfatizando agora; é permitir que a Constituição dos Estados, de ·acôrdo
com as circunstâncias e as condições de vida de cada unidade,
resolva o problema. Mas nunca consagrar no texto da Carta Magna a obrigação de entregar as Assembléias Legislativas à chefia
do Poder Executivo, eleita pelo voto indireto, na pessoa do ViceGovernador .
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO- O nobre Deputado Adolpho Oliveira antecipou um pensamento meu. Eu iria, na
dissertação que faço para justificar meu ponto-de-vista, em perfeita concordância com o ponto-de-vista do Deputado Ulisses Guimarães, descer aos municípios para dizer que a regra inscrita para
os Estados amanhã seria estendida aos municípios; e as Câmaras
Municipais passariam a ter sua vida, sua organização, sua disciplina entregues aos Vice-Prefeitos que, hoje, não são eleitos pelo
sufrágio.
O Sr. Senador José Guiomard - E quebrando uma tradição
secular.
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O SR. DEPUTADO ANTONIO FELICIANO- Aliás, com os
Vice-Prefeitos na direção das Câmaras Municipais, amanhã o contrôle absoluto do Poder Legislativo estaria nas mãos dos Prefeitos.
De fato, hoje quase que infelizmente isto ocorre nas vidas municipais do Brasil.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres Sou contra, de igual
modo, à inserção, na Carta Magna, do dispositivo que V. Exa. debate neste instante, atribuindo aos Vice-Governadores a funcão
de presidentes das Assembléias Legislativas, mas não pelo mesmo
argumento de V. Exa. , data venia. Sou contra, porque acho uma
anomalia, acho que fere a tradição, acho que tem um cunho intervencionista nas autonomias dos Estados. Mas quanto ao fato. a
que V. Exa. alude, de que o Vice-Governador, Presidente da Assembléia, iria disciplinar a Assembléia Legislativa, iria comandá-la - e no mesmo caso o Vice-Presidente das Câmaras Municipais- não estou de acôrdo, porque parece-me que essa presidência seria exercida de modo simbólico, já que a função de Vice-Governador é completamente diferente daquela exercitada por um
Deputado Estadual, por um Vereador. Portanto, apoiando Vossa
Excelência, in. totum, pediria licença para, modestamente, discordar da sua argumentação. No mais, estou vendo que o problema
levantado pelo Deputado Ulisses Guimarães pràticamente já se
constitui em uma prévia . O a pêlo endereçado ao Deputado Oliveira Brito, brilhante Sub-Relator do Título I - Da Organização
Nacional, é dirigido por mim também. Mas já se vê, através dos
pronunciamentos, que o Deputado Oliveira Brito irá examinar o
assunto atendendo a essas ponderações., assim como o exemplo da
Assembléia paulista, que V. Exa . citou e eu poderia aqui antecipar também que quase a unanimidade dos membros da Comissão
Mista de Senadores e Deputados considera realmente êsse dispositivo inconveniente e esdrúxulo.
O SR. DEPUTADO ANTONIO FELICIANO- Sr. Presidente,
reforça minha argumentação a palavra do ilustre Senador Vasconcelos Tôrres, traduzindo um pensamento que, acredito, esteja
hoje já generalizado nesta Comissão.
Fixou bem o ilustre Deputado Ulisses Guimarães êste ponto.
Quando iniciei minha vida política, São Paulo tinha sua Câmara
dos Deputados e seu Senado. Aí poderia ter justificativa a idéia
de o Vice-Governador do Estado ou o Vice-Presidente do Estado,
naquele tempo, presidir o Congresso Estadual. Hoje, não. Hoje,
com a existência do Poder Legislativo, não se justifica a inovação,
que se inscreve no cenário federal, de o Vice-Presidente da República presidir o Congresso Nacional, mas continuando, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, com o seu Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Vossa Excelência iniciou sua brilhante intervenção há dez minutos. Desta
forma seu tempo está esgotado e eu pediria a V. Exa. que terminasse sua exposição.
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O SR. DEPUTADO ANTóNIO FELICIANO - Sr. Presidente, gosto de observar rigidamente a disciplina. Nestas condições,
termino aqui minha exposição em complemento ao ponto-de-vista
esposado pelo Deputado Ulisses Guimarães, na certeza de que o
ilustre Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, atenderá ao apêlo da
Comissão que, acredito, se não fôr unânime, será pelo menos da
maioria dos seus membros. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a palavra o Sr. Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA*- Sr. Presidente, sensivel ao problema ora em debate, iniciado pelo nobre Deputado
Ulisses Guimarães e com a intervenção de outros parlamentares,
apresentei algumas emendas que não tiveram o beneplácito do
ilustre Sub-Relator, o nobre Deputado Oliveira Brito. A norma
jurisdicional estabelecida nas Constituições brasileiras é no sentido de assegurar não apenas a autonomia dos Estados, mas, também, a autonomia dos municípios. É natural que o projeto ora
em debate, encaminhado pelo Poder Executivo, estabeleça, ou procure estabelecer uma série de exceÇ\ões ferindo a autonomia dos
Estados, até dos municípios, quando assegura, por exemplo, a nomeação pelo Governador do Estado, com a aprovação do Presidente da República, de prefeitos para municípios considerados do
interêsse da segurança nacional. Procurando uma fórmula que
equilibrasse as duas soluções em relação ao Vice-Governador a primeira estabelece na Carta Magna que o Vice-Governador deve
exercer a presidência da Assembléia Legislativa, que é a fórmula
preconizada pelo nobre Deputado Oliveira Brito, e a segunda, a
sustentada pelo ilustre Deputado misses Guimarães, de deixar que
as Assembléias Legislativas, na oportunidade de ·adaptação, das
Constituições estaduais à nova Constituição, conforme estabelece
um dos artigos das Disposições Transitórias - ofereci a seguinte
emenda ao inciso VII do art. 13, mandando incluir mais um parágrafo e renumerando os demais. "§ 3.0 - O Vice-Governador
exercerá as funções de Secretário sem Pasta, cujas atribuições
serão definidas em lei. "
. O caso de São Paulo, invocado aqui pelo nobre Deputado
Ulisses Guimarães, e pelo nobre Deputado Antônio Feliciano, é
inteiramente procedente, porque o atual Vice-Governador, escolhido através de eleições indiretas, exerceu o mandato de Deputado durante quatro anos. Há uma resistência quase que unânime
da Assembléia Legislativa de São Paulo em aceitar a tese adotada
pelo nobre Deputado Oliveira Brito de exercer o Vice-Governador,
também, a presidência da Assembléia Legislativa.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Acrescente V. Exa. à
sua argumentação a circunstância de que inscrever na Constituição Federal norma que imponha aos Estados ter o Vice-Governador como Presidente da Assembléia Legislativa é, evidente* Não foi revisto pelo orador.
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mente, violar a organização do sistema federativo. A particularidade concernente à direção dos podêres constitucionais dos Estados é matéria específica da competência dêles. Nãa nos compete deliberar sôbre isto na Constituição Federal, senão violando
o princípio da organização federativa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA - V. Exa. tem tôda
razão na sua argumentação e, aliás, o Deputado Ulisses Guimarães, num ligeiro paralelo entre a Federação americana e a Federação brasileira, salientou que a autonomia dos Estados, das
unidades federativas na América do Norte, é de tal maneira que,
muitas vêzes, se tem a impressão de que determinados Estados
são mais fortes de que a própria União. :S:sse fenômeno político,
aliás salientado por vários comentaristas e ensaístas, é que distingue a Federação brasileira da Federação americana. Nos Estados Unidos a Federação se formou de baixo para cima, e aqui
ocorreu o contrário: a Federação constituiu-se de cima para baixo.
Sr. Presidente, dentro desta ordem de idéias, apresentei também uma emenda ao art. 15, § 1.0 , mandando incluir o cargo de
Vice-Prefeito. O projeto prevê o cargo de Prefeito e Vereadores,
escolhidos em ~eleição direta, mas exclui o de Vice-Prefeito. Em
São Paulo, por exemplo, há o cargo de Vice-Prefeito. Nos demais
Estados, com exceção de alguns, não há. Entretanto, se não incluírmos o cargo de Vice-Prefeito, vamos cair na hipótese da renúncia ou da morte do Prefeito em que o Presidente assumiria o
Executivo, o que seria uma interferência do Legislativo no Executivo, contrariando o princípio da independência e harmonia dos
Podêres. Daí porque, em complemento a essa emenda, apresentei
outra, estabelecendo que o Vice-Prefeito exercerá as funções que
lhe forem conferidas em lei, isto é, a Lei Orgânica dos Munlcíplos,
votada pelas Assembléias Legislativas.
São estas, Sr. Presidente, as considerações que a êste respeito
me cabia formular. Ao mesmo tempo, desejo salientar que o nobre
Deputado Oliveira Brito deixou de considerar a emenda de minha
autoria, que manda suprimir a alínea b do § 1.0 , do art. 15, justamente aquela que, ferindo a autonomia dos municípios, determina que cabe aos Governadores nomear os Prefeitos, de acõrdo
com o referendo do Presidente da República, para aquelas cidades
consideradas de interêsse da segurança nacional.
Todos sabemos, hoje, que o conceito de segurança nacional é
muito amplo. Já foi salientado em várias palestras, conferências
realizadas sob o patrocínio da Escola Superior de Guerra, inclu~
sive pelo ilustre Mar. Castello Branco, pelo ilustre Mar. Cordeiro
de Farias, que não se situa o conceito de segurança nacional apenas quanto ao seu aspecto militar, mas, também, quanto ao aspecto geo-econômico, quanto ao aspecto social, quanto ao aspecto
continental e, ainda, da política internacional.
São estas, Sr. Presidente, as considerações que eu desejaria
formular.
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Muito grato a V. Exa. (Mutto 'bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. José Guiomard.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD * - Sr. Presidente, eu
desejaria trazer ao conheci~ento dêste órgão e do nobre Sub-Relator Oliveira Brito o testemunho do Estado mais nôvo da Federação. Do que foi dito nesta sala, nesta hora, compreende-se fàcilmente que prevalece, pelo menos na vontade da maioria dos
membros desta Comissão, a idéia de que não deve fazer parte da
Constituição Federal um dispositivo limitativo da autonomia dos
Estados. Já existe exatamente esta liberdade para cada Estado.
Citei, quando aparteei o Deputado Ulisses Guimarães, que no meu
Estado se faz de uma maneira, e no Estado do Amazonas, o nosso
bom vizinho, se faz de outra maneira. Não hã semelhança grande
entre o caso da Vice-Presidência da República e o da Vice-Governadoria de cada Estado. Nós, por emenda constitucional, evitamos
se desse ao Vice-Governador essa atribuição a que nos estamos
referindo, porque parece que o Vice-Governador hã de não querer
passar por um grande mudo, ou por uma pessoa que não tem papel algum, enquanto não é chamado para substituir o Governador. Parece que as suas funções caberiam melhor dentro do Poder Executivo . A emenda do Estado do Acre dá ao Vice-Governador como em tôda a parte, a função de substituto do Governador
e prevê que em lei especial se lhe dê também outra função complementar. Mas a própria emenda já diz que essa função complementar estaria dentro da aceitação ou não aceitação do ViceGovernador.
Deixo aqui o meu apêlo, Sr. Presidente, ao Sub-Relator Oliveira Brito, que, quando Presidente da Comissão de Justiça da
Câmara Federal, não foi infenso - ao contrário, tenho nêle um
bom amigo do Estado que tenho a honra de representar no senado - a que essa situação que temos atualmente, e entendo que
deva permanecer, a fim de que não nos tenhamos de adaptar a
novas soluções.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Havemos de atentar para
a circunstância de que· inscrever na Constituição a regra constante da emenda em discussão, será pràticamente obrigar os Estados a criarem o cargo de Vice-Governador. E a muitos ainda
não o têm. Hã casos mesmo em que não é conveniente a criação
dêsse cargo. 1:, pois inteiramente inconveniente a adoção de medida dessa natureza.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD - Muito obrigado. Era
o que tinha a dizer. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO * - Sr. Presidente~
admito. . a. solução proposta pelo Deputado Ulisses Guimarães, mas
peço ven1a para declarar a S . Exa. e aos demais Congressistas
•

Não fol revisto pelo orador.
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que se pronunciaram sôbre o assunto que, contràriamente à tradição brasileira, dá ao Vice-Governador a atribuição de presidir
a Assembléia já tem sido dada em diversos Estados da Federação.
Ora, os malefícios do exercício dessa atribuição não são por mim
apoiados apenas dentro de entendimentos de que se trata de matéria da competência exclusiva das Emendas. De sorte que o texto
constitucional não deve conter determinação impositiva a respeito.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não preciso usar da palavra em caráter isolado. Em aparte a V. Exa., eu queria exatamente assinalar que não se deve consignar na Constituição qualquer dispositivo a êsse respeito.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Pois não.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Trata-se de matéria da
organização constitucional dos Estados. O Constituinte estadual
deliberará se convém ou não criar um cargo de Vice-Governador
e, se deliberar criá-lo, estabelecerá as condições em que êle exercerá as suas funções. Não compete ao constituinte federal dispor
a respeito. V. Exa. disse bem. Criar norma impositiva a propósito é reduzir, contràriamente ao princípio do regime federativo,
a competência institucional dos Estados.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Como V. Exa. vê,
Sr. Presidente, regozijo-me com o apoio que recebi do Senador Josaphat Marinho.
A seguir encerra-se a sessão .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) número declaro aberta a sessão.
Vai-se proceder à leitura da Ata.

Havendo

É lida e aprov·ada a Ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixc;) sar à leitura do Expediente.

Vai-se pas-

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Sr. Presidente, pediria
a palavra para uma questão de ordem, a fim de prestar alguns
esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA (Questão de Ordem) *
- Sr. Presidente, todos reconhecemos o grande trabalho, a operosidade não apenas do ilustre Sr. Relator mas de todos os ilustres
Sub-Relatores das matérias constantes do Projeto.
* Não foi revisto pelo orador.
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Entretanto, sendo amigo de sobra de Platão, sou mais amigo
da verdade. (Muito bem!) Das emendas que tive a honra de oferecer à apreciação desta ilustre Comissão, cêrca de doze deixaram
de ser consideradas, não apenas pelos ilustres Sub-Relatores como,
também, pelo nobre Relator. Não foram elas objeto de apreciação;
portanto, nem aprovadas, nem rejeitadas e nem consideradas prejudicadas. Pelo exame que fiz, cheguei mesmo à conclusão de que
algumas delas se acham prejudicadas.
Mas, com espírito de colaboração, Sr. Presidente, se me fôsse
permitido, eu chamaria a atenção para as emendas que não foram
consideradas. São elas: no grupo 883, as emendas n.os 883. 4, 883 . 5,
883 .10, 883.11, 883 .12, 883 .13; no grupo 681, as de números 681. 3,
681.4, 681.5, 681. 7, 681.8 e 681.15.
Devo adiantar, Sr. Presidente, que a Emenda 883.4 foi distribuída ao meu amigo, nobre Deputado Oliveira Brito; a 681.5
está distribuída ao ilustre Senador Vasconcellos Tôrres; a 681.10
deixou de ser considerada pelo ilustre Deputado do Paraná, Accioly
Filho; a Emenda n. 0 883.11, bem como a 12 e a 13, deixou de ser
considerada pelo ilustre Senador Wilson Gonçalves,
no Grupo 681: -Emenda 681.3 - deixou de ser considerada
pelo ilustre Deputado Djalma Marinho;
Emenda 681.4- deixou de ser considerada pelo ilustre Deputado Oliveira Brito;
Emenda 681.5 - deixou de ser considerada pelo ilustre Senador Wilson Gonçalves;
Emenda 681.7 - deixou de ser considerada pelo ilustre Deputado Djalma Marinho;
Emenda 681.8- deixou de ser considerada pelo nobre Deputado Accioly Filho - é a que trata da aposentadoria especial.
Acredito que S. Exa. tenha dado parecer favorável a emenda semelhante, mas deixou de considerar esta, que seria aprovada em
função da outra emenda idêntica, aliás . .
E~enda 681.15. - deixou de ser considerada pelo nobre Deputado D]alma Marinho. É a que manda incluir no art. 158, in fine,
a expressão "e seguro-desemprêgo"; isto é, visa à assistência ao
desempregado.
Acredito tenha sido aceita. Entretanto, a minha emenda é
idêntica à que talvez tenha sido aceita.
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Poderia Vossa Excelência
prestar-me um esclarecimento? Tenho a observar, em primeiro
lugar, a nomenclatura adotada pela Secretaria, que não chegou ao
nosso conhecimento. Tenho aqui a emenda 883, de autoria de
V. Exa., composta de três itens. É o que consta do original que
me foi mandado. Os três itens estão prejudicados por emendas
apreciadas anteriormente. No meu parecer, dou a emenda 883
como prejudicada. Essa especificação não chegou ao meu conhecimento.
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-251O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Agradeço o esclarecimento de V. Exa. , daí as minhas palavras iniciais no sentido de
que reconheci o grande trabalho desempenhado pelos nossos Relatores. Reconheço que, dada a exigüidade de tempo, podem ocorrer
essas pequenas anormalidades .
O Sr. Senador Wilson Gonçalves A parte segunda dessa
emenda foi a tendida com a exclusão do art . 150 do projeto. A
emenda 883 compreende três itens, mas a parte do art. 150 foi
atendida em outra emenda.
O· SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA - Sr. Presidente, em
síntese, em linhas gerais, eram estas as considerações que me cabia
fazer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (D·eputado Pedro Aleixo) - O nobre
Deputado José Barbosa levantou uma questão de ordem e êle próprio ofereceu elementos suficientes para a solução desejada.
Investigou S. Exa. o paradeiro das diversas emendas e observou que, em relação a elas, não haviam sido dados pareceres, quer
dos Sub-Relatores, quer do próprio Relator.
Diante da questão proposta, parece-me que a solução está exatanlente em que, quanto às emendas pelas quais tiver interêsse
maior o Deputado José Barbosa, durante o período da discussão do
Capítulo no qual elas possam ser consideradas encaixadas, poderá
haver requerimento de destaque, o que importará na discussão
especial sôbre a matéria ou o parecer correspondente, da parte do
Sub-Relator ou do próprio Relator.

Está esclarecida a questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
peço a palavra .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Ulysses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUI;MARÃES - Sr. Presidente,
peço as luzes de V. Exa., dos Relatores e Sub-Relatores, a fim de,
se possível? concertarmos um procedimento que poderá redundar
em economia de tempo.
Vou dar um exemplo prático, para melhor esclarecer: interessando-me pela emenda "x", verifico que está prejudicada. Ora, Senhor Presidente, não sei se está prejudicada porque foi aprovada
matéria semelhante, ou porque foi votada matéria diferente mas
conflitante. Daí o trabalho que tive noite a dentro. Preciso verificar, folheando o rol de emendas - e às vêzes é impossível - o
significado daquele "prejudicada".
Acredito que a esta altura os Relatores já não poderiam esclarecer se a emenda tal está prejudicada em função da aprovação
ou se da rejeição da emenda tal.
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Apresento êste assunto à consideração da douta Comissão, a
fim de que possamos ter condições - pelo menos no meu caso
pessoal- para bem apreciar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos.
o meu intuito é evitar, por exemplo, que eu levante questão
de ordem, formule pedido de destaque para êste ou aquêle ponto,
o que importaria em grande perda de tempo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Acredito que
a solução apresentada por V. Exa., nobre Deputado Ulysses Guimarães, pode perfeitamente ser acatada por todos nós.
Quando fôr anunciada a discussão de um capítulo, no qual
estaria incluída a emenda de especial interêsse do nobre Deputado,
S. Exa. chamaria a atenção do Relator para a matéria, de modo
que, no curso do debate, êle estaria habilitado a expor seu ponto
de vista; assim, independentemente de pedido de destaque, o assunto seria debatido convenientemente .
O Senador Wilson Gonçalv·es- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador Wilson Gonçalves.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES*- Sr. Presidente,
conforme comunicação particular feita pelo nobre Deputado José
Barbosa, desejo esclarecer que as emendas a que S. Exa. se referiu
f oram aprecia
• d as em meu parecer. Devo esclarecer que havia, numa
delas, especificação que na emenda não constava e, na outra, um
equívoco de S. Exa. Mas as emendas foram apreciadas pelo Relator. (Muito bem. )
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sarasate.
O SR. DEPUTADO· PAULO SARASATE * -Sr. Presidente,
com as minhas escusas à Comissão pela intromissão em seus trabalhos através desta questão de ordem, quero formulá-la em têrmos
não de protesto, mas quase de esclarecimentos. Apresentei várias
emendas, na forma do Ato Institucional n.o 4, com apoiamento
de número ~egular de Senadores. Entretanto, não sei por que
cargas d'água alguns funcionários, categorizados ou não, entenderam de riscar meu nome de várias emendas de minha autoria,
para devolvê-las subscritas inicialmente - o que é honra muito
grande para mim - umas pelo Senador Eurico Rezende, outras
pelo Senador Daniel Krieger.
O Ato Institucional n.o 4, que V. Exa. conhece tão bem quanto
eu, ou melhor, diz no seu Art. 5. o:
* Não foi revisto pelo orador.

-253-

"Aprovado o projeto pela maioria absoluta, será o mesmo devolvido à Comissão, perante a qual poderão ser
apre.sentadas emendas; se o projeto fôr rejeitado, encerrar-se-á a sessão extraordinária."
E o art. 6. 0 diz muito claramente:
"As emendas a que se refere o artigo anterior deverão
ser apoiadas por um quarto de qualquer das Casas do
Congresso Nacional e serão apresentadas dentro de cinco
dias seguintes da aprovação do projeto, tendo a Comissão
o prazo de doze dias para sôbre elas emitir parecer."
Não há dúvida, é cristalino o dispositivo. Trata-se não de número de autores de emendas, mas de apoiamento. E o apoiamento
poderia ser da Casa a que pertence o congressista, como da outra
Casa, porque se trata de matéria votada em conjunto pelas duas
Casas do Congresso Nacional. Além disso, tive o cuidado de redigir
minhas emendas com apoiamento de Senadores. Fi-lo, não por
uma antecipação de minha posse, que se dará em fevereiro, quereildo Deus, tive oportunidade de consultar a respeito o Presidente
do Congresso Nacional. S. Exa. o Senador Auro de Moura Andrade
que, por sinal, foi quem recebeu pessoalmente minhas últimas
emendas . E a interpretação do nobre Senador Aura de Moura Andrade foi a de que o entendimento dêste artigo não poderia ser
outro; tratando-se de emenda com apoiamento de Deputados e
Senadores, estava em condições de ser apreciada e votada.
Consultei, se não me falha a memória, V. Exa. Sr. Presidente,
e a resposta, parece-me, foi semelhante. Nestas condições, não pela
vaidade de ter apresentado emendas, de ter a paternidade delas, mas
pelo direito que me é incontestável de, como autor de emendas,
requerer destaques para elas e defendê-las nesta Comissão, levanto
esta questão de ordem, mais como um pedido a V. Exa. , que. é o
Presidente dêste órgão técnico, no sentido de que tome providências para que as emendas, tal como constam dos originais e foram
lidas pelo Sr. Relator, sejam dadas como de minha autoria e não
como dos Senhores Senadores que tiveram a gentileza e a honra
de me dar apoiamen to a essas proposições.
Esta a questão de ordem que levanto: se houve um lapso por
parte· de quem organizou as emendas, ou por de superprovidência
de algum funcionário. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vejo que o
nobre Sr. Deputado Adauto Cardoso pede a palavra. Pergunto,
então, a S. Exa. se é para contraditar.
O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra, para aditar e esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sr. Deputado.
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente,
numa revisão, feita esta noite, da matéria que me foi dist1ibuída,
como Relator da parte relativa ao Poder Judiciário, verifiquei que
nesse tema de investigação de paternidade de emendàs teremos as
dificuldades multiplicadas, pelo seguinte fato: enquanto se recebiam emendas no Palácio Tiradentes, também aqui estava aberta
uma larga porta de entrada de estudos para diferentes proposições
dos Srs. Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
E eu me vi envolvido de dificuldades infernais para poder atribuí-las aos Srs. Membros do Senado, que são aquêles que têm maior
número de apoiamentos, dada a facilidade da coleta. de assinaturas
de dezessete Senadores, e aos Srs. Membros da Câmara.
Vai ser uma questão muito discutida, e os Anais desta Comissão, dêste empreendimento constitucional, precisarão registrar isto
a que as emendas têm pais numerosos. Só o Senador Eurico Rezende - que não está presente - é um verdadeiro muçulmano
nesta matéria. (Riso.)
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas pela bondade de Sua
Excelência, de ter emprestado a elas sua assinatura .
O SR. DEPUTADO ADAUCTO LúCIO CARDOSO- Encontro
o Senador Eurico Rezende em todos os campos e temas. Não sei
o que dizer das emendas do nobre Senador, quando deparo com
outras, oferecidas no Palácio Tiradentes, do Senador Wilson Gonçalves, por exemplo, e até mesmo aquelas de que eu não sabia que
se tornou pai, segundo vimos na sessão de ontem!
Por isso, Sr. Presidente, alerto V. Exa. para a necessidade de
se deixar êste aspecto bem esclarecido nos Anais dêste - e o chamo
novamente - empreendimento de revisão constitucional, porque
essa história de paternidade de emendas é extremamente relativa.
(Muito bem.)

·
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Para um esclarecimento) * -Sr. Presidente, eu, que não tenho filho, ao contrário
do Deputado Adauto Cardoso, acho que não é questão despicienda

· essa. Pelo contrário, a questão de paternidade, que algumas vê~es
é duvidosa, no caso concreto não pode suscitar dúvida, porque os
originais aí estão, com o primeiro signatário, que é também o autor,
em todo e qualquer regimento do mundo- inclusive nas câmaras
municipais do interior de Minas Gerais.
Nestas condições, quero dizer que, no meu caso, não há confu~
são ou dificuldade. Sei quais são as minhas emendas e, tão logo
V. Exa. decida a questão que levantei, darei ciência de que são
minhas aquelas de números tais, tais e tais, assinadas pelo Senador
Eurico Rezende.
Faço questão da paternidade, porque, como homem, não· me
posso interessar pela maternidade ...
Darei a V. Exa., Sr. Presidente, depois que decidir a meu
favor a questão, a relação das emendas cuja paternidade advogo.
*

Não foi revisto pelo orador.
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E os outros que façam o mesmo, inclusive o Senador Wilson Gonçalves.
O parecer do nobre Deputado Adaucto Cardoso é para mim
valioso do ponto de vista doutrinário e histórico, mas o importante
para mim, no caso, é o direito de defender as err1endas de minha
autoria. (Muito bem.)
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES (Para um esclarecimento) *-Sr. Presidente, nessa matéria de paternidade, creio que
não devo justamente ser chamado à colação. ·
Em primeiro lugar, não apresentei tantas emendas que pudesse escandalizar meus nobres companheiros, nem usurpei a paternidade de quem quer que seja.
Acon·~ece que, estando com o nobre Senador Antônio Carlos,
S. Exa. me disse que precisava de apoiamento para uma emenda
· do nobre Deputado Adaucto Cardoso. Então, numa homenagem ao
pai da criança, subscrevi a emenda depois do nome de quem a
apresentou. Mas a emenda saiu como sendo minha. Não tenho
culpa disso. É o único caso que ocorreu comigo. Eu já disse a Sua
Excelência que lhe reconheço a paternidade; mesmo porque o assunto não é da minha especialidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Parece-me
que os esclarecimentos nos levam à conclusão da desnecessidade de
investigação de paternidade ... O que aí temos é a prática do instituto da adoção. Os Srs. Senadores e Deputados adotaram as
idéias, uns dos outros. Por isso mesmo, teríamos que resolver pelo
processo de adoção .
O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS (Relator) - (Sôbre a
questão de ordem) * -Sr. Presidente, Srs. Representantes, a incidência de algumas emendas que nos originais foram assinadas
pelo Srs . Deputados com o apoiamento dos Srs. Senadores deve-se
à seguinte circunstância: o Relator-Geral teve a preocupação de
criar as condições mais amplas para a apresentação de emendas
·ao projeto de Constituição, levando em conta que o período das
festas natalinas dificultaria a assinatura de 101 deputados. Assim,
quando um deputado procurava a Secretaria para a apresentação
de emendas, êle providenciava, se não fôsse possível o apoiamento
dessa emenda por Deputado, que isso fôsse realizado por Senador.
Ao tomar conhecimento de que havia na Secretaria dúvidas
quanto à publicação do nome do Deputado que havia subscrito,
em primeiro lugar, a emenda apoiada por Senador, entendi que
a questão podia ser resolvida pela Secretaria, uma vez que, quando
* Não foi revisto oelo orador.
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da discussão da emenda, o Deputado que a havia subscrito no original assumiria a re!ponsabilidade de sua apresentação. O problema era facilitar a apresentação das emendas, dar as maiores e
mais amplas oportunidades a que maior número de emendas fôsse
apresentado. O ponto de vista do Relator era o de que na publicação deveria figurar o nome do Deputado primeiro signatário, mas
não houve oportunidade de se reunir a Comissão durante o período
de apresentação de emendas e também não houve possibilidade de
ouvir o Presidente da Comissão ou o Presidente do Congresso, sôbre
êste assunto. No momento em que a primeira questão me foi apresentada, tentei comunicação telefônica com o nobre Presidente da
Comissão, em Belo Horizonte. Esta ligação não pôde ser realizada;
eu deveria voltar ao Rio de Janeiro, o Presidente do Congresso não
estava em Brasília, e devo confessar à Comissão que não vi prejuízo
em que a emenda fôsse publicada com a assinatura dos Senadores
que haviam dado apoiamento legal, certo de que, no momento da
discussão, o Deputado que houvesse subscrito em primeiro lugar
viria declarar a autoria.
o Sr. Deputado Paulo Sarasate - É, depois de uma noite de
procura, fui encontrar as de minha autoria no acervo do Senador
Eurico Rezende, isto é, as mendas de números 366 e 369 tôdas
são minhas.
O SR. PRESIDENTE (DeputarJ,o Pedro Aleixo) - Assim a
discussão vai prolongar-se dll:rante dias ...
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS -Era o que tinha a
esclarecer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Começo a
decidir questão de ordem suscitada, manifestando o meu maior acatamento pela douta opinião do eminente Sr. Presidente Auro de
Moura Andrade, e admito mesmo que o nobre Deputado Paulo Sarasate se tivesse inforn1ado previamente de opiniões que poderiam
arrimar suas diligências, antes de escolher o· processo que adotou
para trazer ao conhecimento da Comisão as emendas de sua
autoria.
Isto pôsto, dou, de público, para solução da questão de ordem
as minhas reflexões sôbre a matéria:
O texto do Art. a.o do Ato Institucional é o seguinte:
"As emendas a que se refere o artigo anterior deverão
ser apoiadas por um quarto de qualquer das Casas do
Congresso Nacional e serão apresentadas dentro de cinco
dias seguintes ao da aprovação do projeto, tendo a Comissão o prazo de doze dias para sôbre elas emitir parecer. "
Tenho para mim que, neste caso, a matéria não é apenas de
apoiamento, no sentido regimental e prático. O quorum é requisito
sine qua non. A emenda não poderia sequer ser admitida para discussão . É o que está escrito no Art. 6. o das normas:
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"O Presidente rejeitará liminarmente as emendas que

não sejam subscritas, no mínimo, por um quarto dos
membros do Senado ou da Câmara."
Aqui se diz, no Art. 217, § 1.0, da Constituiçao:
"Considerar-se-á proposta a emenda, se fôr apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais
da metade das Assembléias Legislativas dos Estados, no
decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas
pela maioria dos seus membros . "
Temos, portanto, a meu ver, como certo, que o de que se trata
é saber se foi ou não proposta a emenda, e se ela foi ou não apoiada.
Para que a emenda possa ser considerada proposta, é indispensável a assinatura de um quarto dos membros da Câmara dos
Deputados ou um quarto dos membros do Senado Federal. ...t\ssim
sendo, não poderíamos, digamos, juntar entidades heterogêneas,
isto é, somar Deputados com Senadores.
A emenda somente poderia ser considerada, se subscrita por
u1n quarto dos Deputados ou um quarto dos Senadores.
Se, portanto, se verificar que, em determinada emenda se lançaram assinaturas de Deputados, mas completado o quorum, com
um quarto de Senadores, a emenda, então, é dos Senadores, e não
dos Deputados, e, ao contrário, se a emenda fôsse subscrita por Senador mas tivesse o quorum completado com assinaturas de Deputados, então ela seria emenda da Câmara dos Deputados, e não do
Senado Federal.
É possível que o meu entendimento mereça ser contrariado e
que seja informado por argumentos mais ponderáveis e dignos de
aceitação. Mas me parece que, como a assinatura é condição indispensável à apresentação da emenda, sômente serão considerados
autores da emenda aquêles que, Senadores ou Deputados, tiverem
realmente completado o quorum em sua Casa do Congresso Nacional.
Assim senóo, sem prejuízo da participação que venha a ter
nos debates, o nobre Deputado Paulo Sarasate, participação esta
que será sempre, para esta Comissão, uma fonte de ensinamentos
e de esclarecimentos ...
O Sr. Paulo Sarasate - Aqui eu só venho ·aprender. Estou
aprendendo mais esta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) . . . esta
emenda é incontestàvelmente do Senado e o seu proponente é o
primeiro dos signatários.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem)
* -Sr. Presidente, desejo apenas registrar a seguinte circunstância. Se não é considerada a autoria do Deputado Paulo Sarasate,
automàticamente a emenda passa a ter 16 assinaturas.
* Não foi revisto pelo orador.
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Ato Institucional n.o 4 estabeleceu o apoiamento autônomo.
O autor pode ser Deputado ou Senador.
o apoiamento é que é autônomo, de um quarto do Senado ou
da Câmara. Caso contrário, deveríamos aceitar as emendas do
nobre Deputado Paulo Sarasate como da autoria conjunta de 16
Srs. Senadores. Nesse caso, as emendas teriam uma paternidade
muito dividida ou, então, ficariam órfãos. (Muito bem.)
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Permito-me
fazer uma consideração: o nobre Deputado Adolpho Oliveira partiu
de um pressuposto que não corresponde à reali?ade. As emendas
estão subscritas pela quarta parte do Senado e nao por 17 Senhores
Congressistas. Mesmo que nelas esteja incluída a assinatura de
um Deputado, como primeiro signatário, continua a ser do Senado,
porque tem 17 ou mais assinaturas de Senadores.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sarasate.
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE * - 3r. Presidente,
quando dizia, há pouco, que aqui vim para aprender, foi porque,
sempre que V. Exa. sentencia, nos ensina muita coisa de útil e
de agradável. Mas, no caso concreto, se foi útil, desagradável também é para mim, que tive o cuidado de ouvir previamente o Presidente do Congresso Nacional. V. Exa. foi de uma liberalidade,
quase direi, excessiva quando permitiu se agrupassem numa só
tôdas as emendas de Deputados ou Senadores. V. Exa. assim o
declarou, e foi êste o entendimento da Comissão. Ora, eu tinha
as emendas com assinaturas suficientes, e as apresentei. Poderia,
então, ter apresentado outras quatro ou cinco, que foram apoiadas
pelos Srs. Senadores, em tempo hábil, e colocado essas emendas
junto às outras . Assim, não passaria por êste dissabor de não
poder defender minhas emendas. Acolho o ponto de vista de Vossa
Excelência, mas não me convenço de maneira alguma, porque, por
mais que tenha procurado verificar a diferença que V. Exa. fêz
~ntre quorum e apoiamento, não consegui entender.
Para mim, apoiamento é quorum, e vice-versa. No Regimento,
apoiamento e quorum, para determinada emenda ou projeto, é a
mesma coisa. Mas V. Exa., que é tão liberal, não. atentou para
a circunstância de que se de ·ooa-fé, escudado no que me foi -dito,
pelo Senador Moura Andracie - e de consultá-lo não havia necessidade - apresente! uma questão de ordem, eu poderia, então
levantar duas questoes de ordem, uma sôbre o englobamento de
duas emendas numa só, e outra, no sentido do apoiamento.
Portanto, não vejo a clareza que V. Exa., viu no Ato Complementar. Ao contrário, pelo que está dito, não se entende o quorum
como V. Exa. entende. Exige-se o quorum de um têrço, por exemplo, para requerer uma comissão parlamentar de inquérito. Mas
apoiamento, no meu entender, é diferente. Não estou fazendo críticas a V. Exa. Vou dar uma explicação melhor: quando se diz deverão ser apoiadas, trata-se de apoiamento e não de quorum. Assim,
eu diria, só poderão ser aceitas emendas cuja paternidade seja de
•
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17 Senadores ou um quarto do Senado ou um quarto da Câmara.
Mas aqui se diz que as emendas deverão ser apoiadas por 17 Senadores. E as minhas emendas atenderam a essa exigência e têm
a minha assinatura em primeiro lugar. Dêsse modo foram elas encaminhadas à Comissão, pela :Mesa do Congresso Nacional.
V. Exa., sem o querer, tolhe, a quem apresentou emendas
nessas condições, o direito de defendê-las aqui e posteriormente
-- quem sabe - no plenário.
Sou cioso dos meus pontos de vista e quero defendê-los com
tôda a liberdade. Estamos fazendo uma Constituição, e, como
Vossa Excelência sabe, melhor do que ninguém, devemos estar todos
interessados em nosso trabalho. Tenho interêsse absoluto na defesa de algumas emendas que não aparecem como minhas. E não
sei se o Senador Eurico Rezende poderá defender, enciclopedicamente, as minhas emendas já não direi com consciência, porque
êle não sabia disso e talvez nem conheça o conteúdo de tais
emendas.
Portanto, Sr. Presidente, se V. Exa. não pode retificar a sua
decisão, eu, sob palavra, afirmo qu~ ouvi o Presidente do Congresso
Nacional. Poderia ter ouvido V. Exa. sôbre a matéria de emendas
conjuntas, como ouvi V. Exa. dizer: "Não, queremos é que apresentem." Com o seu liberalismo bem entendido, disse: "podem
apresentar; o que queremos é que a Constituição seja muito bem
debatida, para ser aperfeiçoada".
Fiquei nesse pressuposto, evidentemente . Agora, se V. Exa.
não pode retificar a sua decisão, em face dos esclarecimentos do
Senador Antônio Carlos e do desejo manifesto - pelo menos eu
subentendi, através dos vários pronunciamentos -de alguns Senhores Congressistas permita-me então, que complemente a minha
questão, nos seguintes têrmos: já que assinei quatro emendas, de
boa-fé, baseado na palavra do Presidente e no meu entendimento
de Direito, muito menos aprofundado do que o de V. Exa., e confesso que confundi e chamei Ato Complementar de Ato Institucional - se o entendimento meu está errado, e está certo o de
Vossa Excelência, e acredito que esteja, porque ê soberano, eu pediria a V. Exa. me permitisse requerer destaque para as emendas
366, 367, 368 e 369. Tratando-se de matéria da maior importância,
já que perdi sua paternidade, que V. Exa. me conceda ao menos
a tutela sôbre elas e o direito de requerer os destaques respectivos.
Então, repito que V. Exa. me conceda a tutela sôbre essas quatro
mendas, de minha autoria inequívoca, mas cuja paternidade Vossa
Excelência atribuiu quanto às três primeiras ao Senador Eurico
Rezende, e a última ao Senador Daniel Krieger. Se V. Exa. fizer
isso, poderá juntar mais êste meu reconhecimento a tantas outras
atenções e obséquios que devo a V. Exa. Só quero o direito de
requerer destaque e de defender aqui e no plenário as emendas.
Não me conformo de ficar tolhido no meu direito, porque essas
emendas é que me trouxeram até aqui. (Muito bem.)
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O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * - Sr. Presidente,
desejo apenas apresentar uma sugestão que talvez harmonize a
decisão de V. Exa. com o apêlo do nobre Deputado Paulo Sarasate,
sem que seja necessário própriamente rever uma demissão. Como
não são múltiplos os casos dessa natureza e considerando o caráter
especial da situação, talvez V. Exa. pudesse determinar que, em
tais hipóteses, a emenda fôsse considerada do Deputado e do primeiro Senador signatário. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO ARRUDA CÂMARA *-Sr. Presidente,
com a experiência enorme de parlamentar que possuo, inclusive
ao lado de V. Exa. na presidência da Câmara dos Deputados em
1937, entendo que sua decisão é de clareza meridiana e tem todo
:assento na lei. Em projeto de lei admitem-se assinaturas de apoiamenta, mas em emenda constitucional não há apoiamento. Tanto
é responsável ou co-responsável o primeiro signatário, como todos
os demais . A emenda é apresentada - leu bem V. Exa. - aó
texto constitucional, assinada por tal número de Deputados ou por
tal número de Senadores. Todos são igualmente signatários. Essa
é a jurisprudência que não padece dúvidas. Podemos consultar os
Anais da Casa. Concluiu muito bem V. Exa. que as emendas, oficialmente, estão apresentadas por uma quarta parte do Senado Federal. No entanto, evidentemente, o Sr. Deputado Paulo Sarasate
é o autor das emendas. Assim sendo, julgo que V. Exa. resolveria
muito bem e de modo a que o Sr. Paulo Sarasate não fôsse privado
da sua paternidade - e é uma coisa desagradável ser levado, a
esta altura, a renegar os filhos - mandando constar da Ata uma
declaração do nobre. deputado de que, de fato, S. Exa., conforme
originais, é auto~ das emendas de números tal a tal. Diante dêsse
documento, V. Exa. poderia, perfeitamente, dar, pelo seu espírito
liberal, direito ao Sr. Paulo Sarasate de defender suas emendas
e requerer destaques. No plenário, o Sr. Paulo Sarasate faria nova
declaração e ficaria constando dos Anais, para a posteridade, sua
iniciativa relativamente a tais matérias.
·
O Sr. Paulo Sarasate - Não preciso. Para a posteridade, tenho
40 emendas e vou publicá-las como de minha autoria. A paternidade é minha, e quero defendê-la nesta Constituição. Não tenho
a menor vaidade para a posteridade .
O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA- Não é vaidade, é
espírito de justiça - suum cuique tribuere - dar o seu a seu dono.
Daqui a cinqüenta, cem anos, quando outros juristas aparecerem, outros colegas nos sucederem e nós tivermos passado para
vida melhor, constará dos Anais que o Sr. Paulo Sarasate desenvolveu tais e tais atividades.
Resumindo, Sr. Presidente, a decisão de V. Exa. é inatacável.
Não há apoiamento em matéria de emenda constitucional, há coautoria, todos são autores. Tanto é autor o primeiro, como o segundo signatário.
"'
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paternidade das emendas e dar-lhe-ia o direito de destaque para
defender suas emendas .
S . Exa . , ainda como disse, faria em plenário uma declaração
para que ficasse consignada a sua autoria.
Eram as palavras que eu queria dizer, Sr. Presidente, a fim
de completar os esclarecimentos e procurar harmonizar os pensa..
mentos, inclusive o bom intuito do nobre Senador Josaphat Marinho, que se encontra próximo ao Sr. Paulo Sarasate. Penso ser
esta a maneira prática de conciliar todos os interêsses. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os subsídios
que me foram trazidos pelo Senador Josaphat Marinho e pelo
Deputado Arruda Câmara facilitam imensamente, se não a solução
da questão de ordem, pelo menos o encaminhamento da própria
questão perante o plenário da Comissão. Perante o Congresso Nacional, sem dúvida, tem o nobre Deputado Paulo Sarasate já a
opinião antecipada do eminente Presidente Moura Andrade. De
modo que, lançando âncoras nessa opinião, S . Exa. não terá embaraço em defender suas emendas no plenário do Congresso.
De minha parte, devo dizer, como justificativa da deliberação
tomada sôbre a aceitação de várias disposições, muitas delas diferentes umas das outras mas no mesmo documento, no mesmo diploma de oferecimento de emenda, que esta. é mais do que uma
opinião liberal: é a aceitação do que vem, invariàvelmente, ocorrendo em grandes lances sôbre emendas constitucionais, nesta
Casa.
Foi assim que procedemos em 1961, quando se admitiu que
deputados representar...do mais da quarta parte de membros da
Casa oferecessem o projeto que se converteu na Emenda Constitucional n.o 3.
O Sr . Paulo Saras ate - Estou de acôrdo com V . Exa . , mas
o Ato Institucional inovou nesta matéria, como em muitas outras.
Desculpe-me V. Exa. tê-lo interrompido.
O SR. PRESIDENTE (Depru:tado Pedro Aleixo) - V. Exa.
não precisa pedir desculpas.
Estou apenas me reportando à referência feita en passant,
pelo nobre Deputado Paulo Sarasate, que talvez não concordasse
com o entender do Presidente desta Comissão, no sentido de que
dispositivos diferentes pudessem constituir uma mesma emenda .
. O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Concordei plenamente, tanto que fiz várias assim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Isso foi um
ato liberal de minha parte, uma lição de prática regimental. E
essa Emenda n.o 3 representa um documento da minha afirmação
sôbre vários assuntos. Baseado nêle se resolveu, por exemplo, sôbre a orga~ação judiciária do Distrito Federal, sôbre a indicação
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do Prefeito do Distrito Federal, sôbre a questão de vencimentos,
subsídios, diárias e ajudas de custo, e mais, até mesmo, sôbre a
questão da Bandeira Nacional.
Isto dito, recordo que o projeto se converteu na Resolução do
Congresso Nacional n.o 1/64, estabelecendo o Regimento Comum
das duas Casas. A disposição do Ato Institucional admitiu se pudesse apresentar subemenda, ou emenda substitutiva, desde que
assinada por um quarto dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, contado separadamente.
Então, de acôrdo com o que foi deliberado, teríamos de invocar
o dispositivo da Resolução do Congresso Nacional n. 0 1, para resolver a questão proposta.
De outra parte, as expressões "apoiamento" e "quorum" em
se tratando de emenda ao Projeto de Constituição, essencialmente
podem ser consideradas equivalentes, visto como há falta de uma
só assinatura. Evidentemente, se não se pudesse ter um quarto
de Deputados ou Senadores, isso seria o bastante para que se
rejeitasse a emenda.
Não se trata de apoiamento, trata-se de requisito essencial
para a constituição da própria emenda, a exemplo do que acontece
em Comissões de Inquérito, cuja constituição fica impedida pela
falta de uma assinatura.
Assim sendo, a falta de assinatura implicaria em não ser
considerada a emenda.
No caso, a emenda tem 17 assinaturas, mais a assinatura do
nobre Deputado Paulo Sarasate, logo, ela deve ser considerada como apresentada pelo Senador.
Mas, com os subsídios que me foram oferecidos e as sugestões
apresentadas pelo nobre Senador Josaphat Marinho e pelo nobre
Deputado Arruda Câmara, creio que estaríamos com a nossa questão devidamente resolvida. Desde logo, entendo que o~ nobres Senadores Eurico Rezende e Daniel Krieger colaborarão conosco no
sentido de que apresentarão pedidos de destaque para as emendas.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Permitiria V. Exa. que
eu mesmo apresentasse os pedidos de destaque?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Estou procurando encontrar a solução com os subsídios que me foram apresentados. Quanto ao mais, devo declarar que a Comissão, quando
do debate da matéria, deliberará especificamente sôbre cada uma
das emendas, podendo haver, no mesmo sentido, aprovação do próprio Relator. O importante é que haja deliberação específica sôbre
cada uma das emendas. Essa deliberação, acredito, será tomada
pelo plenário da Comissão .
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, desejo apresentar mais uma questão de ordem.
Sou muito grato pela solução do problema, que a V. Exa. pareceu
"'
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conciliatória. Sou muito grato, mas não me valerei dessa solução,
em hipótese alguma. Em primeiro lugar porque fico tolhido num
direito que considero meu, de pedir destàque, de defender a emenda, em vez de aparecer nela apenas supletivamente. Não costumo
arrombar portas para apresentar emendas ou defender meus interêsses.
Nestas condições, com o devido respeito e, mais ainda, com a
simpatia e amizade que V. Exa. me merece, e sei que elas são
recíprocas, pergunto a V. Exa. se posso recorrer da decisão de
V. Exa. O Regimento nada diz sôbre a matéria, e o Ato Institucional a disciplina diferentemente de tudo que havia no passado.
O art. 6.o do Ato Institucional diz:
"As emendas a que se refere o artigo anterior deverão
ser apoiadas etc ... "
Quer dizer, as emendas têm um autor e tasta serem apoiadas
por um quarto das Casas para serem, então, apreciadas e votadas.
Mas, Sr. Presidente, não quero perturbar os trabalhos da Comissão. Viajarei para o Rio de Janeiro, de onde retornarei na
semana próxima, para então defender as emendas cuja paternidade não me é negada . Costumo assumir a responsabilidade do que
faço, da minha paternidade, e a solução dada por V. Exa. , longe
de me favorecer, é profundamente contrária aos meus pontos de
vista e aos meus sentimentos de cooperação, e contrária também
à boa intenção revelada pelo Senador Josaphat Marinho e pelo
Deputado Arruda Câmara. V. Exa. me deixou em posição esquerda, e é preciso que o Senador Daniel Krieger e o Senador Eurico
Rezende requeiram destaque para emendas que são minhas e só
minhas e das quais não abro mão. Prefiro que elas não sejam
defendidas, nem aprovadas.
Absolutamente, não abro mão de emenda minha, para quem
quer que seja, por mais ilustre que seja essa outra pessoa.
Nestas condições, Sr. Presidente, pergunto-lhe, com o devido
respeito e com aquela amizade a que me referi, a quem posso
recorrer, quando e como, da decisão proferida por V. Exa.
É a minha questão de ordem. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não se trata
de questão de ordem. V. Exa. me faz uma pergunta que tem
resposta em dispositivo das normas aprovadas:
''Art. 10. Somente os membros da Comissão poderão
propor questões de ordem que serão resolvidas pelo Presidente.
§ 1.o As questões de ordem não poderão ser renovadas
depois de decididas pelo Presidente.
§ 2.o Cada questão de ordem só pode ser contraditada
por um só dos membros da Comissão.
§ 3.o Os prazos para suscitar, contraditar e decidir as
questões de ordem serão de 3 minutos."
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Êstes são os dispositivos que regulam a matéria.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Eu os desconhecia. Perguntei a V. Exa. se eu poderia levantar questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Estou dizendo a V. Exa. que o meu desejo de encontrar solução conciliatória é bem manifesto. Mas quando V. Exa. pede que eu indique o
remédio ...
O Sr. Deputado Paulo Sarasate- Para eu poder defender minha emenda!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Exato .
. . . Eu tenho de recordar o texto das Normas aprovadas. Entretanto, o assunto pode perfeitamente ser resolvido por uma
deliberação do plenário da Comissão. Desde que a Comissão delibere no sentido de que V. Exa. poderá fazer requerimento de
destaque, e, uma vez que estas Normas foram aprovadas pela própria Comissão, eu me submeto à deliberação dês te órgão.
O Sr. Deputado Paulo Sa1asate - Então não posso sequer falar, ou ao menos levantar questão de ordem?!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - V. Exa. me
levou a fazer a leitura dos dispositivos regulamentares.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não me tome por impertinente, Sr. Presidente. A ocasião própria só pode ser esta, porque
dela depende eu ficar aqui ou não.
V. Exa. sabe que eu vim do Ceará só para isto, deixando compromissos familiares importantes e compromissos jornalísticos mais
importantes, por ser aniversário do meu jornal. Entretanto, chego
aqui e esbarro nessa decisão de V. Exa. E V. Exa. sabe que estou
agindo de boa-fé. Conversei com o Presidente do Congresso e o
Sepador Moura Andrade declarou, até a título de pilhéria, que
Bssa emenda tinha mais valimento do que as outras, porque estava
assinada por dezessete .3enadores e meio porque eu já estava eleito
Senador, embora não empossado. Dou êste depoimento para que
ninguém ponha em dúvida que ouvi o Presidente Moura Andrade.
Se ouço o Presidente do Congresso e depois sou tolhido no
meu direito, V. Exa. há de convir que m~u espírito de rebeldia
não se conformará jamais com essa decisão de V. Exa. E por
isso mesmo peço a V. Exa . , não em nome dessas normas draconianas -mais draconianas do que o Ato Institucional n.o 4 - que
leve em consideração minhas palavras; do contrário~ serei forçado
a retirar-me, com desprazer para mim e alegria para aquêles que
querem concluir ràpidamente o trabalho. Peço a V. Exa. aceite
aquela solução. Mandarei a declaração e trarei a V. Exa. a assinatura dos Senadores que estão de acàrdo com minha declaração.
Essas emendas são minhas. 1:les não tiveram nem tempo de
vê-las. Foi o Senador Daniel Krieger que me entregou, no seu
Gabinete, a relação.
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Podia ter ido buscá-la no gabinete do Secretário-Geral da
ARENA, mas .foi o Senador Daniel Krieger quem fêz a entrega,
com essas assinaturas já prontas. Apus a minha assinatura em
primeiro lugar.
Quero defender as minhas emendas . V . Exa . , com a sua generosidade, deixou a questão ser decidida pela Comissão, o que
poderia parecer uma diminuição da sua autoridade .
Pediria que V. Exa. aceitasse a solução do nobre Deputado
Arruda Câmara. Eu enviarei a declaração de que as emendas são
minhas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Recebo a
declaração que ~l. Exa. mandará como uma demonstração de pedido de destaque feito por V. Exa. plenamente apoiado por aquêles
que reconhecem V. Exa. como autor das emendas.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA *-Sr. Presidente, os
autores oficiais das emendas não poderiam transferir para um
seu companheiro congressista aquêle direito que têm de as defender? O Sr. Senador Eurico Rezende sabe que a emenda não
é dêle ...
O S.r. Deputado Paulo Sarasate - Nem conhece a emenda,
pois não teve tempo de lê-la.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- O Senador Eurico Rezende, então, poderia transferir seus cinco ou dez minutos ao Deputado Paulo Sarasate - cuja paternidade da emenda S. Ex~.
reconhece - para que o seu autor a defendesse. Assim nós já
teríamos economizado duas horas É .uma suge;stão, e não ficando
o Senador Eurico Rezende com o direito de usar da palavra para
defender. Creio que dêste modo resolveríamos a questão, sem ferir
os fundamentos das normas. que limitam o tempo de cada qual, a
fim de que possamos esgotar uma boa parte dessa matéria imensa
que aqui se encontra, e o deputado Paulo Sarasate teria a alegria
enorme de defender suas emendas. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE- (Deputado Pedro Aleixo) - A sugestão do Senador Aurélio Vianna está implícita na deliberação que
acabei de dar. Aceito que isto se faça, realmente, para que se possa
proceder ao debate das emendas de iniciativa do deputado Paulo
Sarasate.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES*- Sr. Presidente, eu gostaria que o nobre Relator esclarecesse se a Emenda 747,
de minha autoria, foi ou não aceita.
Esta en1enda foi relatada, inicialmente, pelo Sub-Relator Senador Wilson Gonçalves.
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS (Relator) - Sr. Presidente, eu pediria que V. Exa. concedesse a palavra ao nobre
Sub-Relator. A Emenda foi primeiro examinada por S. Exa. Em
seguida, eu concluirei com as minhas considerações.
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a palavra o Sub-Relator, Senador Wilson Gonçalves.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES (Sub-Relator) * Sr. Presidente, sôbre a Emenda 747, que inicialmente numerei 741,
porque no original não estava bem clara essa numeração, apresen..
tei o seguinte Parecer:
"Diante de sua fundamentação, somos pela sua aprovação. ·Achamos que a concessão, ou não, do direito de
voto ao analfabeto é matéria que deva ficar ao critério
do legislador ordinário . Condicionamos a aceitação desta
emenda à aprovação da emenda n.0 821, que regula expressamente o assunto."
:mste foi o meu parecer, acolhendo a emenda do nobre Deputado Chagas Rodrigues. (Muito bem.)
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS (Relator) *-Senhor
Presidente, a Emenda n.o 747 manda que se suprima a alínea "a"
do § a. o do Art. 140, que determina a não possibilidade de alistamento para os analfabetos.
O nobre Sub-Relator -deu parecer a esta emenda, opinando
favoràvelme11te, com base em outra emenda que estabelecia um
nôvo sistema quanto ao direito de voto dos analfabetos. O RelatorGeral discordou do Sr. Sub-Relator, manifestando-se contrário à
n.o 747 e à outra emenda que o Sr. Sub-Relator acolheu.
Devo esclarecer a V. Exa. que no parecer não há referência, e
eu hoje, pela manhã, prestei êsse esclarecimento . Eu havia impugnado a outra emenda, por isso, não impugnei a emenda do nobre Deputado Chagas Rodrigues, mas ela tem parecer contrário do
Flelator. (B!uito betn.)
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues Sr. Presidente, estou
satisfeito com o esclarecimento do nobre Relator. S. Exa. retifica,
nesta parte, o seu parecer escrito, porquanto S. Exa. havia impugnado a emenda de n.o 741 mas não havia feito referência restritiva
quanto à outra emenda, de n.o 821 .
De modo que tal como estava no parecer, necessàriamente a
opinião do nobre Relator teria sido favorável à Emenda de n.o 821,
e então estaríamos diante de uma contradição e não podíamos
compreender bem por que, tendo aceito esta, o nobre Relator havia
rejeitado a outra.
_ S. Exa. esclareceu que houve um equívoco do nobre SubRelator. Estou satisfeito com o esclarecimento e vou encaminhar
pedido de destaque. (Muito · bem.)
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS (Relator) Senhor
Presidente, o que houve realmente foram dois equívocos. O primeiro é que o número da Emenda 741 é realmente 747. Essa emenda
*
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manda suprimir a letra a do Art. 140, que proíbe o voto ao analfabeto. Se me manifestei contra a supressão dessa letra, a outra
emenda que trata do assunto também ficará prejudicada. (Muito
bem.)

O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente,
quero prestar à Comissão um esclarecimento. O Sr. Relator, no
entendimento que tivemos quanto à apreciação do conjunto de
emendas, me comunicou ser contrário à Emenda n.o 741 bem como
à de minha autoria de n.o 821 .
'
O Sr. Senador Antônio Carlos (Relator) - Grato a V. Exa.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Ciente da minha
responsabilidade, quero declarar que meu equívoco sôbre a numeração dessa emenda decorreu do fato de estar numerada a lápis:
a pessoa que a numerou colocou o primeiro algarismo cortado e o
último sete não cortado por traço horizontal. p·or isso entendi que
devia ser 741 e não 747 . Daí o meu equívoco. Mas estou devidamente esclarecido. Não há falta de cuidado do Relator. Todo trabalho feito às pressas tem êsses defeitos. (Muito bem.)
O SR. SENADOR EURICO REZENDE *-Sr. Presidente, eu
estava ausente dos trabalhos da Comissão e acabo de tomar conhecimento, por informação idônea, do incidente regimental levantado
pelo nobre Deputado Paulo Sarasate .
'Trata-se, Sr. Presidente, a nossa, de uma tarefa histórica e
que se presume em têrmos de perenidade; não desejo, portanto,
de modo algum, que a minha posição possa situar-se em plano
de controvérsia .
Presto o seguinte depoimento à Comissão, aqui na presença
do eminente Deputado Paulo Sarasate. S. Exa., na oportunidade
em que se apresentavam emendas, solicitou-me algumas coleções
de assinaturas de Senadores para o efeito de sustentação regimental.

Forneci a S. Exa. um regular quantitativo dessas coleções e
o assunto desapareceu, quer da minha ocupação, quer da minha
preocupação. De modo que, se essas coleções causarem implicações
penosas, relativamente ao Sr. Deputado Paulo Sarasate, o assunto
não é da minha culpa, porque se trata tão-somente do azar de
S. Exa.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não joguei a culpa para
V. Exa. Pelo contrário, disse que V. Exa. se dignou a oferecer-me
as coleções, o que muito me honrou . Eu tinha outras assinadas
por Deputados. Preferi aquelas porque o nobre Senador ;Moura
Andrade me disse que eu era meio Senador . Assim, o número de
assinaturas é de 17 e meio, mais do que o exigido. (Riso.)
O SR. EURICO REZENDE - Era o que tinha a dizer. (Muito
bem.)
*
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Senhores
membros da Comissão, vamos iniciar os debates sôbre as emendas,
tendo em consideração os pareceres dos Sub-Relatores e trechos
do parecer do Relator sôbre os pareceres que foram objeto de
debate.
o nobre Deputado Oliveira Brito teve necessidade de uma
consulta médica, por se encontrar doente. Por êste motivo, se não
houver objeção da parte dos Srs. Deputados, iniciaremos os debates
pelo Capítulo do Poder Legislativo.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Questão de ordem) *-Sr. Presidente, .gostaria de um esclarecimento de Vossa
Excelência no sentido de saber até quando os pedidos de destaque
deverão ser encaminhados .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Até o final
da discussão .
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES - Dêsse modo,
até que V. Exa. declare encerrada a discussão, poderão ser apresentados pedidos de destaque. Era o esclarecimento que desejava.
Obrigado a V. Exa. (Muito bem.)
O SR. PRESID·ENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vamos iniciar, então, os debates sôbre o Capítulo do Poder Legislativo.
Tem a palavra o nobre Sr~ Deputado Arruda Câmara.
o·sR,. DEPUTADO ARRUDA CAMARA *-Sr. Presidente,
requeri destaque, com apoiamento de número regimental e constitucional de Senadores e Deputados, para a Emenda de minha autoria sob o n.o 238 -II, para ser votada em separado. A emtnda
diz o seguinte:
"No Artigo 54, item II, in fine, acrescente-se "civil e
penal."
Quero pedir a atenção dos nobres Relatores, o parcial e o geral,
para um êrro tipográfico que pode ocasionar, talvez, parecer contrário à emenda. Refiro-me à supressão das palavras "códigos
civil e penal", que deviam vir logo após a expressão: "Direito Eleitoral".
A razão de ser da emenda, Sr. Presidente, em se tratando de
leis delegadas, é a seguinte: pareceu-me excesso delegar a uma
comissão mista, por mais respeitável que seja, ou ao próprio chefe
do Executivo, a atribuição de editar para uma nação inteira e para
todos os cidadãos -Um Código Civil e um Código Penal. São leis
codificadas que atingem não só a coletividade, mas todos e cada
um dos brasileiros.
Recordam-se bem os Srs. Membros da Comissão e os nobres
Relatores daquilo que foi o debate do nosso Código Civil, na Câmara e no Senado e, por último, novamente na Câmara isto é do
longo período, que Ruy Barbosa não achava excessivo, para se 'elaborar o que foi chamado por Anibal Freire "um monumento de
•
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sabedoria jurídica", que cumpria ser exaltado pelas gerações atuais
e pelas vindouras. De fato, o nosso Código Civil atual, malgrado
alguns dispositivos, estaria antiquado. Mas é realmente uma obra
perfeita em fundo e forma. A respeito, quero lembrar aos nobres
Parlamentares: uma comissão foi incumbida pelo Govêrno de elaborar um projeto de Código Civil, que o Executivo mandou a esta
Casa e êsse projeto veio eivado de tantos erros, de tantas inconveniências, de tantas imperfeições, que o próprio Sr. Presidente da
República, devidamente informado pelos seus líderes nas duas Casas. terminou enviando mensagem para retirar aquêle projeto de
Código . Fôsse o poder delegado, teria sido decretado como Código Civil da Nação brasileira o imperfeitíssimo projeto do qual
foi Relator o Professor Orlando Gueiros. Quem quer que tenha
examinado aquêle projeto há de ter ficado escandalizado com o
que êle representava. O simples gesto do Govêrno retirando-o é a
melhor demonstração de que, apesar de ter sido um trabalho de
meses, feito por uma Comissão de juristas, o Código não estava em
condições de ser examinado pelo Congresso. Ora, o Sr. Presidente
da República não tem tempo de ler um código. Muitas vêzes essa
alta autoridade não é um jurista, não é um constitucionalista,
outras vêzes não tem os assessôres que seriam de desejar. Pode
ser muito bem que venha a ser decretado, por delegação de poder,
um Código Civil que não esteja à altura dos foros jurídicos do
Povo brasileiro. Assim, Sr. Presidente, creio haver justificado o
meu ponto de vista, solicitando seja feita a restauração da palavra
"códigos", omitida na cópia da emenda. Feita essa restauração,
espero que os nobres Relatores concordem com a a provação .da
emenda. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Questão de ordem) * - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é do seguinte
teor: entendi, e me pareceu procedimento lógico, que a matéria
seria discutida pelos capítulos e outras partes atribuídas aos respectivos Relatores. O importante disso é a oportunidade de oferecimento de destaques. Encerrada a discussão, não pode ser apresentado o destaque.
Não estou em condições, se se encerrar a discussãtJ de pronto
sôbre o Poder Legislativo, de oferecer os destaques, que tenho já
anotados mas não devidamente catalogados. Consultava V. Exa.
sôbre a oportunidade, ainda, de apresentar nossas emendas, no que
se refere a êste Capítulo, e solicitaria não houvesse ex abrupto o
encerramento da discussão. Se tal ocorresse, eu inclusive ficaria
tolhido da apresentação dos destaques. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - V. Exa.
tem tôda razão. Considero que podemos adiantar os nossos traba~
lhos, franqueando a palavra para o debate sôbre êste Capítulo. Se
o debate tiver de ser encerrado e V. Exa. não estiver habilitado
*
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a apresentar seus destaques, suspenderemos os trabalhos e deixaremos para a sessão vespertina o encerramento dos debates.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES - Obrigado a
V. Exa.
O SR. PRESIDENTE- Continua franca a palavra.
Tem a palàvra pela ordem, o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO*- Sr.Presidente,
desejo apenas oficializar perante V. Exa. o pedido de esclarecimento que enderecei ao ilustre Relator. É que não encontrei entre
os pareceres, quer do Relator quer do Sub-Relator, pronunciamento
sôbre as emendas n. os 464 e 466. (Muito bem.)
o SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) - Está com a palavra
o Senhor Relator .
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Senhor Presidente, a emenda 466 mereceu parecer favorável. Ela cuida da
exigência para que empréstimos, contratos e outros atos praticados
pelo Estado com entidades estrangeiras sejam submetidos ao Senado . A emenda 464 substitui o Art. 96:
"São vitalícios os magistrados, os Ministros do Tribunal de Contas: os titulares de ofício de justiça e os professôres catedráticos."
Essa emenda foi distribuída ao Sr. Deputado Djalma Marinho.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas parece que não recebeu parecer .
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Consultarei o Senhor
Sub-Relator para esclarecer V. Exa.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Os esclarecimentos podem
ser afinal encaminhados sem perturbação dos trabalhos.
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS- Grato a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) - Continua o debate
sôbre a matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA* - Sr. Presidente,
Srs. Congressistas, estava de certa maneira preparado para discutir
o trabalho relativo à parte inicial do Projeto de Constituição atribuída ao Sub-Relator Deputado Oliveira Brito. Em face da ausência
dêste eminente colega, vemo-nos na contingência. de entrar, desde
logo, no debate das emendas oferecidas ao Capitulo do Poder Legislativo.
É muito difícil, Sr. Presidente, se não impossível, dada a angústia de tempo, examinar de per si cada emenda, cada contribuição dos Senadores e Deputados, à importantíssima matéria agora
em discussão. É claro que o membro da Comissão terá muito maior
facilidade em trazer argumentos relativos às suas contribuições, às
,.. Não foi revisto pelo orador.
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suas emendas. Mas justo seria que tivéssemos um mínimo de condições para defender também aqui emendas de autoria de Deputados
e Senadores não pertencentes à Comissão.
Em todo êste Capítulo VI - Poder Legislativo - existe uma
série de providências da maior importância. Como o tempo é escasso,
Sr. Presidente, vou, desde logo, tecer comentários acêrca de algumas
emendas, para as quais pretendo, inclusive, solicitar destaque.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, meu velho amigo e companheiro de memoráveis 1utas políticas em nosso Estado, teve um
trabalho imenso como pode ser fàcilmente avaliado, na formulação e elaboração do seu parecer. Tenho o dever de fazer a sustentação das minhas idéias, que, aliás, não são minhas, porque represen. tam, no caso, um reflexo de pensamento de quantos, por afinidade
e por solidariedade, comungam conosco.
Ao Poder Legislativo oferecemos uma emenda múltipla, a de
n.o 803, subdividida em 13 emendas. O nobre Senador Vasconcelos
Tôrres deu parecer favorável, em parte, a uma delas e fulminou as
demais doze emendas por nós oferecida.
Quero, de saída, chamar a atenção dos Srs. Congressistas para
o disposto no art. 33, § 3.0 do Projeto, que diz o seguinte:
"A incorporação às Fôrças Armadas de Deputados e Senadores, ainda que militares, mesmo em tempo de guerra, depende de licença da sua Câmara."
Vale dizer, o Deputado ou Senador, civil e em tempo de paz,
pode ser incorporado às Fôrças Armadas, dependendo pura e simplesmente de uma permissão, de uma licença da Câmara ou do
Senado.
A redação, além de sua notória indigência, é, a meu juízo,
perigosa, porque seria uma forma quase de cassação branca, se
assim pudéssemos chamar, de mandato, de Deputado ou Senador.
Qualquer um de nós pode ser incorporado às Fôrças Armadas para
servir em Fernando de Noronha ou no Batalhão .Suez, em Gaza.
É a conclusão que se extrai do texto do § 3.o, do Art. 33. E vejam
V. Exas.: por que não comparar com o dispositivo semelhante que
consta da Carta de 46?
A emenda que ofereci, Sr. Presidente, tem o número 803-B, e
está assim redigida:
"§ 3.o - Os Deputados e Senadores, quer civis, quer militares, não poderão ser incorporados às Fôrças Armadas senão
em tempo de guerra e mediante licença de sua Câmara."
Não sei das razões que determinaram o parecer contrârio a
esta emenda. Tenho certeza de que o eminente Relator irá, a seu
tempo emitir pronunciamento sôbre o caso, talvez até revendo o
seu p~recer. Mas, de qualquer forma, encaminho à Mesa pedido
de destaque para a Emenda n. 0 803-B.
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Vamos encontrar neste Capítulo, Sr. Presidente, mais adiante,
equacionado o problema da concessão de anistia. É o Art. 45, § 7. 0
O Sr. Senador José Guiomard- O § 3. 0 do Art. 33 não diz claramente da necessidade de licença da Câmara?
O· SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Diz exatamente.
Mas pode V. Exa. compreender que, mediante simples licença da
Câmara, por maioria simples, se permita que um Deputado ou
Senador, civil, em tempo de .guerra, seja incorporado às Fôrças
Armadas?
O Sr. Senador Josaphat Marinho - E é tradição do nosso
Direito que não haja incorporação.
O Sr. Senador José Guiomard - A cassação a que o nobre
Deputado referiu estaria sendo feita pela própria Câmara.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA Certo. Mas
V. Exa. sabe que tôda a sistemática é no sentido de resguardar o
Deputado ou Senador dos apetites ou dos interêsses de uma maioria
eventual. O precedente poderá ser aberto a qualquer momento.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso- V. Exa. estabeleceu na sua
emenda quorum qualificado.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Não. Na minha
emenda estabeleci que o Deputado ou Senador só pode ser convocado em tempo de guerra.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Mas. V. Exa. está falando
em quorum qualificado. Parece que o problema se transferiu ao
plano de quorum.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Não.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso Não ouvi isso ainda há
pouco.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - A tradição do nosso Direito é a de não haver incoruoracão.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Parece que só mesmo forçando um entendimento do Art. 33 se poderá tirar a conclusão a
que chegou o Deputado Adolpho Oliveira. Mesmo em tempo de
guerra - isto significa que em tempo de paz também. É ser muito
severo.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO.OLIVEIRA- Ao contrário, nobre Deputado.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso - A incorporação, mesmo em
tempo de guerra ...
O Sr. Senador José Guiomard - Em tempo de paz não pode
ser feita.
O Sr. Senador Adauto Cardoso - A incorporação às Fôrças
Armadas de Deputados .e Senadores, ainda que militares, mesmo
em tempo de guerra, depende de licença de sua Câmara. Se é mesmo em tempo de guerra, é lógico, é também em tempo de paz.
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O Sr. Senador José Guiomard - Entendo como o Deputado
Adauto Cardoso: a incorporação não pode ser feita em tempo de
paz.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Lógico. É ser extremamente
severo com relação ao projeto.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Por que mudaram
a redação de 1946?
O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Era uma redação gorda e
enxundiosa, e esta ficará mais enxuta.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Pode V. Exa. estar
certo de que encontrará nesse capítulo, e em muitos outros, redações aparentemente enxutas, mas com objetivos sibilinos.
O Sr. Deputado Adauto Cardoso- Questão de confiança maior
ou menor. Mas creio que, do ponto de vista da lógica e da gramática, o Art. 33 não pode ter qualquer das inconveniências que
V. Exa. aponta.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Respeito a opinião de V. Exa., mas estou tranqüilamente convencido de que a
simples leitura do texto constitui a melhor resposta que posso dar
à sua declaração. Basta ler. Não estou interpretando o que está
escrito. Estou lendo. Como teremos oportunidade de voltar ao capítulo atribuído ao Sub-Relator Oliveira Brito. Vou, então, proceder
novamente à leitura e deixo êste assunto em pauta para a meditação dos Senhores Congressistas.
"Art. 33- § 3.o- A incorporação às Fôrças Armadas de
Deputados e Senadores, ainda que militares - portanto civis
- mesmo em tempo de guerra - e, portanto, normalmente
em tempo de paz- depende de licença de sua Câmara."
Tenho dito. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Está presente
o Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito. Vamos, portanto, de acôrdo
com o que havia anunciado, interromper os debates sôbre o capítulo do Poder Legislativo e iniciar aquêles sôbre o primeiro parecer
do's Sub-Relatores, que é o parecer do Sr. Deputado Oliveira Brito.
Em relação a esta parte do Projeto de Constituição já temos
recebido numerosos pedidos de destaque.
Franqueio a palavra.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA·*- Sr. Presidente,
além do desaparecimento das emendas do parecer do eminente
Sub-Relator Oliveira Brito consta como tendo sido prejudicadas,
entre muitas, outras incorreções, evidentemente tipográficas, a
Emenda 805/D, ao la.do de outras duas, em razão de parecer sôbre
a emenda 843/1.
*
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emenda 843/1. Deve ter havido um equívoco.
A minha emenda 805/D, referente ao Artigo 7.o está assim
redigida:
"O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr o arbitramento ou falharem os meios pacíficos de solução
do conflito, regulados por órgão internacional de segurança
de que participe.
Parágrafo único - Em nenhum caso o Brasil participará
de guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em
aliança com outro país."
A emenda 843/A, refere-se ao Art. 8. 0 e diz o seguinte:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nêle permaneçam temporàriamente, nos casos previstos em lei complementar."
Sr. Presidente, não vejo por que considerar prejudicada a emenda 805/D ao art. 7.o, em face da aprovação da outra que acabei
de ler, ao Art. 8.o
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO* -Sr. Presidente, tem
razão o nobre Deputado Adolpho Oliveira. Além desta retificação,
anotei outras para propor a V. Exa. e à Comissão. Realmente no
item III, do meu parecer, lê-se a partir da quarta linha, que as
Emendas 1/2 até à Emenda 839/13 estariam prejudicadas em razão do parecer sôbre a Emenda 843/1.
O entendimento da matéria é êste, Sr. Presidente. As Emendas 1/2 - e vou repetir uma a uma - 313, 607, 428/1, 1/11, 130/2,
477, 291/2, 56, 713/1, 805 - e aqui há outra retificação a fazer:
791/1 e 787 estão prejudicadas em razão do parecer sôbre a Emenda
843/1. As demais a partir da seguinte, que é a 366, até à 878 estão
prejudicadas em virtude do parecer sôbre a Emenda n.o 839/13, que
é favorável. As emendas, portanto, a que se refere o nobre Deputado
Adolpho Oliveira, de números 366 até 878, estão prejudicadas pela
de n. 0 839/l3. As demais, que antecedeu à 366, ficam prejudicadas
pela Emenda n.o 843/1.
Esta a primeira retüicação a fazer, dando assim inteira razão
ao nobre Deputado Adolpho Oliveira.
Mas há outras retificações, Sr. Presidente, e são as seguintes:
a Emenda n. 0 550, que está no parecer ao mesmo tempo entre as
aprovadas e as rejeitadas, deve ser excluída do texto das rejeitadas.
A emenda foi aprovada.
Também a Emenda 1/7 aparece no texto do parecer, ao mesmo
tempo, como prejudicada e rejeitada. Retifica-se o parecer para
manter-se a Emenda 1/7 entre as rejeitadas.
A Emenda 871/1, que figura entre as aprovadas, foi ali posta
por equívoco. A Emenda é 871 e não 871/1, porque a 871 também
está aprovada. De modo que aparece no texto ora, como 871, sim*
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plesmente, ora, como 871/1. Mas onde ela está como 871/1, leia-se:
871. Há ainda uma emenda do nobre Deputado Adolpho Oliveira,
que está no texto, entre as rejeitadas.
Sr. Presidente, por ora são estas as retificações a fazer, propondo-me a pedir à Comissão paciência para aceitar outras alterações quando eu concluir a revisão que estou fazendo no meu parecer.
Até o momento encontrei estas, mas devem existir outras, como
também podem ter ocorrido omissões, o que a Comissão há de
perdoar, dado o grande número de emendas e o prazo exíguo que
tivemos para examiná-las.
O SR. PRESIDENTE (Senad'or Eurico Rezende) - Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
O· SR. JOSAPHAT MARINHO·* -V. Exa. arrolou a emenda
472 entre as prejudicadas e, também, entre as rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Tem a palavra o Sr.. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O Sr. Senador Josaphat Marinho -Agradeceria, apenas, que
V. Exa. fixasse se efetivamente a considera rejeitada ou prejudicada.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Esta emenda está
prejudicada.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Então, está explicado.
Quanto à Emenda 449 V. Exa. arrolou-a entre as emendas aprovadas, mas fêz uma indicação - 449/1. Não há um engano?
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO -V. Exa. ten1 razão
- é, apenas, 449.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Muito obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Tem a palavra o nobre Deputado Paulo Sarasate, na presunção de que S. Exa.
vai levantar questão de ordem sôbre emenda de sua autoria.
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) *
-Perfeitamente, Sr. Presidente, e levanto com as cautelas que estou
tomando, agora, para não escorregar en1 casca de banana. Fiz
uma consulta prévia ao Presidente efetivo da Comissão e pedi esclarecimentos ao Sr. Relator também. Mas queria ficasse a matéria
consignada em ata, e para isso preciso do esclarecimento do Sr. Sub-Relator Oliveira Brito.
Trata-se da Emenda 286. Essa emenda, de minha autoria, contém duas partes. Não sei como fizeram a divisão, se a cortaram,
mandaram um pedaço para êste e outro para aquêle. Não sei qual a
sistemática usada do ponto de vista material. A primeira parte da
emenda refere-se precisamente à matéria subordinada ao nobre
Deputado Oliveira Brito. Diz assim:
"Redija-se assim o item XII do art. 8. 0 "
E a seguinte parte é sôbre disposições gerais; está sob a paternidade intelectual do nobre Deputado Djalma Marinho.
*
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Então, a minha (uma parte da minha emenda) está sob a
paternidade intelectual, sob as luzes do Sub-Relator Oliveira Brito;
e, a segunda parte, está tutelada pelo brilhantismo do nobre Deputado Djalma Marinho. Sôbre a segunda parte não tomei conhecimento de qual tenha sido o parecer. Mas, não está em debate nem
posso nela falar, neste momento. Vou falar sôbre a primeira parte,
que é matéria precisamente da órbita do Deputado Oliveira Brito.
refere-se ao item XII do Art. 8.° Como não encontrei - nas conclusões de seu brilhante parecer - qualquer referência a essa
parte e como o nobre Relator-Geral me disse que o seu parecer era
favorável a ela, gostaria de um esclarecimento de V. Exa.
A emenda tem a seguinte redação:
"Compete à União:
"XII - Organizar a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente a sêca e as inundações, e estabelecer planos especiais destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas do País."
Não vi o parecer de V. Exa. sôbre a matéria. O nobre Relator
4Iltônio Carlos disse-me que foi favorável e que êle homologou êste
parecer. Pergunto a V. Exa. como se esclarece a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a palavra o Sub-Relator, para prestar os esclarecimentos.
O SR. DEPUTADO OLIVEIR.A BRITO - Para melhor esclarecimento de V. Exa., pediria que tivesse a bondade de ler o parecer
no item 2 ...
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pois não.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Item 2, letra c.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pois não.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- "Emendas 598, 286
e 628, relativas ao Art. a.o, item XII. Da primeira, isto é, de 598,
retiro a expressão "Organizar a defesa permanente contra as endemias rurais" e "as calamidades públicas"; da segunda, que é a
286, a de V. Exa., a frase especialmente a sêca e as inundações."
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não entendi bem. Retira
quer dizer suprime ou que vai tirando um pedacinho de cada?
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Tirar um pedacinho
de cada uma para compor o texto.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate Retirar aí não signüica
suprimir, então.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Não. Retirar para
compor.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Então, como ficaria o texto,
pode-se saber?
·
*
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defesa permanente contra as endemias rurais e as calamidades
públicas - e aí entra a frase -, especialmente a sêca e as inundações," e termina com a emenda 628 a elaborar e executar planos
de ocupação, valorização e desenvolvimento das regiões geo-econôm.icas menos desenvolvidas do País.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Prestado o
esclarecimento, ...
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Está prestado o esclarecimento. Depois, eu queria defender, não tôda a minha emenda,
porque acho que a redação do Deputado Oliveira Brito está muito
boa na primeira parte, mas a parte final da minha emenda pois
eu queria defender a sua redação me parece melhor do que a da
outra. A palavra "ocupação" da outra emenda dá impressão até
de ocupação militar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Satisfeita
a indagação feita pelo nobre Deputado Paulo Sarasate, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Chagas Rodrigues para uma questão de
ordem.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Questão de Ordem)* - Senhor Presidente, gostaria que·o nobre Relator esclarecesse o seu parecer sôbre a Emenda 224, de autoria do nobre Senador Vasconcelos Tôrres. Por essa emenda, o mandato dos Senadores passa a ser
de 6 anos. S. Exa. faz referência a outra emenda pela qual o mandato dos deputados federais passaria a ser de 3 anos. O nobre relator, pelo seu trabalho de ontem, aceitou esta emenda. Não sei se
houve equívoco. Gostaria que S. Exa. esclarecesse se aceita ou não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a palavra.o Sr. Relator para prestar os esclarecimentos solicitados.
O SR. RELATOR (Senador Antônio Carlos) -Sr. Presidente,
na sessão de ontem à noite, prestei esclarecimentos. A emenda referente aos Senadores, por engano datilográfico, não figurou entre as
rejeitadas, mas o equívoco ficou provado, pois a emenda atinente
aos Deputados estava entre as recusadas.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Obrigado a Vos. .
sa Excelência. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Prestados
os esclarecimentos, com a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA :*-Sr. Presidente, li atentamente os pareceres do nobre Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito,
e do nobre Relator-Geral, Senador Antônio Carlos. Confesso que me
surpreendi com as objeções feitas pelo nobre Senador Antônio
Carlos à aprovação pelo Sub-Relator da matéria das emendas 82/1,
521/M, 365, de autoria do Deputado Paulo Sarasate, e 588.
Ora, Sr. Presidente, sou favorável a que os Vereadores tenham
a devida remuneração pelos serviços prestados pela ocupação de
seu tempo, que poderia ser usado noutros misteres. Se verifico que
*
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o Relator da matéria é contra essas emendas que não estendem a
remuneração aos trabalhos de todos os Vereadores, aos daqueles
que foram eleitos nas capitais ou em municípios de mais de 200
mil habitantes, então concluo que a objeção seria total a uma luta
pela aprovação de emendas que satisfizessem essas justíssimas reivindicações de os nossos edis de todos os municípios do Brasil.
Examinamos perfuntàriamente as objeções. "As primeiras três
emendas não visam permitir remuneração aos Vereadores. Não é
verdade, o determinativo está mal empregado, data venia. A remuneração será concedida a Vereadores de capitais e de municípios
de mais de 200 mil habitantes, se, conforme penso, li certo. "A medida recentemente adotada através de ato institucional não provocou nenhum desinterêsse pela disputa das cadeiras às Câmaras
.Municipais nas ~leições últimas e, acima de tudo habilita a função ... ", como se legislar gratuitamente o nobilitasse a função,
.houve desinterêsse. Houve, há disputa, não há dúvida alguma. Mas
um grupo substancial de elementos capazes, porém pobres, dos nossos municípios esquivou-se, eliminou-se da disputa e, então, passamos a ter sômente aquêles com situação econômica e financeira
firme a disputar as vagas nas Câmaras de Vereadores, ou então
aquêles que, para sobreviver, terão de fazer acôrdos, muitas e muitas vêzes, com os prefeitos, para a aprovação de cartas e determinadas matérias. Na verdade, vamos colocar os Vereadores nas mãos
dos prefeitos. Sei que há muita resistência, muita gente honesta,
muitos homens dignos. Não duvido disto. Mas sei que há corruptores e aquêles que, muitas vêzes por necessidade, se deixam dominar por êles.
Ora, Sr. Presidente, solicitei destaque para essas emendas,
embora minhas convicções, sejam muito mais amplas. Uma das
proposições é do Deputado Ruy Santos.
O Sr. Senador Antônio Carlos- Permita V. Exa. um esclarecimento, as emendas estão destacadas automàticamente, em face
da divergência dos pareceres.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - De qualquer modo.
Manifesto-me favorável à aprovação da letra b desta última
emenda que garante ao funcionário público que exerça a vereança
o direito de perceber, durante as sessões legislativas, seus vencimentos. Creio que todos estamos de acôrdo com isto. É a Emenda
n.o 365. Mas verifica-se o seguinte fato. Determinado elemento que
trabalha para uma firma particular, tempo integral, 8 horas, um
engenheiro, um médico, um bacharel em Direito, um técnico, um
cidadão qualquer prestará ao município seus serviços gratuitamente. O funcionário público porém receberá dos cofres da Nação pelos
serviços prestados à comuna. Acho justo. Pois não. Mas comete-se
uma injustiça: impede-se que aquêle engenheiro capaz, aquêle mé<!~~q, ~~~~t~rc~-:c!~d::&H.~?R~~W~ ,~RR~~y, l?t9f.e~~,9r , _ ~q~~l~ 9:J?~rár~o :Po~s.~
disputar- uma: -catteir·a·" porque· vai·"'Iegislar --graturtamente; ·e·· se ·as·
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renunciar, para não morrer de fome, ou terá de negociar com o
prefeito a aprovação de certas matérias.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Vai-se vender ...
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Pediria ao
nobre Deputado Paulo Sarasate que não aparteasse, pois S. Exa.
infelizmente não é membro da Comissão.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - A outra emenda ao
art. 40 diz:
"A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
do povo eleitos pelo voto secreto e direto em cada Estado ou
'
Ter ritório . "
Há emenda nossa acrescentando "universal, secreto e direto".
Não há coisíssima alguma neste projeto de Constituição que
não tenha um sentido. O· artigo 40 diz:
"A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do
povo eleitos por voto secreto em cada Estado ou Território."
Ora, já o Senado compõe-se de representantes dos Estados eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário. Por
que o Senador é eleito pelo voto secreto e direto e o Deputado pelo
voto secreto?
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres- Está corrigida esta parte.
O SR. SENADOR AURÉLIO· VIANNA- Então, a eleição poderá
ser indireta. Seria o corporativismo que viria resurgir.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres - A emenda corrigiu.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Possivelmente. A emenda corrigiu mas foi rejeitada. Aí é que está a questão. Por isso estou
discutindo a matéria.
O Sr. Senador José Guiomard- Foi rejeitada?
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANA - Sim, 82/1 - 521/11.
Está aqui: 365 e 388. "Deixei de concordar com a aprovação das
de números tais, tais e tais, inclusive com a aprovação desta."
O Senhor Senador Vasconcelos Tôrres - Eu fui favorável.
O Sr. Senador José Guiomard- Não é a última palavra, porque não é a votação.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Em. verdade, estamos
em discussão para preparar o nosso espírito para a votação. Sei, é
claro, que a última palavra é a votação. Inclusive, como disse o nobre
Relator, no seu parecer, êle está predisposto a reexaminar a matéria. Mesmo porque o tempo de que dispôs para examinar e o trabalho dos Sub-Relatores foi demasiadamente curto. Os Sub-Relatores
tiveram mais tempo e - ainda foi curto - para estudar a matéria.
O Relator teve de emendar cabeça com pé, dia com noite para
prestar êsses esclarecimentos.
Então, Srs. Membros da Comissão::'~:)}obr;e. R~l~tqr, Jle~ejaria
que prestássemos, con1.o estamos fazendo, tôda a atenção a esta
matéria que é importantíssima e, no caso vertente, mantivéssemos
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o parecer do Sub-Relator, que espera o mantenham no que tange
a essas quatro emendas rejeitadas pelo nobre Relator, a quem faço
um apêlo no sentido de que reformule o seu pensamento. As reclamações são de todo o País. Não melhoramos o nível das nossas
Câmaras Municipais, e agora, então não volto a argumentar. Vamos
eliminar da vida pública municipal uma infinidade de elementos.
Pergunto eu: qual a diferença entre um Vereador, por exemplo,
de São Paulo e um Deputado Estadual do Território do Acre, ou do
Estado de Alagoas ou do Amazonas? Poder econômico e financeiro,
o da Capital de São Paulo vence a maioria dos Estados da Federação, quanto à responsabilidade, não vejo diferença. E, assim, iria a
Pôrto Alegre, e a quantos municípios dos Estados!
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues- A diferença está nisso: o
Vereador da cidade de São Paulo tem responsabilidade muito maior
do que a de um Deputado dos pequenos Estados do Nordeste.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Nem discuto a responsabilidade.
O Sr. Deputado José Barbosa - V. Exa. deveria citar Santo
André.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Para mim, a responsabilidade é a mesma, até a do Vereador que representa aquêle municipiozinho de cinco mil habitantes. '!ss.e conceito de responsabilidade é muito elástico, mas, guardadas as proporções, a responsabilidade é a mesma .
Sr. Presidente, como achei que êsse assunto era substancial
tratei de discuti-lo, na esperança de que o nobre Relator até reformule o seu pensamento, para aceitar aquela emenda mais ampla,
que dê aos Vereadores de todos os municípios do Brasil o direito
ao subsídio, dentro daqueles cuidados, daquelas limitações, a fim
de que o Vereador do Município, digamos, de Santo André, não
perceba mais que o Deputado Federal, a fim de que o Vereador de
município muito pequeno, de renda insignificante, não marque os
seus subsídios de tal maneira que absorva tôda a renda municipal,
mas os subsídios sejam mantidos.
Era, Sr. Presidente, a nossa ponderação. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Deputado Ulysses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente,
solicitei, para a parte do projeto de Constituição agora submetida
à discussão, vários destaques e, na ocasião oportuna, acredito que
até mediante alguns esclarecimentos poderemos solucionar o assunto mais ràpidamente.
Contudo, Sr. Presidente, há uma matéria para a qual desejo,
dada sua indiscutível importância, convocar a atenção da Comissão nesta fase <la discussão.
*
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O nobre Sub-Relator da matéria, eminente Deputado Oliveira Brito, deu parecer à Emenda 521 no que tange ao seu parágrafo
5.o, que diz o seguinte:
"O Vice-Governador do Estado será Presidente da Assembléia Legislativa onde só terá voto de qualidade."
Ora, Sr. Presidente, sabe a Comissão, sabe o Congresso e a
opinião pública nacional que êsse item constava do projeto no seu
esbôço inicial, mas, de tal forma a matéria terá a autonomia dos
Estados no que tange ao Poder Legislativo, que representações foram feitas quase que por tôdas as Assembléias Legislativas. Trago
o testemunho de São Paulo, onde, na televisão e no rádio, as manifestações, tanto de representantes da ARENA como do MDB, foram
na sua maioria, contrárias.
Não ignoramos que as Assembléias Legislativas já têm na nossa tradicional e agora exagerada restrição de autonomia, atribuição
legislativa muito restrita. Não é o que ocorre, por exemplo, nos
Estados Unidos, onde as Assembléias podem;, inclusive, legislar
sôbre Direito substantivo. Por exemplo, em alguns Estados há jôgo
em outros não. Para uns a maioridade é aos 21 anos, para outros
aos 18 anos, pelo menos para efeito eleitoral, certos Estados reconhecem o divórcio, outros não. Há Estados ainda com a Lei Sêca.
Isto não ocorre no Brasil. Pelo projeto sabemos, que as atribuições
do Legislativo, inclusive estadual, serão afetadas.
Agora, se houvesse Assembléia e Câmara ou Assembléia e Senado, como nos Estados Unidos, poderíamos atribuir podêres conjuntos ao Vice-Governador. Mas isso não ocorre aqui, pois nos Estados brasileiros é unicameral. Só funciona a Assembléia Legislativa.
Sr. Presidente, se permitirmos que durante quatro anos o ViceGovernador tenha a responsabilidade de governar o Legislativo nos
Estados - onde sabemos, até por processos que não são os mais
convenientes, há intervenção ostensiva do Poder Executivo, no Po-der Legislativo, inclusive precisamente, na luta para a composição
da Mesa- iremos, é o meu modo de ver, fazer com que êste órgão
tenha a sua independência, a sua autonomia, seriamente cpmprometida.
Sr. Presidente, repito o que disse de início, no projeto isso não
foi pôsto; foi até retirado. Naturalmente, o Govêrno, pelos seus
órgãos de informações foi sensível a estas manifestações vindas de
tôdas as áreas do Brasil. Não vejo como - e se fôr mantido será
um dos pontos de debates mais acesos na discussão e votação da
matéria em plenário- iremos ignorar êstes pronunciamentos para
restabelecer aquela idéia originária e que foi abandonada pelo Govêrno, de ter a Presidência da Assembléia Legislativa um Presidente
nato, que seria o Vice-Governador do Estado. Eu me animo mesmo,
neste passo - e oriento-me sempre no sentido de que as coisas
possam resolver-se por compreensão e por apêlo- a levar à ponderação esclarecida do nobre Deputado Oliveira Brito o seguinte argumento que, me parece, poderá colocar a questão em seus têrmos
apropriados. Seria o caso de deferir às autonomias regionais, esta-
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duais, a solução do problema, e não compulsoriamente obrigar a
certos Estados - creio ser o caso do Rio Grande do N arte - cujas
Constituições estabeleceriam êsse salutar princípio de autonomia
legislativa, por consultar seus interêsses que o Vice-Presidente seja
o Presidente da Assembléia.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Já o Rio Grande do Sul
não tem ne1n Vice-Governador.
O Sr. Senador José Guiomard- No Estado do Amazonas, como
V. Exa. está dizendo, a situação é a mesma do Estado do Rio Grande do Norte. Já no Acre é diferente, êle não tem essa função.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Como vê V. Exa.,
a situação é esta: há Estados que não têm Vice-Governador, há
Estados que têm Vice-Governador e lhe deferem a possibilidade de
ser Presidente da Assembléia; há outros Estados como o meu, São
Paulo, em que, inclusive, recentemente, essa possibilidade encontrou
uma contradita, que eu me animaria a dizer quase unânime da
própria .Assembléia.
Não vejo, portanto, Sr. Presidente, por que fôssemos aqui estabelecer ad perpetuas, dentro desta conceituação através da qual
elaboramos o texto constitucional, esta regra constrangedora, -imperativa, impedindo que em assunto tão importante, as autonomias
regionais exercitassem seu direito de regular melhor a matéria,
conforme seus interêsses específicos.
Ouvirei V. Exa. com prazer, Senador Eurico Rezende.
O Sr. Senador Eurico Rezende- Perfilho inteiramente o ponto ·
de vista de V. Exa. Entendo que, se a emenda resultar em dispositivo constitucional, teremos aí uma figura intervencionista na autonomia regional. Naturalmente inspirou o autor da emenda a circunstância de constar no projeto um dispositivo que dá ao VicePresidente da República a atribuição de presidir o Congresso Nacional. Mas são situações inteiramente diferentes. O Vice-Presidente da República, presidindo o Congresso Nacional, tem, por assim
dizer, uma presença meramente panorâmica, e não de intervenção,
de atuação direta nas duas Casas do Congresso Nacional. Mas o
mesmo não ocorre na situação conectada com o Vice-Governador
do Estado, que terá a administração direta dos legislativos regionais. Quer-me parecer que V. Exa. tem inteira razão, uma vez que
sua argumentação é totalmente precedente e, em via de conseqüência, irrespondível. Tenho a impressão de que o eminente Sub-Relator, reexaminando a situação, e se houver possibilidade regimental, poderá dar a solução que V. Exa. preconiza, qual seja a de
deixar ao arbítrio, à discrição dos órgãos regionais, a solução do problema.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
para terminar, desejaria que consertássemos aqui uma decisão que
me parece a mais acertada, no sentido de não se criar a regra
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vendo esta proibição, conforme ocorre no texto da Constituição de
1946, os Estad?s, ~través do próprio Poder Legislativo, decidam por
emenda constitucional como resolver a espécie.
Era, Sr. Presidente, a intervenção que desejava fazer. (Muito
bem.)

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO* --Sr. Presidente,
acabo de ouvir com tôda a atenção a exposição feita pelo nobre
Deputado Ulysses Guimarães, relativamente ao preceito, aprovado
pelo Sub-Relator de entregar a presidência das Assembléias legislativas estaduais aos Vice-Governadores dos Estados.
Renovo a afirmativa de S. Exa. Em São Paulo, o pensamento é
unânime, sem quaisquer preocupações partidárias. Há nos componentes da Assembléia Legislativa de São Paulo um só pensamento.
O preceito de caráter limitativo virá, sem dúvida, quebrar a autonomia dos podêres legislativos estaduais. O Presidente da Assembléia é quem dirige, quem disciplina a vida das Assembléias. É, como
acaba de acentuar o nobre Senador Eurico Rezende, quem organiza
os serviços, nomeia os funcionários e cuida da vida interna da Assembléia Legislativa e das suas relações. Ora, Sr. Presidente, permitir que o Vice-Governador do Estado, órgão do Poder Executivo, vá
ter esta atuação sôbre a vida das Assembléias Legislativas é, sem
dúvida, uma quebra do princípio de autonomia defendido intransigentemente nas organizações estaduais, é a quebra de um preceito
que já constitui tradição no nosso Direito Constitucional. A idéia
de deixar às constituições estaduais a deliberação sôbre o assunto
é, sem dúvida, de efeito salutar. A exclusão do preceito proibitivo
da Carta Constitucional constitui uma necessidade, e não tenho
dúvida, de que o eminente Deputado Oliveira Brito atenderá ao
apêlo, que encontra eco em tôdas as unidades federativas do Brasil.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Permite o nobre Deputado
Antônio Feliciano um a parte?
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO- Pois não.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Estou de pleno acôrdo com
V. Exa., com o Deputado Ulysses Guimarães e com o Senador Eurico Rezende . Seria razoável que as Câmaras Municipais fôssem
presididas pelos Vice-Prefeitos, se o princípio é êsse, porque os VicePrefeitos, juntam·ente com os Prefeitos, são mandatários do povo,
eleitos pelo povo em eleições diretas, enquanto que o Vice-Governador, nem é representante do povo, eleito que é em eleição indireta,
fruto de uma composição política de oligarquia. E, mais, seria para
dar ênfase atribuir ao Poder Executivo o comando dos dois Podêres,
o Executivo e o Legislativo. De modo que a iniciativa mais prudente,
e até conciliatória, é a que V. Exa. vem frisando agora: a de permitir que a Constituição dos Estados, de acôrdo com as circunstâncias
e as condições de vida de cada unidade, resolva o problema; mas
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gar às Assembléias Legislativas a chefia do Poder Executivo, eleita
pelo voto indireto na pessoa do Vice-Governador.
O SR. DEPUTADO ANTóNIO FELICIANO - O nobre Deputado Adolpho Oliveira antecipou um pensamento meu. Eu iria, na
dissertação que faço para justificar meu ponto de vista, em perfeita
concordância com o ponto de vista do Deputado Ulysses Guimarães,
descer aos municípios para dizer que a regra inscrita para os Estados amanhã seria estendida aos municípios e as Câmaras Municipais passariam a ter sua vida, sua organização, sua disciplina entregues aos Vice-Prefeitos, que hoje não são eleitos pelo sufrágio.
O Sr. Senador José Guiomard - Quebrando uma tradição
secular.
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO -Aliás, os VicePrefeitos, com a direção das Câmaras Municipais, atirarão amanhã
o contrôle absoluto do Poder Legislativo na mão do Prefeito. Isso
de direito porque, de fato, hoje, infelizmente isto já ocorre na vida
de nossos municípios. Mas, através dos pronunciamentos, o Deputado Oliveira Brito, atendendo a essas ponderações, poderá constar que, há o exemplo da Assembléia paulista, cujo caso V. Exa. citou
- e eu poderia aqui antecipar - também que a quase unanimidade
dos membros da Comissão Mista dos Senadores e Deputados considera êsse dispositivo realmente inconveniente e esdrúxulo.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres - Sou contra, de igual
modo, à inserção, na Carta Magna, do dispositivo que V. Exa. debate neste instante no sentido de distribuir aos Vice-Governadores
a função de presidentes das Assembléias Legislativas, mas não pelo
mesmo argumento de V. Exa., data venia. Sou contra, porque acho
uma anomalia, acho que fere a tradição, acho que tem um cunho
intervencionista nas autonomias do Estad<;>. Mas quanto ao fato a
que V. Exa. alude, de que o Vice-Governador, Presidente da Assembléia, iria disciplinar a Assembléia Legislativa, iria comandá-la e no mesmo caso o Vice-Presidente das Câmaras Municipais não estou de acôrdo. Parece-me que o fundamento do qual discordo
totalmente, é o de que essa presidência seria exercida simbolicamente, já que a função de Vice-Governador é completam.ente diferente
daquela exercitada por um Deputado Estadual, por um Vereador.
Portanto, apoiando V. Exa., in totum, pediria licença para, no meu
ponto de vista muito modesto, discordar dessa argumentação. No
mais, estou vendo que o problema levantado pelo Deputado Ulysses
Guimarães pràticamente já se constitui em uma prévia. O apêlo
endereçado ao Deputado Oliveira Brito, brilhante Sub-Relator da
Organização Nacional, é dirigido por mim também.
O SR. DEPUTADO ANTONIO FELICIANO- Sr. Presidente,
reforça minha argumentação a palavra do ilustre Senador Vasconcelos Tôrres. S. Exa. traduz um pensamento que acredito esteja
hoje já generalizado nesta Comissão.
Fixou bem o ilustre Deputado Ulysses Guimarães êsse ponto.
Quando iniciei minha vida política, São Paulo tinha sua Câmara
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dos Deputados e seu Senado. Aí poderia ter justificativa a idéia de
presidir o Vice-Governador do Estado, ou o Vice-Presidente do Estado naquele tempo, o Congresso Estadual. Hoje, não; agora com a
existência do Poder Legislativo, não se justifica essa inovação, que
se inscreve no cenário federal, ou seja, a de presidir o Vice-Presidente da República o Congresso Nacional, mas continuando, tanto
o Senado como a Câmara dos Deputados, com seu Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -V. Exa. iniciou sua brilhante intervenção há dez minutos. Desta forma seu
tempo está esgotado e eu pediria a V. Exa. terminasse sua exposiç~o.
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO - Sr. Presidente,
gosto de observar rigidamente a disciplina. Nestas condições, termino aqui minha exposição em complemento ao ponto de vista
esposado pelo Deputado Ulysses Guimarães, na certeza de que o
ilustre Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, atenderá ao apêlo
da Comissão, que acredito seja hoje, se não unânime, pelo menos
seja da maioria dos seus membros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a palavra o Sr. Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Sr. Presidente, sensível
ao problema ora em debate, iniciado pelo nobre Deputado Ulysses
Guimarães e com a intervenção de outros parlamentares, apresentei algumas emendas que não tiveram o beneplácito do ilustre SubRelator, o nobre Deputado Oliveira Brito. A norma jurisdicional
estabelecida. nas Constituições brasileiras é no sentido de assegurar
a autonomia não apenas dos Estados, mas também dos municípios.
É natural que o projeto ora em debate, encaminhado pelo Poder
Executivo, estabeleça uma série ou procure estabelecer uma série
de -execuções ferindo a autonomia dos Estados, e até a dos municípios, quando assegura, por exemplo, a nomeação pelo Governador
do Estado, com a. aprovação do Presidente da República, de prefeitos
para municípios considerados de interêsse da segurança nacional.
Procurando uma fórmula que equilibrasse as duas soluções em
relação ao Vice-Governador - a primeira -, estabelece na Carta
Magna que o Vice-Governador deve exercer a presidência da Assembléia Legislativa, e é preconizada pelo nobre Deputado Oliveira
Brito; a segunda, sustentada pelo ilustre Deputado Ulysses Guimarães, é deixar a decisão a essas Assembléias Legislativas, na oportunidade de adaptação das Constituições estaduais à nova Constituição, conforme estabelece um dos artigos das Disposições Transitórias- ofereci a seguinte emenda ao inciso VII do art. 13, mandando incluir mais um parágrafo e renumerando os demais.
"§ 3.o - o Vice-Governador exercerá as funções de Secretário sem Pasta, cujas atribuições serão definidas em lei."
O caso de São Paulo, invocado aqui pelos nobres Deputados
Ulysses Guimarães e Antônio Feliciano, é inteiramente procedente,
porque o atual Vice-Governador, escolhido através de eleições indiretas, exerceu o mandato de deputado durante 4 anos. Há uma
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resistência quase que unânime da Assembléia Legisla~iv~ de f?ão
Paulo em aceitar a tese adotada pelo nobre Deputado Ol1ve1ra Brito,
ou seja a de exercer o Vice-Governador também a presidência da
Assembléia Legislativa.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- Com muito prazer.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Acrescente V. Exa. à sua
argumentação a circunstância que inscrever na Constituição Federal norma que imponha aos Estados ter o Vice-Governador como
Presidente da Assembléia Legislativa é, evidentemente, violar a organização do sistema federativo. A particularidade concernente à
direção dos podêres constitucionais dos Estados é matéria da competência específica dêles. Não nos compete deliberar sôbre isto na
Constituição Federal senão violando o princípio da organização
federativa.
·
·
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA- V. Exa. tem tôda razão
em seu argumento. O Deputado Ulysses Guimarães, aliás, num
ligeiro paralelo entre a Federação americana e a Federação brasileira, salientou que a autonomia dos Estados, das unidades federadas na América do Norte é de tal maneira que, muitas vêzes, se tem
a impressão de que determinados Estados são mais fortes do que
a própria União. Êsse fenômeno político, por sinal ressaltados por
vários comentaristas e ensaístas, é que distingue a Federação Brasileira da Federação Americana. Nos Estados Unidos a Federação se
formou de baixo para cima e, aqui, ocorreu o contrário: a Federação se constituiu de cima para baixo.
Sr. Presidente, dentro desta ordem de idéias, apresentei também uma emenda ao Art. 15, parágrafo 1.0, mandando incluir o
cargo de Vice-Presidente. O projeto prevê o cargo de Prefeito e
Vereadores, escolhidos em eleição direta, mas exclui o de Vice-Prefeito. Em São Paulo, por exemplo, há o cargo de Vice-Prefeito. Nos
demais Estados, com exceção de alguns não há. Entretanto, se não
incluirmos o cargo de Vice-Pref.eito, vamos cair na hipótese da
renúncia ou da morte do Prefeito. Ao Presidente da Câmara caberia assumir a chefia do Executivo. Essa interferência do Legislativo
no Executivo contraria a independência e harmonia dos Podêres .
Daí porque, em complemento à essa emenda, apresentei outra, estabelecendo que o Vice-Prefeito exercerá as funções que lhe forem
conferidas em lei, isto é, na lei orgânica dos municípios, votada pela
Assembléia Legislativa.
São estas, Sr. Presidente, as considerações que a êsse respeito
me cabia formular. Ao mesmo tempo, desejo salientar que o nobre
Deputado Oliveira Brito deixou de considerar uma emenda de minha autoria que manda suprimir a alínea b do § 1.0, do art. 15,
justamente aquela que, ferindo a autonomia dos municípios, determina que cabe aos Governadores nomear os Prefeitos, de acôrdo
*
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com o referendo do Presidente da República, para aquelas cidades
consideradas de interêsse da segurança nacional.
Todos sabemos, hoje, o conceito de segurança nacional é muito
amplo. E, em várias palestras e conferências realizadas sob o patrocínio da Escola Superior de Guerra, inclusive pelo ilustre Marechal Castello Branco e pelo ilustre Marechal Cordeiro de Farias,
aqui foi frisado que o conceito de segurança nacional não abrange o aspecto militar, mas, também, os aspectos geo-econômicos,
sociais e os relativos à política continental e à política internacional.
São estas, Sr. Presidente, as considerações que eu desejaria
formular.
Muito grato a V. Exa. ·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador José Guiomard.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIO~MARD * - Sr. Presidente, eu
desejaria trazer ao conhecimento dêste órgão e do nobre Sub-Relator Oliveira Brito o testemunho do Estado mais nôvo da Federacão.
Do que foi dito nesta sala, nesta hora, compreende-se fàcilmente
que prevalece, pelo menos na da maioria dos membros desta Comissão, a idéia da que não deve fazer parte da Constituição Federal
um dispositivo limitativo da autonomia dos Estados. O que já existe
é exatamente esta liberdade para cada Estado. Citei, quando aparteei o .Deputado Ulysses Guimarães, que se faz no meu Estado de
uma maneira e, no Estado do Amazonas, o nosso bom vizinho,
de outra. Não há grande semelhança entre o caso da Vice-Presidência da República e o da vice-governadoria de cada Estado. Nós, por
emenda .constitucional, evitamos que se desse ao Vi ce-Governador
essa atribuição a que nos estamos referindo, porque o Vice-Governador há de não querer passar por um grande mudo, ou por uma
pessoa que não tem papel nenhum, enquanto não é chamado para
substituir o Governador. Parece que as suas funções caberiam
melhor dentro do Poder Executivo. A emenda do Estado do Acre dá
ao Vice-Governador, como em tôda parte, a função de substituto
do Governador e prevê que em lei especial se lhe dê também outra
função complementar. Mas a própria emenda já diz que essa função complementar dependeria da aceitação ou não do Vice-Governador.
Deixo aqui meu apêlo, Sr. Presidente, ao Sub-Relator Oliveira
Brito, que quando Presidente da Comissão de Justiça da Câmara
Federal, sempre se mostrou um bom amigo do Estado que tenho
a honra de representar no Senado, no sentido de que essa situação
que temos atualmente permaneça, isto é, de que não tenhamos de
nos adaptar a novas soluções, porque, lá no Acre, pequenino, modesto, nôvo, humilde, nós estamos dentro do ponto de vista quase
generalizado que acabo de ouvir nesta Comissão.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD - Pois não.
*
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O Sr. Senador Josaphat Marinho - Devemos de atentar na
circunstância de que inscrever na Constituição a regra constante
da emenda em discussão será pràticamente obrigar os Estados a
criarem o cargo de Vice-Governador.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD - Que muitos ainda não
têm.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Há casos mesmo em que
não é conveniente a criação dêsse cargo. É inteiramente inconveniente a adoção de medida dessa natureza.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD - Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO * - Sr. Presidente,
admito a solução proposta pelo Deputado Ulysses Guimarães, mas
peço vênia para recordar a S. Exa. e aos demais congressistas que
se pronunciaram sôbre o assunto que, em diversos Estados da Federação, tem sido conferido ao Vice-Governador a atribuição de
presidir a Assembléia. De sorte que os malefícios do exercício dessa
atribuição não são por mim apoiados apenas dentro do entendimento de que se trata de matéria da competência exclusiva dos
Estados. O texto constitucional não deve conter determinação impositiva a respeito.
O Sr. Senador Jo3aphat Marinho- Permite V. Exa. uma intervenção?
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Com muito prazer.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Não preciso usar da palavra em caráter isolado. Em aparte a V. Exa. eu queria exatamente
assinalar que não se deve consignar na Constituição qualquer dispositivo a êsse respeito.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Pois não.
O Sr. Senador Josaphat Marinho -· Trata-se de matéria da
organização constitucional dos Estados. O Constituinte estadual
deliberará se convém ou não criar um cargo de vice-governador, e se
deliberar criá-lo, estabelecerá em que condições êle exercerá suas
funções. Não compete ao constituinte federal dispor a respeito .
V. Exa. diz bem. Criar norma impositiva a propósito é reduzir,
contràriamente ao princípio do regime federativo, a competência
institucional dos Estados.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- Como V. Exa. vê,
Sr. Presidente, regozijo-me com o apoio que recebi do Senador Josaphat Marinho.
,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Pelo adiantado da hora vou suspender os nossos trabalhos. Convoco a sessão
seguinte, para prosseguimento dos debates, para as .15 horas. Está
levantada a sessão.
(Encerra-se a reunião às 13: 30 horas.)

I
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Há número
:egi!llental. Está aberta.~ sessão. A Sra. Secretária irá proceder
a leitura da ata da reun1ao anterior.
(É lida a ata.)
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Em votação. (Pausa.)
Ninguém se manifestando, está aprovada.
Vamos prosseguir na discussão do parecer do Sr. Deputado
Oliveira Brito.
É franqueada a palavra.
O Sr. Deputado Tabosa de Almeida - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Tabosa de Almeida, para discutir o
parecer.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, uma das matérias constantes do parecer
do nobre Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, é precisamente a
que se refere aos subsídios dos Vereadores. Tenho para mim que
ninguém ditou opinião sôbre a matéria. Creio que, assim como a
natureza não dá saltos, as leis também não deveriam fazê-to, porque, do contrário, elas se afastariam da verdade e se arriscariam a
' uma revisão imediata.
A solução que vejo para esta matéria, mais certa, mais justa,
seria a adoção de uma fórm1:1la conciliatória, através da qual os
Vereadores não percebessem subsídios, salvo, por exemplo, os Vereadores das capitais e das cidades de mais de 200 mil habitantes, conforme a sugestão feita na emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate. Entretanto há uma opinião, da liderança da bancada da
ARENA, contrária à modificação do texto do projeto.
Na qualidade de vice-líder dessa bancada e de membro desta
comissão, sinto-me prêso a essa deliberação da liderança e, por
isso, não poderei, infelizmente, acompanhar nesta comissão a emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate.
Essa atitude, entretanto, não significa a adoção de ponto de
vista idêntico, se a liderança evoluir no exame do assunto e puder,
como espero, abrir a questão no Plenário do Congresso Nacional.
Por êste motivo, de certo modo lamento não poder acompanhar
o parecer do nobre Sub-Relator e ser forçado a seguir a orientação
do nobre Senador Antonio Carlos, no seu parecer como RelatorGeral.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -Permita-me. Estou com
as mesmas idéias defendidas por V. Exa., porque são irrebatíveis.
Apenas desejo deixar bem claro que a matéria adquiriu um cunho
polêmico, e isto não encerra o debate. V. Exa. deve ter notado que
.;:
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vamos ter a faculdade de emendar a Constituição por maioria
absoluta. Se há uma batalha da qual, se não sou pràpriamente o
pioneiro, pelo menos sou um dos combatentes da linha de frente
desde quando Deputado Federal, e agora como Senador, é esta.
Creio que o Vereador não remunerado vai fazer com que as Câmaras
Municipais se transformem em agências de corrupção. Gostaria
ficasse bem claro que o assunto não morre no parecer do RelatorGeral, o qual não fecha a porta para que nossa luta prossiga. A
luta de V. Exa. é a minha e a de outros. Temos uma Comissão Mista
de Peputados e Senadores, para estudar êsse assunto, que começa
a preocupar o interior brasileiro e aquêles que defendem as idéias
municipalistas.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Acolho o aparte
de V. Exa., que vem confirmar plenamente as idéias expendidas
nas minhas considerações .
A emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate, creio ser a que
melhor se concilia com meu ponto de vista. Não deveríamos de uma
vez só liquidar a questão, negando subsídios a todos os Vereadores.
Deveria ser feita uma experiência, pelo menos em relação aos
vereadores das capitais e das cidades mais populosas, com um mínimo de duzentos mil habitantes, segundo a fórmula apresentada por
aquêle representante do Ceará. Mas não quero chegar a tanto, neste
momento. O Projeto de Constituição - provàvelmente a Constituição que será aprovada - consagra o critério da nomeação dos Prefeitos das Capitais, que a meu ver é acertado, e nega remuneração
aos Vereadores.
A matéria, como disse o nobre Senador Vasconcelos Tôrres, é
uma das mais polêmicas do Congresso Nacional, neste instante. Se
fôr de imediato posta em votação, estarei adstrito à orientação da
liderança. Mas, Sr. Presidente, eu tomaria a liberdade de requerer
a V. Exa. o adiamento da discussão e votação desta matéria referente aos subsídios dos Vereadores, para que ela sô~ente seja
votada na reuni&o de amanhã de manhã.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Permita V. Exa. um
aparte
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Desta forma,
outros entendimentos poderão processar-se e será possível, talvez,
chegar à solução conciliatória preconizada.
Tem o aparte o nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não há emendas estabelecendo 'que a lei complementar disporá sôbre vantagens de Verea·
dores? Creio que há. E tenho a impressão de que esta seria a solução ideal. Nós não precipitaríamos, neste instante, nenhuma
decisão final e, ao mesmo tempo, iríamos ao encontro do pensamento dos que julgam que a matéria, pelos abusos a que já tem
dado margem, não deve ficar ao livre arbítrio dos podêres estaduais.
A lei complementar, prevista expressamente no texto constitucional, oportunamente estabeleceria as condições gerais para a fixação
de subsídios ou vantagens de Vereadores.

-291-

Esta me parece a solução conveniente para o interêsse público
do País e para resguardo dos princípios de autonomia local.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Examinaremos,
posteriormente, se existe alguma emenda a respeito. Se houver, com
o adiamento que solicito ao Sr. Presidente, a matéria poderá ser
examinada no decorrer desta tarde ou à noite .
Estas são as palavras que desejava proferir, Sr. Presidente,
encaminhando meu requerimento no sentido do adiamento da.
discussão e votação da matéria para a reunião de amanhã. (MuitQJ
bem.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Sr. Deputado Tabosa de Almeida requer que, sem prejuízo do prosseguimento da discussão dessa matéria, se destaque para a reunião de
amanhã a etapa relativa à remuneração de Vereadores.
Entendo que a discussão de todos os itens, de todos os ângulos,
de todos os aspectos, do capítulo sôbre o qual incidiu o exame do
Sr. Sub-Relator deva fazer-se em conjunto. Mas as ponderações
formuladas pelo solicitante são razoáveis. Quer-me parecer que a
Presidência, decidindo que a última fase da votação dêste capítulo
será a das emendas relativas aos Vereadores, estará conciliando o
que determina o Regimento com o que pede o Sr. Deputado Tabosa
de Almeida. Adiar simplesmente para amanhã é estabelecer a
rutura da discussão em conjunto, de modo que, acolhendo a argumentação de S. Exa., se o Sr. Relator e o Sr. Sub-Relator não se
opuserem, a Presidência decidirá que a votação das emendas
conectadas com o dispositivo que estabelece a gratuidade do exer~ício de mandato de Vereador se dará ao final da apreciação dêsse
capítulo.
Continua a discussão.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES*- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o que posso dizer nesta oportunidade é que
nesses primeiros 27 artigos do projeto notam-se algumas omissões
e alguns dispositivos que não podem ser aceitos.
Espero que o nobre Relator e o Sub-Relator levem em conta
alguns destaques que deverão ser solicitados. Logo no artigo 1.0
temos a parte referente ao Hino Nacional e aos símbolos nacionais.
A Constituição francesa, a soviética e outras consagram em seus
textos os símbolos. Não deixam que essa matéria seja regulada pela
lei ordinária .
Quero, também, chamar a atenção para o problema da intervenção, de que trata o art. 10.
Também solicitei destaque para a alínea "c" do inciso V do
art . 10, a fim de não se permitir a intervenção nos casos em que a
política do Estado não estiver de acôrdo com as medidas e planos
econômicos do Poder Central.
Sr. Presidente, no art. 15 vemos a parte referente à remuneração dos Vereadores . A Constituição devia preocupar-se com pr~
blemas fundamentais que dizem respeito ao bem-estar da colet1"'
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vidade, devia preocupar-se com tôda a estrutura social e econômica
que a América Latina está a exigir. No entanto o Govêrno se
preocupa com a remuneração de Vereadores, quando sabemos que
a gratuidade de mandato do Vereador é convite à corrupção. O
Vereador iria apelar para nomeação de parentes, ainda que através
de falsos concursos; o Vereador muitas vêzes iria apelar para facilidades, muitas vêzes iria votar leis em troca de vantagens pessoais.
Iríamos afastar da Câmara de Vereadores as camadas populares,
mais identificadas com os anseios da comunidade. Estaríamos
transformando as Câmaras em casas de representantes alheios aos
verdadeiros problemas populares.
O Sr. Senador José Guiomard - Veja V. Exa. a importância
do problem 9. •
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES Obrigado a
V. Exa.
Sr. Presidente, não compreendo isso. É uma maneira indireta
de se estabelecer um velho censo, a antiga legislação censitária do
Império, pela qual só poderiam ser candidatos aquêles que tivessem
rendas.
Quero também, Sr. Presidente, nesta op.ortunidade, condenar
o projeto, quando interfere nos Estados para estabelecer que os
Vice-Governadores deverão, necessàriamtnte, presidir as Assembléias Legislativas. ~sse dispositivo não deve constar, absolutamente, da Constituição.
São, portanto, as observações que faço, de modo geral, e me
reservo para, na ocasião do encaminhamento da votação referente
aos destaques, tecer outras considerações, sejam diretamente ligadas ao parecer do Relator, sejam ligadas ao parecer do Sub-Relator.
(Muito bem.)
O Sr. Senador Aurélio Vianna -

Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AU~LIO VIANNA- Sr. Presidente, desejo
saber de V. Exa. se é tempo de apresentar requerimento de destaque, solicitando prêferência para votação da Emenda 130/6, que
estabelece:
.
"A lei complementar regulará os casos de remuneração dos Vereadores . "
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O requerimento formulado pelo nobre Senador Aurélio Vianna será votado
na devida oportunidade . De acôrdo com a solicitação do nobre
Deputado Tabosa de Almeida, já foi deferido para o final da
votação do capítulo.
Em discussão. (Pausa.)
* Não foi revisto pelo orador.
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discussão.
Vai-se proceder à votação dos destaques.
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) Pela
ordem, com a palavra o nobre Deputado Oli.veira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Questão de ordem) *
-Sr. Presidente, antes de V. Exa. anunciar o início da votação,
é de meu dever fazer ainda algumas retificações a meu Parecer.
Dêle consta, e~tre as emendas com parecer favorável, a de
n.o 362. É um equ1voco, porquanto esta emenda não foi por mim
apreciada, pois trata de rnatéria estranha àquela que me foi
deferido examinar.
Em vez dela deve-se considerar como tendo parecer favorável~
emenda do Deputado Ulisses Guimarães, de n.o 781.1.
Ainda, Sr. Presidente, entre as emendas que tiveram parecer
favorável deve-se incluir a de n.o 1. 22. Na ocasião da discussão, o
nobre Deputado Adaucto Cardoso poderá examiná-la. Mas vou
atender à curiosidade de S . Exa.
O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Peço ao nobre Sub-Relator
que se dispense dessa leitura . V. Exa. diz que eu conhecerei o
conteúdo da emenda em melhor oportunidade e isto me basta.
V. Exa . não se dê a êsse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - A Presidência esclarece que, quando ocorrer parecer do Relator contraditório, isto é, divergente, a emenda estará automàticamente destacada.
A ordem de votações será a seguinte:
l.O) Emendas com pareceres favoráveis, salvo destaques.
2.o) Emendas com pareceres contrários, salvo destaques.
3.0) Destaques de emendas com pareceres favoráveis.
4.0) Destaques de emendas com pareceres contrários.
5.0) Emendas com pareceres favoráveis do Sub-Relator e
contrários do Relator, ou vice-versa.
Vamos então colocar em votação as emendas com pareceres
'
favoráveis, 'salvo destaques.
O Sr. Senador Antônio Carlos - Senhor Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a
palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente,
antes de iniciarmos a fase de votação desejo tecer algumas considerações sôbre os esclarecimentos e opiniões aqui expendidos pelos
Senhores Representantes, membros da Comissão ou autores das
emendas.
* Não foi revisto pelo orador.
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Recolhi, com a maior atenção, as observações do nobre Senador Aurélio Vianna quanto ao parecer do Relator sôbre as emendas
que mereceram pa~ecer favorável do Sr. Sub-Relator.
Acolhi, com certa preocupação de poder o fato repetir-se, a observação quanto a uma impropriedade de linguagem. Realmente, o
Parecer devia referir "remuneração a vereadores", e não "aos
vereadores", pois que as emendas que receberam parecer favorável
do nobre Sub-Relator não generalizam a medida.
Quanto aos argumentos sôbre o mérito da proposiç.ão, reservome para, quando da votação da emenda ou das emendas, esclarecer
melhor o ponto de vista que procurei fixar no meu Parecer.
Acolhi também as advertências feitas pelo nobr-e Deputado
Ulisses Guimarães, no que toca à emenda que estabelece o princípio
de que o Vice-Governador deva ser o Presidente da Assembléia
Legislativa. Calou-me, principalmente, o fato de S. Exa. considerar
·essa atribuição do Vice-Governador como uma interferência no
Poder Legislativo, mas o que realmente me levou a meditar sôbre o
assunto foi a outra observação de S. Exa., de que a matéria é
mais de competência das Const~tuições estaduais, do que da federal.
No mesmo sentido, pronunciou-se o nobre Deputado Antônio
Feliciano.
Quanto à impugnação que o nobre Deputado José Barbosa fêz
do dispositivo que autoriza nas cidades consideradas de interêsse
militar, a nomeação de prefeitos pelo Governador, com a aprovação do Presidente da República, acredito que é apenas uma questão de linguagem. O projeto. não se perdeu em classificar as cidades, com base na excepcional importância. Declara que podem ser
nomeados os prefeitos daqueles municípios de interêsse nacional. A matéria, realmente, há de ser objeto de regulamentação, pois
a norma constitucional não é autovigente.
Finalmente, quero observar que alguns Srs. Representantes
teceram considerações sôbre assuntos de outros capítulos e títulos,
aos quais voltarei quando discutirmos a matéria. Creio que, vencidas as dificuldades iniciais, nascidas de algumas imperfeições do
nosso parecer, quanto à referência às emendas, tanto que várias
delas tiveram de ser desdobradas, uma delas em 111 itens, nosso
trabalho chegou agora a um ritmo satisfatório. E aqui vamos
iniciar a votação das emendas referentes à primeira parte do
projeto, Organização Nacional e Sistema Tributário. A medida
que os Senhores Representantes forem justificando seus destaques, com o necessário auxílio e até apoio dos Senhores SubRelatores, prestarei à Comissão aquêles esclarecimentos que estiverem a meu alcance .
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO*- Sr. Presidente,
de acôrdo com o que V. Exa. , há pouco, esclareceu, devo declarar
que votarei os pareceres favoráveis, salvo destaques .
. Quero esclarecer, porém, que meu voto, nessa conformidade,
tendo em vista os anexos separadamente, os capítulos e títulos, não
,.
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importa vinculação ao conjunto do projeto. Assim quero esclarecer
porque meu pronunciamento final sôbre o projeto depende da natu~
reza das emendas que venham a ser aceitas pelo Plenário desta
Comissão. Vale dizer, para ser explícito, qu~, se no decurso dos
nossos trabalhos emendas de caráter substancial não forem aceitas
estarei inteiramente .à vontade para, perante o Plenário do Con~
gresso, recusar o proJeto na sua totalidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - A declaração do Senhor Senador Josaphat Marinho constará do registro
taquigráfico.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA (Questão de ordem) * - Sr. Presidente, V. Exa. esclareceu como irá proceder à
votação dos pareceres e dos destaques correspondentes. Mas V. Exa.
se referiu a emendas de parecer favorável e a emendas de parecer
contrário. Implicitamente, entre as de parecer contrário creio que
estarão as emendas prejudicadas. Mas há uma emenda de n.o 659,
que não foi objeto de parecer do nobre sub-Relator, o Deputado
Oliveira Brito, nem tampouco do nobre Relator-Geral. Então, desejo saber, nesta questão de ordem, corno V. Exa. irá proceder: se
há necessidade de destaque ou se êsse requerimento não é necessário, porque· V. Exa. irá submeter a matéria independentemente de
qualquer pedido de destaque . (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - A solução
não é prevista nas normas. Mas, se ocorre realmente o fato mencionado por V. Exa., a emenda estará automàticamente destacada,
porque a regra geral é de submeterem..se tôdas as proposições
subsidiárias do projeto à apreciação da Comissão. De modo que a
emenda, cujo número foi mencionado por V. Exa., será votada em
regime de destaque automático.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA- Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Com a
palavra o nobre Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Para esclarecimento
da Comissão: a emenda a que se refere o nobre Deputado por Pernambuco consta do parecer. O parecer faz a ela referência expressa.
Peço a atenção da Comissão para o fato, a ~im de que a emen~a
não seja incluída entre aquelas que o Sub-Relator ou o Relator nao
apreciaram. Foi apreciada e consta do parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - V~i-se
proceder à votação do grupo de emendas com parecer favoravel,
salvo destaques.
A regra das deliberações é a da maior~a absoluta para e~ab_?
ração constitucional. Quer-me parecer, entao, que nesta Com1ssao
dever-se-á chamar os membros da Comissão para votarem cada
um de per si.
:
.
A Sra. Secretária fará a chamada dos Srs. Membros ~a Comissão, para efeito. da votação das emendas de parecer favoravel, salvo
destaques.
..

I
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Foram apro-

vadas as emendas com pareceres fa.voráveis, ressalvados os destaques, com o resultado de 18 votos "sim" .
Passa-se, agora, à votação das emendas com pareceres contrários, ressalvados os destaques.
(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Votaram
"sim" 20 Srs. Congressistas.
Passa-se à votação das emendas prejudicadas, salvo destaques.
Os Srs. Congressistas que aprovarem o parecer votarão "sim".
Os que rejeitarem o parecer, votarão "não".
Passa-se à chamada .
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento, que deve ficar nos Anais de nossos
trabalhos: quando nós, da Oposição, votamos a favor das emendas
com parecer favorável, salvo destaques, significa que nós destacamos, das emendas aprovadas pelo Relator, diversas para rejeição, e,
no caso das emendas rejeitadas, os destaques serão para aprovação.
Quer dizer, na primeira hipótese, aprovamos em princípio, _para
rejeição, porque não concordamos in totum com o parecer do
Relator. Parece o óbvio, mas não é.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Fica bem
claro o seguinte: o voto dado pelo Movimento Democrático Brasileiro é no sentido de ressalvar a possibilidade de rejeitar emendas
que tiveram parecer favorável e de aprovar emendas que tiveram
parecer contrário.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Exatamente. Estamos
de acôrdo com aquelas emendas que não foram destacadas .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Donde se
conclui que até agora estão aprovadas, em definitivo, somente as
emendas com pareceres favoráveis que não foram objeto de destaque, e que estão rejeitadas as emendas com pareceres contrários
também não objeto de destaque.
Passamos, agora, às emendas consideradas prejudicadas, nos
têrmos do parecer, ressalvados os destaques .
Os Srs. Membros da Comissão que aprovarem o parecer dirão
"sim" ou "com o Relator". Aquêles que o rejeitarem, dirão "não".
(Procede-se à chamada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -A aprovação
se deu por 20 votos .
Passamos, agora, à votação dos destaques da emenda que tiveram parecer favorável do Relator e do Sub-Relator, isto é, aquelas
em que o Relator aceitou o parecer favorável do Sub-Relator.
Os Srs. Membros da Comissão que aprovarem queiram responder "sim" .
A votação far-se-á, agora, de emenda por emenda, para possibilitar r~jeição àqueles membros da Comissão que, pedindo desta-

i

1::

; í

I'

I
-297-

ques, o fizeram exatamente para votar contra. Vamos seguir a
ordem cronológica dos pedidos de destaque. Parece-me o melhor
meio de encaminhar o processo de votação, porque, se tivéssemos
de fazer um estudo pela ordem das emendas, iria trazer perturbação
aos nossos trabalhos.
Tem a palavra o Sr . Rela to r .
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * -Sr. Presidente a
Mesa está com dificuldades, uma vez que os Srs. Representantes
encaminharam pedidos de destaque sôbre emendas com parecer
favorável e sôbre outras com parecer contrário. Os pedidos estão
em ordem cronológica .
Perguntaria a V. Exa. sôbre a conveniência de a sessão ser
suspensa por cinco minutos, para separarmos os pedidos de destaque de emendas com parecer favorável do Relator e Sub-Relatores
e de emendas com parecer contrário, a fim de votarmos em dois
grupos. Então, teríamos de votar, pela ordem cronológica, destaques de emendas com parecer favorável e de emendas com parecer
contrário . Êsse é apenas um esclarecimento que me senti no dever
de prestar à Comissão. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Parece-me
que, nesta Casa, diante do esclarecimento que nos está sendo prestado, seria mais fácil que enunciássemos a emenda e déssemos a
notícia ao requerente do destaque, porque êste saberá se requereu
para aprovar ou para rejeitar. Se dissermos que a emenda é com
parecer favorável, fica previamente entendido que o destaque foi
requerido para rejeitar. Com êste esclarecimento, podemos seguir
pela própria ordem cronológica.
o Sr. Deputado Chagas Rodrigues- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Chagas Rodrigues.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Questão de ordem) * -Sr. Presidente, justamente para colaborar com o nobre
Relator, os destaques por mim solic~tados já esclarecem o que é
).Dara rejeição e o que é para aprovaçao. De modo que n~sses casos
já o n<)bre Relator terá conhecimento e poderá anunciar que se
trata de destaque para aprovação ou para rejeição. (Muito bem.)
O SR. PRE8_IDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Anun~i~rei,
em face da emenda, o requerimento. Se houver g.ualquer duvida,
será objeto o pedido de encaminhamento de votaçao.
O primeiro requerimento de destaque é de autoria do Sr. Senador Aurélio Vianna e se relaciona com a Emenda n. 0 417, que pede
a supressão do art. 178 .
Observo que a Sra. Secretária não apresentou os destaques,
em ordem cronológica, dentro do capítulo de que ~stamos tratando.
Diante do que acabo de verificar, tem razao o Sr. R~lator
quando deseja a suspensão da sessão por algum tempo, a fim de
que se possa fazer a melhor coordenação dos trabalhos.
"'

i

Não foi revisto pelo orador.

-298Está suspensa a sessão por dez minutos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Declaro
reaberta a sessão. O Sr. Senador Antônio Carlos concluiu o seu
trabalho. Os destaques estão separados por a;rtigos do Projeto, de
1 a 27. Há três destaques que se referem a emendas múltiplas.
Vamos iniciar a votação pelo preâmbulo. Parece-me que podemos
proceder à votação sem fazer chamada nominal dos Srs . membros
da Comissão. Se houver algum pedido de votação nominal, considerar-se-á desde logo a tendido. Desta maneira, apressaremos os
nosses trabalhos, porque, pela manifestação dos srs. membros da
Comissão, verificaremos se é ou não aprovada a emenda destacada.
O primeiro destaque, do Sr. Senador Josaphat Marinho, é emenda
do preâmbulo. Onde se diz "Constituição do Brasil", diga-se "Constituição da República do Brasil". Relativamente ao mesmo dispositivo encontramos emendas. A do Deputado Chagas Rodrigues dá
ao preâmbulo a seguinte redação:
"Os representantes do povo brasileiro, reunidos em
Congresso Nacional, sob a proteção de Deus, decretam e
as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte Constituição do Brasil."
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES (Questão de ordem) *-Sr. Presidente, estamos votando precisamente esta parte
do· preâmbulo. Pediria um esclarecimento ao nobre Relator. Leio,
na conclusão do parecer do Sub-Relator, que S. Exa. manifestou-se
favoràvelmente às Emendas ns. 550 e 805. 1 . Leio no parecer do
nobre Relator referências a outras emendas, com as quais teria
S. Exa. deixado de concordar. Conseqüentemente, S. Exa. teria concordado com os pareceres favoráveis referentes às Emendas 550 e
805 .1. Confirma V. Exa. êsse entendimento?
O Sr. Senador Antônio Carlos - As emendas em que discordei
do parecer do Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, foram as de
n.os 52 .1, 521.M, 365 e 588.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- V. Exa. vai-me
perdoar, mas V. Exa. deu parecer favorável às Emendas n.os 550 e
805.1, que são contraditórias. Elas tratam do mesmo assunto,
sugerindo uma solução diversa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Sr. Deputado Oliveira Brito, Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, há
um equívoco por parte do nobre Deputado Chagas Rodrigues. A
emenda n. 0 805 a que S. Exa. se refere é a 805.1, de matéria do
Deputado Adolpho Oliveira, que trata de outro assunto. Elas são
referidas por letras .
A emenda na parte relativa ao preâmbulo, está na letra "a",
seria a 805-a. Aí, sim, haveria contradição. Na 805 .1, não, pois
trata de outro assunto.
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - No meu avulso vejo
805 .1. Mas estou satisfeito com o esclarecimento.
*
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Dou a
palavra ao Sr. Senador Josaphat Marinho, autor do requerimento
de destaque para_ a Emenda 472, destaque feito com o objetivo de
alcançar aprovaçao da emenda.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO*- Sr. Presidente
srs. Congressistas, o pedido de destaque para rejeição desta emend~
· é vi~culado ao_ de_ aprovação da Emenda 472, que o nobre Relator
considerou preJUd~ca~a, em face do parecer dado à Emenda n.o 550.
Mas, vou-me restringir ao pedido relativo à Emenda 550 solicitando
a atenção _da 9omissão para a inconveniência, ao que' me parece,
de sua aceitaçao .
~-preâmbulo do pr~jeto, guarda~d? respeito a uma orientação
tradicional do nosso. le_gislador ~onstltuinte, diz: "Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Nacional ... "
A Emenda n. 0 550 propõe que o preâmbulo diga apenas: "O
Congresso Nacion~l, sob a proteção de Deus, promulga a seguinte ... " E vem entao a emenda à Constituição.
Por que a supressão da cláusula "nós, os representantes do
povo brasileiro"? Porventura não o somos, no momento em que
vamos votar esta Constituição?
As Constituições, de modo geral, as nacionais e as estrangeiras, tôdas consignam no preâmbulo esta cláusula.
Tanto mais surpreendente é a proposta, quando já se tem
discutido que êste Congresso não é mais pràpriamente um Congresso que representa o povo, mas um Congresso legitimado pela
revolução. Não atribuo ao autor da emenda o propósito de indiretamente tornar definitivo o julgamento de que não somos mais o
Congresso oriundo do voto popular, mas o Congresso legitimado
pela revolução . Não vou a tanto .
.Mas a verdade é que, se excluírmos a cláusula "nós, os representantes do povo brasileiro", vamos consagrar a tese por muitos
injustamente sustentada até aqui. Nenhuma justificação se dá.
É possível que se diga que alguns reprP.sentantes, ou muit~s,
poderão não assinar a Constituição. Pouco importa. O fato nao
será novidade, se porventura ocorrer. A própria Constituição de 46
não foi assinada por todos os constituintes. E já houve até oportunidade em que constituinte assinou com restrição ao vencido.
De qualquer sorte, o que não me parece procedente é a eliminação da cláusula, sobretudo porque não se trata de aspect? ~era
mente formal. Não vou aqui roubar o tempo de uma Connssao de
técnicos, para desdobrar argumentos no s_ent~do de que, tôd3: yez
que um Congresso elabora uma Constituiçao, ele o faz como nitida
representação do povo, pois, em última análise, ~ n? povo, de que
somos apenas delegados, que reside o poder constituinte.
Estas as razões, Sr. Presidente, pelas quais pedi des,taque da
emenda para sua rejeição, resguardando-me para sustenta-lo opor"'
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tunamente. A Emenda n.o 472 não está prejudicada mesmo que
porventura, esta seja aceita.
O Sr. Senador Eurico Rezende- Peço a palavra para encaminhar a votação .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Antes de dar
a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, desejo acentuar que
a primeira emenda, objeto de debate, é do Sr. Senador Josaphat
Marinho, de n.o 472. O requerimento de destaque declara que, com
o destaque, pretende a sua aprovação. É claro: tôdas as emendas
anunciadas se referem ao mesmo assunto. De maneira que o debate
tem de ser ferido relativamente às demais.
O Sr. Senador Josaphat Marinho -V. Exa. tem razão. Pensei,
em primeiro lugar, que se estava examinando a Emenda 550, para
a qual pedi destaque para rejeição . Quanto a esta, é sumário o meu
argumento . Ao invés de dizer "Constituição do Brasil", diga-se:
"Constituição da República do Brasil". Não condeno o projeto por
ter eliminado a expressão "Estados Unidos". Não creio seja indispensável. Mas as Constituições Políticas ou trazem essa denominação- Constituição Política -ou anunciam, pelo menos, a natureza do regime que instituem, inclusive para evitar equívoco, porque, num País, há vários tipos de Constituições. Há a sua Constituição Econômica, a sua Constituição Geológica, de maneira que,
quando se trata do documento político fundamental, consigna-se
sempre a cláusula essencial indicativa da natureza do regime.
Tôdas as nossas Constituições têm sido assim. A própria Constituição do Império diz: Constituição Política. E as demais, sempre,
além de "Estados Unidos", "República do Brasil" . De sorte que,
mesmo que seja desnecessária a forma "Estados Unidos", vejo que
devemos definir a natureza do regime.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deseja o
Sr. Senador Eurico Rezende falar sôbre Emenda n.o 472.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Pelo~ esclarecimentos pre~
tados por V. Exa . , aguardarei a oportunidade para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Dou a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
Srs. Congressistas, de pleno acôrdo com o nobre Senador pela
Bahia, Professor Josaphat Marinho, quando sustenta a tese, que
acredito unânime, entre nós, de que em tôdas as oportunidades em
que exercitamos o nosso mandato não perdemos a condição de
representantes do povo. Quanto a isto acredito não haja duas
opiniões nesta Comissão, na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal.
A razão por que preferi a Emenda n.o 550 é a de, no caso especial de votação desta Constituição, estarmos na mesma posição em
que nos encontramos quando votamos uma emenda constitucional.
1
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as cond1çoes de representantes do povo, mas ela é simplesmente
promulgada pela Mesa do Congresso Nacional. Isso não quer dizer
que percamos as condições de representantes do povo.
R~almente, _não fom,os eleitos para elaborar uma Constituição.
Isso nao quer dizer, porem, que nao tenhamos condições e competência para votar. a Carta que estamos examinando, porque nos
encontramos, repito, na mesma situação em que nos achamos
quando votamos uma emenda à Constituição.
Por esta razão, entendo eu - é uma questão meramente de
forma- é o Congresso Nacional quem está votando uma Constituição, e, como Congresso Nacional, êle é composto de representantes
do povo.
Quanto à outra emenda, que manda que se cons~gne República
do Brasil em vez de Brasil simplesmente, entendo eu que não tem
razão o nobre Senador. S. Exa. mesmo sustentou que, ao contrário
das Constituições anteriores, deveríamos eliminar do preân1bulo a
referência a Estados Unidos do Brasil.
O Senador Josaphat Marinho - Deveríamos, não. Poderíamos.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Poderíamos eliminar.
E por que poderíamos? Porque o Brasil, fora do território nacional,
não é conhecido por Estados Unidos do Brasil, mas simplesmente
por Brasil, e também não é conhecido como República do Brasil.
Nós, na América, temos a República do Peru. O Brasil é simplesmente Brasil, e a natureza da Carta que vamos votar está definida no artigo 1. 0 , que diz: "O Brasil é uma República Federativa".
Está, portanto, inscrito no próprio texto a definição do sistema
político que adotamos. É a República do Brasil. Então seria realmente uma redundância se disséssemos Constituição da República
do Brasil, já que o art. 1.0 define a natureza do regime.
O Sr·. Senador Josaphat Marinho - As outras também
definiam.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Mas as outras também diziam República dos Estados Unidos do Brasil. Essas as razões, Srs. membros da Comissão, por que me manifesto contra o
destaque do eminente Senador Josaphat Marinho. E agora o nobre
Senador Antônio Carlos me traz um subsídio. Na Constituição
de 46 se diz: "A Constituição dos Estados Unidos do Brasil". Não
há nenhuma referência à República.
O Sr. Senador Josaphat Marinho_- Mas, ~avendo r~ferência
a Estados Unidos, qualificou a condiçao federa t1va do regime .
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Mas S: condiç~o está
qualificada no ,c:trt. 1.o: "Os Estados Unidos do Brasil mantem, sob
regime representativo, a Federação e a Repú~lica". De mo~o que,
Srs. Congressistas, por essas razões, lamento d1~cordar da ~rllhante
sustentação do nobre Professor Josaphat Marinho. (Muzto bem.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os Srs. Congressistas que aprovam a emenda do Sr. Senador Josaphat Marinho, contrariando o parecer do Sr. Sub-Relator, queiram
conservar-se como estão. (Pausa.) Considero rejeitada a emenda.
o Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. Presiq.ente, permita-me
fazer uma sugestão, dentro da proposta inicial de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Pois não.
o Sr. Senador Eurico Rezende - Quando na ocorrência do
pedido de destaque, V. Exa. deve declarar rejeitado o destaque.
Se o autor, ou qualquer membro da Comissão, discordar, então
pedirá a votação nominal.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O que ficou
entendido, pela minha declaração, é o seguinte: são muitas emendas e vamos fazer a votação pelo processo simbólico . Pelo processo
simbólico, seguirei o parecer do Sr. Sub-Relator. Se, enunciado o
resultado da votação, alguém dêle discordar, eu então farei a verificação de votação. A verificação será mediante votação nominal,
se tiver sido, no seu início, pedida por qualquer dos membros presentes. Caso contrário, será votação por bancada.
Passamos agora ao destaque requerido pelo Senhor Deputado
Chagas Rodrigues, para a Emenda n. 0 550, já objeto de apreciação, quer de parte do Sr. Senador Josaphat Marinho, quer de
parte do Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O Sr. Senador Eurico Rezende tem a palavra.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE * - Sr. Presidente, a
emenda de autoria do Sr. Senador Filinto Müller tem o mesmo
texto da emenda por mim apresentada, mas, pela precedência na
numeração, esta é que será objeto de destaque.
Quer-me parecer, Sr. Presidente, que a emenda tem sentido
real. O eminente Senador Josaphat Marinho entende que se
deve manter a forma clássica "Nós, os representantes do povo
brasileiro etc. etc."
A emenda diz :
"O Congresso Nacional, sob a proteção de Deus,
promulga a seguinte ... "
Na forma clássica, a expressão "Nós, os representantes do
povo" pressupõe a existência de uma instituição constituinte.
_Não se trata, agora, de uma Constituinte, mas sim do Congresso
Nacional, reformando totalmente uma Constituição.
Então, a Emenda Filinto Müller atende inclusive às-críticas
feitas pela honrada Oposição, no sentido de que não 'se trata de
uma Assembléia Constituinte.
Ademais, Sr. Presidente, há um outro aspecto: a regra que
deve inspirar a elaboração constitucional é a síntese, a abreviação,
dos textos.
*
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Quer-me. p~re,?er que a longa expressão "Nós, os representantes
do povo brasileiro corresponde justamente à expressão "Congresso
Nacional" .
.
Manifesto-me, favorável à emenda do Sr. Senador Filinto
~üller, porque, alem da síntese, documenta, que esta Constituição
nao esta sendo elaborada por uma Assembleia Constituinte. Quer
dizer que exprime uma realidade.
O Sr. SenG:do_r Josaphat Marinho- Pode uma Assembléia que
não seja Constituinte elaborar uma Constituição? É uma doutrina
nova. Talvez, doutrina da revolução.
O SR. SENADOR EURICO R.EZENDE- Lamento não acolher
o aparte de V. Exa., por questão regimental. No encaminhamento
da votação não são permitidos apartes .
O Senador Josaphat Marinho O interêsse do País está
acima das limitações regimentais; não se submete a limitações
regimentais .
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Êste o meu ·ponto de
vista, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado Chagas Rodrigues .
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES *- Sr. Presidente,
pelo preâmbulo, vemos que o Congresso Nacional, através de seus
representantes, está indo além da doutrina do ilustre Ministro da
Justiça . Vemos como o próprio Govêrno sugere ao Congresso que
se vote esta Constituição com êste preâmbulá·:
"Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos
em Ccngresso Nacional, sob a proteção de Deus, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição:"
O Poder Executivo, ao encaminhar o Projeto, omite referência
à Assembléia Constituinte, porque reconhece que somos representantes do povo brasileiro, mas não reunidos em .Assembléia Constituinte. Reconhece que estamos reunidos em Congresso Nacional.
O Sr. Senador Eurico Rezende- Qual a diferença?
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Omite também
a referência a que estamos organizados num regime democrático.
O nobre Senador Filinto Müller vai mais longe e deseja omitir
referência à nossa qualidade de representantes do povo. Se bem
compreendi, o nobre representante por Mato '!.rosso a~on:e a
doutrina de que corno não estamos em Assembleia Constituinte,
não somos repre~entantes do povo. Acontece, Sr: Ptesidente, qu:,
pelo preâmbulo sugerido pelo Poder Executivo, nao e~~amos reunidos em Assembléia Constituinte. Mas, mesmo reur:HIOS em, Congresso Nacional, somos representantes do povo e nao poderiamos
*
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votar nem mesmo uma lei ordinária, a não ser na qualidade de
representantes do povo. Há inovações que não entendemos. Compreendemos que se aperfeiçoem as técnicas, os textos. Mas não que
se quebre agora uma tradição e se omita do preâmbulo aquilo que
o próprio Poder Executivo sugere como um mínimo, já que não
estamos em Congresso Constituinte, mas em Congresso Nacional,
na qualidade de representantes do povo.
As Constituições, Sr. Presidente, devem dirigir-se ao povo,
garantir os direitos do povo, assegurar ao povo um regime democrático. Mais uma vez estamos rompendo com a melhor tradiÇão do nosso pensamento jurídico-constitucional. Deve ser êste
documento lido, e não vejo, sob qualquer aspecto fundamental,
ra~ões para que se proceda a esta substituiçã<?. A não ser, Sr. Presidente, que já não nos sintamos bem em ser representantes do
povo, a não ser, Sr. Presidente, que compreendamos estar aqui
não como representantes do povo, mas, talvez, dentro de uma teoria
do direito divino dos reis ou do direito da fôrça revolucionária . De
qualquer modo, numa reafirmação democrática e aqui, para ficar
com o próprio Poder Executivo, que o sugere - não vejo por que o
Senado, a Câmara, o Congresso, devam ir além, restringindo esta
qualidade, pois, se todo poder emana do povo, em nome do povo, é
o povo, através dos seus representantes, e não o Congresso Nacional, que, como um elemento primordial, como um primus, deve
aqui estar votando ou discutindo a Constituição.
Não quero examinar o problema constituinte, já focalizado. Só
uma Assembléia Constituinte pode elaborar uma Constituição ou,
então, um Congresso ordinário, submetendo a Carta ao referendo
popular. Mas o que não é possível é chegarmos ao ponto de
excluir essa cláusula fundamental no regime democrático, e que o
próprio Poder Executivo sugere.
Prefiro ficar, Sr. Presidente, neste ponto, com o Sr. Ministro
da Justiça, a ficar com o nobre e honrado Senador Filinto Müller .
Lamento que o nobre Relator não tenha compreendido o alcance
dessa referência fundamental, básica, já que todos nós temos a
qualidade de representantes do povo. E, ainda que materialmente
nos afastemos dos princípios e das idéias do povo, formalmente não
temos o direito de fazer nada, de votar nenhuma lei nem aceitar
nenhum projeto de Constituição, a não ser na qualidade de representantes do povo. Porque somos representantes do povo e porque
defendemos um sistema democrático, não vemos prejuízo de espécie
alguma nesta doutrina. Ao contrário, só encontramos vantagens
para preferir esta doutrina que, sabemos, sempre foi combatida ao
longo dos séculos pelos inimigos da democracia, precisamente aquêles que não querem agir e proceder na qualidade de representantes do povo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Antes de
conceder a palavra ao Sr. Sub-Relator, está com a palavra o nobre
Deputado Adolpho Oliveira.
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O SR. D~PUTA?O AJ?OLPHO OLIVEIRA*- Sr. Presidente,
Srs. Cong~essiSta~, J~lgl:lei oportuno falar, ao se iniciar a apreciação do proJet~ d~ Iniciativa_ d_o Poder Executivo. Isto porque o preâmbulo con~tltu1 uma especie de apresentação, de introdução ao
texto que vai ser consagrado pela Maioria.
,. Quero louvar a,.. h~nes:idade c?m .9-ue o Govêrno expulsou do
preambulo a referencia a organ1zaçao do regime democrático.
(Riso.)
Reconhece-se que êste regime proposto e consagrado no texto
pode ~er tudo,. menos uma democracia._ E também não veJO qualquer mconven1ente .em que esta redaçao seja partilhada entre o
Ministro da Justiça, um dos elaboradores do trabaiho datilográfico
da Carta de 37, e o eminente e ilustríssimo Sr. Senador Filinto
Müller, que também tem uma fôlha de serviços prestados ao País
naquela época do Estado Nôvo.
O Sr. Deputado Paulo Saras ate - Sobretudo agora.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA-- De forma, Senhor Presidente, que não há substancial diferença entre o preâmbulo proposto pelo Govêrno e o preâmbulo proposto pelo Senador
Filinto Müller. Acho que as pessoas,_ no caso, não importam. o que
importa é a lei que vai ser oferecida ao povo brasileiro.
Registro, Sr. Presidente, com o maior respeito, o maior acatamento, a maior atenção, por todos os meus eminentes colegas, a
minha inconformidade inicial com a Constituição que se pretende
oferecer, Constituição que nasce sobretudo de um movimento de
traição à Revolução de 31 de Março ...
O Sr. Deputado Paulo Sarasate- Não apoiado!
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- ... Constituição
que consagra princípios abominados pelo povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, as
razões que tinha a aduzir contra o destaque requerido pelo :r:o~re
Senador Josaphat Marinho já são do conhec~ento do pl~n!Lrio.
Confirmo que, de acôrdo com S. Exa. , quan~? a nos~a c_ondiçao de
representantes do povo, considero que, nas circunstancias e~ que
estamos elaborando esta Constituição, somos o Congresso Nacional,
usamos os podêres constituintes do Congresso Nacional.
É mais honesto dizer que o Congresso Naciona~ _promulg_a ~a
Constituição. Não fomos convocados em Assembleia Co~stituinte
para elaborar uma Constituição. Recebemos um proJeto para
discutir e votar em determinado prazo. Não somos, portanto, nas
circunstâncias atuais, senão o Congresso Nacional examinando
uma emenda a todo o texto da Constituição. É isso que somos. A
realidade é essa .
* Não foi revisto pelo orador.
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O Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas não há emenda dêsse alcance.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Como disse o nobre
Deputado Adolpho Oliveira, o que nos interessa é o que vamos
votar, não o preâmbulo. Bem ou mal invocada a nossa condição de
representantes do povo brasileiro, o que devemos fazer, acima de
tudo, é procurar melhorar o texto, e neste sentido o relator e
sub-relatores já deram uma demonstração do empenho em aceitar
a colaboração de todos os representantes do povo.
Assim sendo, Sr. Presidente, e entendendo mais próprio que se
diga no preâmbulo apenas "0 Congresso Nacional", mantenho meu
ponto de vista favorável à emenda do Senador Filinto Müller, que
exclui do texto do preâmbulo a invocação de representantes do
povo brasileiro. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
o Sr. Senador Josaphat Marinho - Sr. Presidente, requeiro
votação nominal para êste destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado. Pedro Aleixo) -Devo esclarecer que, uma vez rejeitado o destaque, vale dizer, aprovado o
texto da emenda n<o 550, in verbis- "O Congresso Nacional, sob
a proteção de Deus, promulga a seguinte Constituição do Brasil"ficarão prejudicadas tôdas as outras emendas relativas ao preâmbulo, porque já teremos, então, o texto definitivo.
De acôrdo com o pedido do Senador Josaphat Marinho, vai-se
proceder à votação. Os Srs. Congressistas que votarem de acôrdo
com o parecer do Sr. Sub-Relator estarão votando pela aprovação
do texto proposto na emenda do Sr. Senador Filinto Müller. Os
que votarem contra, estarão rejeitando êsse texto.
(Realiza-se a chamada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Doze Senho-

res Congressistas votaram favoràvelmente ao parecer do Sr. SubRelator; oito votaram contràriamente.
Está mantido o texto nos têrmos do parecer e prejudicados,
assim, os demais destaques relativamente ao preâmbulo.
Passa-se à votação de emendas destacadas relativamente ao
art. 1.0 • Só temos um destaque, do Sr. Senador Heribaldo Vieira.
S. Exa. pede destaque para a Emenda 839/15.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE * - Sr. Presidente, a
emenda é de minha autoria. Apenas obtive a honrosa adesão do
Senador Heribaldo Vieira. O texto do § 2.o diz o seguinte: "O Hino,
a B·andeira e os Símbolos Nacionais são os estabelecidos em lei", e
o texto da emenda de nossa autoria diz: "A Bandeira, o Hino, o
Escudo e as Armas Nacionais, simbolizando a unidade da Pátria
são de uso comum e obrigatório, que a lei regulará."
.'
O estudo que fiz dessa matéria, ~través do exame de várias
constituições, registrou, no seu espírito, a impressão de que o texto
•
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proposto pelo projeto é de pequena dimensão e não abarca todos
os símbolos, tôdas as entidades que signifiquem realmente a nossa
vocação patriótica. O projeto faz referência ao Hino, à Bandeira e
aos Símbolos Nacionais, mas omite o Escudo e as Armas Nacionais.
Assim, quer pela nossa tradição, quer pela êxperiência acumulada no estudo das Constituições de civilizações políticas adiantadas, tenho para mim que a emenda proposta melhor cobre os
objetivos do texto do projeto. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, ao
0
§ 2. do art. 1.0, foram apresentadas várias emendas. Dei parecer
favorável, em parte, a três dentre elas, para compor texto em que
ficasse expresso na Constituição que a Bandeira e o Hino são
símbolos que não podem ser alterados pela legislação ordinária.
Pelo projeto, os símbolos seriam aquêles definidos em lei. Com
isto abriríamos a eterna discussão se devíamos ou não introduzir
modificações no Hino e na Bandeira. Há mesmo projetas apresentados ao Congresso Nacional em épocas diferentes, inclusive um
do nobre .Deputado Mendes de Morais ...
O Sr. Deputado José Barbosa - Sôbre a bandeira ...
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - ... alterando a
bandeira.
Então, ao compor o texto, que achei até conciliatório, entendo
ter ido ao encontro dos objetivos maiores, que são a tornar intocáveis o Hino e a Bandeira . Porque embora o Escudo e as Armas da
República sejam também símbolos nacionais, êles não têm a mesma importância da Bandeira e do Hino. A emenda do nobre
Senador Eurico Rezende - com o perdão de S. Exa. - não teve
redação feliz. Diz ela:
"A Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas Nacionais,
simbolizando a unidade da Pátria, são de uso comum e
obrigatório, que a lei regulará."
Preferi dizer, aceitando em parte essas três emendas, que são
símbolos nacionais a Bandeira e o Hino vigorantes. na data da
promulgação desta Constituição .
Isso não há de achar interessante o nobre Deputado Eurico de
Oliveira, que se empenhou até em apresentar emenda com um
nôvo texto do Hino.
Então, ficaria assim redigido :
"São símbolos nacionais a Bandeira e o Hino, vigorantes na data da promulgação desta Constituição e outros
estabelecidos em lei . "
Além dêstes, podemos ter outros símbolos. Então, completarse-á o dispositivo:
*
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"A lei federal regulará o uso dos símbolos nacionais.
Os Estados e o Distrito Federal poderão ter símbolos próprios.''
Aproveitei, assim, parte de três emendas. Na última, pretendia
o seu autor dar a prerrogativa de terem símbolos também os municípios . Aí seriam bandeiras demais, símbolos demais. Mas ao
permitir qua se restabeleça uma tradição, oficializando a Bandeira
e o Hino, sobretudo a bandeira, dos Estados, acredito ir ao encontro
do desejo de todo o povo brasileiro.
Assim, Sr. Presidente, entendemos mais próprio o texto completo com partes das três emendas, e me manifesto contràriamente
ao destaque do nobre Senador Eurico Rezende. Mantenho o parecer
já de conhecimento da Casa. (Muito bem.)
O SR. JOSAPHAT MARINHO * -Indago de Vossa Excelência, Sr ·~._Presidente, se, na fase em que nos encontramos, é lícito
pedir supressão de expressões dentro do texto proposto pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Parece-me
que não, porque, se isso fôsse permitido, estaríamos realmente
criando um processo de legislar que poderia não corresponder ao
próprio voto já manifestado, colocando mesmo a Comissão em dificuldade, pois, conforme a palavra suprimida, poderíamos até alterar o sentido do texto.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO -Muito grato a
V. Exa. Fiz a indagação porque, se me fôsse possível fazer essa
supressão, votaria o texto proposto pelo Relator com eliminação da
expressão "além de outros estabelecidos em lei", pois acredito que,
a prevalecer o texto como está, amanhã qualquer Govêrno poderá
criar outros símbolos, além dos já tradicionalmente conhecidos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não desejaria, de fato, contrariar o ponto de vista de V. Exa. Quero apenas
lembrar a V. Exa. que temos hoje em vigor, até mesmo por fôrça
de dispositivo constitucional, outros símbolos criados por lei - as
armas, o escudo - como muito bem lembra o Senador Eurico
Rezende.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Mas permita-me
V. Exa. lembrar que a Constituição atual diz apenas isto, no seu
artigo 195:
"São símbolos nacionais: a bandeira, o hino, o sêlo e
as armas vigorantes na data da promulgação desta
Constituição. "
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -·Perfeito.
Por isto cada um dêles foi criado.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Sim, apenas os
manteríamos, como a Constituição atual os mantém. (Muito bem.)
O Sr. Chagas Rodrigues - Peço a palavra, Sr. Presidente.
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) --Tem a pala""'
vra o Deputado Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES * - Sr . Presidente, quero pedir
a atenção do nobre Relator para o seguinte: o projeto, tal como
veio do Govêrno, não proíbe o símbolo, o hino e a bandeira dos:
municípios. Muitas cidades no Brasil têm a sua bandeira, o seu
símbolo. Pela redação que o nobre Relator acaba de sugerir, haveria proibição para que essas cidades tivessem seus símbolos. Quero
crer, inclusive, que a própria Cidade de Salvador deve ter sua bandeira, seu hino, porque é uma cidade tradicional. Tôdas as outras
cidades os têm. Ontem, proibiu-se aos Estados terem suas bandeiras; agora, quer-se proibir que os municípios tenham suas bandeiras. Num País onde todo time de futebol tem sua bandeira, onde
tôdas as organizações têm suas bandeiras, por que uma cidade não
pode ter seus símbolos, que são os símbolos de luta da comunidade?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tenho a
atenção posta para a observação de V. Exa. e me permito fazer a
seguinte ponderação: evidentemente, estamos tratando de símbolos
nacionais e os símbolos a que V. Exa. se refere são municipais.
Não poderíamos dizer que são nacionais os símbolos das cidades.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente,
V. Exa., com a grande atividade que está exercendo, não percebeu
o relatório .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Estou
perceben.do a emenda.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- É a emenda do
nobre Relator que está em jôgo. Ao defender essa emenda. o nobre
Relator afirmou que a redação por êle proposta permite os símbolos
e bandeiras do País e dos Estados. S. Exa. mesmo se pronunciou
contràriamente a que as cidades tivessem seus símbolos e bandeiras.
Daí estar eu apelando para S. Exa. Vejo que, pelos dois artigos que
estamos votando, estamos começando mal, porque estamos piorando o trabalho do Govêrno. De modo que apelo ao nobre Relator para que não proibamos as cidades e municípios de terem
seus símbolos. Poderão ter e não ter. Mas o que não é possível é votar uma Constituição retirando êsse direito ou essa
prerrogativa.
É

o a pêlo que faço ao espírito cívico do Sr. Relator. (Muito

bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra, para uma questão de ordem, o Sr. Senador José Guiomard.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD (Questão de ordem) *Sr. Presidente, queria fazer uma observação a V. Exa., respondendo aos argumentos do Sr. Sub-Relator Oliveira Brito.
* Não foi revisto pelo orador.
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Também prefiro ficar com o texto do projeto do Poder Executivo, porçuanto não compreendo esta estática nos símbolos nacionais. Avalie V. Exa. que entrou para a Federação um Est~do nôvo~
como o Acre, o qual não está representado na Bandeira porque esta
não pode ser alterada. Os Estados Unidos alteraram sua bandeira
diversas vêzes. Quando o Alaska foi transformado em Estado, a
bandeira foi modificada. Quando se transformou o Havaí em
Estado, a bandeira também foi alterada.
De maneira que não há inconveniente em se manter o texto
do projeto. Do contrário, não poderemos admitir que haja mais
modificações político-territoriais em nosso País.
Era a observação que queria fazer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
:palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Questão de or.dem) * - Sr. Presidente, vou entrar nesta discussão sôbre Hino,
Bandeira e símbolos, exclusivamente para me fixar numa tese.
Entendo que poderíamos fixar como princípio normativo o
bom princípio que presidiu a elaboração de outras Constituições,
isto é, o de que os Estados podem tudo, a não ser aquilo em que
haja uma proibição por parte da Carta federal. É! a doutrina dos
podêres residuais. Porque, se na Carta federal fôssemos dizer o
que pode o Estado, o Município, evidentemente ela seria um
catálogo de enumerações.
Portanto, neste assunto e já em outros poderíamos fixar como
regra evitar entrar na seara das autonomias estaduais, porque isso
dá sempre complicação, dá sempre encrenca.
Acho, assim, Sr. Presidente, que se ficássemos no texto do
projeto, falando em símbolos nacionais, criados por lei federal porque a lei federal é que cuida dos símbolos nacionais - os dos
Estados, a não ser que o nosso entendimento fôsse ao revés, seriam
preservados. Já houve isso numa Constituição. São proibidas as
bandeiras estaduais. Aí estaria perfeito. Não poderia por quê?
Porque há um princípio privativo, mas os princípios concessivas se
definem na área das autonomias estaduais e municipais. Por
exemplo, verifico um texto em que se fixou um número máximo e
um mínimo de Vereadores. Também não vejo por que não vamos
dizer que é 5, 7, 8, 9, com essa dificuldade de espartilharmos êsse
assunto na Constituição Federal. Só entrei no assunto porque verifico que vamos esbarrar em outras dificuldades, e seria de muito
boa técnica institucional - porque é um princípio federativo que não entrássemos na área estadual e municipal, a não ser
quando fôsse absolutamente necessário que isso acontecesse.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado Antônio Feliciano.
*
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O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO * -Sr. Presidente,
com a atenção devida, percebi o debate que se trava em tôrno da
fixação relativamente à bandeira e aos símbolos, no artigo inicial
da Carta Política em votação.
O preceito constante do anteprojeto reza isto: "O Hino, a Bandeira e os símbolos nacionais são estabelecidos em lei." Evidentemente, Sr. Presidente, o legislador se circunscreve ao que diz respeito à Nação. Não entra em pormenores, nem estabelece preceitos
de restrição aos Estados e Municípios. Na época atual, em muitos
Estados existem símbolos e em muitas cidades também, fixando as
suas tradições. A proposição do eminente Relator estabelece uma
restrição incompatível com o respeito devido à vida estadual e
municipal.
Com essas considerações, Sr. Presidente, prefiro ficar com o
texto. (Muito bem.)
·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Adaucto Cardoso.
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO * - Sr. Presidente,
são tão graves para o regime democrático certos problemas que
vamos enfrentar nestas brevíssimas horas de debate e de votação
de emendas, que me permito estabelecer uma indispensável hierarquia entre certas emendas que se controvertem aqui. Não é que as
considere sem importância, mas acho preciosíssimo o tempo, que
foge irreparàvelmente.
·
Por isso, voto com o Relator, abreviando êsses conflitos de
menor categoria. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * - Sr. Presidente,
a redação proposta pelo Relator parece-me rigorosamente correta.
E, neste caso, o texto ficará muito melhor, na minha opinião, do
que consta do projeto.
Permito-me, apenas, lembrar que o texto de três emendas
aproveitado pelo Relator prevê os símbolos dos Estados e do Distrito
Federal e não proíbe que os municípios tenham também sua
bandeira e o seu hino .
Desejo apenas, para concluir, lembrar que o eminente Relator
poderia também ter aproveitado a parte final da emenda de nossa
autoria - n.o 805/b - acrescentando o seguinte:
" ... ressalvadas as modificações que sofrerá a bandeira
quando alterado o número de Estados que compõem a
Federação . "
mais ou menos o texto da emenda constitucional n. 0 3, que
vai atender ao Estado do Acre e a novas unidades federativas que
possam surgir. (Muito bem.)
É
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os senhores que aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator, que foi
apoiado pelo Sr. Relator, queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.) Aprovado.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD - Peço verificação de
votação, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES - Pelo processo
nominal.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vai ser feita
a chamada. Quem votar sim vota com o Relator. Não, contra o
Relator. (Pausa.)
Votaram sim 11 Srs . Congressistas; não, 9 . Foi a provado o
o parecer do Relator. Passamos agora à Emenda n. 0 367. Há requerimento· de destaque dó Sr. Senador Heribaldo Vieira. Pela ordem,
tem a palavra o Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem) - Sr. Presidente, apenas para uma brevíssima declaração de voto. Declaro
que votei com o Relator porque acho inadmissível se relegue à legislação ordinária a fixação do símbolo da Pátria, a fixação da Bandeira e do Hino Nacional. Com o mais absoluto respeito e aprêço
por aquêles que sustentaram ponto de vista diferente, entendo que
tanto o texto do Projeto como a Emenda Eurico Rezende iriam permitir que o Hino Nacional e a Bandeira fôssem fixados por legislação ordinária, quando em tôdas as Constituições do mundo é aprovado no próprio texto da Constituição aquilo que é, expressamente,
reconhecido como símbolo do País. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA*- Sr. Presidente, gostaria de formular declaração de voto. Fazendo minhas as palavras
do nobre colega Deputado Adolpho Oliveira, devo declarar que votei
com o Relator, conscientemente.
A emenda do Relator não contraria o texto proposto pelo
projeto, mas vai além, eis que não proíbe os Estados nem o Distrito
Federal de terem seus símbolos, e também não proíbe os municípios,
interpretação esta, stricto sensu, do meu nobre colega, Deputado
Chagas Rodrigues. Com os símbolos nacionais, com a nossa Bandeira, não se deve brincar. Há projetas, inclusive, propondo a
mudança da letra do Hino Nacional, bem como projetas alterando
também a Bandeira. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Passamos ao
dest~que da Emenda n. 0 367, que manda ~ubstituir plataforma
continental por plataforma submarina.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, para uma questão de ordem, o nobre Senador Eurico Rezende.
* Nãc:: foi revisto pelo orador.
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-313O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Questão de ordem) ~
-Sr. Presidente, há parecer favorável do Relator à emenda, o que
atende ao objetivo que procura alcançar esta emenda cujo destaque
foi requerido. De modo que consultaria a V. Exa. sôbre se posso
retirar o destaque .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Sim.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Então retiro o destaque, porque os desígnios da emenda foram atendidos. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O destaque
é requerido pelo Senador Heribaldo Vieira .
O Sr. H eribaldo Vieira - Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Está retirado
o destaque do Sr. Senador Heribaldo Vieira.
O Sr. Deputado Adaucto Cardoso- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, para uma questão de ordem, o nobre Deputado Adaucto Cardoso
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO (Questão de ordem)
*-Sr. Presidente, seria mais uma questão de redação. Plataforma
continental submarina é, sem dúvida alguma, uma expressão que
contenta a gregos e troianos, explicita tudo e, apesar da minha
ignorância nesta matéria, acredito que nenhum constitucionalista
tenha dúvidas a respeito do que fôsse e devesse ser entendido por
plataforma continental submarina .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Há um destaque para a Emenda n.o 367, requerido pelo Deputado Paulo Sarasate, a quem dou a palavra.
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE * -Sr. Presidente,
deve-se usar a expressão plataforma submarina, porque continental, embora, segundo se diz, seja a expressão preconizada pela ONU,
não é aquela que corresponde melhor aos interêsses de nosso País.
Com a expressão "plataforma continental", a plataforma submarina que envolve ou circunda a Ilha de Fernando de Noronha,
por exemplo, deixará de pertencer à União, ficará sem se saber a
quem pertence. Se outra ilha qualquer pertencente ao Brasil, como
a de Trindade ou o Rochedo de São Pedro ou são Paulo, por acaso,
na sua plataforma submarina tiver petróleo, êste não será· nosso .
Então, baseado numa sugestão do Instituto dos Advogados, de
que foi relator o eminente Professor de Direito, Consultor Jurídico
do Ministério das Relações Exteriores, e, portanto, autoridade no
assunto, o Professor Haroldo Valadão, tive ensejo de apresentar essa
emenda, devidamente justificada, embora na publicação, por falta
de tempo, não tenha aparecido a justificação. O que se quer, com
essa expressão, é precisamente não diminuir os bens da União e
sim dar-lhes a devida defesa~ o devido resguardo.
*
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evidente que a Ilha de São Luís do Maranhão, a Ilha do Boi
- quando estudei Geografia São ___Lu~s era _Ilha do, ~oi - não_ te:t?
plataforma continental, porque nao e continente, e Ilha. Florianopolis, que fica igualmente em um,a ilha, també13l não possui plataforma continental. E tudo que a1 houver estara perdido.
Portanto, calcado na opinião ultra-abalizada do Prof. Haroldo
Valadão, que pronunciou conferência sôbre o assunto, apresentei
esta emenda e tenho a honra de submetê-la à consideração dos doutos companheiros. Não chega a ser questão qe mera redação, como
disse meu dileto amigo e eminente colega Deputado Adaucto Cardoso. Não, é questão de alta indagação.
Se na ONU defenderam a expressão plataforma continental,
por não desejarem- esta a alegação feita na ONU- que os países
se expandissem muito, prefiro que outros não se expandam, mas
que o Brasil tenha. essa expansão. Portanto, insisto numa questão
que parece de lana caprina, mas não é. Decreto recente do Executivo - está aqui, com um trecho da palestra do Professor Haroldo
Valadão e as sugestões do Instituto dos Advogados - declara no
art. 3.o:
É

"Entre os bens da União ...
III- Plataforma continental."
Deve ser corrigida a última expressão para "plataforma submarina", porque "plataforma continental" diminui o patrimônio
da União. Esta plataforma foi instituída pelo Decreto n.o 28.840,
de 8 de novembro de 1950, que a denominou, corretamente, de
"plataforma submarina", não se limitando ao território contíguo
às ilhas continentais, mas abrangendo também o território submerso contíguo às ilhas do Brasil. Por exemplo, plataforma submarina, e não continental, das Ilhas de Fernando de Noronha e Trindade, é o que consta da referência feita ao art. 1.0 do nôvo Código
do Ar. Plataforma continental é êrro de técnica, que fere a nossa
soberania.
Sr. Presidente, quando essa plataforma foi instituída no Brasil por aquêle decreto, teve o nome de plataforma submarina. Por
que agora, na nossa Constituição, vamos mudá-lo para plataforma
continental, prejudicando o patrimônio da União?
Esta, Sr. Presidente, bàsicamente, a defesa que tenho a fazer
sôbre a terminologia que pretendo seja usada. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA *-Sr. Presidente, as
ponderações do ilustre Deputado Paulo Sarasate são inteiramente
procedentes. Nessa questão de plataforma continental e plataforma
submarina, a verdade histórica é que o Brasil se descuidou. E, não
obstante ser da competência do Congresso Nacional legislar sôbre
*
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esta matéria, ela foi encarada no Brasil apenas pelo Govêrno do
Marechal nutra, que baixou decreto regulamentando-a, segundo a
referência do nobre Deputado Paulo Sarasate.
No projeto do atual Govêrno, que reformulou o Código de
Pescas, instituindo o Estatuto da Pesca, foi pela primeira vez,
incluída a expressão "plataforma continental'~.
Tenho projeto em tramitação no Congresso sôbre êste problema da plataforma continental ou da plataforma submarina.
Todos os países da América Latina, sem me referir aos Estados
Unidos e às nações da Europa, já equacionaram êste problema. E
o conceito de plataforma continental é, em síntese, o prolongamento da terra do ·continente mar adentro, até cêrca de 200 isóbatas. Prefiro, portanto, ficar com a segunda emenda apresentada
pelo ilustre Deputado Paulo Sarasate, que melhor conceitua o sentido de plataforma. A plataforma submarina abrange não apenas
a plataforma continental, mas também a plataforma que constitui
o prolongamento das ilhas referidas, com sua boa memória, pelo
nobre representante do Ceará. Muito grato a Vossa Excelência, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE * - Sr. Presidente,
quando pedi a V. Exa. que examinasse a possibilidade regimental
de ser retirado o destaque, tive em vista a anotação constante, aqui,
no sentido de que a emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate
havia sido aprovada, e de que, por via de conseqüência, a minha
estaria prejudicada.
Agora, o Sr. Deputado Paulo Sarasate informa que a emenda
dêle também teve parecer contrário.· De modo que mantenho o
pedido de destaque. (Muito be17!.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Se ninguém
mais pedir a palavra, vou concedê-la ao Sr. Sub-Relator, que deve
falar em último lugar.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*.- Sr. Presidente, no
primeiro exame que fiz dessa matéria, confesso que me manifestei
favoràvelmente à emenda do nobre Deputado Paulo Sarasate, muito embora não soubesse, com precisão, o que significa plataforma
submarina. Não sei se algum dos meus eminentes colegas pode
definir o que é plataforma submarina. Informado, porém, depois,
de que compromissos do Brasil assumidos na ONU desaconselhavam a medida, reformulei o meu parecer, para manifestar. .me
contràriamente.
, Faço esta declaração para tranqüilidade do nobre Deputado
Paulo Sarasate. Certamente S. Exa. sabe o que significa plataforma submarina.
·•
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Deputado Paulo Sarasate deu parecer favorável. (Risos.)

V. Exa. também, tanto que

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Dei parecer favorável
para atingir também o espaço que rodeia as ilhas. Mas, até onde
irá êsse espaço?
o Sr. Deputado José Barbosa - Está disciplinado em decreto
recente.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Até onde irá a
soberania do País? Até onde se exerce? Confesso que, ponderando
melhor o assunto e informado dêsse compromisso do Brasil, mantive o disposto no projeto. A Comissão decidirá com o patriotismo
e a sabedoria de sempre. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator, Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS*- Sr. Presidente, devo
também prestar alguns esclarecimentos, porque realmente, assim
como Sr. Sub-Relator, quando procedi ao exame inicial das emendas, inclinei-me pela fórmula de plataforma submarina.
Mais adiante, conforme esclareceu o nobre Sr. Sub-Relator,
tivemos conhecimento de que a nomenclatura oficial utilizada pela
ONU, entidade de que o Brasil participa, é plataforma continental,
e de que essa expressão não define a penas a parte de terra submersa que está sob a soberania do País em tôrno do continente, mas
a parte de terra submersa que está em tôrno do território nacional. Assim, é entendido como território continental o território das
ilhas. E, por isso, com o Sub-Relator, formulamos parecer contrário à emenda.
A questão é de nomenclatura.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - O compromisso do Brasil
é só quanto à nomenclatura?
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- A ONU definiu essa
porção de terra como plataforma continental; foi a informação que
recebi.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Para descargo de minha
consciência, se houver um compromisso do Brasil, serei o primeiro
a votar pela sua manutenção. Mas gostaria de saber que compromisso foi êsse. Os compromissos do Brasil são celebrados através de
tratados, convenções - que são tratados-mirins. Pergunto a Vossa Excelência - estou falando com absoluta isenção de ânimo se há um compromisso, realmente, do Brasil. Não seria eu jamais
que, em caso afirmativo, votaria contra. Retirarei até o pedido de
destaque. Agora, se é mera nomenclatura da ONU, que usa "plataforma continental".z lá, em inglês, que deve ser o idioma adotado
naquela Organizaçao, e se nós, com o decreto que instituiu essa
* Não foi revisto pelo orador.
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plataforma, usamos "plataforma submarina", fico com o decreto.
Todavia, se é compromisso internacional do Brasil, está retirado o
meu destaque.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Creio que não me fiz
compreender pelo nobre Deputado Paulo Sarasate.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - V. Exa. se fêz compreender
muito bem, mas seu querido amigo, Deputado Oliveira Brito, disse
que havia compromissos do Brasil. Foi informado de que havia.
Informado seguramente por qualquer dos dois de que há realmente
êsse compromisso, eu, se fôsse membro da Comissão, votaria contra
minha emenda, e, se pudesse retirar o destaque, retirá-lo-ia. Agora,
se é mero caso de nomenclatura que a ONU usa nos seus fascículos,
vamos usar na nossa Constituição aquela que nos parece a mais
conveniente.
Creio que me fiz entender e aconselho aquêles que me queiram
acompanhar a votar pelos interêsses do Brasil.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS A informação que
recebi é de que a nomenclatura usada pela Organização das Nações Unidas para denominar essa porção de terras submersas que
circundam o território dos Estados soberanos é exatamente plataforma continental, e o Brasil, sendo membro dessa Organização,
deve, se não houver uma outra razão maior, usar essa nomenclatura consagrada na ONU .
Há, realmente, divergência no assunto. O nobre Prof. Haroldo
Valadão, Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores,
não só nessa conferência, mas em outras oportunidades, tem-se
manifestado no sentido do uso da terminologia "plataforma submarina". Como não sou especialista no assunto, recebendo a informação de que a nomenclatura oficial da ONU é "plataforma continental", entendi êsse deveria ser o têrmo utilizado no texto da
nossa Constituição. Foi neste sentido que o nobre Sub-Relator usou
a expressão "compromisso", porque o Brasil, participando da ONU,
quando tiver de discutir o problema da parte de ·terra submersa
e em tôrno de seu território, seja êle território continental ou uma
ilha, terá de usar a terminologia consagrada nessa Organização "plataforma continental".
Também devo concluir como o Sub-Relator: a Comissão decidirá na sua alta sabedoria. (Muito bem.)
O Sr. Senador Manoel Villaça- Permita-me, Sr. Presidente.
Gostaria muito que o Sr. Relator me esclarecesse como a Inglaterra
usa a terminologia da ONU .
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Creio ter esclarecido
que plataforma continental é o têrmo para denominar a porção de
terras submersas que circunda o território de um país.
_ O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Neste momento acredito que, sendo os pareceres dos Srs. Sub-Relator e
Relator no sentido de que a matéria deverá ser decidida pelos
Srs. membros da Comissão, sem uma recomendação expressa para
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que se mantenha o texto do projeto ou aceite a emenda do
Sr. Deputado Paulo Sarasate, o melhor é que tomemos os votos
individualmente.
o Sr. Senador Eurico Rezende - A. emenda, com todo o respeito ao Deputado Paulo Sarasate, é de minha aut<:>ria. Sua Excelência também apresentou uma emenda, mas o pedido de destaque
incide sôbre a minha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Desde logo
fica entendido que, para decidir, os que considerarem deva ser
mantida a expressão "plataforma continental" votarão "sim" ou
"com o Relator". Os que acharem que deve ser mantida a expressão
"plataforma submarina" votarão "não".
(Realiza-se a chamada.)
(O Sr. Deputado Adaucto Cardoso declara, no curso
da votação, que votou contràriamente, abandonando seu
ponto de vista anterior, por ter sido copiosamente convencido pelo Sr. Deputado Paulo Sarasate. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Votaram
contra 14 Srs. Congressistas, a favor, 5, e uma abstenção. Está,
portanto, adotada a substituição da expressão "plataforma continental" pela expressão "plataforma submarina".
Passamos agora ao destaque requerido pelo Sr. Senador Heribaldo Vieira para as Emendas 838-2, 839-13, e ao do Sr. Deputado Paulo Sarasate para a Emenda 366. Tôdas essas emendas se
referem ao artigo 7.o
Há um requerimento de destaque do Sr. Deputado Ulisses Guimarães, e primeiro na ordem cronológica dos destaques requeridos.
A matéria está em discussão.
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE (Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, quando requeri destaque para a Emenda 366,
não conhecia o parecer do Sr. Relator na íntegra.
Verificando, porém, êsse parecer, cheguei à conclusão de que
esta minha emenda está aprovada e aprimorada no parecer do
Sr. Relator. Trata-se do art. 7.o, onde se diz que "o Brasil só
recorrerá à guerra etc." Faltava, na m~nha emenda, a cláusula
"negociações diretas", que devem preceder quaisquer outros procedimentos relativos à matéria.
Nessas condições, a minha emenda está atendida e melhor do
que atendida, porque está com essa cláusula nova, que é imprescindível. O Brasil só deve recorrer à guerra depois de proceder a
negociações diretas e da intervenção de organismos internacionais
etc. Assim, eu me permito solicitar a V. Exa. dar como retirado
meu destaque a essa emenda, pelas razões expostas. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro o
requerimento .
•
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-319Com a palavra o Sr. Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE *-Sr. Presidente, o
art. 7. 0 do projeto contém uma omissão imperdoável. Diz o texto:
"Os conflitos internacionais deverão ser solvidos por
negociações diretas, arbitragens e outros modos pacíficos,
com a cooperação dos organismos internacionais de que
participe . "
Minha emenda visa a acrescentar a palavra "Brasil". O objetivo é dar clareza, dar conclusão ao texto. Mas, se o Sr. Sub-Relator
fizer a gentileza de ler o texto que deve ser vitorioso segundo o seu
ponto de vista, talvez tôdas essas emendas fiquem prejudicadas.
Todavia é bom que a Comissão tenha segurança. Solicitaria ao
Sr. Sub-Relator a leitura do texto proposto.
O Sr. Deputado Oliveira Brito- Com muito prazer, porque,
inclusive, o texto é de autoria de V. Exa.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Muíto grato a V. Exa.
O Sr. Deputado Oliveira Brito- Diz a Emenda n.o 839/13:
"O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou malograr o recurso a negociações diretas, ao arbitramento ou
aos meios pacíficos de solução dos conflitos, estabelecidos
pelo direito internacional; e em caso nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente,
por si ou em aliança com outro Estado. ''
Acho que V. Exa. foi muito feliz ao redigir o dispositivo.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Agradeço a V. Exa.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
retiro o destaque, porque a emenda era meramente redacional. Uma
vez que o Sr. Sub-Relator do texto resolveu essa dificuldade, não
há razão para o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Estão, assim,
retirados os destaques e mantido o texto, nos têrmos do parecer do
Sub-Relator, adotado pelo Relator.
O Sr. Senador Aurélio Vianna pede destaque para a Emenda
n.o 430, que recai sôbre o art. 8. 0 , item 12, onde se diz:
"Organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente o desemprêgo, as sêcas e inundações."
Há outros destaques sôbre a matéria. Em discussão.
•
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE * -Sr. Presidente,
meu pedido de destaque visava a precisamente incluir, ou faze:r
incluir se assim entender o nobre Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, a parte da minha emenda que na sua composi~ão inteligente deixou de figurar. Ente.'Yldi-me com S. Exa. e faria a pergunta agora para o devido esclarec,in:;ento: se~: Exa. vai .r~formu
lar a emenda, que compôs c~m top~cos de varias :e~oposiçoes. ~e
assim fôsse, eu nada mais teria a aditar, na oportunidade. (Mutto
bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro A~eixo) -V. Exa. não
levantou questão de ordem, pede apenas um esclarecimento. Cabe
ao Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, dar os esclarecimentos
desejados.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, não
terei dúvida em atender a um aparte do nobre Deputado Paulo Sarasate, desde que haja um pedido de destaque, porque sem isto eu
não poderei ...
O Sr. Deputado Paulo Saras ate - Fiz o pedido de destaque.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- ... apreciá-lo.
Realmente, a expressão "organizar e executar planos de ocupação", que retirei da Emenda Catete Pinheiro, senti desde logo que
não era o têrmo genérico. Mas, atendendo à situação da Amazônia,
que está desocupada, preferi essa redação.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Agora é plano do desenvolvimento .
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Mas, para desenvolver, é preciso ocupar; não se pode desenvolver uma região sem
ocupá-la.
. Reservo-me para emitir parecer definitivo quando tiver de
apreciar o destaque do nobre Deputado Paulo Sarasate. Por ora
apreciarei o destaque do Senador Aurélio Vianna. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, volto à questão, com um pedido de atenção
especial ao nobre Senador Aurélio Vianna.
Como disse naquele comêço de sessão em que me tornei até
impertinente, tenho motivos ponderáveis, hoje, para viajar ao Rio
de Janeiro e só retornar amanhã à- tarde. Perguntaria, então, se
me seria permitido defender, inicialmente, o meu destaque, já que
o Senador Aurélio Vianna é um daqueles pés-de-boi que ficam em
Brasília o tempo todo. Se V. Exa . concordasse, pediria preferência
para o meu destaque, a fim de fazer sua defesa e poder tomar o
Electra. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A palavra
para discutir a matéria foi solicitada em primeiro lugar pelo Senador Aurélio Vianna, e V. Exa. sàmente pôde falar porque tinha
*
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precedência, solicitando a palavra para uma questão de ordem. Se,
portanto, o Senador Aurélio Vianna ceder a palavra a V. Exa. ,
poderei dar-lha. Caso contrário, é impossível.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Seria apenas perguntar,
Sr. Presidente.
O Sr. Senador Aurélio Vianna- Quem pode com o Deputado
Paulo Sarasate?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Diante da
pergunta formulada pelo Senador Aurélio Vianna, considero que
realmente todos nós achamos "invencível" o nobre Deputado Paulo
Sarasate. Tem a palavra S. Exa.
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE * -Muito obrigado a
V. Exa., Sr. Presidente, pelo "invencível", e também ao Senador
Àurélio Vianna pela permuta.
Defendo, Sr. Presidente, a primeira parte da minha emenda,
porque entendo que ela, sem criar nenhum obstáculo ao povoamento da Amazônia, concorrerá, ao contrário, para seu desenvolvimento. O que estava aprovado pelo Relator era o seguinte:
"Organizar e executar planos de ocupação e desenvolvimento nas regiões menos desenvolvidas do País."
Nessa cláusula, o que me parece é que o Senador Catete
Pinheiro deseja de preferência, além da organização, a execução dos
planos.
Neste particular, estou inteiramente de acôrdo com S. Exa.: que
se aproveite da sua emenda a cláusula: "e executar".
Prefiro, porém, defender a minha emenda na sua primeira
parte, isto é, onde diz: "estabelecer". E acrescentaria aqui a cláusula "e executar". Então, ficaria: "estabelecer e .executar planos
especiais destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas do
País". Aí se abrangem tôdas as regiões, não direi subdesenvolvidas,
mas menos desenvolvidas. Porque, amanhã, pode haver um desenvolvimento tal em certas regiões hoje subdesenvolvidas, que elas
passem a ser menos desenvolvidas que São Paulo, por exemplo, mas
não sejam mais subdesenvolvidas. Usei essa terminologia porque
me parece mais condizente com o caráter de perenidade que se
quer dar a qualquer Constituição que se elabore.
Esta a defesa que faço e peço ao nobre Relator, que tão bem
arquitetou, com três emendas, um dispositivo oportuno e acertado,
que aceite esta parte da minha emenda, sem excluir aquela cláusula "e executar", constante da Emenda Cattete Pinheiro. Acredito
que asim conciliaríamos as duas emendas, abrangendo não apenas
as regiões que vão ser ocupadas, mas tôdas as outras. Essa história
de ocupação pode servir de pretexto para, amanhã, virem dizer que
a Constituição quer permitir a ocupação da Amazônia, como já se
declarou há tempos. Eu mesmo, na época da juventude, dizia
que queriam entregar o Brasil à Emprêsa Ford.
*
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Esta a defesa que faço. Pediria ao nobre Relator. nos têrmos
da nossa conversa, que assim entendesse o assunto. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr . Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * -Sr. Presidente, a
Emenda n.o 430 foi inspirada num pedido da CONTEC. Os trabalhadores do nosso País, os mais intelectualizados, porque a sua
liderança, comunicaram-se conosco e solicitaram apresentássemos a
emenda em discusão .
Nos congressos internacionais já se cataloga como calamidade
pública o desemprêgo e, então, êles pediram ficasse explicitado na
Constituição, como competência da União, organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente o desemprêgo, as sêcas e as inundações. E, atento às suas reivindicações,
aos seus desejos, é que apresentei a emenda ora em debate.
Sr. Presidente, não me estendo em argumentos, porque assuntos palpitantes, importantíssimos, de cuja decisão depende a elaboração desta Constituição, nos impedem de discutir demasiadamente emendas que se justificam, que se provam como se fôssem
axiomas, por si mesmas. Pediria aos nobres Sub-Relator e Relator
da matéria que atendessem não a mim, no caso vertente, mas a
essa confederação de trabalhadores do nosso País.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra V. Exa.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE *-Serei breve, Sr. Presidente. A emenda do Senador Aurélio Vianna manda incluir na
competência da União organizar defesa permanente contras as
calamidade públicas, especialmente o desemprêgo, as sêcas e as
inundações.
De logo chega-se à conclusão de que o ilustre autor considera o desemprêgo como calamidade pública. Nem sequer a emenda
subordina a execução do preceito à regulamentação de lei ordinária.
Então, não se conhece o pressuposto para caracterizar o
desemprêgo, a dimensão do desemprêgo. É, data venia, o primeiro
inconveniente.
O Sr. Deputado Djalma Marinho - Permite V. Exa.?
.o SR. S~NADOR EURICO REZENDE -Eu permito, mas o
Reg~ento nao? porque, estou em encaminhamento de votação.
Ent.ao, Sr. Pre~1dente,. ~a um ?utro aspecto. A calamidade pública,
na mterpretaçao tradicional, e uma ocorrência física ou climática
e o desemprêgo não é um fenômeno de conceituacão nem física'
nem climática.
..
'
O Sr. Senador Aurélio Vianna - A fome na índia não é
calamidade?!
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O SR. SENADOR EURICO REZENDE - De modo que,
Sr. Presider:.te, peço respeitosamente licença ao Senador Aurélio
Vianna para votar contra o destaque. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Deputado Djalma Marinho.
O SR. DJALMA MARINHO * - Sr. Presidente, desejava apenas, em tôrno desta discussão, esclarecer que, quanto ao desemprêgo, encartei entre os direitos dos trabalhadores dispositivo de
uma emenda do nobre Senador Aurélio Vianna.
Então, a minha intervenção, quando falava o Senador Eurico
Rezende, era para declarar que a configuração entra em princípio
no elenco de direitos conferidos ao trabalhador. O seguro-desem. .
prêgo ficaria reconhecido no capítulo da Ordem Econômica, e,
portanto, já está aprovada e aceita pelo Sub-Relator e Relator esta
emenda do Senador Aurélio Vianna, nessa parte. (Muito bem.)
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, não
sei se discuti ou encaminhei a votação, porque aqui se fala em
discussão da emenda e encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Trata-se
realmente de discussão.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Então gostaria de
encaminhar a votação no momento oportuno. Agora sou obrigado
a falar, em virtude das palavras proferidas pelo Senador Eurico
Rezende. Serei muito rápido e muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -A discussão
está encerrada. O que há é que, quando se trata de destaque,
dispositivo das normas disciplinadoras dos trabalhos da Comissão
diz o seguinte:
" . . . Art. 7.o - Na discussão e votação das emendas,
só poderão fazer uso da palavra os membros da Comissão,
os autores das proposiÇões subsidiárias, assim considerado
o primeiro signatário de emenda e os líderes na Câmara e
no Senado.
§ 1.o - Na discussão das emendas, o prazo será de
10 (dez) minutos para cada orador.
§ 2.o - Ao Relator e ao Sub-Relator da matéria
sôbre que versa a emenda é assegurado o dôbro do prazo
previsto neste artigo .
§ 3.o - Encerrada a discussão, processar-se-á a
votação com encaminhamento assegurado aos membros da
Comissão, durante 5 (cinco) minutos."
Temos, então, dito aqui que, realmente, nesta hora o que se
está fazendo é o encaminhamento da votação, pois foi encerrada a
discussão. Como foram aprf!sentados requerimentos de destaque,
* Não foi revisto pelo orado:t..
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nos têrmos de outros dispositivos das normas, há sempre uma certa
confusão, porque o destaque é referido propriamente como emenda.
O que é preciso é que o assunto seja devidamente esclarecido.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Encaminhamento de
votação) * -Serei muito claro, serei muito breve, Sr. Presidente.
Nos Estados Unidos, não há maior calamidade pública que o desenlprêgo. Há leis especialíssimas de proteção ao desempregado. De
acôrdo com exposição do nobre Senador Eurico Rezende, não
conceituei o desemprêgo, dando-lhe uma amplitude tamanha que
pudesse ser considerado .comq calamidade. Então, sêcas também
não podem ser consideradas calamidade, .nem inundações, porque
há inundações que não são calamidades e sêcas que também não
são calamidades. Sofremos periõdicamente, em certas regiões do
.P.aís, sêcas que não se constituem em calamidades e certas inundações que também não são calamidades públicas. Afinal de contas,
quando um país se inclina, inclusive, para o seguro-desemprêgo,
como o nosso, que agora foi citado que está inclinado a adotar regras de proteção e de amparo ao desempregado, e quando um país
está em crescimento como o nosso- e não seria preciso isso, porque nos Estados Unidos há cêrca de 5 a 6 milhões de desempregados
- por que não incluir a matéria, numa Constituição que votamos,
como competência da União, quando o desemprêgo se constitui em
calamidade?
Porque, é claro 2 quando as sêcas se constituem em calamidade,
quando as inundações se constituem em calamidade, quando o
desemprêgo se constitui em calamidade é que é da competência do
Estado organizar sua defesa permanente contra êles. Está implicitado, está claro, claro como água. Mas, confesso, não me havia
lembrado disto. Foi um lembrete- e humildemente o proclamodos trabalhadores liderados pelos bancários de nossa Pátria ao
Congresso Nacional, a esta Comissão.
E desejaria, Sr. Presidente, compreensão e apoio, inclusive do
próprio Senador Eurico Rezende. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Não havendo
mais quem queira discutir a matéria, dou a palavra ao Sub-Relator,
Sr. Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
desejando encaminhar a votação de dois destaques, um do nobre
Deputado Paulo Sarasate, e outro do Senador Aurélio Vianna
perguntaria a V. Exa. se o encaminhamento é um só.
'
O S~. ~RESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vamos
votar, primeiramente, segundo a ordem cronológica, o pedido de
destaque da Emenda 430, do Sr. Senador Aurélio Vianna.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Assim esclarecido
Sr. Presidente, dou as razões por que não acolhi a proposição d~
nobre Senador Aurélio Vianna .
*
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Cnnsidero, realmente, que a fome é uma das maiores, se não a
maior calamidade. Mas, no caso, o que se visa com o dispositivo é
atender àquelas calamidades que são tradicionais. Quanto ao problema social focalizado pelo nobre Senador Aurélio Vianna, não é
de desprezar a organização e execução de planos de desenvolvimento do País. Ê criando empregos, é enriquecendo a Nação que
evitaremos o desemprêgo.
Assim sendo, Sr. Presidente, não considerando o desemprêgo
entre as calamidades que tradicionalmente são incluídas no texto
constitucional, dei parecer contrário. E diria mais ao nobre Senador Aurélio Vianna: não é só o desempregado que perdeu o emprêgo
que merece amparo, porque neste País o número de brasileiros que
não têm emprêgo algum, que, ao amanhecer o dia, não sabem como
adquirir o pão, é maior do que o número daqueles que, em face de
um fenômeno social ou econômico, perderam a sua ocupação. Isto
quer dizer que o número de desprotegidos, de desamparados no
interior do Brasil é muito superior ao daqueles que, eventualmente~
perdem sua ocupação.
Assim sendo, se nós organizarmos planos de desenvolvimento
do País de modo que, anualmente, possamos dar um milhão hoje,
um milhão e duzentos amanhã, de novos empregos, então estaremos
atendendo às justas reivindicações do próprio Senador Aurélio
Vianna. Mas é preciso desenvolver o País, começando, naturalmente, por aquelas regiões mais desamparadas, onde o número de
desempregados que nunca tiveram emprêgo é incomparàvelmente
superior ao de desempregados dos grandes centros que eventualmente perderam sua ocupação.
Isto pôsto, Sr. Presidente, e considerando ainda mais que o
desempregado, segundo emenda com parecer favorável do nobre
Sub-Relator, Deputado Djalma Marinho, e_ do Relator, senador
Antônio Carlos, deve ser atendido através de seguro-desemprêgo, eu
me manifesto contràriamente ao destaque do nobre representante
do Estado da Guanabara. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação.
Os que estão de acôrdo com o parecer emitido pelo Sub-Relator
queiram conservar-se como estão. (Pausa.) Aprovado.
·
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Peço verificaç~o ·de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pe,dro Aleixo) -Vamos proceder à verificação. Melhor será que se faça a chamada. Os Senhores Congressistas que votaram com o Sr. Sub-Relator, dirão Sim,
os que votarem contra, dirão Não.
(Realiza-se a chamada.)
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Votaram
com o sr. Sub-Relator, 11 Srs. Congressistas; e contra, 9. Está
a provado o parecer do Sr. Sub-Relator. Passa-se agora à votação
do requerimento de destaque do Deputado Paulo Sarasate, devendo,
antes, falar o Sr. Sub-Relator.

-326O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO *-Sr. Presidente, o
nobre Deputado Paulo Sarasate pediu destaque para parte da
Emenda n.o 286, que já foi atendida, parcialmente, no parecer.

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -

Emenda n. 0 286?

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Sim. Estou de acôrdo
em que aproveitando-se o texto da Emenda n. 0 286, assim se redija
o dispo;itivo: "Organizar e executar planos ... " - expressões retiradas da emenda Cattete Pinheiro - e, no final, "destinados ao
amparo das regiões menos desenvolvidas do País", retirada esta
última parte da Emenda n.0 286.
Portanto, o texto por mim proposto inicialmente será modificado para dêle se excluir a expressão "de ocupação". Em vez dela
ficaria apenas "destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas do País". (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
os· Srs. Deputados que aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator,
queiram conservar-se como estão (Pausa.) Aprovado.
Passamos, agora, à discussão do destaque requerido pelo
Sr. Deputado Ulisses Guimarães para a Emenda 781/6, que recai
sôbre o art. s.o, XVI, m; onde se lê: "tráfego nas vias terrestres",
leia-se: "tráfego interestadual".
Em discussão a matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPU'TADO ULISSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente,
meu propósito, com a emenda, é retornarmos à técnica da Constituição vigente, isto é, a de 1946, porque a atual teve o cuidado de
estabelecer a competência da União para regular o tráfego quando
interestadual.
Aqui se configura mais um caso da presença exagerada da
União no domínio dos Estados . E não é só no que diz respeito à
autonomia, isto é, à capacidade de muitos municípios de elegerem
seus prefeitos, por exemplo. Mais do que o problema da autonomia,
é o problema da descentralização. Sabe V. Exa . e sabe a Comissão
que são coisas diferentes . Há governos centralizados politicamente
e descentralizados administrativamente, e autoridades nomeadas,
com grande amplitude de atuação para acudir às peculiaridades
locais.
~ste,

Sr. Presidente, é um atentado, já não direi à autonomia
estadual, mas à descentralização. O que vai acontecer é que, por lei
federal, se irá regular o tráfego estadual, e por lei estadual, o tráfego municipal, vale dizer, problemas de estacionamento, de mão e
contramão.
*
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Recentemente, no Estado de São Paulo, ocorreu o seguinte:
estabeleceu-se para os caminhões uma carga máxima sôbre os
eixos, porque o exagêro dessas cargas trazia como conseqüência a
danificação das estradas. Sabem V. Exas. que se fêz? Invocando
já essa proeminência nacional, e alegando que a BR-2, a São PauloParaná, era via federal, não queriam cumprir essa determinação
nas rodovias federais e, como elas se conectavam com as estaduais,
tornava-se impossível a exigência.
O Govêrno federal, sensível, estendeu a todo o País tal requisito. Não é só um problema de São Paulo, não é questão sem maior
importância. Sabemos que as emprêsas de ônibus, que as organizações de transporte são poderosas e, no momento atual não há linhas
gerais muito nítidas para estabelecimento de competência, .que
freqüentemente se contesta. Por exemplo, multa de estacionamento
é do Estado, do Município ou da União? A coisa vai a tal ponto que
nem se admite, pela redação do projeto, que o Estado tenha competência complementar ou suplementar. Para o caso das lacunas, a
legislação estadual regulará as espécies regionais e municipais.
Nestt sentido existe outra emenda minha. Quero crer devamos circunscrever a competência federal à regulamentação do tráfego interestadual, pois os municípios apresentam peculiaridades
que a União não pode fiscalizar. Chamo a atenção da Comissão e
do eminente Relator da matéria para duas circunstâncias. Primeiro, se dermos êste elastério, dizendo "vias terrestres", a expressão
abrangerá tudo: caminhos, estradas municipais, estradas estaduais, estradas federais. Segundo, veja bem a Comissão, proibiu-se
a competência complementar ou suplementar do Estado, o que é
admitido no artigo posterior, letra m. Como agora me socorre o
eminente Senador Josaphat Marinho, trata-se de um problema com
repercussão federa tiva. Quero chamar a atenção da Comissão, repito, porque já tive conhecimento de grandes dificuldades neste
assunto, surgidas em São Paulo, quanto à questão de policiamento,
de sinais luminosos . Em certas ocasiões achamos que é do Estado
a competência em outras que é do Município. Se jogarmos tudo
isso à responsabilidade de regulamentação por leis federais, por
autoridades federais, que estão muito longe, serão imensas as dificuldades. Os municípios poderão querer fazer determinada coisa,
os Estados também, mas as emprêsas não obedecerão, tornando
ainda mais difícil policiar o tráfego no País .
Parece-me, Sr. Presidente, que deveríamos fixar a competência da União quanto ao tráfego interestadual, e admitir a outra
emenda para que, complementarmente, os Estados pudessem preencher eventuais vazios da legislação federal, mediante legislação
estad.ual supletiva.
São as ponderações que desejo formular sôbre esta emenda,
pois a matéria não só invade a autonomia dos Estados, mas fere a
descentralização administrativa. (Muito bem.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Se não houver quem mais peça a palavra, solicitarei do Sr. Sub-Relator que se
pronuncie sôbre a matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
sôbre esta matéria acolhi uma emenda de autoria do nobre
Deputado Nicolau Tuma, que diz o seguinte:
....
.'~i~i':;~
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"~egimento dos portos de navegação de cabotagem
fluvial e lacustre - Tráfego e trânsito nas vias terrestres."

A argumentação do nobre Deputado Ulisses Guimarães envolve
o trânsito embora sua emenda a êle não faça referência, porque
sinais lum'inosos, mão e contramão, assuntos regu~ados pelo Código
Nacional de Trânsito, não escapariam ao âmbito da sua emenda.
Então, chegaríamos ·a êste absurdo: a União não poderia legislar
sôbre o trânsito, apenas sôbre o tráfego. Teríamos, nos Estados,
mão e contramão diferentes, as carteiras de motoristas certamente
seriam de modelos diferentes, bem como os sinais luminosos, enfim, tudo isso que hoje obedece a padrões até internacionais.
NãG podemos, portanto, em que pêse o respeito aos argumentos
do Deputado Ulisses Guimarães, atender à pretensão do noore
representante por São Paulo. Não podemos, Sr. Presidente, ainda
mais porque é indispensável que uma só autoridade dê e fiscalize
as concessões para o trânsito de passageiros. Como as estradas
estaduais interferem com as federais e estas com as estaduais,
havendo, portanto, dentro de um mesmo Estado, estradas estaduais
e federais dirigindo-se à mesma região, se as duas entidades tiverem competência para legislar sôbre a matéria, em vez de orientar,
estabeleceremos a confusão. É, portanto, útil, no sentido de agrupar tôdas as comunidades, Municípios e Estados, que haja uma só
lei regulando a matéria. Assim, não podemos excluir das competências da União de legislar sôbre o assunto. Daí por que não
acolho as razões do nobre Relator, Deputado Ulisses Guimarães.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Senhores Congressistas que votam de acôrdo com o parecer do Sub-Relator, queiram conservar-se como estão. (Pausa.) Aprovado.
Passa-se ao destaque imediato, também do Deputado Ulisses
Guimarães, de número 781. 5. Emenda ao art. s.o, número 16, letra .k: onde está "estabelecimento", diga-se "instituições". Assim,
em vez de "estabelecimento de crédito, de câmbio e transferência
de valôres para fora do País", diga-se "instituições de crédito. ~ . "
Com a palavra o Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES *-Sr. Presidente,
apresentei esta emenda meramente com o objetivo de uniformizar
a nomenclatura. Quando se elaborou a reforma bancária da qual
fui Relator, depois de uma árdua pesquisa, adotou-se essa palavra
* Não foi revisto pelo orador.
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"instituições", para, num significado lato, abranger não só tradicionalmente os bancos e casas bancárias, como também atividades até
mesmo de corretores, emprêsas de financiamento, enfim, tôdas
aquelas entidades que manipulam e empregam dinheiro de
terceiros.
Parece-me, contudo, Sr. Presidente- e aí quero ouvir o esclarecimento do Relator - que S. Exa. adotou uma redação em que
a palavra "estabelecimento" foi banida, se não me engano, para
uma designação mais ampla de política de crédito, de câmbio etc.
De forma que, a confirmar-se isto, não ficando essa palavra "estabelecimento", que poderia criar uma dessintonia com aquela exis.tente nas leis financeiras, notadamente a reforma bancária, retiro
meu destaque, porque não há mais razão para pleitear essa
uniformidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Sub-Relator.
O 3R. OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, sôbre o assunto
adotei, em parte, a Emenda 1/16, de autoria do nobre Deputado
Oscar Corrêa. Diz o parecer, que é favorável:
"Para constituir o texto da letra k, do item 16, Artigc 8. 0 , com acréscimo da expressão "transferência de
valôres para fora do .País . "
Então, ficaria assim: "política de crédito, câmbio, comércio
exterior, interestadual e transferência de valôres para fora do
País". (Muito bem.) ·
O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -Nos têrmos da declaração já feita pelo requerente, considero retirado o destaque ..
Passa-se, agora, ao destaque do Sr. Deputado Ulisses Guimarães, 781, n.o 7:
"Ao parágrafo único do art. 8. 0 , acrescente-se:
m-A competência da União não exclui a dos Estados, para legislar supletivamente sôbre as matérias das
letras c, d, e, p, u e m do .item XVI, respeitada a lei federal."
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presiqente, já falei ràpidamente sôbre esta
emenda. A Comissão entendeu, na sua soberania, de bom alvitre
não seguir aquilo que se inscreveu, a meu ver sàbiamente, inclusive
na Constituição de 1946. Vamos ver os resultados disto. Porque se
nem sôbre o assunto de tráfego, principalmente naquela parte das
minúcias, há uma descentralização administrativa neste País,
então não sei para que poderia haver.
Em todo caso, Sr. Presidente, agora, ad cautelam, parece-me
que seria uma das maiores imprudência não ficarmos no plano na. .
cional ' nos delineamentos fundamentais das diretrizes, impedindo
.
que o Estado pudesse suplementar, como acontece em outros Itens,
"'
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as atividades da União. Não é de boa técnica fazer uma lei federal
com tais minúcias, para resolver problemas de tráfegos nas estações balneárias, em São Paulo, nos Estados do Norte, do Sul, e
assim por diante.
Como acontece em matéria financeira, em matéria de educação, respeitando a adl!linistração central, abriríamos. a possibi_!idade de uma legislaçao estadual suplementar naquilo que nao
conflitasse com a legislação federal nos seus delineamentos
essenciais. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Sr. Sub-Relator.
O SR. SUE-RELATOR (Deputado Oliveira Brito) - De acôrdo
com o destaque .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os que
aprovam o destaque nos têrmos do parecer do Sub-Relator, e de
acôrdo com o requerimento do nobre Deputado Ulisses ·Guimarães,
queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) Está aprovado.
Em seguida, destaque à Emenda 781, n.o 8, do nobre Deputado
Ulisses Guimarães .
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães Retiro o destaque,
Sr. Presidente .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Também do
Sr. Ulisses Guimarães, Emenda 70. Acrescentar ao artigo s.o, n. 0 16,
letra c, onde se diz "normas gerais de direito financeiro, de seguro,
de defesa, de proteção da saúde e do regime penitenciário", o
seguinte: "de planejamento urbanístico e de administração
municipal" .
Com a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. ULISSES GUIMARÃES * - Sr. Presidente, o meu destaque diz respeito à Emenda n.o 70, parágrafo 5..o, que dispõe:
"O número de vereadores será, no :rp.ínimo, de sete e
no máximo de vinte, tendo em vista a receita tributária
do município."
Sr. Presidente, entendo que não devemos, na Carta do País,
com sua rigidez e com as dificuldades de modificação, resolver
assuntos tão da intimidade dos municípios. Para que fixarmos o
mínimo? Para que fixarmos o máximo? Sei de vários municípios
onde o número de vereadores é de cinco. Há comunidades em que
é de 200, 300, 400, o número de eleitores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Desculpe a
interrupção, nobre Deputado. V. Exa. apresentou, realmente,
requerimento para a Emenda n.o 70, e foi feita referência ao
art. 8. 0 • Mas o que está sendo objeto de discussão da parte de
V. Exa. é o § 5. 0 , que se relaciona. com o art. 15. Não estamos no
*
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entendido como sendo destacado o art. 8.o, n.o 16, c, correspondente
ao acréscimo da expressão "planejamento urbanístico e de
administração municipal".
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Meu destaque
não tem êste objetivo. O destaque é exclusivamente no que tange
à fixação do número de vereadores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Fica, então,
esclarecido que, com a informação de V. Exa. , recai o destaque
sôbre o art. 15, e não sôbre o art. a. o.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães tem ainda requerimento de
destaque para a Emenda n.o 781, n.o 13, ao art. 8.o ...
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
desejo ouvir o esclarecimento do eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - ... letra c,
onde se diz:
"Normas gerais de direito financeiro; de seguro; de
defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário."
V. Exa. manda acrescentar: "previdência social" .
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES * - Sr. Presidente, a Constituição de 46 trata- e eu me dispenso de dizer da
importância dêsse assunto - da previdência social. Ela deve ser
enunciada, deve ter categoria constitucional, mesmo porque, em
muitos países há até o Ministério do Bem-Estar, que se relaciona
com a previdência .
Inclusive pela interpretação que pode advir daí, seria penoso
que o Constituinte se esquecesse de enunciar como categoria e
cláusula constitucional matéria desta importância.
O assunto iria ser resolvido com outra emenda e não haveria
essa omissão. Desejo ouvir primeiro o nobre Relator.
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Sr. Presidente, o assunto já
está atendido com a manifestação favorável a uma emenda idêntica, de n.o 1/14, apreciada antes da apresentação da do ilustre
representante de São Paulo, mandando incluir, realmente, no texto,
a competência para legislar sôbre previdência social.
Sôbre isto ainda há outra emenda, também acolhida, determinando que a União é competente para legislar sôbre planos
integrados de desenvolvimento.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Mas a referência à previdência social é taxa tiva, expressa?
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Sim.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Então, retiro o
destaque. Obrigado a V. Exa. (Muito bem.)
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Retirado o
destaque. Ainda do Deputado Ulisses Guimarães, Emenda n. 0 781/4,
que r;-~anda acrescentar à letra A, item 16, do art. 8. 0 , que diz "requisições civis e militares", as palavras "em tempo de guerra".
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
apresentei idêntico requerimento de destaque, para emenda igual,
de minha autoria, de n.o 805-G: "requisições civis e militares em
tempo de guerra" .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Para encaminhar a votação, com a palavra o Senhor Deputado Ulisses
Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, é o que sucede no regime do Estatuto Cívico em vigor, na Constituição atual.
Eu me dispenso, aqui- para usar a expressão apropriada do
meu eminente mestre e amigo Josaphat Marinho- falando perante técnicos em doutrina de Direito, de significar a importância, a
excepcionalidade da requisição, porque a requisição, já o próprio
têrmo diz tudo, é uma invasão do direito de propriedade. Sàmente
uma circunstância de absoluta excepcionalidade, por exemplo uma
guerra, pode justificar essas requisições .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Parece que
a emenda se refere a "legislar sôbre"; não é fazer requisição .
O SR. DEPUTADO ULISSES ·GUIMARÃES - Pode-se legislar, mas admitindo-se que se legisle sôbre requisição militar, mesmo
não em tempo de guerra, maiorias eventuais poderão criar condições de fazê-lo a pretexto de um motim, de qualquer perturbação
da ordem, turbando-se assim, direito da importância de propriedade.
Parece-me, Sr. Presidente, que esta cautela de requisição só
em tempo de guerra deve ser observada. Aliás, é o que ocorre na
Constituição atual. O arbítrio de fazer a lei - nem lei complementar é -atribui-se a maiorias eventuais. ~ste limite constitucional, êste teta, deve ser consignado: não poderá a lei, absoiutamente, admitir que se faça a requisição, a não ser em tempo de
guerra.
Era a ponderação que desejava lançar a respeito dêste assunto.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra para encaminhar a votação o Sr. Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento
da votação) * - Sr. Presidente, uso da palavra neste instante
para ganhar tempo, porque meu requerimento de destaque, como
a emenda, é rigorosamente igual ao do nobre Deputado Ulisses
Guimarães. As requisiÇões civis e militares, a exemplo do que preceitua a Constituição de 1946, devem referir-se a circunstâncias
•
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especialíssimas de tempo de guerra. Porque requisição civil ou
militar em tempo de paz pode ser um confisco. Fogé completamente
da normalidade da vida de um país a previsão de que se elaborem
leis sôbre requisições civis e militares em tempo de paz. Pelo menos,
num país organizado democràticamente, que não viva em regime
discricionário, de abolição gradativa das garantias individuais e do
próprio comezinho direito de propriedade. Daí a razão das emendas
apresentadas por nós - por mim a 805-G e pelo nobre Deputado
Ulisses Guimarães, a 781.4. O que fazemos é restabelecer o texto
da Constituição de 1946, de uma Constituição democrática. Achamos profundamente suspeito que se corte a referência "em tempo
de guerra". Por que cortar? Por quê? A falta de uma justificativa
convincente desta supressão, dessa expulsão da restrição do texto
constitucional, sentimos a necessidade de oferecer a oportunidade
do restabelecimento da Carta de 1946 neste particular, para que
seja livre a legislação, ror parte do poder federal sôbre requisição
civil e militar, mas para vigorar em tempo de guerra, não para a
normalidade da vida de um País que está precisando de tranqüilidade para poder progredir. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Com a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento de
votação) * -Sr. Presidente, manifesto minha inquietação diante
dêsse dispositivo, porque fica a União autorizada a legislar sôbre
requisições civis e militares.
Essas requisições estão inseridas entre a letra "f", que fala
em desapropriação, e a letra "h", que tem caráter intervencionista,
- jazidas, minas e outras riquezas minerais; metalurgia; floresta,
caça, pesca.
·
A mim me impressionou, sobremodo, a circunstância salientada
pelo Deputado Adolpho Oliveira. Existe essa faculdade legislativa,
esculpida na Constituição de 46, mas com a condicional: "em tempo
de guerra". Tendo o projeto suprimido tal condicional, o Poder
Executivo, proponente, deseja, então, alargar sua faculdade.
Dir-se-á: mas haverá contenção do Poder Legislativo. Todavia,
como muito bem salientou o Deputado Ulisses Guimarães, nem
sequer se estabelece a exigência de lei complementar. Vale dizer, o
Executivo, dispondo de maioria simples, poderá praticar atos de
implicações arbitrárias.
De modo que, Sr. Presidente, entendo que o destaque deva ser
aprovado.
Surgiu, então, o primeiro ponto importante na atual elaboração
constitucional.
Se deixarmos o dispositivo nos têrmos contidos no projeto,
haverá uma sensação perene - porque se presume perene a Constituição - não digo de intranqüilidade, mas de ameaça, dependendo então do estilo, d~l concepção, em matéria de requisições
* Não foi revisto pelo orador.
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civis e militares, do Sr. Presidente da República. A experiência e
a observação revelam que o Presidente da República sempre dispõe
de maioria qualificada nas Casas do Congresso.
Sr. Presidente, faria mesmo um apêlo ao Sr. Sub-Relator para
que reconsiderasse seu ponto de vista, adotando a proposta constante do destaque ou, então, por uma operação regimental, aproveitando a expressão "na forma da lei complementar", existente em
várias emendas e no texto do projeto. Ficaria assim redigido o
dispositivo: "requisições civis e militares em tempo de guerra"; ou
a alternativa: "na forma da lei complementar". Que conste, pelo
menos esta última cláusula. Mas o ideal, Sr. Presidente, é dar
rigide~ à especificação: "somente em tempo da guerra". (Muito
bem.)
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Sr. Deputado Arruda Câmara -

o
Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Arruda Câmara.
O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA (Encaminhamento de
votação) * - Sr. Presidente, é, talvez, uma exceção, mas outros
têm usado da palavra. Prometo a V. Exa. que serei breve, e não
quero mesmo tomar o tempo da Comissão.
Ocorreu-me, entre alguns argumentos, além dos que foram
expedidos pelos oradores que me antecederam, relativamente a esta
matéria, que ela se torna ainda mais grave se considerarmos a
aprovação automática das leis com o discurso de prazos; se considerarmos ainda a delegação de leis ao Executivo; se considerarmos,
por fim, os decretos-lei.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Autorizados em matéria
de segurança nacional, que é precisamente o caso.
O Sr. Chagas Rodrigues - O Presidente da República pode
baixar decretos-leis.
O SR. DEPUTADO ARRUDA CÂMARA- Os decretos-leis, que
ficam inteiramente a critério do Executivo, não dependem nem da
maioria eventual, de que falaram os Deputados Ulisses Guimarães
e Adolpho Oliveira e o Senador Eurico Rezende. De modo que,
repito, a situação se torna ainda mais grave e ameaçadora por
êstes _três motivos: leis automáticas pelo término de prazo, decretos-leis e leis delegadas. Conseqüentemente, a matéria está a exigir
a consideração desta egrégia Comissão no sentido de aprovar o
destaque. (Muito bem.)
'
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não havendo
mais quem queira encaminhar a votação, dou a 'palavra ao
Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente em
que pêse o interêsse em atender às ponderações dos eminentes 'oradores, que me honraram com a sua fala, mantenho o parecer.
* Não foi revisto pelo orador.
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Realmente, de acôrdo com a legislação atual, embora a Constituição fale apenas em requisições "em tempo de guerra", já há,
com aplausos de muitos, requisições mesmo fora do estado de
guerra. Exemplo: intervenção no caso de abuso do poder económico. E não é possível que, na hipótese de calamidades públicas,
quando o interêsse maior da coletividade exige do govêrno medidas
prontas, não esteja êste armado para cumprir a sua missão.
Se restringíssemos a requisição ao tempo de guerra, seria dizer
que só poderemos legislar sôbre a matéria em "tempo de guerra".
Se acrescentarmos "em tempo de guerra", parecerá que só depois
de desencadeada a guerra poderemos legislar . Sei que não é esta a
intenção. O que se quer é que se restrinja a requisição ao tempo
de guerra.
O Sr. Senador Wilson Gonçalves- Na aplicação.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Então, ter-se-ia que
dar outra redação ao dispositivo, para se dizer requisições em tempo de guerra, civis e militares. Como está, não. Daria a entender
isso: só poderíamos legislar depois de estar em guerra.
Mas há outras hipóteses, inúmeras, em que se justifica a requisição. O que é indispensável, para evitar os abusos, é legislar sôbre
a matéria, têrmos leis regulando a questão. E sempre que os chamados "tubarões" abusam e há uma requisição, ouvimos os aplausos, inclusive do Deputado Arruda Câmara, porque S. Exa. sempre
é pela justiça àqueles que são vítimas dos abusos, como é, aliás, o
Deputado Adolpho Oliveira, e somos todos nós .
É preciso, portanto, haver uma legislação especial que arme
o Govêrno das condições para cumprir sua missão, fazendo as
requisições civis ou militares. Estas, naturalmente, àbviamente, em
tempo de guerra, interna ou externa, e as outras, as civis, também
em tempo de paz, quando ocorrerem hipóteses que o justifiquem.
Daí a razão por que mantenho o parecer. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
requeiro votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -A votação
far-se-á pelo processo nominal . A Secretária vai proceder à
chamada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Votaram
sim, 9 Srs. Congressistas; não, 12 srs. Congressistas. Foi aprovado
o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Havendo
quorum, declaro aberta a sessão.
Temos agora, de submeter à votação o destaque
133 para a
. .
Emenda n.o' 805-F, do Sr. Deputado Adolpho 011ve1ra,
ao art. 8. 0 ,
Inciso VII, a qual diz:
* Não foi revisto
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"Organizar e manter a Polícia Federal com a finalidade de prover:
a) Os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;
b) a repressão ao contrabando e ao tráfico de en...
torpecentes;
· c) a apuração de infrações penais em detrimento de
bens, serviços ou interêsses da União, ou cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme,
definidas em lei;
d) a censura de diversões públicas."
O Sr. Senador Eurico Rezende- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o ilustre Senador Eurico Rezende, para encaminhar a votação.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento de
votação) * - Senhor Presidente, o dispositivo do projeto, alcançado
pela emenda, reza:
"Art. 8. o -

Compete à União:

VII - organizar e manter a polícia federal com a
finalidade de prover:
·
a) os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
b) a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interêsses da União, assim como
de outras infrações definidas em lei, cuja prática tenha
repercussão interestadual e exija repressão uniforme;
c) a censura de diversões públicas."
A alteração proposta reza:
"a) os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
b) a repressão ao contrabando e ao tráfico de entorpecentes;
c) a apuração de infrações penais em detrimento
de bens, serviços ou interêsses da União, ou cuja prática
tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme definida em lei;
d) a censura de diversões públicas."
* Não foi revisto pelo orador.
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Não vejo, Sr. Presidente, a rigor, muita diferença entre o
principal, que é o dispositivo do projeto, e o acessório, que é a
emenda, mas se diferença há é que o projeto dá mais flexibilidade
à polícia federal. A sua vigência permite à polícia federal prover
situações que possam surgir e cuja conceituação não esteja prevista na Constituição.
Todos nós sabemos que o poder de polícia, obviamente contidos os abusos e os excessos, não pode ser conceituado em têrmos
rígidos. Há necessidade de atender a certas emergências. porque .
principalmente na América Latina, onde ainda há regiões não
desenvolvidas, as solicitações e as implicações sociais exigem freqüentemente, continuamente, que o poder de polícia possa estar
presente para sua correção e para sua repressão.
Ora, a emenda do Sr. Deputado Adolpho Oliveira estabelece
especificações muito rígidas, vale dizer, exprime uma contenção
que a realidade social e a evolução dos problemas de polícia não
comportam. Entendo que o dispositivo do projeto, que me parece
muito bem redigido, deve ser mantido em sua plenitude. Por isso
eu me permitiria, com a licença do ilustre autor, votar contra a
proposição subsidiária .
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, o projeto, no seu art. 8. 0 , item
VII, assim dis~õe:
"Compete à União:
VII - organizar e manter a polícia federal com a
finalidade de prover:
a) os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
b) a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interêsses da União, assim como
de outras infrações definidas em lei cuja prática tenha
repercussão interestadual e exija repressão uniforme."
Ora, Sr. Presidente, o projeto transforma a polícia federal
numa espécie de super DOPS.
Cada Estado tem a sua Delegacia de Ordem Política e Social,
excrescência cuja extinção já anda sendo cogitada. Admite-se e
compreende-se que os Estados tenham suas delegacias de Ordem
Política e Social. O que não é possível, Sr. Presidente, a menos
que se queira admitir uma Constituição policial, uma Constituição
nazista, é transformar a polícia federal num8: Gestapo. Encarregada de velar por quê? Pela segurança nacional e pela ordem
política e social.
•
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Ora, para cuidar da ordem política e social já existem os organismos estaduais e um organismo federal, o Serviço Nacional de
Informações, que é quem coleta tôdas essas informações, com maior
ou menor exatidão, para transmitir ao Poder Executivo: Govêrno
Federal.
Quanto à segurança nacional, ela não vai ser objeto de atenção
ou de apuração por parte da polícia; ela tem de ser obj eto de
atenção e cuidado por parte das Fôrças Armadas, que existem
para isso.
o órgão que deve estar aparelhado para ter conhecimento
direto de tudo quanto interesse à segurança nacional é o Conselho
de Segurança Nacional e não a polícia. O Conselho de Segurança
Nacional, através da sua Secretaria, deve ter recursos materiais e
condições para apurar tudo quanto diga respeito à segurança nacional, em todo o País, porque êsse é o seu dever: zelar pela segurança e pela defesa da nossa soberania.
Por esta razão, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, ofereci
outra redação para o inciso VII, resguardando as atribuições
normais, atuais e corretas da polícia e acescentando uma referência expressa à repressão ao tráfico de tóxicos e entorpecentes e ao
contrabando, porque aqui não se encontra uma referência. Esta
Constituição, que é tão minuciosa na perseguição ao cidadão, que é
requintadamente cuidadosa na restrição aos direitos humanos,
silencia totalmente quando se trata de um problema social gravíssimo, como êste dos entorpecentes, dos tóxicos, um verdadeiro
flagelo para a nossa mocidade, que é marginalizada pelos podêres
públicos, pelo Govêrno e entregue em grande quantidade ao vício.
Daí por que a emenda atribui à polícia federal a tarefa de
eliminar o tráfico de entorpecentes, de reprimir o contrabando, e
deixar a ordem política e social onde deve, com quem tem competência e condições para dela cuidar - o Conselho de Segurança
Nacional e as F'ôrças Armadas. É a justificação de nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (I)eputad'o Pedro Aleixo) -Se não houver quem peça a palavra, concedo-a ao Sr. Deputado Oliveira Brito,
Sub-Relator.
O· SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Encaminhamento de
votação) * -Sr. Presidente, ouvi atentamente a sustentação, brilhante como sempre, do nobre Deputado Adolpho Oliveira.
A propósito do assunto, dei parecer favorável à emenda número 843, art. 8. 0 , VII, letra "b", que diz o seguinte:
"Art. 8. o . . . . . . . . . . . . ............................. .
VII - Organizar e manter a polícia federal com a
finalidade de prover:
a) os serviços de polícia marítima, aérea e de fron ..
teiras;
*
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b) a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e social, em detrimento
de bens, serviços e interêsses da União, assim como de
outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em
lei complementar;"
Sr. Presidente, existen~, no Brasil, os crimes contra a segurança nacional e contra a ordem política e social. Há leis definindo
infrações dessa natureza. A questão aí é de opção. A quem deve
caber a apuração dessas infrações: à polícia federal ou à estadual?
Dizern - e não se diz agora mas de longa data - que a polícia
estadual é facciosa. Vivendo em um ambiente mais restrito, fàcilmente se envolvendo· nas questões locais, serve, por isso mesmo, de
instrumento de perseguição política. Entre manter com as polícias
estaduais a atribuição de apurar essas infrações, que não são inovação do projeto, porque elas existem, e dar essa atribuição à
polícia federal, que vive mais distante, tudo indica que será mais
isento manter o projeto e dar à polícia federai essa atribuição.
Com a emenda do nobre Deputado Adolpho Oliveira, uma parte
está contida, porque o contrabando é um dos crimes praticados em
detrimento dos bens e serviços da União, segundo o Código Penal.
O que falta é o tráfico de entorpecentes. Eu aceito, na emenda
Adolpho Oliveira, retificando nesta parte o meu parecer, a inclusão
do texto do tráfico de entorpecentes .
Neste sentido, acolho, parcialmente embora, Sr. Presidente, a
emenda do nobre Deputado pelo Estado do Rio, Sr. Adolpho Oliveira.
É o meu parecer .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os Srs . Congressistas que estão de acôrdo com o parecer do Senhor
Sub-Relator, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.'
Passamos agora a outro destaque, também do nobre Deputado
Adolpho Oliveira, para a emenda n.o 805, letra b. Pede S. Exa.
que
"Ao art.

a. o,

Acrescente-se o seguinte inciso:
"exercer, sob regime de monopólio, a pesquisa, extração e industrialização de petróleo e dos minerais atômicos;"
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Peço a palavra, pela
ordem, Sr. Presidente .
O SR. PRESIDENTE (DepU'tado Pedro Aleixo) -Tem a pa.
lavra.
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS (Questão de ordem) *
-Sr. Presidente, sôbre a matéria da Emenda 805, letra b, existem
outras emendas, que foram apresentadas ao Anexo das Disposições
Gerais e ao Título da Ordem Econômica e Social, sôbre o problema
de monopólio. Consultaria V. Exa. sôbre se esta emenda poderia
ser transferida, com o parecer exarado pelo Sub-Relator, para o
Anexo onde outras matérias correlatas foram objeto de apreciação.
(Muito bem.)

O SR. DEPUTADO· ADOLPHO OLIVEIRA- Pela ordem, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem Vossa
Excelência· a palavra.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Sôbre a questão
de ordem) * - Sr. Presidente, eu peço que se acrescente um
inciso ao art. s.o, mas um inciso que acompanha a sistemática da
Constituição, porque prevê, no local adequado, a competência da
União pa~a:
"XIV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações;
b) a energia hidrelétrica e termoelétrica;
c) a navegação aérea;
d) as vias de transportes entre portos marítimos e
fronteiras nacionais ou que transponham os limites de um
Estado ou Território .

.. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........... .
XVI - legislar sôbre:
a) normas gerais de Direito Financeiro;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ....
h) jazidas, minas e outros recursos minerais, metalurgia; florestas, caça e pesca."
O eminente Relator-Geral não fêz qualquer objeção a que estivesse no art. 8.0 referência expressa à competência da União
para legislar sôbre jazidas, minas e outros recursos minerais.
.. 1 Há ~m problema de ênfase nacional, um problema que interessa a todas _as camadas d!t sociedade brasileira, que é justamente
da preservaçao do monopolio estatal de petróleo e dos minerais
atômicos .
.Numa Constituição tôda ela versando e falando em segurança
nac1onal, na hora de provar que o interêsse é a segurança nacional
"'
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mesmo, o que podemos e devemos é colocar nessa Constituição, nos
lugares adequados, referência expressa à competência, à atuação,
da União para resguardar o monopólio estatal do petróleo e dos
minerais a tômicos. Se desde logo tomarmos o cuidado de assegurar
o monopólio da pesquisa, da extração e da industrialização do
petróleo - a cargo da PETROBRÃS - e dos minerais atómicos,
poderemos não só, mais adiante, apreciar o que houver correlato
como também estar tranqüilos, porque não existirá lei ordinária,
nem decreto-lei, n·em lei delegada, capaz de se atritar com êsse dispositivo expresso da Constituição.
Daí porque, Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem para
contraditar a questão de ordem levantada pelo eminente Senador
Antônio Carlos. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não houve
propriamente questão de ordem. O Sr. Relator, Senador Antônio
Carlos, fêz uma consulta e, respondendo a ela, devo dizer que
entendo que o assunto deve ser decidido agora, porque a emenda
tem por objetivo incluir no art. s.o o dispositivo que acaba .de ser
defendido pelo Deputado Adolpho Oliveira. De modo que, se fôr
rejeitado o destaque, fica entendido que a matéria não vai ser
incluída neste artigo,. sem prejuízo, portanto, da disposição que já
existe nesta parte . Se fór aceito o destaque, e se houver necessidade, far-se-á qualquer retificação, por meio de alguma emenda de
redação, através da qual se poderá transpor de um texto para outro
dispositivo que ali ficaria melhor colocado.
Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu a concedo
ao Sr. Sub-Relator, para opinar sôbre a matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Encaminhamento de
votação) * - Sr. Presidente, ao examinar a matéria dei inicialmente parecer favorável à emenda do nobre Deputado Adolpho
Oliveira. Sou daqueles que entendem que o monopólio do petróleo
e dos minerais atômicos deve realmente ser estabelecido e exercido
pela União. Detendo-me, porém, mais a fundo no assunto, reformulei meu parecer, não por ser contra o princípio, mas por entender que, através de lei, se poderia atingir os objetivos colimados
tão nobremente pelo ilustre representante do Estado do Rio.
Na verdade, temos, hoje, o monopólio do petróleo, e ninguém,
neste País - nenhum govêrno, em tempo algum - terá condições
de revogar êsse monopólio. É uma conquista que está incorporada
ao património do povo brasileiro. A inclusão, portanto, na Consti~
tuição, de um princípio que está regulado por lei ordinária, sendo
uma demasia, como é, poderá apenas dar maior ênfase ao assunto ..
Mas o monopólio já existe, estabelecido por lei ordinária.
Sou pelo princípio de, tanto quanto possível, não incluir na
Constituição normas que são de lei ordinária, e por isso é que dei
meu parecer contrário à emenda e o mantenho. (Muito bem.)
•
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O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Presidente, temos uma
emenda, para a qual pedimos destaque, a de n. 0 435, concebida nos
s~guintes têrmos:
"A exploração e o aproveitamento do petróleo e dos
minerais atômicos constituem monopólio da União. "
Gostaríamos de saber se, rejeitada, porventura, a emenda
Adolpho Oliveira, estará também prejudicada esta outra emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ped'ro Aleixo) - Essa emenda de V. Exa. é para ser encartada exatamente num dos dispositivos da parte que está sendo objeto de debate, do Capítulo que
estamos discutindo, ou é para ser incluída nas Disposições Gerais?
O Sr. Senador Aurélio Viana- Creio que nas Disposições
Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ped.ro Aleixo) -Então não
está prejudicada. A questão aqui prende-se pràticamente à situacão Que deve ser reservada para dispositivo concernente ao exercício -por parte da União, sob o regime do monopólio, da pesquisa,
extraç~o e industrialização do petróleo e de minerais a tômicos.
o Sr. Senador Aurélio Vianna - Assim, Sr. Presidente, quer
dizer que ela vai ser considerada posteriormente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Havendo
destaque, sê-lo-á.
Tem a palavra. o Sr. Relator.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Sr. Ptesidente, desejo, inicialmente, manifestar meu ponto de vista favorável ao pal·ecer do Sr. Sub-Relator e dar algumas explicações rápidas sôbre
a consulta que dirigi a V. Exa.
O projeto inclui um título - Da Ordem Econômica e Social onde figuram inúmeros dispositivos sôbre o problema da exploração
de jazidas, recursos minerais, concessão por parte da União e outras regras que disciplinam· essa matéria. No Art. s.o, o que há é a
regra geral: "Cabe à União legislar ~ôbre jazidas, minas, recursos
minerais e energia elétrica".
De modo que neste artigo, no meu entender, não se pode incluir a regra do exercício do monopólio, mesmo porque a Comissão
terá de decidir essa questão tendo em vista as outras emendas que
regulam a matéria, sôbre capitais, sôbre composição das sociedades,
sôbre sistema de indenização ao proprietário do solo.
Assim, aduzindo às considerações do Sub-Relator êstes esclarecimentos, eu ratifico meu parecer contrário à emenda do nobre
Deputado Adolpho Oliveira.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sr. Presidente, requeiro
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ped:ro Aleixo) -Pedida votação nominal, vai ser feita a chamada, entendendo-se que os que
responderem "sim" estarão votando de acôrdo com o parecer do
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Sub-Relator, apoiado pela opinião do Sr. Relator; e os que responderem "não" estarão votando a favor da inclusão da emenda
do Sr. Deputado Adolpho Oliveira entre os dispositivos do Art. 8. 0 .
O Sr. Senador Manoel Villaça - Sr. Presidente, tenho a
Emenda n. 0 716, cujo texto objetiva a mesma finalidade do preceito da emenda do nobre Deputado Adolpho Oliveira. Nestas condições, voto "não".
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Sr. Presidente, um esclarecimento: votando com o Rela to r, fica recusada a emenda ou ela
será discutida oportunamente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não. O que
ocorre é o seguinte: a questão é apenas sôbre ser incluído neste
dispositivo o princípio constante da emenda do Sr. Deputado
Adolpho Oliveira. Mesmo rejeitada a emenda, a matéria estará
sujeita a ~utras discussões, por ocasião de requerimento de destaque
de outros dispositivos, como ainda há pouco ficou esclarecido na.
questão de ordem levantada pelo Senador Aurélio Vianna.
De maneira que a votação não prejudica a inserção, no Projeto
de Constituição, do dispositivo.
O Sr. Senador Wilson Gonçalves- Então, voto com o Relator.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. Presidente, voto com o
Relator, tendo em vista o esclarecimento de V. Exa.
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres - Sr. Pres~dente, tenho
emendas semelhantes, que ampliam mais ainda a do nobre Deputado Adolpho Oliveira. Desta maneira, coerente com o que apresentei, tenho, neste passo, de votar com o nobre autor da emenda.
Determina que compete à União estabelecer planos nacionais
de educação e de saúde. A emenda apenas acrescenta: "em lei".
E o que se quer exatamente é preservar a competência do Poder
Legislativo na participação do preparo e da elaboração dêsses planos. A procedência da emenda é tanto mais indiscutível quanto
se verifica que planos dessa natureza, programas dessa índole, são
consubstanciados em leis mesmo nos estados socialistas, onde a
obediência aos critérios jurídicos não é muito rigorosa. Ainda nêles
os planos resultam de leis. Nem se poderá dizer que a presunção
é que êsses planos se traduzirão em leis -não - porque já têm
ocorrido no Brasil vários planos, alguns por sinal pessimamente
elaborados, independentemente de lei. Por outro lado, há grave
inconveniência em que plar.1os de ·educação, de saúde e outros não
configurados em leis fiquem, na sua execução e na sua modificação,
ao arbítrio do Poder Executivo; mais do que isto, ao sabor de
variações decorrentes de mudanças de Ministros e, não raro, de
chefes de serviço, com prejuízo para o desenvolvimento do País.
Estas, as razões pelas quais pedi destaque para a emenda, visando à sua aprovação, a fim de que se inclua no texto a cláusula:
"em lei". (Muito bem.)
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O SR. PHESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Como ninguém mais pede a palavra para encaminhar a votação, eu a concedo ao Sr. Sub~Relator. Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Encaminhamento de
votação) * -Sr. Presidente, conhecendo a inteligência do nobre
Senador Josaphat Marinho, atribuo ao tumulto do exame das numerosas emendas a estranheza de S . Exa.
Sr . Presidente, diz o projeto que cabe à União organizar planos de educação e saúde; mas diz ainda o projeto que cabe à
União organizar planos de Viação. Então, que fêz o R~lat_or? Ad~
tou a emenda que é mais ampla, colocando na dependencia da lei,
além do plano de educação e saúde, os planos de viação e os planos
de desenvolvimento regional. Daí não ter nenhuma razão a estraestranheza do nobre representante da Bahia.
Peço a atenção da Comissão para a leitura da emenda 843,
n.o 3, que diz:
"Os planos nacionais de viação, educação, saúde e desenvolvimento regional dependerão de lei."
Logo, repito, o tumulto não permitiu que o nobre Senador
pela Bahia examinasse as emendas e concordasse em que a sua,
sendo mais restrita, está prejudicada. (Muito bem.)
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Apenas quero esclarecer
que, nos têrmos das discussões preliminares que aqui fixamos, a
emenda não estava, e não está prejudicada. Seria considerada
aprovada com outra mais ampla, porque não são contraditórias.
Elas se completam. O parecer do nobre Relator - o que nos foi
distribuído- não esclarece a razão por que a considerou prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em face do
esclarecimento prestado, o nobre Senador Josaphat Marinho ainda
mantém seu pedido de destaque ou o retira?
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Não, Sr. Presidente! Aí,
é evidente, há apenas o descumprimento do que fixamos nas preliminares que, nesses casos, as emendas não seriam consideradas
rejeitadas, mas aprovadas, em harmonia com as mais amplas e
de igual sentido. V. Exa. deliberará como lhe parece mais acertado.
É evidente que é alcançado o objetivo da emenda, que é exigir a
lei. Como eu quero facilitar os trabalhos, não há por que submeter
a matéria· a discussão. Preciso é ordenar a parte relativa à compreensão das emendas da mesma índole .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não há dúvida de que a advertência de V. Exa. será por mim atendida.
O Sr. Senador J osap·hat Marinho - Agradeço a V . Exa .
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR.. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - E nesse
sentido solicito a colaboração de todos os Srs. membros da Comissão, para que não ocorram falhas como a que acaba de ser assinalada.
Considero retirado o destaque e passo ao encaminhamento da
votação da emenda n.o 839/14, do Sr. Senador Heribaldo Vieira.
Diz a emenda:
"Acrescente-se no seu Art. 8.o a seguinte alínea, que
passa a ser de n.o I:
"Fixar os limites do território nacional, inclusive regular, por lei ou ato do Poder Executivo, o espaço aéreo
e extensão das águas territoriais das zonas contígua e de
pesca e da plataforma submarina."
Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Rezende, para encaminhar a votação.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Para encaminhar a
votação) * - Sr. Presidente, o projeto omitiu-se com relação à
matéria relevante e de ordem superlativamente constitucional.
Ontem, quando se procurou incluir no texto, com relação ao substantivo "plataforma", o adjetivo "continental" ou "submarina",
o ponto de vista vitorioso foi no sentido de se manter a denominação tradicional "submarina". Lembro-me bem das observações feitas pelo ilustre Deputado José Barbosa, estudioso do assunto, eis
que, de sua autoria, se encontra em tramitação no Congresso Nacional proposição que dispõe sôbre a plataforma submarina, definindo-a.
Então, tendo em vista a omissão do projeto, a minha emenda
visa a colocar no elenco da competência da União o seguinte: "fixar
os limites do território nacional, inclusive regular, por lei ou ato
do Poder Executivo, o espaço aéreo e a extensão das águas territoriais das zonas contígua e de pesca e da plataforma submarina".
Começo por convocar a atenção desta douta Comissão para a
exigência dêsse delimitado espaço aéreo. Hoje, quando a humanidade adota as primeiras providências para estabelecer o inquilinato humano na lua, todos os países de civilização jurídica e científica adiantada procuram prever e prover nessa questão fundamental.
·
Em outro setor, a emenda manda que, por lei ou ato do Poder
Executivo, se fixe a extensão das águas territoriais - o que o
projeto omite - das zonas contígua e da pesca e da plataforma
submarina.
Ainda ontem, aqui na Comissão, parece-me que somente o
Deputado José Barbosa sabia - S. Exa. invocou as isóbat~s qual o significado de plataforma submarina e qual a sua extensão.
*

Não foi revisto pelo orador.
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Então, Sr. Presidente, fazendo constar no capítulo relativo à
competência da União, fixar os limi~es do territóri?, inclusive r_egular, por lei ou ato do Poder Executivo, o espaço aereo e extensao
das águas territoriais das zonas contígua e de pesca e da plataforma
submarina, atenderemos a uma exigência~ conveniência de indiscutí"Vel e irreversível interêsse nacional.
A não ser, Sr. Presidente, que o ilustre Sub-Relator já tenha
aceito alguma emenda dispondo sôbre a matéria e, via de conseqüência, cobrindo a omissão do projeto do Govêrno, nos têrmos em
que veio para a apreciação e deliberação do Congresso Nacional.
Com estas palavras, Sr. Presidente, estamos sustentando o
destaque que, sem dúvida alguma, conduz matéria de remarcada
importância para os interêsses nacionais. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Se não houver mais quem peça a palavra para encaminhar a votação, vou
concedê-la ao Sr. Sub-Relator. Está com a palavra o Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
·
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Sr. Presidente, estou
de acôrdo com o Relator quando põe em destaque a relevância da
matéria, mas contrário frontalmente ao dispositivo, pelas razões
sucintas que vou alinhar.
Em primeiro lugar, seria realmente inócuo, para não dizer
al)surdo, que se fizesse uma lei dizendo quais são os limites do
território nacional, porque a fixação dêsses limites resulta de uma
conquista do povo brasileiro e de negociações internacionais.
Não podemos, aqui, unilateralmente, fazer uma lei dizendo
que o Brasil se limita com a Argentina por tais e tais acidentes.
Seria, portanto, inócuo que o fizéssemos, porque isso ficava na
dependência da aceitação ou não dos países com os quais confrontamos.
E a emenda vai além: determina a fixação por lei ou por ato
do Poder Executivo. Estaríamos dando aqui uma delegação para
que o Executivo fixasse os limites do País, do seu espaço aéreo, que
deve ser aquêle que cobre o território nacional e inclusive a plataforma submarina.
'
De modo, Sr. Presidente, que é inócua a medida porque nada
impede que, em relação àquela matéria, o que fôr possível fazer
por lei, façamos. Data venia, portanto, do nobre Senador Eurico
Rezende, estou frontalmente contrário à argumentação de Sua
Excelência. (Muito bem.. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Em votação.
Os Srs. Congressistas que aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator
queiram conservar-se como estão. Aprovado.
Passa-se agora ao destaque requerido pelo Sr. Senador Heribaldo Vieira para a emenda n. 0 838/4, que manda incluir o vocábulo "saneamento" depois de "água", no art. s.o número XVI
letra i, do Projeto de Constituição.
'
'
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retirada do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Está deferido o requerimento.
O Sr. Deputado Paulo Sarasate pede destaque para a Emenda
0
n. 286: Redija-se assim o item XII, do Art. 8.o:

"Organizar defesa permanente contra calamidades
públicas, especialmente a sêca e as inundações, e estabelecer planos especiaf.s destinados ao amparo das regiões
menos desenvolvidas do País."
É matéria que já foi examinada quando da apreciação de assuntos correspondentes ao mesmo inciso.
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues requer destaque para a
Emenda n.o 741:

"Da Competência da União - A letra c, do item VII,
do Art. 8. o passa a ter a seguinte redação:
"c) a censura de diversões públicas no Distrito Federal e territórios. "
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, desisto
dêste destaque.
O SR. PRESID·ENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Deferido.
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues requer destaque, para rejeição, da Emenda n.o 654, do Deputado Nicolau Tuma, sôbre o
regime de portos, navegação de cabotagem fluvial e marítima etc.
O assunto foi decidido ontem. Está prejudicado.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães requer destaque para a
Emenda n.o 48:

"Ao Art. 8. 0 , Item 16, acrescente-se in fine:
" ... inclusive fixações de custas e emolumentos sôbre
os instrumentos de crédito rural."
O Sr. Senador Eurico Rezende - Peço a palavra para encaminhar a votação .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Está com a
palavra o Sr. Senador Eurico de Rezende .
O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, antes de convocar a atenção da
·Comissão, mormente dos representantes das regiões interioranas
para êste destaque, eu me permito, até fazendo justiça ao eminente
Sub-Relator, colocar seu parecer contrário em têrmos apenas de
·equívoco.
* Não foi revisto pelo orador.
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A emenda é de grande importância. A observação e a experiência revelam que as custas e emolumentos sôbre quaisquer documentos que envolvem gestos assistenciais dos podêres públicos para com
os produtores, são um gravame, às vêz~s, i~supor~á~el. O Govêrno
instituiu, com aplausos e louvores nacionais, o credito rural. Mas,
muitas vêzes, o lavrador e, principalmente, o pequeno produtor,
encontram uma barreira muito séria para tornar legalizado o crédito obtido: a incidência de custas e emolumentos. A taxação pela
Constituição de 1946, compete aos Estados. E, até aqui, os Estados
não compreenderam a conveniência de se isentarem êsses documentos, de fundamental importância para a vida rural, das
custas e dos emolumentos.
Então, se deixarmos como vige na atual Constituição, à discrição e ao critério do legislador estadual ou municipal esta questão,
a isenção, que é desejável, porque facilita a aquisição dos instrumentos de crédito rural, não passará de uma ficção.
·
A emenda do Sr. Senador José Feliciano coloca, como da competência da União, legislar, isto é, fixar custas e emolumentos
sôbre os instrumentos de crédito rural.
Todos sabemos, Sr. :Fresidente - e nisto não vai nenhum
desdouro - da influência cartorária nas Assembléias Legislativas.
É muito difícil, por exemplo, não haver pelo menos um tabelião,
um escrivão, numa Assembléia Legislativa. Daí a pertinácia, a
tradição da existência, sem solução de continuidade, sem exceção,
de leis e regimentos de custos sobrecarregando a vida do lavrador
e do produtor, principalmente no instante em que êle procura
obter, lavrar e registrar papéis, visando à conquista da assistência
creditícia .
Assim, deslocando para o plano federal a competência de legislar sôbre êste assunto, virá, quando não a isenção, pelo menos a
fixação em têrmos suportáveis.
Quero ressaltar, Sr. Presidente ·- e vou concluir diante da
advertência de V. Exa. -que a emenda do Senador José Feliciano
não estabelece a isenção; passa para a competência da União a
fixação dos índices de custos e emolumentos sôbre os instrumentos
de crédito rural.
Faria um apêlo à Comissão - a emenda não é minha, é
eminente Senador José Feliciano - principalmente ·aos Senhores
Representantes originários da região interiorânea, para darem sua
acolhida, seu apoio, ao destaque requerido pelo eminente Deputado
Ulisses Guimarães .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
·
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES- Sr. Presidente,
não sou autor dessa emenda. Pedi destaque para ensejar o debate
sôbre a matéria. É claro que quando, pela redação já do projeto,
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no inciso XVI, na letra b se admite que se legisle sôbre o direito
agrário, o de que se trata é de um dispositivo que facilite a instrumentalização oficial para a agricultura e a pecuária. Já há essa
competência. Seria o caso já que constantemente se diz que êste é o
momento de proporcionar o desenvolvimento agrário e pecuário
do Brasil, de explicitar e enfatizar. Entendo que infelizmente, data
venia, a redação não foi muito feliz neste sentido, de demonstrar
que nós os Constituintes estamos tão impressionados com a importância do desenvolvimento agrário que explicitamos esta matéria.
A redação não me parece feliz, em todo caso ficou aqui o debate
sôbre a matéria. Vamos, agora, ouvir as explicações do Sub-Relator
que, neste passo, ou em outro, poderia alcançar talvez êsse objetivo.
Aliás, foi êste o sentido de minha intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Ninguém
mais pedindo a palavra, vou dá-la ao Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito .
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Sr. Presidente, a
Comissão ouviu as argumentações do nobre Senador Eurico Rezende e as do ilustre Deputado Ulisses Guimarães. Quero, porém,
pedir a atenção da Comissão para dois aspectos do problema. Em
primeiro lugar, não se trata de direito agrário nem de complementação do direito agrário. Trata-se de invasão da atribuição que
tradicionalmente é dos Estados, que é a de, na sua organização
judiciária, estabelecerem os seus regimentos de custas.
Nós, portanto, que somos tão ciosos da autonomia estadual,
invadimos uma área, a da competência dos Estados, para fixar
custas, sem nenhum proveito. Sobretudo nós, que somos advogados
- fui advogado e juiz - sabemos que o que ocorre é que os regimentos de custas não são feitos, especlficamente, para os contratos
de natureza rural, mas para todos os contratos.
O Sr. Deputatlo Ulisses Guimarães - Mas a lei federal pode
dispor sôbre tudo que diga respeito ao direito agrário ...
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Mas aqui não se
trata de direito agrário e sim de fixação de custas e emolumentos
que são cobrados pelos funcionários estaduais.
Então, nós iremos invadir a esfera da competência estadual
para· fixar custas, sem nenhum proveito, porque êsse regimento
não seria observado como não são todos os demais.
'
O Sr.Deputado Ulisses Guimarães - Há isenção.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Não se trata de
isenção.
o Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Mas, na instrumentalização do crédito rural, que V. Exa. votou, já existe a isenção para
certo tipo de empréstimos feitos por bancos oficiais etc. Não incide
sôbre êles nenhum ônus, nenhum, nem despesas cartorárias. Nós
já votamos.
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O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Se há a isenção a
que se refere o nobre Deputado Ulisses Guimarães é sômente cumprirmos a lei. Que se dê a isenção através de lei. Agora, aqui,
incluir na Constituicão um dispositivo dizendo que nós vamos fixar
custas e emolumentos a serem cobrados pelos serventuários da
Justiça, é um absurdo. É um absurdo, sem nenhum proveito, repito,
porque seria uma lei a mais para não ser observada. Era o que
tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação
(Pausa) . Os Srs. que estão de acôrdo com o parecer do Sub-Relator, queiram conservar-se como estão (Pausa) . Aprovado.
Passamos ao destaque seguinte, que é também do Sr. Deputado Ulisses Guimarães, para a emenda n. 0 31, que manda suprimir
na letra u do item XVI, do Art. 8. 0 , a expressão "ejetivos", de
modo que ficaria Hpenas "organização, instrução, justiça e garantias das polícias militares e condições gerais de sua convocação,
inclusive mobilização".
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães- Sr. Presidente, retiro o
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado .Pedro Aleixo) - Deferido.
Passamos, agora, aos destaques que recaem sôbre o artigo 9. 0 .
O primeiro é o do Sr. Deputado Ulisses Guimarães, sôbre o item
III do referido artigo. Substitui a expressão "recusar fé pública a
documentos de qualquer dos outros" por "recusar fé pública aos
documentos públicos".
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
em primeiro lugar quero declarar que houve um lapso da redação.
Não meu. Não iria eu escrever "recusar fé pública a· documentos
públicos". O que queria era corrigir a redação defeituosa do projeto, que estabelecia que a União não poderia recusar fé pública a
documentos oficiais do Estado e do Município, podendo parecer
que poderia recusá-la a documentos expedidos pela própria União.
Mas, parece-me que o nobre Sub-Relator da matéria já corrigiu
essa redação. Se isso ocorreu, retirarei o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a palavra o Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Sr. Presidente, sôbre
a matéria adotei uma emenda do nobre Deputado Adolpho Oliveira,
de n. 0 825, letra i, se não me falha a memória que tem uma redação
sem o êrro datilográfico incluído na emenda Ulisses Guimarães.
A emenda do Deputado Ulisses Guimarães diz "recusar fé pública
a documento público". E o nobre Deputado Adolpho Oliveira diz
simpie:smen~e: "Recusar fé a documento público". Eu, portanto,
preferi e de1. pa!ecer favorável à Emenda Adolpho Oliveira, considerando preJUdicada a Emenda Ulisses Guimarães.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deferido o
requerimento de retirada do destaque.
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Requerimento de destaque do Sr. Senador Aurélio Vianna para
a Emenda n. 0 439, ao § 2.0 do art. 10, assim redigido:
Parece-me que há um engano.
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Deve ser o Art. 100.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Então deverá ser considerado o assunto por ocasião do debate do art. 100 .
Passemos a outro requerimento de destaque, também do eminente Senador Aurélio Vianna, para a emenda n.o 703, que manda
suprimir a letra c do item V, art. 10:
"Adotar as medidas ou executar planos econômicos
ou financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas
pela União . "
Para encaminhar a votação tem a palavra o eminente Senador
Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURELIO VIANNA (Encaminhamento de
votação) * - Sr. Presidente, essa emenda é de autoria do nobre
Senador Milton Campos. E S. Exa. a justifica em têrmos que não
podemos deixar de aceitar, nós, os que concordamos com o pensamento do Senador pelo Estado de Minas Gerais.
Diz S. Exa. que o art. 10, inciso V, letra c, cria, na verdade,
um caso nôvo de intervenção federal nos Estados . Aquêle em que
executem planos econômicos ou financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas pela União. Diz mais S . Exa. que o preceito
é vago, pode motivar excessos perigosos, e, além de tudo, é um
preceito desnecessário. Admite a intervenção para "prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária"; diz que a diretriz
da política econômica e financeira da Nação é dada por lei, e cita
o inciso.
Conseqüentemente, Sr. Presidente, em justificando o seu pedido de supressão, o Senador Milton Campos defende o que resta
do princípio federativo.
A impressão que nós temos é que há uma conjura para que se
liquide, de fato e de direito, a Federação Brasileira.
Adotamos êsse princípio defendido pelo Senador Milton Campos, e eis por que apresentamos destaque para a supressão da
letra c do inciso V do art . 1O.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE -Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURIC'O REZENDE (Encaminhamento de
votação) * -Sr. Presidente, com respeitosas escusas ao eminente
Senador Milton Campos e pedindo vênia, também, ao ilustre Senador Aurélio Vianna, entendo que o dispositivo deva ser mantido.
*

Não foi revisto pelo orador.
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preciso que haja realmente intervenção federal quando o
Estado adotex medida ou executar plano econômico-financeiro em
contrário às diretrizes estabelecidas pela União. O Estado moderno
exige Constituição de conteúdo econômico. O fato econômico há
de empolgar também a elaboração constitucional.
Não adianta, Sr. Presidente, a União traçar um plano econômico-financeiro que não tenha também a compreensão e a disciplina da política econômico-financeira dos Estados. Basta que o
Estado de São Paulo, que no dizer de Castro Alves é o belo país
do·sul, se insurja contra um plano econômico-financeiro em têrmos
federais para, pela fatalidade do sistema de vasos comunicantes,
desintegrar-se inteiramente e cair em cacos, pelo chão do impatriotismo ou da incompreensão, a planificação federal. Temos de defender a autonomia dos Estados, mas em têrmos acessórios, na
medida em que o seu exercício respeite o interêsse nacional, que é
maior. Se a planificação federal não tiver as suas raízes adestradas
na política econômico-financeira dos Estados, erigir-se-á apenas
na areia movediça da incerteza e da ficção .
É preciso, Sr. Presidente, que haja realmente um dispositivo
constitucional obrigando os Estados ao cumprimento ou pelo menos
à colaboração diante do plano econômico-financeiro federal. Defendo êste dispositivo com entusiasmo e euforia, porque realmente
é de fundamental importância para a emancipação econômica
dêste jovem País de dimensões continentais, não vejo como se
possa deixar de estabelecer, como pressuposto autorizativo da intervenção federal, o desrespeito, a agressão a hostilidade ao plano
econômico-financeiro do Govêrno Federal'. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho, para encaminhar a votação.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Encaminhamento
de votação) *-Sr. Presidente, não tenho, evidentemente, discordância com as linhas gerais do pensamento exposto pelo nobre
Senador Eurico Rezende. Tôda a tendência do mundo contemporâneo é para o fortalecimento da União, da federação .
A minha observação exatamente é esta, Sr. Presidente: essa
norma, que é excepcional em relação pelo menos à tradição do
nosso sistema federativo, terá cabimento se os planos econômicos
ou financeiros ou as diretrizes de ta.l natureza, estabelecidas pela
União, estiverem fixadas em lei. (Muito bem.) Se, porventura,
foi proposta a modificação pelo Relator nesses têrmos, justifica-se,
dentro da tendência geral de evolução da Federação, a medida.
Mas se fôr por ato executivo apenas, não.
Estimaria então um esclarecimento breve do nobre Relator
sôbre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Senhor
Deputado Adolpho Oliveira pediu a palavra. Em seguida, falará
o Sr. Sub-Relator.
É

* Não foi revisto pelo orador.
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de votação)* -Sr. Presidente, na mesma ordem de considerações
do eminente Senador Josaphat Marinho, devo dizer que apresentei
a Emenda n.o · 805, letra "k" mandando redigir assim o Art. 10,
inciso V, alínea c:
"c) adotar medidas ou executar planos econômicos
ou financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas
nessa Constituição."
ao sabor dos interêsses políticos ...
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Exato.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- ... e também
da flutuação decorrente da substituição de ~J.Iinistros da Fazenda e
do Planejamento, cada qual com suas diretrizes, seus planos, levando os Estados e Municípios à impossibilidade material de sincronizar
suas atividades, no plano econômico e financeiro, relativamente
àqueles pensamentos e àquelas posições dos Ministros, que podem
ser substituídos a qualquer tempo, até mesmo em função do fracasso de sua política econômico-financeira. Ora, se a política econômico-financeira de determinado .Ministro é desastrosa, creio que
o desastre será maior ainda se Estados e Municípios forem obrigados a aplicar, in totum, aquela orientação antinacional de traição
à Pátria, de empobrecimento do País, de desgraça na indústria e
no comércio, de pauperismo generalizado, enfim, uma política que
porventura algum dia surgir neste País com esta característica.
Obrigar os Estados e Municípios a assim agirem, seria crime de
lesa-pátria.
Daí por que, Sr. Presidente, consulto V. Exa. sôbre se, demonstrada a existência de uma emenda aceita pelo Sub-Relator, condicionando a existência de uma lei anterior à proposta de diretrizes
e planos econômico-financeiros para serem cumpridos pelos Estados
e Municípios, seria lícito que desde logo eu retirasse o. pedido de
destaque para minha emenda à letra k, fazendo empenho em declarar que eu preferiria que o atendimento fôsse das diretrizes estabelecidas na Carta Magna, que tem um capítulo todo a disciplinar a
matéria.
Mas vamos pelo meio têrmo. Vamos aceitar a solução proposta
pelo eminente Sub-Relator.
o Sr. Deputado José Barbosa- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA (Questão de ordem) * Sr. Presidente, é apenas para deixar registrado que apresentei também a Emenda n.o 883.2, idêntica à apresentada pelo nobre e ilustre
*

Não foi revisto pelo orador.
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Senador Milton Campos, mandando suprimir a alínea c do inciso
V, do Art. 1O, baseado nas considerações já expendidas pelo Senador Josaphat Marinho e reforçadas pelo Deputado Adolpho Oliveira.
Entretanto, se o nobre Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito,
aceitar - parece-me que já aceitou - a sugestão apresentada pelo
Professor Josaphat Marinho, que talvez tenha sido também objeto
de outras emendas, com ela concordarei.
Obrigado a V. Exa. (Muito bem. )
O· Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra, para uma questão de ordem, o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Questão de ordem)
* - Sr. Presidente, desejo solicitar à Mesa - e especialmente a
V. Exa. -que orienta nossos trabalhos de tal forma que, vários
destaques para a mesma matéria, para a mesma emenda, sejam
êles anunciados simultâneamente. Direi a V. Exa. o porquê.
Quando um membro da Comissão solicita destaque, eventualmente
deseja interferir nos debates.
E, da maneira como estamos desenvolvendo nossos trabalhos,
ocorre muitas vêzes ser anunciado um destaque de interêsse de um
dos membros desta Comissão, que, preocupado com outros assuntos,
verifica depois não ter intervido no assunto que desejava. Esta a
razão por que eu desejaria fôssem anunciados· simultâneamente os·
destaques. Eu, por exemplo, havia solicitado um destaque sôbre
esta matéria tão importante e, desta forma, gostaria de dizer o
seguinte: primeiro, é preciso que se garanta perfeitamente a cláusula constitucional de diretrizes, que sejam diretrizes econômicas
ou financeiras nacionais. Evidentemente, a exigência de lei é da
maior importância para que essas características estruturais sejam
as únicas que possam fazer reconhecer, amanhã, uma intervenção.
É neste sentido a minha intervenção. Primeiramente, a respeito da questão de ordem, e, em segundo lugar, também para dizer
que, como já tive até oportunidade de observar, havendo lei, parece
que o assunto estará muito bem disciplinado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Efetivamente existem outros pedidos de destaque relativamente ao disposto no
art. 10 do Projeto de Constituição. Entre êstes pedidos de destaque,
há um do Sr. Deputado Ulisse& Guimarães, para a emenda n.o 11,
que é uma das primeiras.
Ao anunciar o destaque do Sr. Senador Aurélio Vianna, não
fiz o anúncio do destaque correspondente à mesma matéria, porque, na ordem dos requerimentos que me foram entregues o do
Sr. Ulisses Guimarães estava muito depois. Feita esta retificação,
dou a palavra, se ninguém mais deseja falar sôbre o assunto, ao
Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
•
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O SR. DEPUTADO OLIVEIR . ~
. BRITO (Encaminhamento de
votação) * - Sr. Presidente, são também meus, como do ilustre

Relator-Geral, os receios aqui destacados pelos nobres colegas da
Comissão que trataram da matéria. Realmente, não poderíamos
deixar que a autonomia dos Estados ficasse assim na dependência
de uma política financeira qualquer adotada por êste ou aquêle
Ministro da Fazenda. Por esta razão é que dei parecer favorável
à emenda do nobre Senador Milton Gonçalves, de número 843,
item 3, que dá esta redação ao item V, letra c do art. 10
"c) adotar medidas ou executar plano econômico ou
financeiro em contrário às diretrizes estabelecidas pela
União a través de lei . ''
Ora, cabe à União legislar sôbre diretrizes de política financeira. O instrumento, portanto, que justificará a intervenção, será
aquêle que resultar da infração da lei neste sentido votada pelo
Congresso Nacional.
Assim sendo, dou à Comissão os esclarecimentos para que ela
possa votar com conhecimento de causa. (Muito bem. )
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * -Sr. Presidente, tudo
o que objetivamos está pràticamente realizado. Retiraria o destaque e faria, imediatamente, sugestões, com a permissão de V. Exa.
Já verificamos diversos casos semelhantes. Pedimos a supressão ou
modificação de artigos e de parágrafos, quatro, cinco, seis, oito
oradores justificam a medida; e, no fim, o Relator diz que já havia
satisfeito aquelas reivindicações. Por que razão o Relator não dá
um esclarecimento, quando porventura êle tiver modificado o arti. go, desde que pelas normas êle pode falar duas vêzes?
Aí já poderíamos retirar imediatamente o destaque ou então
continuar. Assim, facilitaríamos muito o nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro o
pedido de retirada de destaque.
De acôrdo com a sugestão que acaba de ser feita ao nobre
Relator pelo Sr. Senador Aurélio Vianna, permito-me solicitar aos
Srs. Sub-Relatores que instruam a Presidência relativamente aos
diversos requerimentos de destaque, sempre que possível.
Há um requerimento de destaque do Sr. Senador Heribaldo
Vieira, que se refere ao Art. 10 mas, na verdade, trata do Artigo
100. Há um requerimento do Sr. Deputado IDisses Guimarães,
n.o 781/11. Está retirado. Considero também retirado o pedido de
destaque do Sr. Deputado Adolpho Oliveira quanto à emenda nú..
mero 85, letra k.
*
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Passo, portanto, a anunciar o encaminhamento de votação do
requerhnento de destaque do Sr. Deputado Adolpho Oliveira, que
manda que as.siln se redija a alínea b do art. 10, inciso V: ''Deixar
de entregar aos municípios as cotas tributárias a êles pertencentes,
na forma des~a Constituição".
C'Om a palavra o nobre Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADO·LPHO OLIVEIRA (Encaminhamento
:de votação) * - Sr. Presidente, quero pedir a atenção da douta
·Comissão e, no caso, especialmente, do eminente Sub-Relator para
.a circunstância que irei apontar.
A Constituição de 1946 determinava a entrega aos municípios,
·de cotas decorrentes da diferença de arrecadação. Em quase todos
os Estados, pelo elevadíssimo vulto das importâncias a serem entregues aos municípios, êsses pagamentos se faziam com enorme atraso e, em alguns casos, nem se faziam. São raros os Estados que
pagavam mais ou menos em dia às municipalidades. Creio que o
Estado de São Paulo assim procedeu. Se vamos estabelecer, agora
como uma das causas de intervenção nos Estados o não pagamento
de. cotas, é preciso definir expressamente que se trata das cotas
entregues aos municípios agora, em decorrência do nôvo sistema
tributário. Porque, se mantivermos o texto do projeto, pràticamente
tôdas as unidades da Federação estarão suj_eitas a uma intervenção
imediata do Govêrno federal, em face dêsse crônico atraso do pagamento aos municípios das cotas do Art. 20 da Carta de 46 . Por
essa razão, apresentei a emenda que diz assim:
"Deixar de entregar aos municípios as cotas tributárias a êles pertencentes na forma desta Constituição."
Para que não se passe, desde logo, a interpretar que a intervenção nos Estados pode incidir por causa do atraso daquilo que
está quase que prescrito, tal o seu montante astronômico. ~ste o
esclarecimento que desejava dar, pedindo a atenção do eminente e
ilustre Relator para a particularidade e a seriedade de que o assunto
se reveste, e para o objetivo da emenda, que é tão sàmente colaborar
para que prevaleça o espírito do dispositivo e não possa êle ser
interpretado com efeito retroativo.
O SR. PRÉSIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Na forma
do disposto nas normas de votação, tem a palavra, como Líder, o
Sr. Deputado Raimundo Padilha .
•
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO P AD ILHA * - Sr. Presidente,
êste preceito é o que está consignado na Emenda Constitucional
n. 0 18 votada pelo Congresso, e que não apenas passou a constituir
norma dêste artigo, mas foi desdobrado naquelas outras relativas
ao Sistema Tributário Nacional, matéria dos artigos 17 em diante.
Sabe-se quais são os impostos fixados neste capítulo.
*
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Não se ignora que o impôsto único sôbre combustíveis, o impôsto de consumo e o impôsto de renda, principalmente êstes dois
últimos, deixaram de ser impostos da União exclusivamente para
se constituírem, da maneira mais sábia, em impostos nacionais e,
por isso, repartidos pelos vários escalões da administração pública
- 20% pa;ra Estados e municípios, 80 Cfo para a União - passando
cada município, singularmente, a ser uma espécie de agente do
próprio fisco federal, porque êle é interessado na arrecadação dêsses
impostos. Passar-se-á, daqui por diante, a conhecer quais as mercadorias que realmente estão sujeitas ao primeiro dêles, o impôsto
de consumo, como se conhecerão todos os rendimentos daquelas
pessoas físicas e jurídicas que devam receber uma incidência ]usta
em matéria de impôsto de renda. Isto o município vai conhecer.
Isto o Estado vai conhecer . Pela primeira vez na história financeira
do Brasil se estabeleceu que êstes impostos são arrecadados em
fôlha própria, em guia própria, na Coletoria Federal e, desta, o
recolhimento é feito a Bancos oficiais, que, por sua vez, têm a
obrigação de recolher mensalmente êsses impostos às Caixas, seja
do Estado, seja do município, sob pena de responsabilidade criminal. E a cominação que está estabelecida na própria Constituição
ou naquela emenda ou na lei ordinária que regulamenta a Emenda
Constitucional n. 0 18. Eis por que, em matéria de prestação, está
tudo aprestado. O resto é demasia, é pleonasmo, é excesso de zêlo.
A emenda não tem o menor cabimento. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não havendo mais quem queira pronunciar-se sôbre o mesmo assunto, dou
a palavra ao Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, eu
me dispensaria de falar, porque sôbre a matéria já se pronunciou
o Líder do Govêrno, que deu a interpretação exata do dispositivo
ora em discussão.
Reconheço os escrúpulos, justificados escrúpulos, do nobre
Deputado Adolpho Oliveira, quando, admitindo o princípio, que
realmente é salutar, já que o calote aos municípios era a regra,
senão o instrumento de ~avoritismo político, quer precaver-se contra uma interpretação - que considero não se verificará - de
efeito retroativo do dispositivo que atinja Estados em débito para
com as municipalidades e, conseqüentemente, justifique uma intervenção do Govêrno Federal.
Estamos votando uma Constituição, e os princípios que ela
estabelece- sobretudo os novos princípios- vigorarão a partir da
sua promulgação, ou da data em que ela entrar em vigor.
Não pode, portanto, a Carta, neste particular como em outros,
apanhar fatos ocorridos anteriormente à sua vigência.
Sabemos nós que é um princípio de Direito que as medidas de
caráter punitivo, além de não comportarem interpretação analó"'
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não dei acolhida à emenda Adolpho Oliveira, ao determinar que a
intervenção se fará nos têrmos da ~co,nstit':ição, _em ?u.tras pala~ras,
que o descumprimento da norma so dara motivo a Intervençao a
partir da vigência da Constituição .
-~ssim, Sr. Presidente, mantenho o parecer contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os Srs. Congressistas que aprovam o parecer que acaba de ser
emitido pelo Sr. Relator, queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.) Aprovado.
Passa-se ao pedido do destaque para a Emenda 781/13 do Senhor Deputado Ulisses Guimarães, que recai sôbre o art. 11. Tenho
em mãos - peço a atenção do Deputado Ulisses Guimarães quatro requerimentos de destaque formulados por S. Exa., e todos
se referem ao Art. 11: Emendas 781/12, 781/13, 781/14 e 781/15.
Temos do Sr. Adolpho Oliveira requerimento de destaque para a
Emenda n.o 805.
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * -Sr. Presidente,
encerramos já a apreciação até o Art. 1O• Afirmo a V . Exa. que
apresentei requerimento de destaque para a emenda 805-E. É evidente que a matéria é da maior importância, e eu suscito a questão
de ordem para saber como agir em face de não haver o aludido
pedido de destaque sido anunciado na ocasião de apreciação do
art. a. o.
O meu destaque se referia ao inciso IV, do art. 8. o, aquêle que
autorizava a ocupação do Brasil, em tempo de paz, por tropas estrangeiras. Repetia eu a redação da Carta de 1946: "Permitir que
fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou, em caso
de guerra, nêle permaneçam temporàriamente".
Talvez em face do alentadíssimo número de pedidos de destaque
oferecidos aos mais diversos artigos do Projeto, não tenha sido êsse
meu requerimento anexado àqueles que foram apreciados na ocasião
oportuna.
Admito que o requerimento de destaque esteja misturado com
outros, relativos a outros artigos.
Perguntaria como agir, em face do absoluto interêsse que a
Comissão tem, certamente, em tôrno da apreciação da matéria .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço ao nobre Deputado Adolpho Oli.veira que deixe esta matéria que acaba
de ser posta à decisão da. Presidência para ser apreciada posteriormente, visto que, como S. Exa. ·mesmo admite, talvez esteja, entre
os diversos requerimentos que vão ser apreciados aquêle a que se
refere.
* Não foi revisto pelo orador.
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Antes de passarmos ao estudo do capítulo referente ao Poder
Legislativo, a matéria será apreciada.
. Passamos, portanto, ao encaminhamento da votação do requerimento de destaque da Emenda n.o 781/12, que diz:
"Redija-se assim o § 1.0, letra "b", do Art. 11:
"§ 1. 0 - A decretação da intervenção dependerá:
b) Nos casos do art. 10, VI e do Art. 10, VII, b, c,
e, de requisição do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal Eleitoral, conforme a matéria, excetuado o
disposto na letra c, dês te parágrafo."
Tem a palavra o nobre Deputado Ulisses Guin1arães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, preliminarmente, rogo a Vossa
Excelência, já com o conhecimento da Comissão. que mande corrigir erros evidentes, ou de impressão ou de datilografia.
Na Emenda n.o 871.14, onde está:
"Redija-se: "nos casos do art . 1 O, inciso IV e Art . 1 O V, d" deve ser: VII, d''. Mesmo porque, Sr. Presidente, o V não tem
Letra d e pela justificação vê-se evidentemente o êrro datilográfico.
A justificação diz respeito ao inciso VII e não ao inciso V.
Por igual, na Emenda 781/15, deve-se, também, fazer uma correção, porque é ao art. 12, parágrafo único. Vê-se claramente pela
redação também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Pois não.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Eu já me apresso a pedir essa correção para o debate posterior, a fim de que a
Casa tenha conhecimento do assunto.
Sr. Presidente, vamos enfrentar agora êsse grave, delicado,
perigoso assunto referente à intervenção.
Acredito que a delicadeza dêste problema já tenha sido focalizada pelo nosso douto Relator, eminente Senador Konder
Reis, no longo trabalho, muito bem lançado, que fêz - se a memória me socorre - e principalmente nos debates que a história da
elaboração das diferentes constituições registra. É o que Campot"Sales afirmava: "atingir o coraçãp da República que, dentro do
sistema federativo, são precisamente os Estados".
Sr. Presidente, o que pretendo com a emenda é ajustar a
matéria a um mecanismo tradicionalmente adotado em nossos textos de Direito Constitucional e, inclusive, no Projeto. Só que isto
foi feito parcialmente.
Qual é o cuidado que se tem tido? É que, em determinados
assuntos a preocupação e a responsabilidade da intervenção não
recaiam exclusivamente sôbre o Presidente da República para que
•
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S. Exa. não seja o único, inclusive não só a assumir a í':esponsabilidade, como a zelar pela preservação de determinados princípios
em que estão outros podêres envolvidos.
Assim, dentro da tradição, da lógica, do bom-senso, que se tem
procurado fazer em muitos passos? É lógico que quem tem de intervir no Executivo estadual é o Executivo Nacional, é o Presidente
da República. Mas, com o respaldo, com a solicitação, com o endôsso de outros podêres, quando fôr o caso. De um lado, repito, procura-se fazer com que uma atitude tão importante não fique exclusivamente sob a responsabilidade inicial do Presidente da República
e posterior do Congresso Nacional; de outro lado, pretende-se que
os outros podêres também se manifestem, também participem da
responsabilidade de uma atitude desta natureza.
Nós vemos que, quando se trata, por exemplo, de sentença judicial, inclusive no projeto, seguindo a tradição da matéria, está a
requisição do Supremo Tribunal Federal. Então, Sr. Presidente,
agora vamos objetivamente à minha emenda. Justifica-se a intervenção com base no art. 1O, i tem VI, isto é: "prover a execução
de lei federal, ordem ou decisão judiciárias". Com respeito a isto,
diz o art. 11, § 1.0 , letra b:
"A decretação da intervenção dependerá:
b) no caso do n.o VI do art. 10, de requisição do
Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a matéria, ressalvado o disposto na letra
c dêste parágrafo."
E adotei a fórmula de requisição, de solicitação do Supremo
Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, não só para
o caso que acabei de ler, ~o item VI do art. 1.0 , mas_ também para
as hipóteses das letras b, c e e, do item VII do art. 10 . A letra b
diz respeito à "temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das funções federais correspondentes". A letra c
refere-se à "proibição de reeleição de governadores e de prefei~os
para período imediato" a letra d às garantias do Poder Judiciário.
Verifique-se o grande respaldo, a grande autoridade que se
dará, primeiro, ao Presidente da República, e, depois, ao Congresso,
para apreciar o assunto, se o próprio Judiciário, o órgão afetado,
o órgão atingido, fizer a solicitação. E a Constituição determina
se adote êsse procedimento para assegurar por exemplo a observância do princípio da independência e harmonia dos Podêres .
Assim, no particular, o que eu quis foi estabelecer nesta mecânica, nesta engrenagem, mais um têrmo de responsabilidade. Inclusive, Sr. Presidente, para salvaguardar, para amparar a autoridade do Presidente da República e do Congresso Nacional, e dar-lhes elementos de autoridade de grande importância para decisão
desta transcendência, quis incluir as cúpulas das áreas afetadas,
aquelas que têm a responsabilidade de guarnecer o setor em que a
intervenção se vai verificar, se fôr matéria eleitoral, o Tribunal
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Superior Eleitoral; se não fôr, o Supremo Tribunal Federal- junto
ao Sr. Presidente da República, que também é a expressão máxima
do Executivo, e ao Congresso Nacional, que é o Legislativo. Há um
verdadeiro ordenamento de todos os podêres, porque o que queremos
é decidir com acêrto, com justiça, com correção e com prudência.
RepHo, Sr. Presidente, que êste é um procedimento que já se
adota, só que não se estende a tôdas as suas conseqüências. Não
vejo por que, em matéria em que a nossa preocupação máxima é
a decisão da Justiça, pudesse ocorrer qualquer inconveniência em
que, como em outros casos, trouxéssemos a colaboração e adesão
do Judiciário.
É a sustentação que faço. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se ninguém
mais pedir a palavra sôbre o assunto, vou concedê-la ao Sr. SubRelator. É o que faço.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Sr. Presidente, ao
iniciar a justificação do meu parecer, quero pôr em destaque que
o sentimento da Comissão, que de resto deve ser de todo o Congresso Nacional, de que deve tratar dêsse delicado assunto com as
cautelas que merece, foi o que presidiu à elaboração do parecer do
Sub-Relator, com o pleno apoio do eminente Relator-Geral.
S. Exa. , o Sr. Senador Antônio Carlos, no seu parecer inicial,
não só pôs em relêvo a questão como solicitou a ajuda dos eminentes membros da Comissão. Participo, portanto, dos escrúpulos
do nobre Deputado Ulisses Guimarães, mas devo dizer a S. Exa. e
à Comissão que o projeto é mais amplo, muito mais amplo, do que
o que pretende o nobre Deputado Ulysses Guimarães.
Senão, vejamos: diz o projeto que, no caso do item VI a intervenção dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal ou
do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a matéria. Atendemos
aí ao nobre Deputado Ulysses Guimarães. E no item imediato diz
o projeto que a decretação da intervenção dependerá "do provimento de representação do Procurador Geral da República, nos casos do
item VII". Não apenas nos casos do item VII, letras b, c, e e, mas
em todos os casos do item VII dependerá do provimento de representação .do Procurador Geral da República. E, adotando emenda
do nobre Deputado Adolpho Oliveira, ainda tornamos mais claro
o pensamento do autor do dispositivo, ao declarar "de provimento
pelo Supremo ·Tribunal Federal, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral". Ora, por quem será provido o recurso?
Pela Justiça. Está implícito, portanto, que a intervenção depende de decisão judiciária, não apenas nos três casos apresentados pelo Deputado Ulisses Guimarães, mas, em todos êles, isto é,
nos casos de forma republicana representativa - de um Estado
que adote outra forma; de temporariedade das funções eletivas;
de proibição de reeleição de governadores; da independência e harmonia dos podêres; das garantias do Poder Judiciário, da autonomia municipal, e da prestação de contas da administração. O pro-
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jeto vai, por conseguinte, além do que pretende o nobre Deputado
Ulysses Guimarães.
Por esta razão, com o adenda da emenda Adolpho Oliveira
que diz que o provimento é pelo Supremo Tribunal Federal ou pe!o
Superior Tribunal Eleitoral, conforme o caso, entendo que nao
há motivo de ser para a emenda restritiva do nobre Deputado por
São Paulo.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra V. Exa.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Questão de ordem) *-Sr. Presidente, dentro da carência- sou o primeiro a
proclamá-la - de qualidades, não tenho a de advinha.
O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - Protesto contra a primeira parte.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES - Há pouco o
nobre Senador Aurélio Vianna levantou uma questão que tem pertinência. Eu não sabia disso, Sr. Presidente, dadas as condições
em que estamos desenvolvendo os nossos trabalhos e a impossibilidade de uma explicitação maior dos pareceres. Quero que a Comissão e o nobre Deputado Oliveira Brito, a quem rendo minhas
homenagens nesta ocasião e que enfatizou tanto o assunto que
parece que eu queria até apequenar os cuidados que todos temos
nesta matéria, compreendam o que desejei dentro da redação que
propus. Aqui se falava em provimento, e eu não sabia de quem
era êsse provimento. Deveria logicamente imaginar que, sendo a
representação do Procurador da República, dependente que é do
Executivo, seria do Presidente da República. Quando S. Exa., o nobre Relator, nos esclarece que êsses casos todos serão submetidos à
Justiça, não está mais aqui quem falou. Agora, eu não sabia, mas
quero que a Comissão me perdoe se tomei seu tempo, porque quis
justamente chamar a atenção sôbre matéria que todos nós sabemos
que é, entre aquelas de que desejamos cuidar, uma das mais importantes. Dadas as explicações sempre cabais do ilustre Relator,
retiro também o pedido de destaque para a emenda posterior que
apresentei - 781/13 pela mesma razão, mantendo somente o da
781/15.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - V. Exa. só
mantém o destaque para a, Emenda 781/15, que se refere ao art. 12.
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES- Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro os
pedidos de retirada de destaque, cabendo-me a respeito dar o seguinte esclarecimento. Ficamos atentos à sugestão do Sr. Senador
Aurélio Vianna, e creio poder falar não só em meu nome, mas
também no nome do Sr. Sub-Relator.
"'
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Sucede, no entanto, que em assunto desta natureza fico desejoso de que haja uma manifestação do requerente do destaque,
para que melhor se conheça o seu pensamento, tanto mais quanto
dos esclarecimentos que são prestados aí estão sendo tomadas as
necessárias notas taquigráficas, e nelas o executor do dispositivo
ou o seu intérprete amanhã irão, por certo, encontrar elementos
esclarecedores e norteadores .
. O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Peço a palavra, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
apenas um esclarecimento. Também estou atento à proposta do
nobre Senador Aurélio Vianna, que realmente visa a facilitar os
nossos trabalhos.
Mas, no caso que acabamos de discutir, não poderia eu intervir inicialmente porque o nobre Deputado Ulysses Guimarães, em
outro dispositivo, havia proposto que o provimento, quando da
intervenção do Procurador Geral da República, fôsse pelo Presidente da República e não pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Tribunal Federal de Recursos.
É uma tese que S. Exa. poderia defender. Não é a minha, mas
S. Exa. tem o direito de pensar de modo diferente.
É o esclarecimento que eu queria prestar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a palavra o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente, desejo explicar o meu pensamento no episódio.
Quando tomei esta deliberação, confesso, inicialmente eu me
preocupei com o que me pareceu um lapso exclusivamente de
redação do Projeto da Constituição.
Em segundo lugar, desejo dizer que, com as providências que
eu havia solicitado nos diferentes destaques, minimizava muito isso
que me parecia a intenção inicial e que deixava ~ubentendido que
era o Presidente da República. Eu partia dêsse princípio. Por isso
tomei o cuidado e me foi possível conseguir pràticamente o que se
conseguiu com a emenda Adolpho Oliveira.
Esta a explicação que quero dar ao nobre Sub-Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Passamos
agora ao último requerimento de destaque, relativo ao artigo 11.
É o requerimento do Sr. Deputado Adolpho Oliveira que manda, na emenda n.o 805/M, acrescentar ao § 1.0 do artigo 11 a seguinte alínea:
"d) no caso dos ns. I, II, III e IV, de representação
do Conselho de Segurança Nacional."
*
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Com a palavra para encaminhar a votação o autor da emenda e do requerimento do destaque.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * -Sr. Presiden~e,
Srs. Congressistas, os incisos relacionados nos caso~ de intervençao
referem-se ao seguinte:
·
"I
manter a integridade nacional;
II
repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro;
III - pôr têrmo a grave perturbação da ordem, ou
ameaça de sua irrupção;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos podêres estaduais."
Ora, Sr. Presidente, quanto aos incisos I, II e III, o processo
de intervenção não está no projeto sujeito a qualquer iniciativa ou
expediente inicial definido. Acredito que o eminente Sub-Relator
poderia acrescentar a emenda, que dá ao Conselho de Segurança
Nacional a iniciativa no que tange aos incisos 1, 2 e 3. Admito que,
no caso do inciso 4, de garantia do livre exercício de qualquer dos
podêres estaduais, já existe previsão na alínea A, quando estabelece
que dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal se a ação
fôr exercida contra o Poder Judiciário. O Conselho de Segurança
Nacional é rigorosamente o órgão indicado para falar sôbre a defesa da integridade n.acional, sôbre a possibilidade de uma guerra
ou de uma invasão estrangeira de um Estado por outro, ou sôbre
a perturbação grave da ordem pública em determinado Estado, tão
grave que possa justificar medida tão drástica quanto a intervenção federal. Por isso, tomo a iniciativa de propor que dependesse
de uma representação do Conselho de Segurança Nacional, como
o caso impõe, a decretação de intervenção, naqueles casos dos incisos I, II e III do art. 10.
Tomaria a liberdade de sugerir ao eminente Relator que destacasse os incisos I, II e III, se assim o entendesse, e não aprovasse
a diligência no caso do inciso IV.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não havendo mais quem peça a palavra para encaminhar a votação neste
pedido de destaque, concedo-a ao Sub-Relator, Deputado Oliveira
Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * -Sr. Presidente, a
emenda, sem a retificação feita pelo nobre Deputado Adolpho de
Oliveira, torna-se mais compreensível. Referia-se V. Exa. ao artigo
11, § 1.0 , para acrescentar a alínea na qual faz remissão aos números I, II, III e IV. Diz S. Exa., agora, que são do art. 10.
,Manifestei-me contràriamente à emenda por considerar que
as hipótese_s previstas no artigo 10, números 1, 2, 3 e 4, quando
ocorrem, sao do conhecimento de todos. Vamos dizer: manter a
* Não foi revisto pelo orador.
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integridade nacional. É o caso de um Estado tornar-se independente, rebelar-se contra a União e o restante dos Estados. Então,
para que haja intervenção, nestes casos, vamos depender do Conselho de Segurança Nacional por quê? Repelir a invasão estrangeira ou de um Estado em outro. Ficaríamos na dependência do
Conselho de Segurança Nacional? Quando a invasão ocorre, seja
estrangeira ou de um Estado em outro, é fato material de todos
conhecido. Grave perturbação da ordem. Se há uma grave perturbação da ordem, então vamos depender de aprovação do Conselho
de Segurança Nacional? Parece-me que não.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Ou ameaça.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Ou ameaça de sua
irrupção. De modo que, Sr. Presidente, reconhecendo como louváveis os escrúpulos do nobre Deputado Adolpho Oliveira, mantenho,
data venia, meu parecer contrário à emenda. Tanto mais quanto,
pelo texto expresso do projeto, é uma das funções do Conselho de
Segurança Nacional assessorar o Presidente. Nestas condições,
mantenho o parecer dado, contrário à Emenda Adolpho Oliveira.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Apenas para acentuar e
assinalar que me pareceu uma grande anomalia que exclusivamente os incisos 1, 2 e 3 ...
O Sr. Senador Aurélio Viana - Fiquem sem condicionamento.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - . . . fiquem sem condicionamento; que inclusive as ameaças de perturbações da ordem fiquem sem qualquer condição até de processamento de intervenção.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - As demais hipóteses também são fatos materiais.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira Quanto à referência
inicial do Relator, de que a emenda não falava no artigo 10,
quero reportar-me ao que diz a alínea c, § 1.0, do art. 11 do Projeto
de Constituição:
"c) do provimento de representação do ProcuradorGeral da República nos casos do item VII, assim como
no do item VI, quando se tratar de execução de lei federal."
Também aí não há qualquer referência ao Art. 10.
Peço votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vamos proceder à votação nominal. Os senhores que concordarem com o parecer manifestado pelo Sub-Relator, votarão sim; os que discordarem do parecer responderão não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Permanece
o parecer do Sub-Relator, por 11 votos contra 9.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
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do Congresso porque eu quero pressupor que também ela vai agir
no sentido da justiça dando decisão equânime à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não mais
havendo quem deseje falar sôbre a matéria entrego-a ao Sr. SubRelator, nobre Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Encaminhamento de
votação) *-Sr. Presidente, o projeto, no § 2.0 do artigo 11, diz o
seguinte - e peço a atenção da Comissão:
·
"Nos casos dos itens VI e VII do art. 10" - o primeiro
dependente de requisição do Supremo Tribunal Federal
ou do Tribunal Superior Eleitoral, e o segundo caso de
representação de Procurador-Geral a um ou outro Tribunal de decisão judiciária - "o decreto de intervenção
do Presidente da República se limitará a suspender o
ato."
Vamos dizer, para exemplificar: houve a reeleição de um governador para o período imediato. Em face dessa reeleição, o
Procurador-Geral representou ao Tribunal Superior Eleitoral e
êste acolheu a intervenção. O decreto do Presidente da República,
em face da decisão judiciária, se limitará a suspender o ato. Então,
diz o dispositivo que o nobre Deputado Ulisses Guimarães quer
suprimir:
"No caso do § 2.o" - isto é, no caso de o Presidente
da República apenas suspender o ato- "fica dispensada
a apreciação do decreto do Presidente da República pelo
Congresso Nacional, se a suspensão do ato tiver produzido
seus efeitos . "
Houve, portanto, uma requisição de um tribunal. Não há necessidade de se nomear um interventor, de se fazer a intervenção
física no Estado. Cautelosamente o projeto diz que o decreto se
limitará a suspender o ato. Então, que vai fazer o Congresso Nacional? Apreciar uma decisão judiciária, para ficar pronta a decisão? -Porque em todos os casos o assunto foi submetido a um
tribunal, e êste preferiu a sua decisão.
O Presidente da República suspende o ato, porque o decreto
produziu seus efeitos. Desaparecidas, portanto, as causa~ que
mantiveram a intervenção, que vai dizer o Congresso?
Acho que, no caso, é uma apreciação inteiramente descabida.
Vamos além daquilo que é obviamente necessário. Daí a razão por
que não acolhi a emenda do nobre Deputado Ulisses Guimarães.
(Muito bem).

O Sr. Deputado Ulisses Guimarães nhor Presidente.
* Não foi revisto pelo orador.

Retiro o destaque, Se-
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em face dos
esclarecimentos do Sr. Relator, o nobre Deputado Ulisses Guimarães retira o destaque .
Passamos agora ao destaque de S. Exa. relativo à Emenda
n. 0 61:
"Acrescente-se ao art. 12 o seguinte parágrafo:
§ 2.° Cessados os motivos que houverem determinado
a intervenção, tornarão ao exercício dos seus cargos as
autoridades estaduais afastadas em conseqüência dela."
Há, também, a emenda 369:

"Cessados os motivos que houverem determinado a
intervenção, voltarão ao exercício de seus cargos, salvo
impedimento legal, as autoridades estaduais dêles afastadas."
A emenda do Sr. Deputado Ulisses Guimarães é no mesmo
sentido. Tem a palavra S. Exa.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES (Encaminhamento de votação) * -Sr. Presidente, o dispositivo consta da Constitui§ão de 46: cessada a intervenção, as autoridades deverão retornar, evidentemente, aos seus postos. Do contrário, se se tratar, por
exemplo, de autoridade eleita - suponhamos que a intevenção
seja num Estado, contra o Governador - e não se admitir seu
retôrno, cessado o impedimento legal, isso equivalerá a uma
cassação.
Parece-me óbvio, a necessidade da emenda, pois não é intenção
de ninguém - e acredito nem dos autores do projeto - fazer,
através da intervenção, uma cassação de tnandato.
Creio que existe, neste sentido, emenda do Deputado Paulo
Sarasate.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Na conformidade da sugestão do Sr. Senador Aurélio Vianna, desejava ouvir
inicialmente o Sr. Sub-Relator, para melhor esclarecimento da
matéria.
Ausente o Sr. Sub-Relator, tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * -Sr. Presidente,
desejo apenas trazer subsídio e refôrço à justificação exposta pelo
nobre Deputado Ulisses Guimarães.
A aceitação do dispositivo, além das razões já expostas, tem
ainda a vantagem de estabelecer perfeita uniformidade do critério
entre o que se dispõe quanto à intervenção e o que se prevê quanto
ao regime do estado de sítio, que têm semelhança. O projeto estabelece, no Art. 155:
*

Não foi revisto pelo orador.
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"Findo o estado de sítio, cessarão seus efeitos. E o
Presidente da República, dentro de 30 dias, enviará mensagem ao ~congresso Nacional, com a justificação das providências adotadas."
É uma medida acautelatória, que se harmoniza com critério
semelhante já previsto no capítulo do estado de sítio. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O Relator,
Sr. Antônio Carlos, acaba de comunicar que concorda com a emenda número 369, item V. Nestas condições, parece-me que podemos,
de conformidade com a sugestão do Sr. Aurélio Vianna, considerar
encerrada a matéria.
Passamos agora ao destaque referente ao Art. 13. O Sr. Deputado José Barbosa requer destaque para a Emenda 883/6: "Acrescente-se ao inciso 7.o, art. 15, mais um parágrafo, 3. 0 , renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
.. 3.o - O Vice-Governador exercerá as funções de
Secretário sem Pasta, cujas atribuições serão definidas em
lei."
Tem a palavra para encaminhar a votação o Deputado José
Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSin BARBOSA (Encaminhamento de
votação) * -Sr. Presidente, esta matéria foi ontem amplamente

debatida e o ilustre"'Deputado Ulisses Guimarães sôbre ela teceu
uma série de consideragões que sensibilizaram, se não a unanimidade, pelo menos a maioria dos membros desta Comissão Técnica.
Pelo que deduzi, não apenas o ilustre Relator Geral, nobre Senador Konder Reis, mas também o Sub-Relator, Deputado Oliveira
Brito, se orientam no sentido de observar as considerações tecidas
pelo nobre Deputado de São Paulo e secundadas por inúmeros parlamentares. Entre as duas teses debatidas, uma sustenta que deve
constar da Carta Magna a figura do Vice-Governador, com a definição de suas atribuições, quer como Presidente da Assembléia
Legislativa, quer apenas como Vice-Governador, que é uma função mais honorífica, e a outra, defendida pelo Deputado Ulisses
Guimarães, estabelece que ficaria a critério das Assembléias Legislativas determinar as funções do Voce-Governador. Procurei encontrar um têrmo médio, no sentido de ficar consignado que ao
Vice-Governador caberiam as funções de Secretário sem pasta e
outras que lhe fôssem conferidas em lei, naturalmente pelo órgão
competente, no caso a Assembléia Legislativa.
Caso o eminente Relator-Geral e o ilustre Sub-Relator encontrem uma outra fórmula, melhor do que essa, eu retirarei o meu
pedido de destaque. Caso, entretanto, não seja encontrada essa
fórmula intermediária, manterei, Sr. Presidente, meu pedido de
destaque, sustentando a emenda que apresentei. (Muito bem.)
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Se ninguém
desejar encaminhar a votação, vou dar a palavra ao ilustl"e SubRelator. Tem S. Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Sr. Presidente, sôbre
as funções a serem atribuídas ou não ao Vice-Governador, há várias emendas: umas não dando qualquer função ao Vice-Governador; outras atribuindo-lhe função de Presidente da Assembléia
Legislativa, com o direito apenas do voto de qualidade; e ainda esta
emenda, do nobre Deputado José Barbosa, que dá ao Vice-Governador a função de Secretário sem Pasta. De tôdas, é esta a pior perdoe-me o meu caro amigo e ilustre companheiro, Deputado José
Barbosa. Então nós teríamos um Governador nomeando o ViceGovernador para Secretário sem Pasta.
O Sr. Deputado José Barbosa- Além de outras funções que
lhe forem conferidas em lei. É um aditivo.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Além de outras funções que a lei federal ou estadual atribuir ao Vice-Governador.
Vê-se, portanto, que, das soluções, é esta a menos aceitável.
Por isso, mantenho o parecer contràriamente à emenda do nobre
representante de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - O Sr. SubRelator mantém o parecer contrário. Em votação.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Sr. Presidente, peÇo a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -V. Exa.
pede a palavra para uma questão de ordem?
·
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Não, Sr. Presidente. Para
manifestar meu-pensamento sôbre o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Eurico Rezende) - Lamento não
poder conceder a palavra a V. Exa. porque, de acôrdo com o critério assentado pelo Presidente Pedro Aleixo, não é permitido o uso
da palavra após falar o Sub-Relator.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Permita-me, Sr. Presidente, pelo menos declarar que aceito a conclusão do parecer do
Sub-Relator, não por julgar a emenda destacada a pior, mas porque
não se deve estabelecer na Constituição normas dessa natureza,
como não se deve atribuir, na Constituição Federal, ao Vice-Governador a função de presidir a Assembléia Legislativa. E eu ampliarei: não se deve admitir que membro de um Poder interfira na
direção de outro Poder, quer federal, quer estadual ou municipal.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Não há
como agora deixar de dar a palavra ao Sr. Deputado José Barbosa
para uma declaração, mas fica esclarecido que o liberalismo atual
é absolutamente transitório. Em outras oportunidades não será
renovado.
Para uma declaração rápida, tem a palavra o nobre Deputado
José Barbosa.

-372-

o

íi

Sr. Deputado José Barbosa- Apenas para indagar do Sub-

Relator Oliveira Brito se êle mantém, então3 a tese, sem evoluir para
o ponto de vista do nobre Deputado Ulisses Guimarães, no sentido
de que o Vice-Governador seja Presidente da Assembléia Legislativa.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Há uma manifestação favorável à emenda n. 0 521, de autoria do nobre Deputado
Ruy .Santos. E, a menos que haja destaque para a rejeição dêsse
dispositivo- e certamente haverá- eu não poderei retificar meu
parecer. Durante a discussão do destaque - que certamente foi
apresentado para a rejeição da emenda, que tem parecer favorâvel
-será a oportunidade de dar meu ponto de vista. Por ora, estou
me manifestando contra a emenda que atribui ao Vice-Governador
a função de Secretário sem Pasta. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Em votação
o pedido de destaque. (Pausa.) Rejeitado.
O Sr. Deputado Adolpho O-liveira - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra V. Exa.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Sr. Presidente,
quanto às atribuições do Vice-Governador, creio que é o momento
oportuno para indagar se não será apreciado requerimento meu,
de destaque para a Emenda 521, no sentido de sua rejeição. Tal
Emenda tem parecer favorável do Sub-Relator e do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Realmente,
há um requerimento de Vossa Excelência de destaque para a
a Emenda n. 0 521, com parecer favorável em parte. V. Exa. pede
que seja submetida a matéria à votação.
Está em votação o destaque requerido pelo Sr . Deputado
Adolpho Oliveira para a Emenda n.o 521, que teve parecer favorável
em parte do Sr. Relator. Tem a palavra o Sr. Deputado Adolpho
Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento
de votação) *-Sr. Presidente, o assunto já foi bastante discutido
em oportunidade anterior. Não vou alongar considerações a respeito da matéria. Acredito que, realmente, a melhor solução para o
problema de atribuição do Vice-Governador será o disposto em cada
Constituição Estadual.
Existem Estados, como o Rio Grande do Norte, em que o ViceGovernador é o Presidente da Assembléia. Acredito que em todos
os demais Estados - talvez não no Amazonas - o Vice-Governador é o substituto ou o sucessor do Governador. Em outros, como
o Rio Grar. .de do Sul, não há Vice-Governador, razão por que creio
*
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que a me~hor prática seja deixar que as Constituições Estaduais
disponham livremente sôbre o assunto, atendendo às peculiaridades
e circunstâncias regionais .
Assim, Sr. Presidente, a obrigatoriedade inserida no texto constitucional, no sentido de que o Vice-Governador presidirá as Assembléias Legislativas em todos os Estados, parece-me data venia dos
eminentes Relator e Sub-Relator, inconveniente, por não se ajustar
às circunstâncias da grande maioria dos Estados brasileiros . E, por
êsse motivo, pedimos sua rejeição .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Pediria ao
nobre Deputado Ulisses Guimarães, que também apresentou requerimento de destaque para a emenda 521 que, como se vê pelo que
já foi exposto pelos nobres colegas, se refere a vários dispositivos,
informasse se o seu pedido é sôbre a inclusão de um § 5. o
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Senhor Presidente, minha intervenção teve por objetivo - precisamente - solicitar
destaque para esta parte. Peço a V. Exa. que considere o destaque
que requeri simultâneamente com o destaque solicitado pelo Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com êstes esclarecimentos, e como ninguém pede a palavra, dou-a ao Sub-Relator para se pronunciar sôbre a matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Sr. Presidente, o
assunto, como sabe a Comissão, é discutível, é uma opção. O ViceGovernador em regra deverá ter, apenas, a atribuição de substituir
ou suceder o Governador. Há, porém, os que, como eu, adotam o
princípio, comprovado pela experiência em alguns Estados, de que
é salutar, constitucional..z no sentido de que o Vice-Governador presidirá as Assembléias Legislativas em todos os Estados, que se
atribua ao segundo magistrado do Estado a função de presidir à
Assembléia. A Comissão decidirá, no caso, com a sabedoria de
sempre. Mantenho o meu ponto de vista e, conseqüentemente, o
parecer favorável à emenda Ruy Santos, deixando à Comissão,
como sempre, a última palavra sôbre o assunto. (Muito bem.)
o Sr. Senador Antônio Carlos -Peço a palavra, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, o
parecer emitido sôbre a emenda n.0 521 foi objeto de estudo conjunto do Sub-Relator e do Relator. E eu desejo, então, aduzir
algumas considerações e justificar a decisão adotada quanto ao
acolhimento dessa emenda.
Em face da realidade brasileira, da situação política dos Estados, é de grande conveniência, para a tranqüilidade, para que não
surja, anualmente, crise no Poder Legislativo, e para que o Poder
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Executivo, aí sim, nesta oportunidade, não interfira, e violentamente, no Poder Legislativo, que se adote a regra de dar ao ViceGovernador a função de Presidente da Assembléia. O nobre Senador
Josaphat Marinho surpreendeu-se com a nossa veemência. Mas
esta não é, realmente, uma questão jurídica, é uma questão política, na qual o Relator fêz conscientemente uma opção. Deputado
estadual durante duas legislaturas, tenho acompanhado os episódios que se repetem em quase todos os Estados da Federação na
ocasião em que o legislativo é chamado a escolher o seu dirigente.
Por outro lado, dá-se ao Vice-Governador, que, em quase tôdas
as Constituições, deve residir na Capital do Estado, uma função
que enaltece o cargo, que lhe dá projeção e não o faz apenas detentor de um direito em expectativa. Presidindo a Assembléia, êle terá
uma função política. Êle poderá, sem criar atritos com o Governador, se ficar apenas com aquela expectativa de direito, presidir a
Assembléia, evitando as crises anuais, em quase todos os Estados
da Federação.
Foram êsses argumentos que levaram o Relator a aceitar a
disposição .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação.
O Sr. Senador Aurélio Vianna ---1 Sr. Presidente, requeiro votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Deferido o
pedido de V. Exa. Os Srs. parlamentares que aprovam o parecer
do Sub-Relator, considerando portanto que ao Vice-Governador
deve ser conferida a atribuição de presidir a Assembléia Legislativa, votarão SIM; os que forem pela rejeição da emenda votarão NAO. Faça-se a chamada.
(É realizada a chamada. )

O, SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Foi rejeitada
a emenda, por 16 votos contra 5.
Temos agora requeri:r;nento de destaque do Sr. Deputado Ulisses
Guimarães, para a emenda n.o 781/17, ao art. 13. Propõe-se a
emenda:
"On~e está "respeitados além de outros os princípios
estabelecidos ne.Bta Constituição", redija-se: "respeitactos,
além de outros princípios estabelecidos nesta Constituição,
os seguintes taml.ém nela estatuídos: ''

Com a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
OS~. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Encaminhamento
de votaçao) ~,-Sr. Presidente, ten~o a impressão de que o Senhor
Sub-Relato: Ja consertou essa redaçao. Gostaria de ouvir s. Exa.,
porque, se Isso ocorreu, meu destaque alcançou o seu objetivo.
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Foi aprovada
emenda nesse sentido, que corrige a redação defeituosa do projeto,
nos têrmos propostos pelo nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Retirado o
destaque, porque indevido.
Destaque requerido pelo Sr. Deputado Ulisses Guimarães, para
a emenda n. 0 4'9, que acrescenta um§ 5.o ao art. 13, nestes têrmos:
"À Justiça ,Militar estadual compete processar e julgar
nos crimes militares definidos em lei e nos crimes comuns
de responsabilidade, os integrantes das polícias militares
e as pessoas que lhes são assemelhadas. "

O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Retiro o destaque, Senhor
Presidente .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Deferido o
pedido de retirada do destaque.
Outro requerimento de destaque do Sr. Ulisses Guimarae~
para a emenda n. 0 35, em referência naturalmente ao art. 13.
Manda dar ao § 2. 0 do Art. 13, onde se diz:
''A eleição de governador ·e de vice-governador de Estado far-se-á por sufrágio universal direto e secreto",
outra redação, que o altera substancialmente, implicando a realização de eleição indireta ,
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Acredito que tenha havido um engano .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O que corista
aqui é para a Emenda 35 . A emenda 35 está subscrita, em primeiro
lugar, pelo Sr. Deputado Floriano Rubim.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Solicito a V. Exa. faça
a retificação, porque já apresentei uma emenda global, a de n. 0 781,
com muitas subemendas. Foi, portanto, um lapso quando redigi,
porque o meu objetivo era justamente a 781/35.
Peço a V. Exa. , Sr .. Presidente, faça a correção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Mas, senhor
Deputado Ulisses Guimarães, tenho, nesta particular, uma dificul..
dade que me parece intransponível.
· É que, pelas normas, os requerimentos de destaque devem ser
feitos antes de iniciar-se a discussão.
o Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Mas, Sr. Presidente tomo a liberdade de interromper V. Exa. - eu retiro o destaque
porque, quando se encerrou o prazo de apresentação de destaque,
para esta fase, que é _posterior, deu-se direito ao Poder Legislativo
de fazer correções .
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

V. Exa.

será a tendido.

o

Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem V. Exa.
ainda requerimento de destaque para a Emenda n. 0 30. Deve ter

havido engano, porque a proposição é do Senador Guida Mondim, e
diz:
"Art. 13 -_ Os Estados ...
§ 4.o As Polícias Militares instituídas para a manutenção da ordem pública e seg11:rança interna nos Estados,
nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas
como fôrças auxiliares do Exército."
~ste § 4.o do art. 13 deverá fazer parte integrante do Capítulo
VII- Seção VII - das Fôrças Armadas, acrescido de um parágrafo

único, do seguinte teor:
"Parágrafo único: Quando mobilizado a serviço da
União em tempo de guerra externa ou civil o seu pessoal
gozará das mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do
Exército . "

[i!i ·--

\

.\1\

1l.- . .i" " _
__:, _·t

,.i.:.

o Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Neste passo, Sr. Presidente, eu já apelo para a compreensão de V. Exa. Nós adotamos
aqui um procedimento: quando se verifica que há engano evidente,
as retificações têm sido sempre possíveis. Temos sempre concordado aqui em que, mesmo já superada certa fase, as retificações
se façam. No particular eu não estaria apresentando destaque fora
do prazo regimental. É que eu apresentei um destaque defeituoso,
que estou corrigindo. Desejo que, de acôrdo com o procedimento
que estamos adotando aqui, de permitir a correção, seja considerado como destaque para a Emenda 781/30.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Mas, neste
caso, a emenda se refere a que artigo?
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães- Ao art. 20, inciso X.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Então, será
a matéria considerada quando se tratar do art. 20 .
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Temos aqui
um requerimento de destaque do Sr. Deputado Antônio Feliciano
para a emenda 639, números 3 e 4, que manda acrescentar ao artigo
13 os seguintes parágrafos:
''A fiscalização financeira e orçamentária nos Estados
será exercida com o auxílio do Tribunal de Contas local
ou órgão equivalente, observadas, no que couber, as normas estabelecidas na seção 7.a do Capítulo 6.o desta
Constituição.
·
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Na forma em que a lei local regular, o Tribunal de
Contas ou órgão equivalente participará da fiscalização
financeira ou orçamentária dos municípios em que não
houver um ou outro."
São emendas apresentadas pelo Deputado Cunha Bueno e mais

122 Srs. Deputados.

Passa-se ao encaminhamento da votação. Tem a palavra o nobre Deputado Antônio Feliciano.
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO- S:r. Presidente,
estou informado de que existe um destaque para a mesma matéria,
relativamente ao Tribunal de Contas, solicitado pelo Deputado
Djalma Marinho. Nestas condições, preferiria ouvir em primeiro
lugar o Deputado Djalma Marinho para depois oferecer possíveis
considerações sôbre a matéria que fraterniza a nossa ação nesta
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Antes, desejo informar ao Sr. Deputado Ulisses Guimarães que entre os requerimentos de destaque já figura um de S. Exa. com referência à
Emenda n. 0 781/30, relacionada com o Art. 20. De modo que pode
ser considerado como inexistente seu outro requerimento, que foi
tomado apenas por equívoco.
Com a palavra o Deputado Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO (Encaminhamento
de votação) *-Sr. Presidente, as emendas para as quais requeri
destaque são as de números 867 e 868. Ao Art. 13 foi proposta uma
emenda que modifica a redação do dispositivo e que é a seguinte:
"A fiscalização financeira e orçamentária, inclusive a

aplicação de recursos .recebidos da União e atribuídos aos
Municípios, sem prejuízo de outras atribuições além da
prevista nos artigos 69 a 71 desta Carta." (Emenda número 867.)
O Sub-Relator restringiu, a meu ver, as atribuições às do artigo
69 - a seção VII do Capítulo VI, compreende a Fiscalização Financeira e Orçamentária, e vai do art. 69 ao 71- e, assim, os Estados
não disporão do sistema de acompanhamento previsto no artigo 70 .
Também os Tribunais Estaduais não poderão denunciar os abusos
de administração estadual e das respectivas Assembléias Legislativas, como prescreve o § 4.o, do art. 71.
Trata-se de princípio_s que foram deten:~inad<:>s. no capítulo
próprio e que, pelo parecer do Sub-Relator, estao emitidos. E, neste
particular, as Constituições Estaduais não poderão sôbre êles dispor,
porque estão ordenados entre os artigos 69 e 71. Das re~ras estabelecidas nesses dispositivos, só são observadas as contidas num
dispositivo; as demais foram omitidas, a meu ver, no trabalho do
Sub-Relator.
*

Não foi revisto pelo orador.
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O que desejo é que os princípios estabelecidos nas atribuições
do Tribunal de Contas da União sejam respeitados na competência
dos Tribunais de Contas dos Estados.
Se se dá vigência apenas a alguns dêles, com omissão dos demais, acho de boa técnica atribuir ao Estado o direito de também
ajustá-los às suas Constituições.
Daí requerer destaque para a emenda 867, que enquadra melhor
o assunto. E, nesse particular, espero o apoio do Sr. Sub-Relator.
O Sr. Deputado Arruda Câmara -. Sr. Presidente, peço a
palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Primeiro,
darei a palavra ao nobre Deputado Antônio Feliciano. Em seguida,
a V. Exa.
O SR. DEPUTADO ANTóNIO FELICIANO (Encaminhamento
de -votação) * - Sr. Presidente, tive oportunidade de oferecer,
para a consideração da Comissão, destaque relativamente à função,
à organização, dos Tribunais de Contas Estaduais. E sinto-me feliz
em ter propiciado ao eminente Deputado Djalma Marinho a precedência da defesa e da sustentação da matéria, porque a solução
dada por S. Exa., e mesmo a evocação das emendas que precisam
ser acolhidas pela Comissão, tira os Tribunais de Contas dos Estados da situação de verdadeira omissão a que foram relegados na
organização constitucional. Só foi aceita pelo eminente Relatar
a En1enda 852, de autoria do eminente Senador Eurico Rezende,
relativamente à função do Tribunal de Contas da União: O Tribunal de Contas, ex officio ou mediante
provocação do Ministério Público ou das Auditorias Financeiras- e Orçamentárias e demais órgãos Auxiliares, se
verificar a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, reformas e pensões,
deverá:
a) assinar prazo compatível para que o órgão da
administração pública adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei;
b) no caso do não atendimento, sustar a execução
do ato, exceto em relação aos contratos;
.c) na hipótese de contrato, solicitar ao Congresso
~ac1onal que determine a medida prevista na alínea anterior ou outras que julgar necessárias ao resguardo dos
objetos legais.
§ 6. 0 - O Congresso Nacional deliberará sôbre a solicitação de que cogita a alínea c do parágrafo anterior no
prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem pronunciamento do Legislativo, será considerada insubsistente a
impugnação .

"§ 5. 0

* Não foi revisto pelo orador.
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O Presidente da República poderá ordenar a
execução do ato a que se refere a alínea b do parágrafo
5. 0 ad referendum do Congresso Nacional.
§ 8. 0 - O Tribunal de Contas julgará da legalidade
P,as concessões iniciais, de aposentadorias, reformas e
pensões, independendo de sua decisão as melhorias posteriores . "

Está circunscrito o projeto, Sr. Presidente e Srs. Membros da
Comissão, a essa posição do Tribunal de Contas da União. É essencial que se permita, como ponderou o eminente Deputado Djalma
Marinho, a legislação estadual constatando, positivando, verificando, a atuação dos Tribunais dos Estados.
O projeto limita a ação dessas organizações fiscalizadoras da
vida financeira do Estado. Cito um exemplo, para mostrar a necessidade da ampliação da ação fiscalizadora dos Tribunais estaduais. E invoco o exemplo, infelizmente, de seu Estado. Em São
Paulo, hoje, estão transformados em autarquias os seguintes departamentos de serviço público: Departamento de Obras Públicas
do Estado; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado;
Departamento de Aguas e Esgotos do Estado; Departamento de
Energia Elétrica; Hospitais de Clínicas; Imprensa Oficial; Instituto
Butantã e Caixa Econômica Estadual. Estão transformadas em
sociedades de economia mista: as Centrais Elétricas de São Paulo,
que hoje devem ter um capital de um trilhão de cruzeiros; e a
Companhia de Armazéns Gerais; o Banco do Estado de São Paulo;
a VASP e diversas estradas.
Ora, Sr. Presidente, não vamos impedir a ação fiscalizadora
do Tribunal de Contas em quase dois terços do orçamento doEstado, abrangido por essas autarquias e sociedades de economia
mista. Tudo isso, infelizmente, foi organizado no Govêrno passado.
O Tribunal de Contas em São Paulo tem desempenhado trabalho
de alta relevância, na sua ação fiscalizadora direta da vida do
Estado. Não é possível que se retire desta ação fiscalizadora estas
organizações, que representam, hoje, na vida econômica e financeira de São Paulo, quase dois terços do seu orçamento.
Faço esta defesa porque conheço a organização do Tribunal de
Contas do Estado. Aliás essas instituições hoje existem em quase
' e desempenham uma açao de cooperatodos os Estados do Brasil
ção, de colaboração eficientíssima, na fiscalização das unidades federativas do Brasil.
Estou de pleno acôrdo com as ponderações do Deputado Djalma
Marinho e acompanho a sustentação feita por S. Exa. dos seus
destaques, que resolvem perfeitamente o problema obj etivado no
meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Arruda Câmara.
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O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA (Encaminhamento de
votação) *-Sr. Presidente, infelizmente não posso acompanhar
os oradores que me precederam e acho que o P.arecer d~ Relato:,
contrário à medida, deve ser mantido, pelos segumtes motivos. Primeiro, há Estados, e, entre êles, o que tenho a honra de representar,
que não possuem Tribunal de Contas. Até hoje ~enho-nie oposto
à criação dêsses dispendiosos órgãos, que, em muitos Estados, representam apenas fonte de despesas e de empreguismo.
É bPm_ possível que, entre êsses Tribunais estaduais, haja algum
que desempenhe realmente suas funções. Mas os seus Ministros,
em geral, são pessoas das graças dos Governadores, e não adianta
muito aquela aprovação feita por uma Comissão da Secretaria da
Fazenda, ou pela Assembléia .
Mas não quero entrar na apreciação, nem na crítica, dêsses
Tribunais. Entretanto, se há Estados que não possuem êsses Tribunais e que não pretendem criâ-los, não é possível fazer uma
legislação para os Tribunais dos Estados.
Em segundo lugar, ainda há pouco esta Comissão rejeitou a
interferência constitucional fede~al naquilo que se refere às fun.ções
do Vice-Governador, deixando que as assembléias estaduais resolvam como melhor lhes aprouver. A legislação, portanto, sôbre os
Tribunais de Contas estaduais deve ser feita pelas Assembléias
estaduais.
Vârias vêzes foi tentada a criação do Tribunal de Contas em
Pernambuco e em tôdas essas oportunidades me insurgi da tribuna
da C'âmara e pela imprensa contra um órgão que julgo dispendioso,
oneroso, para os Estados pobres e, muitas vêzes, inútil, sem eficiência prática. Mas não quero voltar a êste assunto.
Onde existem os Tribunais de Contas. isso é um direito dos
Estados e das Assembléias . Mas a legislação sôbre os Tribunais de
Contas deve ser feita, mesmo de acôrdo com o art. 13, pelos próprios
Estados. Não é possível que estejamos aqui a interferir na legislação
relativa a Tribunais de Contas estaduais. As autarquias são criadas,
nos Estados, pelas Assembléias. Essas Assembléias que determinem
os prazos, a maneira de fiscalização nessas autarquias ou pelos
Tribunais de Contas ou por outro qualquer órgão. Assim, Sr . Presidente, não havendo Tribunal de Contas em vários Estados pelo menos no meu não existe,- e entendendo que essa legislação
é da competência dos Estados, deve ser entregue as Assembléias
Estaduais, eu me manifesto a favor do parecer do Relator. Acho
9ue ~. Exa ..está. coberto de razão, em que pêse aos sagrados
Interesses regionais dos Estados interessados.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Peço a palavra Senhor Presidente.
'
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem Vossa
Excelência a palavra.
* Não foi revisto pelo orador.

·~-

.........
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* - Sr. Presidente, respeitando o desamor do nobre Deputado Arruda Câmara para com os Tribunais de Contas estaduais,
devo dizer, data venia, a êsse respeito, que S. Exa. se está revelando
um homem de pouca fé. Quero também manifestar-me com restrições aos Tribunais de Contas municipais. Mas não é a matéria
objetivada pelo debate.
Sr. Presidente, entendo que o ponto de vista do Relator merece
ser vitorioso porque o Art. 13 dispõe que

votação)

"Os· Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, respeitados, além de outros, os
princípios estabelecidos nesta Constituição."
O dinheiro, Sr. Presidente, pertence ao Estado e cabe-lhe sôbre
êle dispor, substantiva e adjetivamente, da maneira que lhe
aprouver.
Há uma exceção a êsse respeito: quando ingressar no Estado
dinheiro do Govêrno Federal. Aí então deverâ ocorrer a fiscalização,
embora indireta, uma fiscalização outorgada, da parte do Govêrno
Federal. Mas essa regra e êsse princípio já estão resguardados
aqui no inciso IV do Art. 13 .
O caput do artigo manda respeitar, além de outros, o seguinte
princípio in verbis:
"IV - a elaboração orçamentária e a fiscalização financeira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da
União atribuídos aos municípios".
Então, só há um setor sôbre que o legislador constituinte deve
debruçar a sua interferência, nas soluções estaduais. É quando
houver a presença do dinheiro federal, dos recursos pecuniários
drenados para os municípios e para os estados pela União.
Sr. Presidente, ressalvado, então, o interêsse federal e preservada a certeza da boa, real e certa aplicação do dinheiro da União,
deve-se deixar o conjunto das outras matérias pertinentes à criação
e ao funcionamento, ou à não criação, dos Tribunais de Contas, à
competência egoística do legislador estadual. Assim, com estas rápidas considerações, tenho a honra de perfilhar o parecer do eminente Sub-Relator.
O SR. PRESIDENTE (D·eputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, vou aceitar o parecer do Sub-Relator, embora a dureza com que me tem êle tratado nos ~eus .pedidos
de destaque. E vou fazê-lo, sobretudo, porque verifiquei que a
*

Não foi revisto pelo orador.
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e:tllenda agrava a restrição à autonomia estadual. O projeto já deixa
nl.lm terreno meio equívoco o problema de se saber se os Estados
vão ser obrigados ou não a criar Tribunais de Contas. Diz o projeto:
"Art. 13 -Os Estados se organizam e se regem pelas
constituições e leis que adotarem, respeitados, além de
outros, os princípios estabelecidos nesta Constituição:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
IV - a elaboração orçamentária e a fiscalização fi.nanceira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da
União e atribuídos aos Municípios . "
Ora, no artigo 69, o projeto prescreve que "a fiscalizaºão financeira da União será exercida pelo Congresso Nacional, através
de contrôle externo, e dos sistemas de contrôle interno do Poder
~:xecutivo, instituídos por lei". E no § 1.0 que "o contrôle externo
do Congresso Nacio.tlal será exercido com o auxí~io do Tribunal de
Contas", etc.
Quer dizer, aplicado aos Estados, com a modificação cabível,
mas dentro da imposição do Art. 13, o princípio da elaboração
orçamentária e da fiscalização financeira, terão as unidades federadas de criar, necessàriamente, Tribunais de Contas. Mas, admitamos que, em face dêste texto, ainda possa haver dúvida. E,
no caso, a dúvida é a melhor solução, se outra não houver sido ou
não vier a ser sugerida pelo ilustre Sub-Relator. A emenda, porém,
deixará fora de qualquer dúvida e tornará imperativa a obrigação
do Estado, entre outras coisas, de criar tribunais de contas, pois
está redigido nos seguintes têrmos:
"0 Item 4. 0 , do Art. 13, passa a ter a seguinte redação:
"A fiscalização financeira e orçamentária, inclusive a
aplicação dos recursos recebidos da Uniã,o e atribuídos aos
municípios, sem prejuízo de outras atribuições, além das
previstas nos arts . 69 a 71 desta Carta . "
.
Não se cuida apenas, portanto, de ampliar as atribuições dos
Tribunais de Contas existentes: dá-se uma forma tal ao projeto
que daí s: pode:á concluir _?Use ?oncl~irá seguramente que os Estados serao obr1gados a cr1ar TribunaiS de Contas, e que não me
parece correto se faça numa Constituição federal. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA*- Sr. Presidente
em face das considerações expendidas pelo meu ilustre colega:
venho requerer a V. Exa. que submeta à discussão e à votação
separadamente o destaque para a Emenda n.o 867 e, posteriormente, o destaque para a Emenda. n.o 868.
*

Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Manifêsta-se de acôrdo com o requerimento do Sr. Deputado Adolpho Oliveira o Sub-Relator. Não havendo mais quem peça a palavra, defiro
o pedido formulado pelo Deputado Adolpho Oliveira.
Concedo a palavra ao Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Encaminhamento de
votação) * - Sr. Presidente, a Comissão está suficientemente
esclarecida quanto ao problema. Lamento não ir ao encontro do
ponto de vista daqueles que defendem as teses esposadas pelas
emendas 867 e 868.
Vou apreciá-las separadamente.
Pela 867 se inclui, entre os princípios restritivos à autonomia
dos Estados - portanto, os princípios dentro dos quais se exercerá a autonomia - "a fiscalização financeira e orçamentária, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da União e atribuídos
aos municípios, sem prejuízo de outras atribuições além das pre·
vistas nos artigos 69 a 71 desta Carta".
O primeiro reparo que faço ao dispositivo é que exclui, dentre
~.princípios que os Estados devem obedecer, um dos mais salutares, incluído no projeto, que é o da elaboração orçamentária. Tão
importante quanto a fiscalização financeira ou mais importante,
é a elaboração orçamentária, que como sabemos, representou um
tumulto aqui e sobretudo nos Estados. Portanto, a primeira correção que o parecer faz é a de se manter o projeto na parte em que
impõe aos Estados a elaboração orçamentária. Quer dizer que o
Estado deve elaborar seus orçamentos dentro das normas previstas
na Constituição Federal. E não é possível que nós nos detenhamos
na fiscalização financeira e esqueçamos a elaboração orçamentária.
O primeiro reparo, repito, é êste- o parecer mantém a elaboração
orçamentária.
O segundo reparo é que estaríamos impondo aos Estados a
obrigação de criar um tribunal de contas. Mais do que isso, estaríamos dando aos Tribunais de Contas as atribuições que pertencem ao Supremo Tribunal, isto é, os Tribunais de Contas estariam
livres para organizar seu quadro de pessoal, sua secretaria, seu
regimento, etc., etc. E êsse dispositivo está - para usar um têrmo
comum- acoplado ao da emenda seguinte, que dá aos Ministros
dos Tribunais de Contas dos Estados mais do que o Projeto deu
aos Ministros do Tribunal de Contas da União, vale dizer, direitos,
vantagens, prerrogativas, vencimentos, sem os impedimentos. Então, teríamos Ministros de Tribunal de Contas equiparados aos
Desembargadores . Seri~-rn juízes que ascendem ao último estágio
da carreira sem ter os ânus da magistratura.
É útil ao País e aos Estados que isso aconteça? Dando essa
equiparação, sem os impedimentos, nós serviremos aos Estados?
Não, Srs. Deputados e Senadores.
* Não foi revisto pelo orador.
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Por esta razão, e por estar informado de que há Estados que
não têm Tribunal de Contas, como Acre e Pemambuco, reformulo
o parecer à Emenda 868, para lhe dar parecer contrário. Eu a havia admitido em parte, naquela que diz que a fiscalização financeira
orçamentária caberá às assembléias legislativas com auxílio dos
Tribunais de Contas. Eu não disse que gozariam seus membros
dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e vantagens do desembargador do Tribunal de Justiça. Essa parte eu
não aceitei, admiti que se fizesse a fiscalização financeira pelas
Assembléias com auxílio do Tribunal de Contas. Entretanto, como
há Estados que não têm Tribunal de Contas, eu não quero interferir na sua autonomia, impondo-lhes o dever de criar Tribunais.
Daí a razão por que reformulo o parecer dado à Emenda 868, para
manifestar-me contràriamente a ela.
E mantenho o parecer contra a emenda 867, que estabelece
que os Estados devem observar a elaboração orçamentária, e fiscalização financeira, inclusive quanto aos recursos recebidos da
União e atribuídos aos Municípios, além de outras atribuições, sem
prejuízo do previsto no Art. 69. Vou até o Art. 69, que estabelece
uma regra muito boa. Daí, Sr. Presidente, manter o parecer contra
a emenda 867, e retificar o parecer à emenda 868, para recusá-la.
(Muito bem.)

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Para um esclarecimento,
Sr . Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o Nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Sr. Presidente confesso que, dado meu curto entendimento (não apoiado), não alcancei bem o pensamento do nobre Relator, que é contra a criação
obrigatória de Tribunais de Contas, mas aceita o art. 69 da Constituição, que obriga, que impõe, a criação de Tribunais de Contas.
Então, não entendo muito bem. A não ser que S. Exa. esclareça
seu raciocínio.
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Tem razão o nobre Senador
Aurélio Vianna Ao dar parecer admitindo o texto até o art. 69,
eu estava coerente com o parecer favorável à emenda seguinte que
diz que a fiscalização financeira e orçamentária caberá à ~sem
bléia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. Já que dei
parecer contrário a esta Emenda, restrinjo meu parecer favorável
à Emenda n.o 867 ao trecho que diz:

. "A_ fiscalização fi.nanc~ira e orçamentária, inclusive,
apllcaçao de recursos recebidos da União e atribuídos aos
municípios."
Só até aí, parte que repete o texto do projeto .
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Ah!, então fica no
projeto.
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Fico no projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

Tem a pala-

vra, pela ordem, o nobre Deputado Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO (Questão de ordem)

* - Sr. Presidente, destaco que na discussão da emenda foram
versados argumentos referentes à emenda n.o 868. Estão, por assim
dizer, geminadas para o debate as emendas números 867 e 868.
Quando aduzi ligeiras razões que escudavam as emendas apresentadas, situei-me apenas na emenda n.o 867. E os motivos da recusa
à emenda n. 0 867 são encontrados na emenda n.o 868. Não discuti
esta emenda. Quero que me fique reservado o direito de, na oportunidade, ser por mim debatida. O que estranho, dentro do debate,
é a seguinte circunstância: a União impôs aos Estados normas e
direitos financeiros. A União impingiu aos Estados um tipo de
orçamento. A União ordenou a matéria financeira. E, então, quando é no âmbito de sua competência, a União estabelece o princípio
quanto ao Tribunal de Contas, mas o larga em relação aos Estados.
Não entendo, Sr. Presidente, em que o sentido da fiscalização
possa perder-se ou diluir-se no deferimento ao Tribunal de Contas.
Êste o órgão especializado, criado com essa destinação. Ficar a
fiscalização exclusivamente para as Assembléias, sem a supletiva
atividade do Tribunal de Contas, parece-me um tema estranho: se
a fiscalização financeira, para o seu curso, exige o crivo dos exames,
naturalmente às entidades especializadas devem tais exames ser
confiados, como a União os confiou ao seu Tribunal de Contas.
Quero levar aos Estados onde existem Tribunais de Contas os
mesmos princípios ordenativos catalogados na Constituição para ·o
Tribunal de Contas da_ União.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não há propriamente uma questão de ordem. Há apenas o desejo manifesto
pelo nobre Deputado, de deixar bem explícito seu pensamento relativamente à matéria . Passa-se assim à votação .
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS*- Sr. P:esidente, em
face dos destaques requeridos pelos Deputados Antônio Feliciano
e Djalma Marinho, o Relator Geral sente-se no dever de expor à
Comissão problema que deve ser resolvido neste momento como
preliminar. As emendas que foram destacadas, segundo o meu entendimento, alteram a forma estabelecida no projeto quanto à competência dos Tribunais de Contas dos Estados. Segundo a votação
a que se vai proceder dentro em pouco, vai-se decidir a questão dos
impedimentos dos membros do Tribunal de Contas.
O Sr. Deputado Djalma Marinho - A matéria de impedimento, a meu ver, com permissão do Sr. Presidente e de V. Exa. é
matéria ligada à emenda 868 e não à 867. Esta cuida apenas da
• Não foi revisto pelo orador.
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extensão aos Estados do princípio aplicado ao Tribunal de Contas.
Esta é que é a matfl.ria em debate, exclusivamente.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Mas, nobre Deputado
Djalma Marinho, devo prestar esclarecimentos_ à Comissão, porque
no capítulo do Poder Legislativo existem dispositivos referentes ao
problema. E a Comissão, ao decidir a questão relativa aos Tribunais de Contas dos Estados, deve conhecer o problema relativamente ao Tribunal de Contas da União.
O Relator-Geral está expondo por questão de escrúpulo. Se
porventura eu não tiver apreendido a questão, peço ao nobre SubRelator que me auxilie neste caso.
Algumas emendas dizem respeito à competência do Tribunal
de Contas dos Estados. E, segundo o parecer do Sub-Relator, devem
guardar conformidade com a competência do Tribunal de Contas
da União.
O Sr. Deputado Djalma Marinho - Essa é a 868.
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Permita-me V. Exa. O Projeto silencia quanto aos Tribunais de Contas dos Estados. Apenas
estabelece os princípios dentro dos quais se exercerá a autonomia
dos Estados. Então, diz: "Os Estados se organizam e se regem pelas
Constituições e leis que adotarem, respeitados, além de outros, os
seguintes princípios:
Os mencionados no art. 10, n.o VII;
II - a forma de provimentos dos cargos eletivos;
III - o processo legislativo;
IV - a elaboração orçamentária e a fiscalização financeira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da
União e atribúídos aos Municípios.''
"I -

E isto o que diz o projeto. O que visa a emenda n.o 867 é, em

primeiro lugar, excluir do princípio a elaboração orçamentária, de
modo que os Estados possam fazer seus orçamentos como quiserem;
em segundo lugar, estender aos Estados a obrigatoriedade de criarem também Tribunais de Contas.
A emenda seguinte, repetindo o que está nesta, vai além. Ela
diz que os Ministros do Tribunal de Contas dos Estados terão os
direitos, as vantagens e os vencimentos de desembargador, sem
dizer se têm também .os impedimentos.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Sr. Presidente, eu
prossigo.
De modo que a primeira questão a decidir é se os Estados devem
ou não cumprir os princípios inscritos no projeto, para a elaboração
orçamentária e a fiscalização financeira da União.
Sob êste aspecto o parecer do nobre Sub-Relator é pela manutenção do princípio, e o Relator-Geral concorda com esta manutenção.
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Quanto à emenda n.o 868 ...
O Sr. Deputado Djalma Marinho - Esta não é agora. O Presidente disse que as votações são destacadas.
O Sr. Senador Konder Reis- Peço desculpas ao nobre Deputado Djalma Marinho.
Eu me pronunciarei sôbre a emenda 868 na oportunidade
devida.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente, em
virtude do pronunciamento do nobre Relator sôbre a matéria, importantíssima, sou obrigado a pedir nôvo esclarecimento porque,
na verdade, o inciso IV do art. 13 não obriga os Estados da Federação a elaborarem as suas leis orçamentárias, obedecendo os
Estados aos princípios estabelecidos para a elaboração do orçamento do âmbito federal. Não obriga, absolutamente. E o que estamos
ouvindo repetidamente é que obriga. Os Estados se organizam, se
regem, pelas Constituições e leis que adotarem respeitados, além de
outros, os princípios estabelecidos nesta Constituição para a elaboração orçamentária e fiscalização financeira ...
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Então, obriga.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Então, obriga a criação de Tribunais de Contas. Como é que a fiscalização financeira
pode ser feita sem o auxílio de Tribunais de Contas, que a fazem
a priori, ao passo que as Assembléias Legislativas, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal a fazem a posteriori? Esta é que é
a verdade. Obedecido o princípio, teremos de criar Tribunais de
Contas nos Estados para que a fiscalização financeira seja exercida
na forma como a Constituição Federal estabelece.
Não há a menor dúvida quanto a isto. Apenas o que faltou à
emenda n.o 867, que estabelece as mesmas normas do Tribunal de
Contas da União para os Tribunais de Contas dos Estados, foi a
elaboração orçamentária, que ficou - usemos o têrmo que hoje é
comumente empregado - implicitada quando se diz: "a fiscalização financeira e orçamentária". Não pode haver fiscalização financeira e orçamentária sem orçamento. Mas, a criação dos Tribunais, é evidente, e eu, propositadamente, despertei a atenção,
para ouvir o pronuncian1ento do Sub-Relator e do Relator por
causa dos entendimentos que vêm sendo feitos à base de um desentendimento, de uma certa incompreensão, em uma questão dessa natureza.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Eu me permitiria, para ordenar a votação, dar aos Srs. Membros da Comissão
o meu entendimento sôbre a matéria, salvo sempre melhor juízo.
Quer-me parecer que tôdas essas emendas, cujos destaques foram
requeridos, um dos quais é o do nobre Deputado Antônio Feliciano,
recaem sôbre matéria do art. 13. E, recaindo sôbre matéria do
* Não foi revisto pelo orador.
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artigo 13, o que verificamos é que o art. 13 i~ põe aos Es~a~os, como princípio, a obTigatoriedade da elabora~ao orçamentaria e d~
fiscalizaçê.'J financeira, inclusive da aplicação dos recursos r~ce~l
dos da União e atribuídos aos municípios, sem qualquer referencia
a Tribunal de Contas, o que pode permitir ao Estado proceder à
fiscalização, de acôrdo com a exigência do dispositivo constitucional. por outros órgãos que não o Tribunal de Contas.
Aqui, primeiro, na emenda cujo destaque foi requerid~ pelo
Sr. Deputado Antônio Feliciano, nós encontramos que "a fiscalizacão financeira e orcamentária nos Estados será exercida" donde se conclui, desde logo, que não existe mais obrigatoriedade
de fazer o Estado uma elaboração orçamentária nos têrmos do
disposto no inciso IV, porque o que existe é apenas a obrigação
de haver uma fiscalizacão financeira e orçamentária :n.os Estados
-"com o auxílio do Tribunal de Contas local ou órgão equivalente,
ot;.servadas, no que couber" - deve ser "no que couberem" - "as
normas estabelecidas na Seção VII do Capítulo VI."
De forma que o que se vê é que inova o disposto no inciso IV
do art. 13. Insinua a criação de Tribunais de Contas - não obriga,
mas insinua- e impõe a observância de tôdas as nor1nas estabelecidas na seção VII do Capítulo VI da Constituição. E, depois,
manda que na forma que a lei estabelecer, o Tribunal de Contas
ou órgão equivalente participem da fiscalização financeira e orçamentária.
De modo que êste é um assunto que me parece que tem de ser
resolvido agora, porque recai sôbre o dispositivo do Art. 13. O
modo por que vai ser resolvido será o indicado pelos votos dos
Srs . Membros da Comissão .
De outro lado, a emenda n.o 867 dá uma redação diferente ao
inciso IV do art. 13, matéria que tem de ser votada agora, portanto.
'•A fiscalização financeira e orçamentária"- não fala mais em elaboração - "inclusive a aplicação dos recursos recebidos da União e
atribuídos aos Municípios, sem prejuízo de outras atribuições além
das previstas nos arts. 69 a 71". O que há é uma remissão aos artigos 69 a 71 desta Carta. Mas, logo em seguida, na emenda 868, se
declara de maneira peremptória que "a fiscalização financeira e
orçamentária caberá à Assembléia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de Contas, que terá a competência do art. 108, gozando
os seus membros dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas,
vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de
J'ustiça'' .
De modo que, com essa invocação dos textos das emendas, fica
enten?ido o s~ouinte: o parecer emitido pelo Sr. Sub-Relator, com

o apo10 do Sr. Relator, nos levaria à revisão de tôda esta matéria,
sem. prej_uiz~ na~ente, de provimentos locais pelo processo
~e fiscahz~çao que tivesse de atender ao disposto, não só quanto
a elaboraçao, mas quanto à fiscalização, no item IV do artigo 13.
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Quer dizer, cada Estado seria livre para, pelo órgão que quisesse,
fazer aquilo que obrigatoriamente deve fazer: a elaboração orçamentária e a fiscalização financeira. Não estaríamos, assim, impondo aos Estados determinado processo e, de outra parte, não
estaríamos, também, atribuindo aos membros dos Tribunais de
Contas que obrigatoriamente seriam criados uma situação que os
equiparasse aos Desembargadores, assunto sôbre o qual existe dispositivo expresso na Constituição, porque cria a vitaliciedade, a
inamovibilidade, a irredutibilidade dos vencimentos. De modo que
no meu entendimento, o voto que vou pedir aos Srs. Membros da
Comissão é o seguinte: os que concordarem em que a matéria
fique em aberto para ser decidida pelos Estados, votarão com o
Sr. Relator. Os que entenderem que essa matéria deva ser, desde
logo, tratada na conformidade das disposições decorrentes dessa
emenda, votarão contra o parecer. Nesse sentido, podemos tomar
os votos.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
além dos esclarecimentos prestados por V. Exa., desejava dar
outros ao 11.obre Senador Aurélio Vianna. S. Exa. disse que, estabelecendo o projeto a obrigatoriedade da observância da fiscalização
financeira pelos Estados, necessàriamente, estariam êles obrigados
a criar Tribunais de Contas .
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Ou outro órgão.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Mas o artigo 69,
cuja leitura peço que o nobre Senador ouça, diz que os Estados
são obrigados a observar o princípio de fiscalização financeira.
Diz o artigo 69 :
"A fiscalização financeira e orçamentária da União
será exercida pelo Congresso Nacional, através do contrôle
existente e dos sistemas de contrôle interno do Poder Executivo, instituídos pela lei."
Quer dizer, o princípio a que estarão obrigados os Estados é
êste. A lei estadual vem, ao estabelecer o contrôle interno e externo,
dizer como fazer. Depois é que vem a referência ao Tribunal de
Contas. Se fizéssemos menção do art. 69, aí, então, os Estados
estariam obrigados a fazer o contrôle externo através do Tribunal
de Contas. Mas se não fazendo nenhuma referência ao art. 69,
deixamos apenas os princípios de fiscalização financeira - estão
no caput do artigo - o contrôle interno ou externo, conforme a
lei determina. E não se diz lei federal. Os Estados, portanto, fazem
suas leis e dizem como exercer o contrôle interno ou externo.
Daí a razão por que, Sr. Presidente, meu parecer é contrário
às duas emendas. Aprovar sem menção ao art. 69 é repetir o
projeto. A emenda, aí, repete o projeto. Portanto de nada adianta
aprovar a emenda sem referência ao art. 69, porque estaríamos
•
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aprovando o que já está no projeto. Seria inócuo o parecer favorável. Assim, só pode ser contrário. (Muito bem.)
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * - Sr. Presidente,
tenho a impressão de que tôda a Casa, todos nós, enten~emos ~ue
a Constituição Federal não deve obrigar os ~st~dos a cru::r Tribu~ais de Contas. Esta me parece uma conv;cça_? genera~1zad~ .no
plenário da Comissão. Mas a verdade tambem e que o d1sposi~IVO
do projeto permite a dúvida. Porque, quando esta~el~c~ a obrigatoriedade de atenderem os Estados, entre outros prmcipios, aos da
elaboração orçamentária e fiscal~ação financeira, está evidentemente exigindo a uniformidade de procedimento. E o contrôle
externo do Congresso Nacional se faz pelo Tribunal de Contas. O
legislador do projeto foi até muito seguro quando, depois de "contrôle externo" colocou: "e dos sistemas de contrôle interno do Poder Executivo, instituídos pela lei". Vale dizer, sàmente os sistemas
de contrôle interno do Poder Executivo, e instituídos por lei, criando-se o órgão ou os órgãos que forem julgados necessários.
Quanto ao contrôle do Congresso, não; êle já está prefixado,
delimitado, no § 1.0 do art. 69: "O contrôle externo do Congresso
Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas." De
maneira que, como está, o dispositivo do projeto vai conduzir à
interpretação da obrigatoriedade da criação de Tribunais de Contas
pelos Estados. Não é êste o entendimento dominante neste plenário, não é o que nós queremos, mas é o que poderá ser entendido.
Eu, então, indagaria de V. Exa. e dos ilustres Relator e SubRelator se não havia forma de aceitar as duas emendas, dizendo,
em parágrafo ao art. 13, que a fiscalização financeira prevista no
inciso IV não implica a obrigatoriedade da criação de Tribunal de
Contas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -De minha
parte, devo dar a seguinte resposta: não sendo possível haver subemenda, não poderíamos fazer isso salvo se fôssemos buscar entre
as diversas emendas apresentadas, alguma que contivesse o 'pensamento do nobre Senador Josaphat Marinho.
O que me parece também certo é que, de acôrdo com entendi~ento tra~sparente do plenário, seja pela voz dos que se pronunciaram, seJa pelos ge3tos e manifestações, ninguém estaria querendo, com a aprovaçao desta emenda, trazer como conseqüência
ol?riga~~ria a ~riação dos Tribunais de Contas, de modo que, se o
diSJ?OSit!v~ do It~m }V pode :permi~ir que se venha a dizer que será
obr~gator1a a cr1açao de TribunaiS de Contas, muito mais grave
seria que aproveitássemos dispositivo que desde logo impusesse a
obrigatoriedade dessa criação .
A aceitaçã_o do parecer do Relator ainda permitiria que, nos
debates posteriores, se pudesse encontrar a solução do Senador
Josaphat ~arlliho.
"' Não foi revisto pelo orador.
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antes havia assinalado que, dos males, o menor ainda é o próprio
texto do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os que concordarem com o parecer do Relator queiram conservar-se como se encontram. (Pausa) . Aprovado.
O Sr. Deputado Djalma Marinho - Sr. Presidente, requeiro
votação nominal ~
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Aquêles que
estão de acôrdo com o parecer do Sr. Relator ...
O Sr. Senador Aurélio Vianna- Contra tôdas as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Contra tôdas.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO- V. Exa. me permita. Sr. Presidente, com todo o respeito que V. Exa. me merece,
por todos os títulos - e o Relator também - desde o início dêste
debate requeri providências de V. Exa. para destacar o debate
entre uma e outra emenda. Votar as duas emendas conjuntamente
me parece prejudicial. Esta a minha atitude também com o consentimento de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -V. Exa. deseja que
se explicite a votação, destacando-se as duas emendas. Faremos,
portanto, assim. Por ordem numérica, vamos votar em primeiro
lugar o parecer do Sr. Sub-Relator, que foi apoiado pelo Senhor
Relator, contràriamente, à emenda 867.
O Sr. Deputado Djalma Marinho - Mesmo porque a outra
não foi debatida.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -Vamos começar, para
ser mais exato, como V. Exa. deseja, com a emenda cujo destaque
foi requerido pelo Deputado Antônio Feliciano. Aliás são duas
emendas. A primeira, 639/3, diz o seguinte:
"A fiscalização financeira e orçamentária, nos Estados, será exercida com o auxílio do Tribunal de Contas
local ou órgão equivalente, observadas, no que couberen1
as normas estabelecidas na Seção VII do Capítulo VI da
Constituição .
O Sr. Deputado Antônio Feliciano- Sr. Presidente, requeiro
a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Será feita a
votação nominal. Os Senhores que aprovam o parecer do Sr. SubRelator, apoiado pelo Sr. Relator, queiram responder "sim"; os
que o rejeitam, queiram·, responder "não".
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO * - Senhor Presidente, antes de pronunciar meu voto, desejava que V. Exa. me explicasse o seguinte: o voto negativo, que eu possa dar a esta
emenda, implica no prejuízo da emenda 867?
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) acertado que vamos pô-las em votação, uma a uma.

Não, ficou

(É feita a chamada) .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Aprovado o
parecer do Relator por 19 votos contra 2. Em votação a emenda
639/4:
"Acrescente-se ao art. 13 mais o seguinte parágrafo:
"Na forma que a lei local r~g?lar; o Tri"?un~l de_ Co~
tas ou órgão equivalente, participara da fiscahz~çao financeira e orcamentária dos Municípios em que nao houver um ou outro . "
o ·sr. Deputado Antônio Feliciano - Sr. Presidente, retiro o
o pedido de destaque. ·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Foi retirado
o destaque.
Passamos agora à votação da Emenda n. 0 867, que substitui o
item IV do Art. 13 pelo seguinte:
"A fiscalização financeira e orçamentária, inclusive a
aplicação dos recursos recebidos da União e atribuídos aos
municípios, sem prejuízo de outras. atribuições além das
previstas nos artigos 69 a 71 desta Carta . "
É também contrário o parecer do Relator. Os Srs. Congressistas que votam com o Relator responderão "sim"; os que votam
contra re~ponderão ''não'' .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Aprovado
o parecer do Sr. Relator por 15 votos contra 6.
Passamos agora à votação do último item, que é o seguinte:
"Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ 5.o A fiscalização financeira e orçamentária caberá à Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de
Contas, que terá a competência do Art. 108, gozando seus
membros dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas,
vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça . "
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIANO (Questão de ordem) * - Sr. Presidente, o nobre Sub-Relator, ao .impugnar essa
proposição, fêz referência à inexistência, no preceito, dos impedimentos que afetam os cargos com os quais os Ministros dos Tribunais são equiparados.
Eu desejaria de S. Exa. a seguinte explicação: se foi aprovada aqui alguma proposição de autoria do eminente Senador
Wilson Gonçalves, dando várias permissões aos Ministros dos Tribunais de Contas, o que vale dizer, limitando as restrições a êsses
mesmos Ministros.
•
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-393. O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Por enquanto a matéria não foi apreciada.
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Trata-se de emenda de
minha autoria, que teve parecer favorável do Sub-Relator nobre
Senador Vasconcelos Tôrres, e que se refere exclusivam~nte ao
Tribunal de Co~.tas da União. Quando trata de impedimento,
ressalva determinados cargos ligados à administração pública, sem
se referir aos impedimentos gerais da magistratura. A emenda não
visa, de modo algum, tratar dos Tribunais de Contas dos Estados.
É a respeito do Tribunal de Contas da TJnião, cuja matéria não
está em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A informação dada pelo Senador Wilson Gonçalves parece satisfazer plenamente ao Deputado Antônio Feliciano.
Tem a palavra o nobre Deputado Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO*- Sr. Presidente,
requeri destaque desta emenda, admitindo o seguinte: o Art. 13,
n. 0 V, o Art. 94 e o Art. 104 se completam no sentido de proibir
ao Estado as equiparações. Desde o instante em que não se disponha, na Constituição, de meios de cercar os Ministros do Tribunal
de Contas de garantias, não está aberta ao Estado a possibilidade
de fazê-lo, porque está proibido pelo texto constitucional.
Então, entendo que o Ministro, que fiscaliza tôda a máquina
administrativa do Estado, todo o sistema financeiro de unidades
da Federação, deva estar coberto de certas garantias e prerrogativas, porque, de acôrdo com a lição de Ruy, pode não se igualar
ao Magistrado, mas ficará com a categoria.
Como poderá julgar a conta, por exemplo, do Governador do
Estado do Espírito Santo, se o membro do Tribunal de Contas, em
certo ano, tem seu vencimento vinculado ao vencimento do desembargador; no curso do mesmo exercício não é mais ao do desembargador, é ao do juiz; e' no fim do ano nem ao do desembargador,
nem ao do juiz? Se não se der ao Tribunal de Contas ou a outrd
órgão de fiscalização financeira certas garantias para que seus
membros possam, presumidamente, exercer sua missão, estarão êles
sujeitos inevitàvelmente às pressões políticas.
Fói, pela voz de Ruy Barbosa, que se discutiu pela primeira vez
o sentido da indicação da igualdade ao Magistrado e da garantia
de Magistrado a determinados funcionários públicos. Entendo que,
mais uma vez, o exemplo deve ser recolhido para orientar a interpretação dentro dêste assunto.
Se ao Estado não compete estabelecer prerrogativas, se não
pode dar as garantias, fica o Ministro sujeito ao teta comum do
funcionário público, simplesmente, e ao domínio do Executivo.
Quero cercar êsses Magistrados de garantias para que, pelos
exemplos de probidade que possam dar, no zêlo e cuidado com os
•
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negócios financeiros à sua autoridade distribuídos para decisão, não
fiquem à mercê de certas pressões regionais, que todos nós, políticos
brasileiros, conhecemos.
Termino minha ligeira intervenção para declarar que entendo,
mais do que nunca, que estas garantias devem ser preservadas e
situadas, de sorte que, no exercício desta missão, o Ministro, que
fiscaliza o Govêrno do Estado, não tenha de ricochete do Govêrno
a possibilidade de redução de seus vencimentos.
o Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Peço ao nobre Deputado que considere que a discussão já foi encerrada.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES*- Sr. Presidente, permita-me fazer uma declaração de voto Estou votando de
acôrdo com o pensamento do nobre Deputado.
Não vou repetir a justificativa. Mas, no que diz respeito ao meu
Estado, o Piauí, lá- existe o Tribunal de Contas. Os membros daquela Côrte têm todos êsses direitos assegurados. Assim, vou aceitar essa emenda apenas para impedir que, amanhã, venha algum
govêrno tirar êsses direitos e essas garantias. O Tribunal de Contas
tem, no Piauí, em todos os seus governos, colaborado com eficiência e muitas vêzes chamado à ordem aquêles que se afastam da
boa aplicação dos dinheiros públicos. Se queremos votar uma Constituição, como transparece, objetivando o combate à corrupção e à
subversão, devemos dar êsses direitos ou manter essas garantias.
(Muito bem.)'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
farei uma breve declaração em homenagem ao nobre Deputado
Djalma Marinho. O 'princípio que estamos defendendo é o de
deixar aos Estados a forma como fazer a fiscalização financeira.
:E, se as Constituições Estaduais não dispuserem sôbre o assunto
é livre a êstes ou à lei estadual dar aos Ministros do Tribunal d~
Contas, não equiparação aos desembargadores, mas o status as
mesmas condições . Determina-se que não se diga que êles fi~am
equi:par!l~os, mas nada impede que o Estado o faça por lei. É êste
o pr1nc1p1o que estamos defendendo - o princípio da autonomia
estadual, de dar aos Estados a prerrogativa de legislar sôbre a
matéria. (Muito bem~)
·
O,SR. P~ESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Vai-se pro..
cede~ _a votaçao. Faça-se a chamada. SIM aprova o parecer; NÃO
o reJeita.
(É feita a chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Votaram 15
com o Relator, 6 contra. Está aprovado o parecer.
Suspendo a sessão e convoco outra para as 16 horas de hoje.
* Não foi revisto
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) quorum declaro abertos os trabalhos.

Havendo

A Ata da sessão anterior não pôde ser lavrada. Será lida
oportunamente.
Não há expediente.
Prosseguiremos nas votações, que deverão ser devidamente
encaminhadas, de cada uma das emendas destacadas. Já foram
apreciados os requerimentos de destaque entregues oportunamente, até o art. 13. Vamos, agora, iniciar o encaminhamento de
votação das emendas cujos destaques foram pedidos, a partir do
art. 14.
O primeiro que tenho em mãos é um requerimento do Deputado Ulisses Guimarães para a Emenda n.o 781/20, que recai sôbre
o parágrafo 2. 0 do art. 14. Há um pedido de destaque do Sr.
Senador Josaphat Marinho para a Emenda n.o 454, que consiste
em substituição da expressão ''lei federal'' por ''lei complementar.''
São duas emendas que, parece-me, tratam do mesmo assunto.
Inclusive, podemos em conjunto promover o encaminhamento de
votação.
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Encaminhamento
de votação) * - Sr. Presidente, tenho-me preocupado bastante
com a necessidade de fixação dêsse processo de instabilidade,
dessas modificações político-administrativas dos Estados, vale
dizer, a criação de municípios. A todo momento surgiam propostas
nesse sentido criando. dificuldades que me dispenso de agora
salientar. Mas, como essa alteração vai ser estabelecida em lei,
- há até uma proposta de lei complementar - dada a importância do assunto, retiro a minha Emenda. A lei poderá resolver
êsses problemas todos, na ocasião oportuna.
Eu só pediria que se tirasse êsse mínimo. Não há razão para
a preocupação com o mínimo de renda e de população. Há também a questão da distância. ·Há os municipios próximos à fronteira, que são criados em razão da soberania, e em que não
funcionam outros critérios. Portanto êsse mínimo não tem sentido,
na linguagem constitucional. Seria emenda de redação. Em todo
caso, fica consignada a minha observação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A observação de V. Exa. será convenientemente registrada, para que o
Sub-Relator a considere, por ocasião da redação.
Teremos, portanto, de cuidar do encaminhamento de votação
tão-somente da emenda do Sr. Senador Josaphat Marinho, que
substitui a expressão "lei federal" pela "lei complementar." Se
nenhum dos Srs. membros da Comissão pedir a palavra, consultarei o Sr. Sub-Relator sôbre se aceita a substituição sugerida.
•
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O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO Aceito. Opino
favoràvelmente à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Em face do
parecer favorável, submeto a votos o req~eri~ento de destaque,
implicando a aprovação do parecer . a_aceitaçao do destaqu~ requerido. Os Srs. membros da Com1ssao que aprovam, q:ue1ram
permanecer como estão. (Pausa. )
Está aprovada a emenda do Senador Josaphat Marinho.
Passo já agora ao destaque requerido pelo Sr. Deputado Antônio Feliciano, quanto à Emenda, número 636, relativa aos artigos 14 e 15, que manda acrescentar entre os dois artigos o seguinte
dispositivo:
"A instalação de novos municipios criados por leis
estaduais dar-se-á no dia 1. 0 de janeiro, data em que

tomarão posse os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
previamente eleitos para exercício dos respectivos mandatos."
Em relação ao artigo 15, temos um requerimento de destaque
do Senador Aurélio Vianna. Mas, pelo que se viu da emenda do
Sr. Deputado Cunha Bueno, o destaque requerido é para intercalação de um dispositivo nôvo.
Submeto à votação apenas o requerimento do Deputado
Antônio Feliciano.
Como não há quem queira usar da palavra, peço que sôbre o
assunto se manifeste o Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
não tenho razões para modificar o parecer inicial contrário à
emenda; m~smo porque foi aceita outra, de iniciativa do nobre
Deputado Rondon Pacheco, que assegura a autonomia dos municípios dentro do princípio de eleição direta para prefeitos e vereadores, realizada dois anos antes da eleição para governador. Se
agora, deliberamos que novamente os municípios serão instalados
a primeiro de janeiro, estaremos criando dificuldades outras para
os municípios. Daí a razão de me manifestar contra a emenda
Cunha Bueno. (Muito bem.)
. O S~. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Srs.
Congressistas que aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator queiram
ficar sentados . (Pausa. )
'
Está aprovado.
Foi rejeitado o destaque.
Passa-se à votação do Requerimento do nobre Senador Aurélio
Vianna, relativo ao Art. 15. Pede destaque para a Emenda n.o l/26
a saber:
'
•

.'---
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"Retire-se do parágrafo primeiro, do Art. 15:
"que poderão ser nomeados com prévia aprovação."
Tem a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna, para encaminhar a votação.
O SR. SENADOR AURÉLIO· VIANNA (Encaminhamento de
Votação) * - Sr. Presidente, a única alteração que fizemos é
sôbre a obrigatoriedade de serem nomeados pelo Governador, com
prévia aprovação da Assembléia Legislativa. Então, substituímos
a expressão "serão nomeados" por "poderão ser nomeados. "
Dá-se, portanto, a faculdade de nomear ou não. É esta a
alteração. (Muito bem.)
·
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Senador.
O SR. SENADOR EURICO RESENDE * - Sr. Presidente,
serei rápido, mesmo porque estamos andando muito devagar.
A emenda Aurélio Vianna, se aprovada, irá colocar em caráter
optativo a nomeação do prefeito das Capitais e demais comunidades
municipais contidas na exceção.
Sr. Presidente, creio que a supressão da eleição nas Capitais
foi uma medida sábia, do melhor interêsse público, porque, sendo
as Capitais sedes de governos estaduais, o seu processo político,
se estiver em regime de conflitação com o govêrno estadual, poderá
resultar em fator de perturbação. De modo que a regra deve ser
imperativa e não facultativa. Se prevalecer apenas a faculdade
de nomear e, se o Governador não desejar usar essa atribuição,
teremos eleição para prefeito da Capital. Iríamos, então, dar ao
Governador do Estado a faculdade - a êle e não à Justiça Eleitoral - de determinar ou não a realização de eleição. Por êsse
fundamento, creio que o ponto de vista do Sr. Sub-Relator,
perfilhado pelo Sr. Relator, merece ser vitorioso nesta Comissão.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se ninguém mais pedir a palavra, vou concedê-la ao Sr. Sub-Relator
Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
mantenho o parecer contrário à emenda; quer dizer, prefiro a
fórmula imperativa à facultativa. O princípio ou é estabelecido
em têrmos categóricos ou não. Se assim não fizermos, dentro de
pouco tempo teremos nôvo projeto, que não será inconstitucional,
mandando realizar eleição nas Capitais dos Estados.
•
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Todos sabemos que, infelizn:ente, salvo ~ar~ssin_:as exceç~es, a
experiência da eleição de prefeito nas Capitais nao te~ sido a
melhor, não tem aprovado. Quase sempre, surgem conflltos entre
o governador e o prefeito.
Considero, portanto, para o bem dos muni~ípios, que se deve
manter a forma imperativa estabelecida no proJeto.
É o meu parecer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Sr. Presidente,
requeiro votação nominal.
O SR. PRESIDENTE· (Deputado Pedro Aleixo) - Será feita
a votação nominal requerida pelo Sr. Senador Aurélio Vianna.
Passa-se à chamada. Os que votarem sim manifestam-se a
favor do parecer do Relator. os que votarem não manifestam-se
pela adoção da emenda, que implica permitir que as Constituições
estaduais possam estabelecer eleições diretas para as prefeituras
das Capitais e dos municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual, assim como para as cidades incorporadas
mediante tombamento do patrimônio histórico e artístico nacional.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer respondam sim
e os que o rejeitam, respondam não.
(Procede-se à chamada para votação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

Votaram

"sim" 11 Congressistas; votaram "não" 7 .
Foi aprovado o parecer do Relator.
Passa-se ao outro destaque, também do nobre Senador Aurélio Vianna, relativo à Emenda, 179/10, para que seja aprovada.
Trata-se do § 2.o do art. 15 do projeto: "Os vereadores não perceberão remuneração."
A emenda, pretende a seguinte redação, que implicaria
mudança s.ztbstancial do projeto: "A lei complementar regulará a
remuneraçao dos vereadores."
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente) peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o Senador Aurélio Vianna, para encaminhar a votação.
, O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente,
ha duas. emendas nesse mesmo sentido: uma, de autoria do nobre
Deputado Nelson Carneiro, e outra, cujo autor não lembro agora.
Veri~icamos, qu~ndo ~o ~estaque dessa emenda, que houve
um -movimento. de si~patia; mclusiye, .o próprio Deputado Paulo
Sarasate, ,em simpatisando com a Ideia, propôs fôsse a emenda
anexada a sua, nos seus princípios mais expressivos. s. Exa.
* Não foi revisto pelo orador.
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admite e advoga a tese de que as Capitais devem ter o direito, e
também os municípios de mais de 100. 000 habitantes, de elegerem
os seus vereadores e os remunerar.
Sabemos das dificuldades de alguns municípios na remuneração dos seus vereadores, mas sabemos que o poder econômico, o
poder financeiro, poderia corromper com muito mais facilidade
aquêles vereadores pobres que tivessem de abandonar o seu trabalho para se dedicarem gratuitamente aos misteres do legislador
municipal; ou, então, os homens pobres dos municípios jamais se
candidatariam, e teríamos, assim, uma Câmara de Vereadores
composta de comerciantes, de industriais, de capitalistas, de indivíduos completamente independentes. Eu não condeno, é claro,
que êstes disputem eleições. Condeno que, por vias de conseqüências, se estabeleça discriminação e se impeça que elementos
categorizados, aquêles homens bons da terra, possam disputar
eleições e exercer, se eleitos, o cargo nobilitante de vereador.
Eu disse, Sr. Presidente, que minha idéia é mais ampla: que
percebam remuneração todos os vereadores, de pequenas ou de
grandes comunas. Admito um limite na percepção dos subsídios,
para evitar abusos. Mas está escrito nos Evangelhos, é princípio
básico do cristianismo paulino que "digno é o trabalhador do seu
salário.'' Quem trabalha deve ser remunerado. É bem verdade
que o velho Mangabeira já dizia: "estamos numa época de escândalos tamanhos, que os princípios do Evangelho estão sendo
trucidados por aquêles que deviam adotá-lo. Quem não trabalha,
que não coma." Estamos numa época em que, quem pouco trabalha muito come, porque pode comer muito; e quem muito
trabalha pouco ou quase nada come.
Sr. Presidente, somos do interior e vamos aprovar pelo menos
esta emenda. A lei complementar vai regular os subsídios dos
vereadores, mas propiciemos a todos êsse direito de disputar êsse
cargo importantíssimo. E não é demais reafirmar: o município
é, realmente, a célula mãe da nacionalidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE * - Sr. Presidente,
há várias emendas relacionadas com o dispositivo do projeto que
estabelece a gratuidade do exercício do mandato de vereador. Eu
mesmo apresentei uma, que recebeu o número 840, cujo texto é
o seguinte:
"Dê-se ao § 2.o, Art. 15, a seguinte redação:
A remuneração dos vereadores será regulada em lei
federal que fixará, proporcionalmente à renda tributária
própria do município, seus índices máximos, tomando-se
por base o exercício financeiro do ano anterior à sua
decretação . "
•
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A emenda, se convertida em texto constitucional, estabelecer!a
a remuneração para todos os vereadores .. Ma~ essa remuneraçao
ficaria conectada, em sistema de proporcionalidade, com a renda
tributária própria do município.
Sr. Presidente, vejo que a minha emenda tem_ um inconveniente: ela fala em lei federal, presumindo-se entao o quorum
simples para sua aprovação, quando o ideal seria o q11:orum, pelo
menos da maioria absoluta, para que o Congresso Nacional, naturalme~te sempre sensível às emoções interioranas, não praticasse
a tos ou gestos meramente assistenciais.
Daí, então, a minha atenção se desl?cou para a e;m~nda
Nelson carneiro, cuja defesa vem sendo feita, nesta 'COmissao e
fora dela, pela pertinácia e pela dedicação do Sr. Senador Vasconcellos Tôrres .
A emenda Nélson Carneiro diz:
"A lei complementar regulará os casos de remune-

ração dos vereadores . ''
Lei complementar que exige, por via de conseqüência, um
fôro privilegiado.
P9demos resolver logo esta matéria, sem penetrar na faixa de
outros destaques.
Sei, e creio que V. Exa. também, que há uma predisposição
quase unânime na Comissão e nos círculos do Congresso, e com
uma aceitação até em têrmos de louvor geral, para o texto proposto pela emenda Nélson Carneiro. Então, pediria a V. Exa.
que, com as suas luzes, recrutasse para a Comissão o recurso regimental, a fim de que a emenda Nelson Carneiro pudesse de logo
ser. examinada por êste órgão técnico. Acredito mesmo, Sr. Presidente, pelos contatos e pelas observações que tenho feito, que
esta emenda concilia perfeitamente as correntes que se formam
em tôrno do problema.
O Sr. Senador Aurélio Vianna - (Muito bem. )
O SR. SENADOR EURICO REZENDE - Assim, esvaziaríamos

de muito neste caso, a pauta dos nossos trabalhos.
Sr. _Presidente, sou pela rejeição das demais· emendas e pela
aprovaçao da emenda do nobre Deputado Nelson Carneiro. (Muito
bem.)

O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Sr. Presidente,
peço a palavra.
· . O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Tem a
palavra o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES * - Sr. Presidente, parece-me que o assunto deveria ter sido debatido na
seguinte orden1. Se me convencessem de que não pagar ao Verea* Não :foi revisto pelo orador.
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dor seria melhor, eu estaria de acôrdo; se me disessem que os vereadores, por não receberem subsídios, poderiam ser mais bem selecionados e melhor desempenhariam suas funções, eu me convenceria. Mas me parece que esta verdade ninguém contestará: não
é o fato de pagar ou deixar de pagar que vai determinar boa
escolha de vereador. O trabalho do vereador, em São Paulo ou em
Santos, muitas vêzes se compara ao do deputado. ~les se reúnem,
mais vêzes; pela manhã, à tarde e à noite. Para não receberem
subsídios, teriam de ser ricos. É fundamental, em matéria de
funcionário, que todos devem ganhar. A concepção do one dollar
1nem hoje não se admite mais.
Se quem recebe quiser doar a sua remuneração a uma instituição de caridade, é outro problema. Mas o trabalho deve ser
remunerado. Restaria o cuidado de evitar abusos, exageros. Se
pudesse escolher, eu me encaminharia para a Emenda concebida
hàbilmente pelo Deputado Oliveira Brito, que já inscreve na
Constituição algumas cautelas bastante prudentes. Além disso,
concordaria, também, em que se deixasse o assunto para ser regulado por lei complementar. Não se deve discutir a questão de
remunerar ou não remunerar, e, sim, que o trabalho deve ser
pago em proporções justas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO*- Sr. Presidente, indagaria
inicialmente a V. Exa. se há alguma emenda supressiva com
pedido de destaque .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Há uma
Emenda supressiva, de autoria do Sr. Deputado Antônio Bresolin,
com mais de 106 assinaturas: "Suprima-se o parágrafo 2. 0 do Item
2 do Art . 25 . "
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Se há uma
Emenda supressiva, ela deve ter precedência na discussão, pois,
caso contrário não haverá cabimento para apreciar a Emenda supressiva.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Estamos
estudando a matéria por ordem cronológica. Está em primeiro
lugar o destaque requerido pelo Sr . Senador Aurélio Vianna . Como
estamos seguindo aquela ordem, nós o pusemos em. aprec~ação.
Mesmo porque verificamos, pelos debates que as man1festaçoes como ocorreu com o Sr. Deputado Ulisses Guimarães - nunca
são a favor de que se faça a supressão, mas, sim, de que se deixe
o assunto para ser regulado em lei suplem~ntar. É o que se ~~
preende das declarações dos Senadores Eurico Rezende e Aurelio
Vianna. Por êste motivo, preferi entrar, desde logo, no debate.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Agradeço a
informação de v. Exa. No final de minha apreciação, formularei um pedido sôbre a matéria.
"'
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Sr. Presidente, sou, preliminarmente, contra a inclusão na
Constituição Federal de qualquer disposição sôbre essa matéria
se verdade é que, a título de combater excessos, ora dos Estados,
ora dos Municípios, estamos destruindo os princípios de Federação
no Brasil, é certo também que, na prática, estamos instituindo
uma República unitária. Enquanto isso, os possíveis excessos que
já temos praticado, e outros que vamos praticar, em nome dêsses
princípios, não têm a correção devida.
A tese de que o mandato de vereador é tradicionalmente
gratuita, é superada; é uma tese da época da nobreza, da época
das oligarquias, da época do Estado individualista liberal, em que
as Câmaras municipais pràticamente não tinham o que fazer, nem
legislar. Hoje, a maioria das Câmaras municipais tem o que fazer,
o que legislar. Há um processo de desenvolvimento dêste. País, a
tal ponto que autores de renome já sustentam que não somos um
país subdesenvolvido. Nem pode ser considerado um país subdesenvolvido o nosso, que tem a PETROBRÃS, a ELETRO·BRÃS
e outros instrumentos de desenvolvimento econômico-social. A par
disso, há, em vários centros do País, um processo de evolução
econômica, social e política, determinantes de intensa atividade
nas câmaras municipais. Estamos, então, nos deixando empolgar
por uma tese passadista, quando o que nos cabe é criar um meio de
educação política, para evitar que Estados e Municípios perseverem em abusos e excessos já praticados. Então eu, em princípio,
opinaria pela supressão do dispositivo concernente à remuneração
de vereadores. Nesta conformidade, pediria a V. Exa., Sr. Presidente, que considerasse as duas emendas simultâneamente e, na
votação, desse precedência à emenda supressiva do texto. :Se,
porventura, a maioria da Comissão opinar p2la regra de disciplina, na forma do parecer do Relator, então, reservo-me para
votar no sentido daquela emenda que seja mais flexível, isto é,
que menos interfira nos domínios da política legislativa local.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Como
contribuição para a votação, aceito as sugestões apresentadas pelo
Sr. Senador Josaphat Marinho.
Continua sendo objeto de encaminhamento de votação a
matéria.
Tem a palavra o nobre Deputado Tabosa de Alm~ida.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA * -Sr. Presidente, folgo em constatar que o adiamento que solicitei, ontem,·
por ocasião da discussão dessa matéria, deferido pelo Presidente
em exercício da Comissão, o nobre Senador Eurico Rezende, produziu os seus efeitos salutares. Depois de vários entendimentos,
creio que se verificou uma transação legislativa para adotar uma
fórmula substitutiva daquela constante do parágrafo 2.o do art. 15
do Projeto do Govêrno. A fórmula encontrada, pelo que me foi dado
•
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saber, consiste na adoção de uma emenda composta de partes de
outras emendas, para que a matéria seja, afinal, regulada por uma
lei complementar da Constituição, estabelecendo-se, entretanto, o
mínimo de habitantes em cada município, para que os vereadores
façam jus a alguma remuneração.
Em face da situação em que nos encontrávamos ontem para
analisar, discutir e votar esta matéria, tão polêmica e tão controvertida, creio que a fórmula a ser encontrada pelo nobre Sub-Relator e pela Comissão é a que mais condiz com o pensamento quase
generalizado do Congresso.
Sr. Presidente, desta maneira, quero congratular-me com o
então Presidente em exercício, o nobre Senador Eurico Rezende, por
haver deferido o meu pedido de adiamento para o exame desta
matéria no dia de hoje. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * - Sr. Presidente,
procurarei ser breve.
Invoco uma longa experiência anterior, que se traduz no
exercício, em repetidos mandatos, de deputado à Assembléia Legislativa fluminense e ao próprio exercício da vereança, durante
quatro anos, representante municipal que fui à Câmara Municipal
de Petrópolis. Sou daqueles que advogam a remuneração do mandato municipal. Não vou repetir conceitos já aqui enunciados;
mas me permito apenas tecer alguns comentários, que me parecem
da maior oportunidade.
Primeiramente, creio que a melhor solução seria deixar que a
lei complementar disciplinasse o assunto, não se descendo a :rriinúcias, nem se traçando limites máximos ou mínimos de remuneração, e vou dizer por que.
Se decidíssemos agora, atropeladamente, a solução certamente não seria a melhor. Tenho lido na imprensa que há uma
emenda no sentido de serem remunerados os vereadores das Capitais e dos Municípios com mais de cem mil habitantes. Os
vereadores das Capitais terão direito a subsídios no valor de ·50%
dos subsídios dos Deputados estaduais. Ora, Sr. Presidente, os
Deputados estaduais de quase todo o Brasil vão perceber cêrca de
dois milhões de cruzeiros mensais, ou talvez um pouco mais. Os
vereadores dos Municípios-Capitais, portanto, irão perceber um
milhão de cruzeiros mensais .
Isso vai-se generalizar, ninguém tenha dúvida. Então, o vereador da Capital de São Paulo, por exemplo, vai perceber subsídios
igpais aos dos vereadores da Capital do Piauí, ou da Capital do
Amazonas, municípios pobres, que lutam com seríssimas dificuldades e que vão ter de remunerar de maneira dispendiosíssima a
sua Câmara Municipal.
"'
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Por outro lado, grandes municípios, que não são Capitais,
terão os seus vereadores muitíssimo mal remunerados, para não
falarmos daqueles municípios de grande área territorial, mas de
população difusa, que não alcançam os cem mil habitantes exigidos na solução dita conciliatória.
As despesas do exercício do mandato de vereador existem em
tôda parte, para todos os municípios e não apenas para os de mais
de cem mil habitantes, ou para as Capitais. A despesa pode ser
menor num município mais pobre, mais atrasado, mas nem por
isso deixa de haver necessidade de indenizar o vereador pelas despesas de transporte que tem de fazer para comparecer à sede do
município, quando êle mora num distrito afastado (Muito bem),
ou num interior longínquo, e tem de comparecer às sessões.
Eu seria favorável a que se pagassem as sessões realizadas nos
períodos ordinários das Câmaras municipais.
O Sr. Senador Aurélio Viana - A lei complementar?
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - A lei complementar poderia impedir o abuso nas convocações freqüentes de
sessões extraordinárias para subsídios. De forma que desejei alertar a douta Comissão para estas pequenas circunstâncias, fruto
de uma experiência muito vivida dos problemas do vereador. O
vereador, realmente, merece ser remunerado por todos os títulos,
até porque é o representante mais diretamente ligado às exigências
das comunidades, fiscalizado imediatamente pelos seus eleitores,
e que tem de executar seu trabalho de maneira a cumprir seu
mandato com sacrifícios. Eu veria muita vantagem em se deixar
para a lei complementar a fixação de possíveis limitações.
Quero, desde logo, dizer o porque da minha não aprovação aos
entendimentos firmados: êles irão beneficiar apenas os chamados
vereadores de municípios de cédula única - não os do interior
dos sofridos municípios do inter~or, aquêles que, no exercício do
mandato, necessitam realmente de enfrentar sacrifícios. E o que
se lhes poderia atribuir não seria propriamente remuneração elevada, mas simples indenização pelas despesas que realizam por
bem cumprir seu mandato. Por esta razão, tive s;tté a iniciativa
de· apresentar emenda, que atribui subsídios a todos os vereadores,
apenas nos períodos de funcionamento ordinário das Câmaras,
inclusive para facilitar a opção ao funcionário público eleito vereador. E atribui um percentual sôbre o salário-mínimo, para
vereadores de todos os municípios, com menos de 20 mil e mais
de 500 mil habitantes, e Capitais cujo máximo seria quatro salários-mínimos, ou seja, uns trezentos e tantos mil cruzeiros ou quatrocentos mil cruzeiros para as Capitais, e o mínimo seria 50% do
salário-mínimo para os municípios mais pobres, ou seja, quarenta
ou éinqüenta mil cruzeiros, que, embora tão pouco, serviriam para
indenizar despesas de transporte e eventual alimentação dos vereadores, quando de suas viagens.
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Estas, Sr. Presidente, as razões pelas quais eu, data venia,
não concordo com a forma que tem sido anunciada para uma
solução conciliatória. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, a minha intervenção é para uma questão de
ordem pràpriamente.
.
Na verdade, estamos discutindo, só e só a em.enda que trata
da fixação de subsídios dos vereadores .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Devo dizer
a V. Exa. que esta é a matéria em discussão. Mas, como vê V. Exa.,
na apresentação do problema, cada um dos Srs. membros da
Comissão aborda outros assuntos.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Pergunto, então, se
vai ser posta em votação a matéria tal como está enunciada na
Emenda 130-C - Nélson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Por ocasião
da votação, eu me comprometi publicamente a seguir a orientação que me foi sugerida pelo nobre Senador Josaphat Marinho.
Parece-me que, se não pusermos, desde logo, em votação a emenda
supressiva, em seguida teremos de apreciá-la, depois de ouvido o
parecer do Sr . Relator.
~sse parecer pode, de fato, abranger .outros assuntos além
dêsses da lei complementar. De modo que, no meu entender, permitiríamos manifestação mais exata no voto de cada um com a
seguinte orientação: a fórmula do Senador Josaphat ;Marinhn
seria saber se se suprime ou não do texto da Constituição a referência à remuneração. Se votado e aprovado o dispositivo que
suprime, estariam prejudicadas tôdas as emendas, inclusive os destaques de V. Exa ~; se rejeitado, iríamos, de acôrdo com o parecer
do Sr. Deputado Oliveira Brito, votar pela fórmula anunciada.
Se esta fôsse aceita, as emendas estariam prejudicadas; se não,
passaríamos a votar as outras emendas que deixam para a lei
complementar a questão. É o meu entendimento, mas poderei
mudar, se ocorrer qualquer dificuldade na votação.
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Torres, Sub-Relator.
O SR. SENADOR VASCONCELOS TôRRES *-Sr. Presidente,
o Senador Eurico Rezende reportou-se à verdadeira batalha por
mim travada, no sentido de que fôsse fixado o critério para a remuneração dos vereadores. Nem poderia ser de outro modo, já
que, repetidamente, tanto da tribuna do Senado, quanto da tribuna
*
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da Câmara dos Deputados, sempre desenvolvi a tese de que o
vereador representa o que há de representação - perdoem-me a
repetição - para fixar justamente aquilo que é mais diretamente
ligado ao povo e o primeiro degrau na escala política. É o homem
mais sujeito a pressões de tôda natureza. Quando surgiu a idéia
de se retirar o subsídio do vereador, contra êsse propósito me manifestei ardorosamente. Acho que a sugestão do Senador Josaphat
Marinho, de suprimir o texto, não atende data venia ao objetivo
que temos: de fixar, através da lei complementar, um critério de
remlJ,neração dos edís.
Quero dizer que, tendo sido autor também de duas emendas
a respeito dessa matéria, sôbre elas não manifestarei maior empenho, por entender que a solução apresentada pelo nobre Deputado Nélson Carneiro no sentido de que a lei complementar regule
a matéria, atende, perfeitamente, aos objetivos que todos defendemos, aos princípios que temos em mira. (Muito bem.)
O. SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Chagas Rodrigues.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES * - Sr. Presiden~e, quer-me parecer que êste parágrafo 2.o, do Inciso II, do
Art. 15, referente aos vereadores, diz muite e diz pouco:
"Os veradores não perceberão remuneração."
Ora, Sr. Presidente, se fôsse aprovado o texto, nada impediria
que, amanhã, os vereadores votassem ajuda de custo, representação ou creditas através do prefeito, inclusive para que cada um
tiv.:esse um carro. Então, estaria fàcilmente burlado o texto constitucional. Tanto em Direito Administrativo, como em Direito
Constitucional, o têrmo remuneração tem seu sentido específico.
Assim, estaríamos votando um dispositivo que, na realidade,
não iria produzir seus frutos. Por outro lado, estaríamos votando
um dispositivo que, antes de mais nada, constitui um -atentado à
bo~. técnica constitucional, principalmente em países que adotam
o -sistema federativo.
O vereador, normalmente, vai a deputado estadual e, às vêzes,
a deputado federal. Assim é que temos, honrando esta Comissão
coJn. a sua inteligência e com a sua experiência, o nobre representante pelo Estado do Rio .
O Sr. Senador Vasconcelos. Tôrres - Permita-me V. Exa. O
própri'O Presidente da Comissão foi vereador em Minas Gerais.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- E o Presidente
desta Comissão chegou à Presidência da Câmara e vai, em breve,
exercer o cargo de Vice-Presidente da República.
Desta forma, não vejo por que retirar a remuneração. A supressão da remuneração poderá afastar das Càmaras - e certamente afastará - muitas vocações de homens públicos e levará
"' Não foi revisto pelo orador.
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i.

as Câmaras a se transformarem realmente em casas de pessoas
que se poderão dar ao luxo de pertencer a uma Câmara de Vereadores para tornarem o seu chá das cinco, quando as sessões forem
à tarde. Então, não vejo conveniência. Ao contrário, só vejo
obstáculos, inconveniência, desvantagens na manutenção do dispositivo.
Sr. Presidente, entendo que, na forma regimental, V. Exa.
adotará o pedido de preferência para a emenda supressiva. Devemos suprimir, pura e simplesmente, o artigo.
Quero lembrar aos nobres componentes da Comissão que um
dos atos institucionais adotou êsse sistema, mas teve a cautela de
dar uma redação especial. Se não estou equivocado, falou em
remuneração ou quantitativo de qualquer natureza; enfim, usou
linguagem genérica, justamente para impedir o que o texto, como
está redigido, não impedirá. O mais aconselhável é suprimir.
Também não adotou discriminação entre Câmaras das Capitais
e Câmaras que não são das Capitais. Êste País, como já se disse
várias vêzes, não é apenas de dimensões continentais, mas é um
País complexo, onde vemos dentro de uma disparidade enorme,
Estados ricos e pobres, municípios ricos e pobres, municípios que
ainda estão com a sua economia agrícola, e assim por diante.
Ao se adotar êste texto, ignora-se a realidade, ignora-se que
êste País tem municípios e cidades, como São Paulo, e também
pequeninas cidades e municípios menos desenvolvidos.
Êste remendo não me parece aconselhável; distingue, apenas,
os municípios das Capitais. O que devemos fazer é suprimir, pura
e simplesmente, êste infeliz parágrafo 2.0 • Entretanto, se a Comissão entender de modo diverso, então que se remeta à lei federal ordinária a disciplinação desta matéria.
Entendo que o vereador deve ser remunerado; entendo que a
remuneração do vereador deve estar condicionada, ou melhor;!
limitada à receita de cada município, contanto que não ultrapasse o quantum a ser estabelecido. Isto deveria ficar com as
próprias Constituições estaduais. Mas, em último caso, é preferível deixar a matéria para ser regulada em lei ordinária a manter
êste dispositivo que, sob todos os aspectos, se me afigura absurdo.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se não
houver mais quem queira usar da palavra, eu a concedo ao Sr.
Sub-Relator Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
é êste um dos dispositivos objeto de inúmeras emendas, demonstrando, assim, o interêsse que despertou entre os membros do
Congresso Nacional. Apreciando a matéria, achei por bem adotar
parte de três emendas, modificando, assim, o texto do projeto, que
proibia terminantemente recebessem os vereadores remuneração.
*
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Filio-me à corrente daqueles que entendem que, sobretudo nos
grandes municípios, a f~nção de ve;~ança reclama, não _apenas
capacidade, mas dedicaçao no exerc1c1o do manda to. Deixar de
remunerar um vereador é, mais do que um êrro, um desserviço ao
mandato na área municipal. Sobretudo agora, Sr. Presidente,
quando ~s municípios das Capitais passam a ter os prefeitos nomeados pelos governadores, com a aprovação da assemblé-ia legislativa, é indispensável que os vereadores, representantes do povo
tenham remuneração condigna, a fim de poderem, com maior
largueza, exercer o seu mandato.
Estou certo, também, de que os abusos cometidos - e sabemos
que foram muitos - levaram a esta reação: à proibição, em têrmos absolutos, da remuneração de mandato de vereador. Esses
abusos podem repetir-se. Daí por que acolhi emendas que estabeleciam certas cautelas: a primeira delas fixava, para os vereadores das Capitais, um subsídio nunca superior à metade do
subsídio dos deputados estaduais, calculado pela parte fixa; a
outra limitação era a de estender a medida apenas aos municípios
de mais de 200.000 habitantes. Nesse sentido, dei acolhida a três
emendas, aproveitando parte de cada uma, já que não podia inovar. Então, nas Capitais e· nas cidades de população igual ou
superior a 200. 000 habitantes, a vereança seria remunerada com
subsídio igual à metade dos subsídios dos deputados estaduais.
Confesso à Comissão que tive simpatia por uma emenda·'· do
nobre Deputado Adolpho Oliveira, que estabelecia quantitativos
menores para todos os municípios, tanto das Capitais quanto do
interior. Achei, porém, que, dada a polémica que a apreciação do
problema certamente suscitaria, deveria adotar medida conciliatória, já que a maioria das emendas era pela fixação de um
subsídio.
B:ste foi o meu pensamento. Pelo debate aqui ocorrido verifico
a tendência da Comissão no sentido de deixar a. matéria à lei
complementar não obstante haja quem sustente, como o Sr. Senador Josaphat Marinho, que se deve, pura e simplesmente, suprimir o dispositivo que estabelece a não remuneração, em atenção
à autonomia municipal. Não me filio a essa corrente. Acho que
a autonomia dos municípios deve ser aquela que corresponda à
melhor solução, já que a autonomia ampla nessa matéria deu
maus resultados. Filio-me, portanto, à tendência, que acredito
generalizada, de deixar a Comissão a matéria à decisão, à disciplina da lei complementar, com duas limitações: a primeira, a de
circunscrever-se a admissão da remuneração aos vereadores das
Capitais; e aí eu teria de admi~ir, como admito, parte da emenda
n. 0 521; ao referir-se às Capitais; e a segunda, a de levar a medida
até as cidades de mais de cem mil habitantes, numa coerência
assim de princípios já vigorantes na lei eleitoral, que exige que
Estados e Municípios estabeleçam a sede oficial para a eleição dos
municípios com a população acima de cem mil habitantes.
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Então, Sr. Presidente, permito-me retificar o meu parecer
para manifestar-me favorável à Emenda n.o 130/6, do Deputado
Nélson Carneiro, e a parte da Emenda 521-M, da qual retiro, para
incluir no texto, a expressão "nas Capitais." Finalmente, sou
favorável à emenda de iniciativa do nobre Deputado Adolpho Oliveira, de n. 0 804, item D, Inciso D, que diz " ... municípios de mais
de 100. 000 habitantes".
Assim, Sr. Presidente, com expressões de três emendas, dos
Deputados Nélson Carneiro, Ruy Santos e Adolpho Oliveira, eu
comporia o seguinte texto:
"A lei complementar regulará os casos de remuneração dos vereadores nas Capitais dos Estados e nos
municípios de mais de 100. 000 habitantes."
Êste o meu parecer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Passamos à
votação, que será ordenada de acôrdo com o critério já anunciado.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Sr. Relator, Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Inicialmente, Sr.·
Presidente, desejo requerer a V. Exa. que as Emendas de ns. 82 .1,
521-M e 365, objeto de pareceres divergentes do Sub-Relator e do
Relator, sejam, em face dos requerimentos de destaques, consideradas nesta oportunidade.
Essas Emendas, de ns. 82 .1, 521-M e 365, de acôrdo com a
decisão de V. Exa., estariam automàticamente destacadas, pois
receberam pareceres divergentes. Constudo, há pedidos de destaques para outras emendas que versam sôbre o mesmo assunto. Em
face também do parecer do Sub-Relator, requeiro a V. Exa. que
essas emendas sejam consideradas neste momento.
Sr. Presidente, não desejo alongar-me nas considerações que
vou expender apenas para fixar uma posição. Ouvi atentamente
os Srs. representantes que defenderam a remuneração para os
vereadores. É do conhecimento da Comissão que o parecer do
Sub-Relator resulta de entendimento havido ·nesta oportunidade
com o Sub-Relator Geral, e tendo em vista o sentido de equipe que
quero dar ao meu trabalho, impugnar a solução encontrada, segundo me parece, pelas lideranças e pela maioria desta Comissão. Em
outra oportunidade, se ela me fôr oferecida, defenderei o ponto de
vista exposto no meu parecer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vamos
passar à votação.
Parece-me que, de acôrdo com o anunciado, poaemos tomar
os votos da seguinte maneira: os Srs. Deputados que, atentos às
* Não foi revisto pelo orador.
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razões oferecidas pelo Sr. Senador Josaphat Marinho, considerarem
se deva suprimir do texto constitucional a questão de remuneração
dos vereadores, votarão "não", e, nesse sentido, o seu voto será
compreendido como contrário ao parecer do Sr. Relator. Os que
considerarem que podem aprovar o parecer do Sr. Relator, votarão "sim". Na hipótese de ser o número negativo superior ao
n úm.ero afirma tivo, passaremos a considerar outras emendas . Se,
no entanto, lograr o parecer do Sr. Sub-Relator o apoiamento da
maioria dos votantes, já estará a matéria decidida e, assim ficará
prejudicada tôda a matéria concernente à questão de remuneração
dos vereadores .
Prossigamos nos trabalhos. Creio que, por ser mais fácil, se
pode fazer votação nominal.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Questão de ordem) * Sr. Presidente, verifica-se que há três exigências na Comissão:
uma, pela rejeição pura e simples do art. 15 § 2.o, II, do projeto;
outra pela emenda pura .e simples da Emenda Nélson Carneiro, que
estabelece, todos conhecem, que a lei complementar regulará os
subsídios dos vereadores em todo o país; e uma terceira fruto de
sugestões mais propriamente de que de acôrdos, é pela manutenção do parecer do Sub-Relator, referendado pelo Relator.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Já compreendi. Permita-me, já verifiquei que V. Exa. tem tôda razão.
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Então, desde logo declaro o seguinte: os Srs. Congressistas que
votarem "não", estarão votando pela supressão do dispositivo; isto
é, os que estiverem pela vigência da Emenda Nelson Carneiro,
dirão apenas que votam "Nelson Carneiro"; os que estiverem com
o Relator, dirão "sim". Somados os votos "Nelson Carneiro" com
os negativos, se tivermos maioria, em votos do parecer do Relator,
passaremos a considerar as outras emendas. Se, entretanto a
votação dada ao parecer do Sub-Relator constituir maioria em
relação aos votos das outras duas, teremos aprovado o parecer.
Desta maneira, ninguém ficará prejudicado.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO (Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, queria apenas fazer uma ponderação a V. Exa.
a que na forma da minha exposição inicial, se votasse preliminarmente pela supressão.
Mais caindo a supressão, terei de optar por uma das outras
emendas. Se se fizer a votação simultânea, não terei condições de
optar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Vamos
passar à votação da supressão pura e simples.
Os Srs . que votarem pela supressão pura e simples, não poderão votar nenhuma das outras fórmulas apresentadas, quer a
do Sr. Relator, quer a resultante da emenda do Sr. Nelson Carneiro.
* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * -

Sr. Presidente,

V. Exa. porá em votação uma emenda. Se não fôr aprovada,
V. Exa. colocará em votação a outra emenda, que, se fôr aprovada,

prejudicará tôdas as outras. Rejeitadas a primeira emenda e a
emenda complementar, então será pôsto em votação o parecer do
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) A minha
orde1n de votação seria esta. Parece-me que a fórmula do Sr.
Deputado Oliveira Brito poderá ser rejeitada por aquêles que vão
preferir a Emenda Nelson Carneiro. De modo que, na hipótese de
ser mantida a fórmula do Sr. Oliveira Brito, ficarão prejudicadas
a Emenda Nelson Carneiro e tôdas as outras.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA Permita-me Sr.
Presidente. Isso é de grande importância, êste é um dos assuntos
mais palpitantes. Há um grupo partidário da fórmula Nelson
Carneiro. Muito bem. Ora, a emenda Nelson Carneiro não é da
mesma substância da emenda Antônio Bresolin.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A emenda
Antônio Bresolin é supressiva.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - A emenda supressiva
deixa a cada Câmara de Vereadores o critério de decidir sôbre os
subsídios de seus vereadores.
Sou muito francamente claro: inclino-me muito mais pela
emenda Nelson Carneiro que pela supressiva. Mas, verifique
V. Exa.: se eu me abstiver de votar porque prefiro a emenda
Nelson Carneiro, se esta fôr derrotada prevalecerá a emenda supressiva e será considerado aprovado o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não. Submeto a votos o parecer do Relator. Tenho de dar perferência ao
parecer. Derrotado o parecer, apresento a fórmula Nelson Carneiro.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Compreendo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -O voto não
significa a rejeição das emendas supressivas; o voto sim, a aprovação das emendas supressivas .
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- E se a maioria
fôr "sim"?
O SR . PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se fôr "sim",
porei em votação o parecer do Sub-Relator. Se a maioria rejeitar
as emendas supressivas, porei em votação a emenda pugnada na
forma do Relator. Se essa fôr rejeitada, porei em votação a emenda
Nelson Carneiro.
O SR. SEl~ADOR AURÉLIO VIANNA- Perdoe-me V. Exa.,
mas verifique a dificuldade, no meu caso específic? e, creio, no d~
outros. Não sendo aceitas as emendas supress1vas, passa-se a
Emenda Nelson Carneiro.
"'
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O BR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Primeiro
vamos ao Relator.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Muitos de nós, inclusive o que fala, preferem o parecer do Relator às outras emendas
que não as supressivas, bem assim àquela emenda que determina
que a lei complementar fixará os subsídios dos vereadores. Verifique V. Exa.: Primeiro, as supressivas, depois, o parecer do Relator. E ficamos, então, em grande dificuldade para apreciar a emenda Nelson Carnelro.
O SR. PRESIDENTE- (Deputado Pedro Aleixo) -Data venia, a dificuldade decorre, exatamente, da natureza das emendas,
porque, parece, nenhuma delas satisfaz a todos.
Então, temos de adotar o mesmo processo estabelecido nos
Tribunais, se há uma preliminar e não se toma conhecimento do
recurso, evidentemente, o recurso está prejudicado. Os que não
tomam conhecimento estão vencidos, vamos entrar no mérito, isto
é, o parecer do Sub-Relator, que tem preferência. Rejeitado êsse,
passamos à Emenda Nelson Carneiro. Cada um será obrigado
depois a manifestar-se. Se não adotarmos êsse encaminhamento,
não chegaremos a um resultado.
Vamos submeter à· votação as Emendas supressivas. Os que
as rejeitam, dirão não; os que as aprovam, dirão sim.
Passa-se à chamada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)
Diremos,
portanto, que a preliminar foi rejeitada.
Agora, vamos entrar no mérito.
· A solução do mérito pode ser ou a proposta pelo Sub-Relator,
ou qualquer que surja das emendas já do conhecimento da Comissão. Primeiro, apreciaremos, por precedência regimental, a proposta do Sr. Sub-Relator.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Pela ordem, Senhor
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)·- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Questão de ordem) *
Sr. Presidente, pedirei preferência, caso rejeitado o parecer do Relator, para a emenda Nelson Car.neiro.
OS~. ~RESIJ?ENTE (Deputaxio Pedro Aleixo) -Aliás, defiro
a preferenc1a, precisamente porque pelo debate verifiquei que esta
emend~ foi a mais indicada como capaz de resoiver- o problema, por
s:r ~ais a~pla. Votaremos o parecer do Sub-Relator, pela precedencia regimental.
Os Srs. Membros da Comissão que aprovarem o parecer dirão
"sim" ou "com o Relator"; os que o rejeitarem, dirão "não".
"'
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Vai-se proceder à chamada.
(Procede-se à chamada. )

Votaram com o Relator 11 Srs. Congressistas.
Votaram contra 1O Srs . Congressistas .
A matéria está decidida.
Relativamente ainda ao Art. 15, temos também requerimento
de destaque para a Emenda n.o 883/3, do nobre Deputado José
Barbosa:
Redija-se assim a alínea "a", do§ 1.o, do art. 15:
"a) da Assembléia Legislativa os prefeitos dos Municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual, assim como das cidades incorporadas mediante tombamento ao patrimônio histórico e artístico nacional;''
Tem a palavra o nobre Deputado José Barbosa para encaminhar a votação .
'
O SR. DEPUTADO JOSE BARBOSA (Para encaminhar avotação) * - Sr. Presidente, a Emenda que apresentei, e para a
qual solicitei destaque, trata da questão da nomeação, pelos governadores dos Estados, ouvida a Assembléia Legislativa, dos prefeitos
das Capitais. Não se trata de uma inovação na legislação brasileira.
São Paulo, a Capital do Estado bandeirante, está hoje com cêrca
de cinco milhões de habitantes, com um eleitorado que já ultrapassa a casa dos dois milhões. Os conflitos, que na hipótese têm sido
invocados para sustentar a tese de que os prefeitos das Capitais
devem ser nomeados pelos governadores, não têm ocorrido em São
Paulo~ Agora mesmo, na Capital, o ilustre Brigadeiro Faria Lima
vem realizando administração dinâmica e profícua. Não era Sua
Excelência de corrente partidária do Governador Ademar de Barros
e tampouco é do atual Governador, Sr. Laudo Natel. Entretanto,
com ambos o Prefeito de São Paulo mantém as relações mais cordiais e harmônicas, no sentido de que os problemas de interêsse do
Estado e da Capital paulista sejam equacionados e solucionados
de comum acôrdo. De modo que não procede o únicc; argumento
aqui invocado, para explicar - não digo justificar - a tese já
superada da nomeação dos prefeitos das grandes Capitais pelos
governadores .
Recentemente, o Prefeito de São Paulo, visitando a América
Norte
e o Canadá, teve oportunidade de, a êsse propósito, disdo
cutir, por exemplo, com o Prefeito da Capital do Canadá, Montreal.
Todos sabem que o regime do Canadá é o parlamentarista. O
supremo dirigente da Nação é eleito através de .voto indireto. Entretanto, o Prefeito da Capital do Canadá é eleito pelo povo, através
de voto secreto, através de eleições diretas. Em Nova Iorque, ocorre
o mesmo fenômeno, e ninguém desconhece o grande Prefeito que
"'
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Nova Iorque teve e que eu para minha honra, conheci pessoalmente
tendo com êle trocado idéias. Filho de italiano, naturalizado americano, o grande La Guardia foi um dos maiores prefeitos da cidade
de Nova Iorque e sempre viveu harmônicamente com o Governador
daquele Estado americano.
Ora, no caso específico da Capital bandeirante, essa medida
viria marginalizar uma população já superior a cinco milhões de
habitantes, viria marginalizar o eleitorado que já ultrapassa a
casa de dois milhões de eleitores. Então, os eleitores paulistas não
terão mais o direito de escolher o seu prefeito, de escolher o governador da cidade - e homens como Prestes Maia, Faria Lima, Conselheiro Antônio Prado, e tantos outros homens úteis, honraram
a história de S . Paulo, dirigindo a cidade que mais cresce no
mundo. Daí Sr. Presidente, estou certo de contar com a reconsideração do ilustre Sub-Relator, um magistrado, homem de formação
jurídica, e profunda sensibilidade política, como todos reconhecemos o nobre Deputado Oliveira Brito, bem como com a compreensão do ilustre Relator, cuja serenidade e independência todos
admiramos e respeitamos. S. Exa., às vêzes, contraria o parecer
do próprio Sub-Relator em matéria polêmica considerada de alta
relevância, para que o plenário desta Comissão Técnica, com independência, após os debates, num ambiente de compreensão, de
cordialidade e de democracia, possa decidir sôbre êsse problema,
considerando única e exclusivamente os interêsses da coletividade.
Sr. Presidente, estou certo de que, se não conseguir meu objetivo junto aos Relatores, pelo menos a maioria dos membros dessa
Comissão votará com os cinco milhões de paulistas e com os dois
milhões de eleitores de São Paulo e não retirará do povo paulista
êsse direito de escolher o prefeito de sua Capital. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Se ninguém desejar usar a palavra vou dá-la ao Sr. Sub-Relator Deputado Oliveira Brito .
'
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, é
para mim um prazer, mais do que um prazer, um encantamento
ouvir o nobre Deputado José Barbosa. Daí por que sinto grande
pesar ao discordar de S . Exa.
Se estivéssemos legislando especialmente para São Paulo, não
teria dúvida em acolher a sustentação do nobre Deputado José
Barbosa. Acontece, porém, que estamos fazendo uma Constituição
para todo o Brasil, e a experiência colhida nos anos que decorreram
de 46 para cá, sobretudo à proporção que as Capitais foram adquirindo o di_:eito de escol~er -pelo voto direto os seus governantes,
mos~rou nao _se,r essa a formula mais aconselhada, uma vez que os
defeitos e preJUizos causados à população das Capitais já constituem
uma regra. Daí considerar útil ao povo que sejam nomeados pelos
governadores os prefeitos das Capitais e daquelas cidades que dispõem de patrimônio vultoso e de investimento industrial apreciável.
*
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezcnde) - Solicito
a atenção do plenário para nossos trabalhos. Continua com a
palavra o Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Dizia eu Sr. Presidente, que nas Capitais e nos Municípios e nas cidades' balneárias
e em outras onde as obras públicas são, em regra, sobretud'J as
mais m:portantes, custeadas pelo Estado, é natural que haja a
precauçao de abrirmos exceção à autonomia municipal e estabelecermos 3. regra adotada no projeto.
Sou assim, Sr. Presidente, a favor da manutenção do texto
e contrário à emenda do nobre Deputado José Barbosa. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Sôbre a
mesa um destaque análogo ao formulado pelo nobre Deputado José
Barbosa e requerido, também, pelo nobre Deputado Adolpho Oliveira, de que incidem ambos sôbre o mesmo assunto, versando
supressão de uma mesma área. Dêsse modo, dou a palavra ao
nobre Deputado Adolpho Oliveira, para encaminhamento de votação.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento
de votação) *-Sr. Presidente, Srs. membros desta Comissão, sou
autor da Emenda n.o 804-C, que diz:
"Ao Art. 15, § 1.0, alínea a_, suprimam-se as palavras
"das Capitais dos Estados."
Trata-se de restabelecer a autonomia das Capitais. Não n1e
convenci- e acredito que, nesta Comissão ou fora dela, a maioria
não se convencerá- das razões alegadas para retirar a autonomia
das Capitais. Não aceito a tese, Sr. Presidente, porque justamente
nas Capitais se concentra um eleitorado altamente esclarecido e
independente. E porque o eleitorado das Capitais é independente,
irão elas perder a autonomia e passar a ter "gauleiters" nomeados
pelo governador? Não vejo nenhuma razão.
Na própria natureza do regime que adotamos, ou que desejamos adotar, apesar dos percalços, das dificuldades, dos embaraços
que a cada dia vão surgindo, não vejo como consagrar no texto
constitucional a quebra da autonomia das Capitais.
Recordo-me ainda de que, há pouco, no Co?gresso~ apro':amos
emenda constitucional restituindo a autonomia de Sao Luis, do
Maranhão. Foi uma emenda aprovada pràticamente pela unanimidade dos Senadores e Deputados, isto é, pela pela unanimidade
do Congresso Nacional.
Quero pedir aos eminentes companheiros da Comissão q?e
atendem no sentido de que estamos decidindo sôbre a autonomia.
Se não considerarmos que os eleitores das Capitais dos nossos Estados têm maturidade, têm condições de discernimento têm inteligência para eleger seus prefeitos, então devemos aceitar o parecer
*
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do Relator. De concessão em concessão, de cassação em cassação
de autonomia e de direitos, porque pode haver conflitos, pode haver
abusos, terminaremos por acabar com o regime democrático e por
instalar então o abuso maior, que é o regime discricionário, ditatorial.
Sr. Presidente, perdoe-me V. Exa .. e os nobres colegas a veemência com que procuro defender a autonomia, não apenas da
Capital do meu Estado, mas das dos demais. De resto, sou favorável
à autonomia de todos os municípios - com exceções mínimas _,...
daqueles que sejam realmente sede de instalações militares, bases
ou portos considerados de excepcional importância para a defesa
do país ou à segurança nacional, ou por serem estâncias hidrominerais muito bem definidas. Isto, porém, será assunto para o debate daqui a pouco. Voto pela autonomia da Capital do meu Estado
e de todos os Estados do Brasil, porque considero que o eleitorado
dêsses municípios-Capitais está entre os mais esclarecidos dêste
País. Se êsse eleitorado tem condições para eleger deputados estaduais, deputados federais e senadores, por que não tem condições
de eleger o seu prefeito?
Voto, Sr. Presidente, contra o parecer do eminente Sr. Relator.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Consulto
ao Sr. Sub-Relator se a argumentação do Sr. Deputado Adolpho
Oliveira alterou o seu parecer, ou se V. Exa. o mantém integralmente.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - V. Exa. Sr. Presidente,
encerrou a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - A discussão
havia sido encerrada, porque a Presidência não sabia da existência
de pedidos de destaque assemelhados ao do texto formulado. Mas,
no instante em que verificou a existência dêsses destaques, apresenta a qualquer membro da Comissão a oportunidade de falar
antes do Sub-Relator.
Assim, se V. Exa. desejar encaminhar a votação, terá a palavra.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Aguardo, Sr. Presidente,
que o nobre Sub-Relator preste informação. Se, porventura, êle foi
sens~biliza~o pela exposição do nobre Deputado Adolpho Oliveira,
eu so tere1 de congratular-me com S. Exa. por isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eu~rico Rezende) - Tanto melhor para o plenário, pois, V. Exa. irá falar já conhecendo as razões do Sr. Sub-Relator.
Consulto se V. Exa. deseja encaminhar a votação.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Aguardo a informação
que V. Exa. solicitou ao nobre Sr. Sub-Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - No momento em que V. Exa. praticou a sua intervenção surgiu o conflito supressivo.
'
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* - Não vamos perder mais
Se_nhor Presidente. Nao vou repetir as ponderações e, para
mrm, Inteiramente procedentes, argumentacões expostas pelo nobre
Deputado Adolpho Oliveira.
..
O q_:Ie se vai fa.zer, se porventura êsse texto passar, é negar às
populaçoes presumidamente mais preparadas, cultural e pollticamen te, do País, o direi to de escolher os seus dirigentes . V. Exa.
desenvolveu a propósito os argumentos mais adequados. Resta-me
apenas pender~, contràriamente ao que pareceu ao nobre SubRelator, que nao vejo em que a experiência de 46 até os dias
presentes mostre a inconveniência da manutenção de critério de
eleições. N§.o houve fatos graves, não houve dissídios larnentáveis
capazes de justificar a modificação do critério. Além disso, se dissídios podem surgir entre prefeitos eleitos e governadores, conflitos
igualmente poderão ser suscitados entre governadores eleitos e prefeitos nomeados. Não é a origem da escolha que vai determinar
a harmonia ou o conflito. Ao contrário, o que se verifica é que,
à medida em que a educação política se vai aperfeiçoando nessas
grandes cidades, os dois governantes procuram entender-se para
estabeleeer certa unidade. Tivemos a respeito exemplo rtcente,
quando, contra o partido e a orientação política do Sr. Ademar de
Barros, se elegeu em São Paulo, o Brigadeiro Faria Lima. Apenas
eleito, foi cumprimentar o Governador a quem endereçou seu testemunho de cordialidade, sem embargo das divergências políticas
existentes.
Na verdade, a supressão da eleição vem apenas confirmar a
tendência do projeto de substituir a livre manifestação do povo na
escolha dos governantes pelo abominável processo seletivo do Poder
Executivo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Continua
em votação.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES - (Encaminharnento de votação) * - Sr. Presidente, se houvesse coerência no
projeto governamental, os governadores também deviam ser nomeados pelo Presidente da República. Não entendo por que os
prefeitos das Capitais devam ser nomeados pelos governadores e se
recuse ao Presidente da República a nomeação dos governantes.
Isso prova que não há, absolutamente, co~rênc~a ~o :projeto. O
governador, pelo projeto governamental, seria eleito md~etam.ente
através da assembléia legislativa; então, o govêrn.o _dey1a . - e refiro-me aos responsáveis pelo projeto- adotar ele1ça_? Indireta dos
prefeitos pelas câmaras municipais. Diante da reaçao, os responsáveis pelo projeto concordam em adotar a eleição direta para go·
vernador.
Sr. Presidente, fora de qualquer concepção, ou for~ ~e _qualquer idéia básica que presida a elaboração de uma Constituisao, eu
não entendo como se possa aceitar critérios tão diversos e tao chocantes e contraditórios.
. O Sr. Senador !osaphat ~arinho

te~p~,
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Como aceitar a eleição de governadores pelo processo direto e
aceitar a eleição do Presidente da República pelo processo indireto?
E, agora, esta discriminação para a eleição de prefeitos.
Se alguma discriminação devesse ser feita, seria no sentido
de permitir a eleição direta dos prefeitos das Capi~ais e negar o
processo direto da eleição dos prefeitos das outras cidades, porque
nas Capitais estão os centros universitários, está a melhor imprensa estão as estações de rádio e televisão, todo êsse instrumento que
po'de permitir o esclarecimento cada vez maior do eleitorado. Entretanto, o projeto do Govêrno retira do eleitorado o direito de
eleger o prefeito. Por que, em última análise, não admitir a eleição
direta do prefeito, já que não se deseja a eleição direta para o
vereador? Mas não, Sr. Presidente. O que há é a tendência bem
acentuada para que os governadores, dentro em breve, passem a
nomear os prefeitos de tôdas as cidades. Onde quer que o eleitorado
se esclareça, ou esteja em condições de eleger prefeitos que não
pertençam ao partido governamental, surgirá a tendência para
que êles, à semelhança do prefeito da Capital, passem a ser nomeados pelo Governador .
Voto, Sr. Presidente, por questão de princípio. Não entendo
como se possa defender a Democracia e se recusar eleição direta,
soo o pretexto de que nas Capitais estão as sedes dos governos
estaduais. Isso não prevalece nos outros países de regime federativo
idêntico.
Recuso meu voto. Só posso admitir a inclusão do texto por
motivos, não de alta politica, nem de Direito Constitucional, mas
de politicagem dos governadores, que, nesta hora, depois de terem
sido eleitos, quase em todos os Estados por um processo escuso,
querem nomear para as prefeituras deputados que não foram reeleitos, ou premiar assim companheiros que lhes abriram as portas
dos governos para que êles, hoje nas prefeituras, possam amanhã
chegar ao Govêrno do Estado .
Sr. Presidente, só os que têm mêdo do povo, só os que não
acreditam no povo poderão, a meu ver - e respeito aquêles que
por motivos outros pensam de maneira diversa - votar favoràvelmente. Apenas aquêles que querem chegar à presidência da República e à prefeitura das grandes cidades e sabem, de antem·ão,
que jamais terão o aval do povo, poderão adotar êste processo antidemocrático. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O 'SR. ULISSES GUIMARAES * - Sr. Presidente, desejo dizer
rápidas palavras, pelo menos para consignar minha presença neste
plenário em assunto de tal magnitude.
S~. Presidente, qua~do as coisas começam erradas, geram
sucessivamente uma séne de erros. Nada mais prolífero do que
o êrro.
•
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:a:rro número um, enorme êrro: a eleição indireta de governador. O artificialismo, a violência desta providência teria gerado
muitos dos erros consignados no projeto. E o governador, não
eleito diretamente pelo corpo eleitoral, indica o prefeito da Capital,
e a Assembléia, pràticamente o nomeia. Já seria um êrro essa
escolha pelo governador se êle fôsse eleito com responsabilidade
popular, quanto mais em se tratando de um governador. Então,
êle remete o ~orne escolhido à Assembléia.
Mais lógico, se pode haver lógica nisso, seria que fôsse escolhido diretamente pela Câmara dos Vereadores, uma vez que os
vereadores são eleitos diretamente. Pelo menos seria uma tentativa de dar ao legislativo a oportunidade de indicar o nome do
prefeito. Mas, se uma árvore é torta, mesmo deppis de queimada
continua torna. De qualquer forma, mais legitimas são as Câmaras
para escolher êsses prefeitos .
Terminarei repetindo aquilo que aqui se disse: nega-se às Capitais, onde há televisão, rádio, meios de informação, o direito de
escolher seus prefeitos. Há um ilogismo enorme, quando se reconhece a outras comunas êsse direito. Citamos o caso de São Paulo,
onde um prefeito, escolhido pelo voto popular, como lembrou o
Professor Senador Josaphat Marinho, nunca se incompatibilizou
com os governos estaduais e está fazendo excelente administração,
o que demonstra que o eleitorado tem condições para uma boa
escolha.
Eram, Sr. Presidente, as ponderações que desejava fazer a respeito dêsse importante assunto. (Muito bem.)
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente,
acontece que, sob o pretexto de serem evitados conflitos, êstes irão
surgir.
Hâ um caso, no Brasil de hoje, que bem justifica estas minhas
palavras: o do Estado do Rio. Informou-me o nobre Deputado
Adolpho Oliveira que a maioria da Assembléia Legislativa do seu
Estado é do M. D. B., adversária, portanto, do Governador daquele
Estado . Para surtir efeito a nomeação, há necessidade do referendo
da Assembléia Legislativa. E se a maioria dessa Assembléia não
concordar? Vem um nome, é rejeitado; vem um segundo, um terceiro, um quarto. Nesses casos, ou entr~remos no_ reg~me ,de !Jarganha, da corrupção em todos os sentidos, ou entao ficara criado
um impasse: o Governador terá de subordin8:r-s.e à vonta9-e daquela
maioria sua adversária. Não é apenas o direito, ou nao, de um
eleitorado esclarecido no sentido de eleger o prefeito, o seu governante. Citou-se o caso da Capital do Estado de São Paulo. Cito
• Não foi revisto pelo orador.
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eu, agora, outro caso, que justifica a tese de que o prefeito de uma
Capital, eleito embora pela oposição, pode conviver pacificamente
com o governador .
· Sabe-se que a política do Estado de Goiás é explosiva, apaixonante. Foi eleito um oposicionista Prefeito de Goiânia. Dizem que
é o mais jovem prefeito de qualquer município do Brasil. Mais
jovem ou menos jovem, porém, isso não importa; o certo é que
faz oposição ao Govêrno central, faz oposição ao Govêrno estadual
e;·no entanto, faz uma grande administração na Capital do Estado
de Goiás. Repito, êle é oposicionista. Há uma convivência, digamos
- e creio que não ficarei maculado em usar esta terminologia pacüica entre o Prefeito de Goiânia e o Governador do Estado.
Ora, Sr. Pr~sidente, · quanta barganha, quanta negociação,
quanta coação seriam evitadas, se a emenda que pleiteamos fôsse
aprovada, não somente aqui, como no plenário do Congresso Nacional.
Há municípios muito mais importantes do que Cap!tais. No
entanto, não se advoga, quanto a êles, princípios de incompatibilidade, para que seus prefeitos sejam nomeados pelos governadores.
Além de tudo, existe a questão do delfim - o prefeito da Capital
da confiança do Governador. O Governador quer prestigiar, quer
eleger seu sucessor; neste caso, vai indicar um elemento, digamos,
numa linguagem menos elegante,· da oligarquia recém-formada, ou
da sua denominada camarilha política. Isso cria uma discriminação natural; tudo se fará para ajudar o prefeito-delfim, em detrimento de outros municípios.
·
Em síntese votamos pela autonomia das nossas. Capitais, de
tódos os municípios· do Brasil, na certeza de que estaremos concorrendo, não para a desarmonia, não para a existência de conflitos,
mas para harmonia dos municípios do interior desta Nação, cujos
direitos devemos preservar. (Muito bem . ·)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os destaques requeridos estão relacionados com o mesmo assunto dos requerimentos dos Srs. Deputados José Barbosa e Adolpho Oliveira.
As· emendas são iguais .. De .modo que, se não houver mais_ quem
peça a palavra sôbre a matéria, eu a concedo a9 Sr. Sub-Relator,
Deputado Oliveira Brito, para emitir o último parecer.
_ ·. O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Sr. Presidente tenho a acentuar as razões que, aduzi, quando, momentos antes, falei,
sôbre a matéria. Confirmo inteiramente o que aqui sustentei, ·em
que pêse o brilhantismo da argumentação de que se valeram os
no~res peputados ~dolpho Oliveira, Chagas Rodrigues e Ulysses
G:urmaraes e os emmentes Senadores Josaphat Marinho e Aurélio
Vianna.
Realmente, procurou-se aqui colocar a questão em têrmos de
respeito ou não à autonomia municipal, invocando-se a razão . de
ser o eleitorado da Capital, o mais esclarecido e, conseqüentemente,
o que estaria em melhores condições para efetuar a escolha de homens capazes de dirigir seus destinos.
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Repito que, não obstante essa verdade, não obstante ser indiscutível que as grandes cidades são exceções, algumas dessas exceções nem sempre trilharam pelo bom caminho. Todos temos conhecimento de fatos que aqui não precisam ser relembrados, de que
nem sempre as escolhas feitas pelas grandes cidades foram as
mais felizes .
O Sr. Senador Josaphat Marinho -Mas também nem sempre
as nomeações são as mais acertadas.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Ainda mais, Senhor
Presidente, sabeY9- os Srs. Congressistas, membros desta Comissão~
.que a coordenaçao da solução dos problemas administrativos das
Capitais, que dependem da ajuda do poder estadual, nem sempre
foi possível pelas divergências, pela convivên~ia em têrmos, nem
sempre dos mais cordiais, entre prefeitos e governadores. Sabe
ainda a Comissão que o argumento usado pelo nobre Senador
Aurélio Vianna, de que, no Estado do Rio, a Oposição elegeu a
maioria da Assembléia Legislativa, da qual vai depender a nomeação do prefeito de Niterói, vem ao encontro da sabedoria do projeto
e submete à decisão da assembléia legislativa a escolha feita pelo
governador .
Quer isso dizer - e, acredito, acontecerá - que, ao invés de
barganha de transações menos edificantes- porque não considero
que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio seja capaz de negoci&r por motivos subalternos - o fato de o governador, ali, não
ter maioria, levá-lo-á a fazer escolha de um homem que possa realmente, merecendo a confiança do Executivo, receber também o
apoio da Oposição.
Portanto, o argumento dado pelo nobre Senador pela Guanabara, ilustre prof. Aurélio Vianna, veio ao encontro da tese esposada pelo projeto .
Pela Constituição de 46, os prefeitos das Capitais eram nomeados por livre escolha dos respectivos governadores. Hoje, essa escolha está na dependência da aprovação das assembléias legislativas,
como está a escolha de altos funcionários da República na dependência da aprovação do Senado.
Não acredito, portanto, nem mesmo na hipótese - e que tef!l
ocorrido- de não ter o partido que apóia o Presidente da R:publica maioria no Senado da República e depender de transaçao a
indicação de qualquer alto fu?cionár!o, para. t~~ ? apoio d~quela
Casa do Congresso. Não acredito. Ser1a uma IDJUna que fartamos
aos nossos legisladores .
· Assim sendo, mantenho o parecer contrári? .à aprovação ~a
emenda que objetiva suprimir a exigência do proJeto, _da nomeaçao
. dos prefeitos das Capitais dos Estados pelos respectivos governadores. (Muito bem.)
·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vamos passar à votação. os Srs . Congressistas que aprovam o parecer votarão si~•~, e os que o rejeitarem votarão não.

-422O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -

Sr. Presidente, re-

queiro. que a votação seja nominal.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) a chamada nominal.

Será feita

(Procede-se à chamada.)
(Deputado Pedro Aleixo) -Treze a oito.

o SR. PRESIDENTE

Foi mantido o parecer .
Passamos ao destaque requerido pelo Sr. Deputado José Barbosa, para a Emenda n. 0 883/4.
o Sr. Deputado José Barbosa - Sr. Presidente, peço a pa~
lavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Deputado José Barbosa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA * - Ilustre Deputado
Oliveira Brito, V. Exa. me desafiou a encontrar alguma emenda
distribuída a V. Exa. como Sub-Relator, que deixasse de ser considerada. Eu a encontrei. É justamente a Emenda n. 0 883/4, que
não foi apreciada, nem aprovada, nem rejeitada, e nem considerada prejudicada. Essa Emenda manda suprir a alínea B do § 4. 0 ,
art. 15, inciso II: "serão nomeados pelo governador, com prévia
aprovação do Presidente da República, os prefeitos dos municípios
declarados de interêsse da segurança nacional".
Sr. Presidente, o projeto ora em debate armou o Poder Executivo, no que diz respeito à segurança nacional, de um instrumental poderoso. Estabelece, por exemplo, uma norma na Secção
3, que trata da segurança nacional, art. 87, no sentido de que
tôda pessoa, natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em. lei.
Por essa norma, todo cidadão passa a ser um agente da segurança nacional e poderá ser responsabilizaáo por crime político de
omissão, como qualquer cidadão poderá ser responsabilizado por
crime omissivo no Direito Penal, segundo o art. 135 do Código Penal vigente. Ora, essa emenda estabelece que os Municípios do
País considerados de interêsse da segurança nacional devem ter os
seus prefeitos, os seus interventores locais, nomeados pelos Governadores, com prévi~ aprovação do Sr. Presidente da República.
Eu perguntaria ao ilustre Sub-Relator se, porventura, todos
os municípios do Brasil, inclusive os seus distritos, são ou não de
interêsse da segurança nacional. Eu perguntaria, por exemplo se
os Municípios do Rio Grande do Norte, do Amazonas, do Rio Gr'ande do Sul ou de São Paulo são do interêsse da segurança nacional,
(!9nforme estabelece o artigo 87, referido há pouco.
Anda mais, Sr. Presidente: porventura a eleição de um prefeito pelo povo da cidade iria contrariar os interêsses da segurança
nacional'? A êsse respeito, quero evocar aqui as palavras de um
•
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grande brasileiro de Santa Catarina; ex-Ministro do Exterior Laura
Müller, que afirmava que quem nasee no Brasil é brasileiro ou
traidor.
Eu compreendo,. Sr. ,Presi?-ente, que o conceito d~ segurança
nacional, neste sentido, e mais quanto ao aspecto tecnico-administrativo, do que quanto ao aspecto político.
Nenhum Prefeito, mesmo do menor município do Brasil, que
seja obviamente considerado de segurança nacional, se recusará a
colaborar com as autoridades militares, no sentido de armar um
esquema paralelamente ao govêrno do Executivo, eleito pelo povo,
para que sejam tomadas tôdas as medidas no interêsse da segurança nacional. Nem o prefeito, nem o vice-prefeito, tampouco, os
vereadores se recusarão, estou certoJ a colaborar com os órgãos da
segurança nacional, no sentido de que, sem prejuízo da autonomia
do município, sem prejuízo do direito de escolha pelos munícipes
de seus governadores, seja armado, na paz ou na guerra, o esquema,
de segurança nacional. Daí o sentido e o alcance de minha emenda,
para que seja supressa do texto a alínea "B" do § 4.o do Art. 15.
(Muito bem.)

O Sr. Adolpho Oliveira - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa-

lavra, para encaminhar a votação, o nobre Deputado Adolpho
Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Para encaminhar
a votação) * -Sr. Presidente, abono as considerações oportunas
do eminente Deputado José Barbosa. O dispositivo em causa é
daqueles constantes do texto que me levam à conclusão de que,
se não fôr feita correção muito cuidadosa, a nova Constituição será
documento destinado a manter e a estimular a existência permanente de clima de guerra no Brasil. Não a guerra externa, nem
mesmo a desgraça da guerra civil, mas a guerra psicológica permanente, o estado de guerra, enfim.
Vejam V. Exas. o princípio constitucional consagrado na nomeação de prefeitos de cidades-sede de base militar ou pôrto militar, de excepcionalíssima importância para a defesa do País. É
transformado, nesta paupérrima redação, que declara que os municípios de interêsse da segurança nacional, por lei de iniciativa do
Poder Executivo, terão prefeitos nomeados pelo governador.
Pergunto: por que simples interêsse, de segurança nacion~l?
Sob que prisma? E o nobre Deputado Jose Barbosa lembrou mu1to
bem: se todo o cidadão é responsável pela segurança nacional, com
muito mais forte razão, o município, sede de região de segurança.
"Declarado de interêsse da segurança nacional por
lei. .. "
"'
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Será a lei de segurança? Segundo o superconstitucionalista do
ano, Sr. Carlos Medeiros da Silva, a Lei de Segurança vai ser pior
do que a lei de Imprensa. Ou será a Lei Estadual? O projeto não
esclarecB quais as condições preliminares para que se declare de
interêsse da segurança nacional o município.
Se fôr aprovado o projeto como está, por exemplo, todo e qualquer município de fronteira do Brasil será de superinterêsse da
segurança nacional. E qualquer município que tenha um destacamento de soldados- caçadores ou cavalarianos- será de segurança nacional .
o Sr. Deputado Adauto Cardoso - Declarado em lei.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- Que lei? Lei de
Segurança Nacional?
o Sr. Deputado Adauto Cardoso - A lei que V. Exa. vai
elaborar.
O SR. DEPUT.ADO ADOLPHO OLIVEIRA - Onde está essa
referência? Pelo contrário, V. Exa. vai encontrar, no capítulo dos
decretos-leis a competência expressa do Presidente da República de
emitir êsses abomináveis documentos, remanescentes de um Estado
Nôvo redivivo.
o Sr. Deputado Ernani Sátyro- Por lei de iniciativa do Poder
Executívo. Logo, subentende-se a lei ao Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Não vejo êsse
subentendimento.
O Sr. Deputado Ernani Sátyro - Se fôsse da competência do
Govêrno, não seria de iniciativa do Govêrno. Seria atribuição do
Presidente da República. Quando f'ala na iniciativa, é porque será
do Congresso. Está mais do que claro.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA -V. Exa. é, agora, uma das figuras mais ilustres de uma organização que surgiu
das cinzas, dos partidos incinerados.
O Sr. Deputado Ernani Sátyro - Devo esclarecer que não sou
membro da Comissão. ·
.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- V .. Exa. deveria
fazer parte. V. Exa. faz falta.
Vou concluir, Sr. Presidente~
Na época em que vivemos, a lei de iniciativa do Poder Executivo pode ser, perfeitamente, decreto-lei. E não vai faltar talento
ao eminente Ministro da Justiça para sustentar esta tese. Se .já
sustentou teses piores, por que não vai sustentar esta? É perfeitíssima para êle. Pode não ser perfeita para V. Exa., que tem aquela
nossa velha e tradicional formação democrática, mas para o Ministro Carlos Medeiros e Silva é perfeitamente razoável que uma
iniciativa do Poder Executivo seja um decreto-lei sôbre segurança
nacional.

I

I
-425-

Sr. Presidente, vou votar a favor da emenda do nobre Deputado José Barbosa. Se, porventura, ela não fôr aprovada, tenho um
destaque para que se acrescente ao dispositivo a prévia audiência
do Conselho de Segurança Nacional. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não havendo
mais quem peça a palavra para falar sôbre o assunto, eu a concedo
ao Sr. Sub-Relator, Deputado onveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
continuo a ouvir, com atenção e a maior simpatia, a sustentação
agora proferida pelos nobres Deputados José Barbosa e Adolpho
Oliveira. Seus argumentos, poré1n, não me convenceram. Ainda
está de pé a minha convicção de que não haverá lesão maior, se
êste ou aquêle n1unicípio, por lei de iniciativa do Presidente da
República, conseqüentemente votada pelo Congresso Nacional, fôr
considerado de interêsse da segurança nacional. A segurança nacional é un1a só, não havendo, portanto, necessidade de se declarar
de excepcional interêsse para a segurança nacional.
Estamos no fim de um govêrno e no lilniar de outro. Estamos
votando uma Constituição cuja vigência vai coincidir com o início
da nova administração. É preciso, meus eminentes companheiros
de Comissão, que abramos um crédito de confiança e que não percamos a fé em nós próprios, quando tivermos de apreciar medida
dessa natureza.
Realmente, o Sr. Presidente da República, ao propor a medida
ao Congresso Nacional, haverá de justificá-la. É uma exceção que
se abre à autonomia municipal, o que considero perfeitamente justificável, porque acima da autonomia pura e simples está o interêsse da ordem e da segurança do Estado .
Por estas razões, Sr. Presidente, mantenho o Parecer contrário
à Emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA - Sr. Presidente, requeiro votação nonablal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os Senhores
membros da Comissão que concordam com o Parecer, votarão "sim"
e os que rejeitam, votarão "não".
Vai-se proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)
Votaram
sim 13 Srs. Congressistas; votaram não 8 Srs. Congressistas .
Está rejeitado o destaque.
Se não houver quem peça a palavra, considero encaminhada
a votação, em face das declarações feitas pelo Sr. Deputado Adolpho Oliveira.
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O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Creio que o Sr. Sub-Relator
não se pronunciou sôbre esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-Relator para pronunciar-se sôbre a matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Sub-Relator) - Senhor Presidente, tenho o parecer contrário à emenda e mantenho-o
pelas razões já expendidas .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Os Senhores
Congressistas que concordam com o parecer do Sr. Sub-Relator,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Passa-se aos destaques requeridos pelo Deputado .José Barbosa:
O primeiro para a Emenda 838, n.o 8, o segundo para a Emenda
883, n.o 7.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA*- Sr. Presidente, tendo em vista a decisão tomada pela Comissão, pela sua maioria,
retiro os dois pedidos de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Deferido o
pedido de retirada de destaques requeridos pelo Deputado José
Barbosa.
Sôbre a mesa requerimento do Senador Heribaldo Vieira, também relativo ao Art. 15, da Emenda n.o 593, assinada em primeiro
lugar pelo Deputado Guilherme Machado, que manda dar à letra a
Item II, Art. 15, Capítulo III, a seguinte redação:
"à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação de suas rendas, obedecido o princípio de prioridade na solução dos problemas sanitários e
de educação . ''

Não havendo quem peça a palavra para encaminhar a votação,
solicito ao Sr. Sub-Relator que se pronuncie.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Sr. Presidente, del
parecer contrário •à emenda, porque não seria possível estabelecer,
na Constituição, prioridades. As prioridades serão indicadas evidentemente pela natureza dos interêsses desta ou daquela comuna,
nesta ou naquela oportunidade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Senhores
membros desta Comissão que estão de acôrdo com os têrmos do
parecer do Sr. Sub-Relator, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Está aprovado.
Passa-se ao requerimento do Sr. Deputado Ulisses Guimarães,
de destaque para a Emenda n.o 70.
Essa emenda. manda acrescentar ao Art. 15 mais três parágrafos:
•
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O número de vereadores será, no mínimo, de
sete e, no máximo, de vinte e um, tendo-se em vista o eleitorado do município.
§ 6. 0 A União ou o Estado poderá estabelecer áreas
de desenvolvimento prioritário, nas quais realizará a administração provisória e efetuará as obras e serviços necessários ao reerguimento sócio-econômico da região, na
forma que a lei indicar:"
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES *-Sr. Presidente, o Sub-Relator deu parecer favorável ao § 5.o da Emenda n.o 70.
Me_u destaque é supressivo, para que seja rejeitada essa parte da
emenda que teve parecer favorável do Sub-Relator. Quer dizer, meu
destaque irá fazer com que não prevaleça o parecer do Sr. SubRelator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Sub-Relator, para dar parecer.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA*- Sr. Presidente,
tendo em vista o parecer do Relator da Comissão e também a orientação trazida pelo Sub-Relator, tomo a liberdade de propor a Vossa
Exc.elência que examine a viabilidade de destacar, no § s.o, o seguinte:
"O número de vereadores será, no máximo, de 21,
tendo-se em vista o eleitorado do município."
Assim, S. Exa. vai atender a uma solução correta, conciliatória, permitindo continuem aquêles municípios com o mínimo de
cinco vereadores não obrigados a aumentar êsse número. Ao mesmo tempo, estabelece um limite que não deve ser ultrapassado, sob
pena de se tomarem demasiadamente grandes as representações de
vereadores às câmaras municipais. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O Senhor
Deputado Ulisses Guimarães ouviu a sugestão do nobre Deputado
Adolpho Oliveira. Parece-me, tendo em vista o parecer em parte
favorável, que a sugestão do Deputado Adolpho Oliveira não corresponde propriamente ao objetivo visado pelo deputado Ulisses
Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente, entendo que não deveríamos fixar na Constituição nem mínimo,
nem máximo. Existem municípios, segundo estou informado, onde
seria conveniente um número inferior a sete, mas também existem
c~s, como o de São Paulo, em que o número de vinte e um se
revelou insuficiente. Não vejo por que fixar na Constituição máKimos e mínimos . Acho que o assunto deve ser resolvido ou pelas
constituições estaduais ou por lei complementar. Por isso êste meu
destaque: para que não conste êsse dispositivo da Constituição.

)I
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
acolhi a Emenda nos têrmos em que se encontra redigido o § 5.0 .
Mas, atento às ponderações do nobre Deputado Adolpho Oliveira,
de que, no Brasil, há municípios cujas câmaras de vereadores são
constituídas de menos de 7 membros, eu reformulo o meu parece1·
para excluir do texto, que inicialmente teve a minha acolhida a
expressão "no mínimo de 7", a fim de que a redação definitiva
fique assim:
"O número de vereadores será no rnáximo de 21, tendo
em vista o eleitorado do município."

Êste o meu parecer. (Muito bem. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Com·êsse
parecer, vamos submeter a votos o requerimento do Sr. Deputado
Ulisses Guimarães, entendido que os Srs. que aprovarem o parecer
devem se conservar como estão. (Pausa) Aprovado.
Passamos, agora, ao requerimento do Sr. Deputado Ulisses
Guimarães, de destaque da Emenda n. 0 62.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães.
_O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES * - Sr. Pres-idente, desejo ouvir um esclarecimento do Sr. Sub-Relator. Parece-me
que êsse acôrdo independia de homologação por parte do órgão
responsável do Estado ou Município. Creio, porém, haver outra
redação determinando que os órgãos responsáveis, de um lado e
de outro, se pronunciassem para convencê-lo. (Muito bem·.)
O SR. ·DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * -Sr. Presidente,
tem razão o nobre Deputado Ulisses Guimarães. O assunto foi
considerado no parecer às emendas 62 e 794.
Da emenda 62, foi retirada a expressão das Câmaras Municipais para se incluir no projeto; e da emenda 794, a expressão:
" . . . assegurada a participação financeira da União
e dos Estados na forma que a lei regular."
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES - Sr. Presidente,
retiro o destaque .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Retirado o destaque, passamos agora ao requerimento de destaque, também de
autoria do nobre Deputado Ulisses Guimarães, à emenda n.o 54,
que diz:
"Acrescente-se à letra a do art. 15, as seguintes palavras: "Com prestação de contas e publicação de balancetes no prazo fixado pela lei . "
•
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O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES- Sr. Presidente,
tenho a impressão de que esta emenda teve parecer favorável do
Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Exato; teve parecer
favorável.
.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Então, Sr. Presidente, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Passamos,
então, ao destaque requerido, também pelo nobre Deputado Ulisses
Guimarães, para a emenda n.o 53, assim concebida:
"Acrescente-se ao § 3.o, do art. 15 do projeto da
Constituição, as seguintes palavras:
"e se dará tôda vez que o Prefeito não prestar contas
e não publicar balancetes nos pr~:los estabelecidos em
lei."
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Sr. Presidente, essa
Emenda teve igualmente parecer favorável.
·O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES- Retiro odes..
taque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Requeri..
mento de destaque do Deputado Chagas Rodrigues, para a Emenda
n.o 268, para aprovação, com a seguinte redação:

"Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art . 15 :
I - Pela eleição direta do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores, realizada simultâneamente, em todo o País,
dois anos antes das eleições gerais para Governador, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas."
Em face de votações já verificadas, parece-me prejudicada esta
matéria.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Evita-se; apenas, a simultaneidade. Acho que não está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O item I
do art. 15 é o seguinte:
"A autonomia do Município será assegurada pela elei. ção direta do Prefeito e Vereadores."
V. Exa. manda:
" ... do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizad:=t
simultâneamente em todo o País, dois anos antes das eleições gerais para Governador, Câmara dos Deputados e
Assembléias Legislativas .
Considera V. Exa. deva ser mantido o requerimento de destaque?
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O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Com relação aos
Prefeitos eleitos, não está prejudicada. Estaria, quando mui~,
quanto aos Prefeitos das Capitais e dessas cidades . Mas a Emenda
é apenas quanto ao prazo ou época da eleição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Refere-se
à simultaneidade das eleições, e a.o prazo: dois anos antes das eleições de governador. ~ste o objetivo do destaque de V . Exa. ?
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Dou a palavra ao Sub-Relator, para expor seu parecer sôbre a matéria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * -Sr. Presidente,
acolhi idêntica emenda de iniciativa do Sr. Deputado Rondon Pacheco, a qual estabelece que entre os princípios que asseguram a
autonomia municipal está a eleição direta dos prefeitos, ocorrida,
simultâneamente em todo o País, dois anos antes da eleição do
Governador. É emenda que vem ao encontro de dispositivo da de
n.o 14, votada pelo Congresso Nacional mais ou menos no mesmo
sentido. Já aprovamos_ o dispositivo que estabelece que a eleição
municipal de vereador ou de prefeito, se realizará em todo o Território Nacional, a partir de 70, no mesmo dia, e dois anos antes da
eleição do Governador.
'
Portanto, a emenda tem parecer favorável.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Se é assim, Sr. Presidente,
não há razão mais, nesta altura, para insistir no destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro o
requerimento de retirada do destaque.
Passamos, agora ao Art. 16. O Deputado Ulisses Guimarães,
requereu destaque para a Emenda 781/25.
"suprima-se o § 3.o do art. 16."
Tem a palavra o nobr~ Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GIDMARAES * - Sr. Presidente, o objetivo de minha emenda é evitar que o Govêrno do Território
nomeie os prefeitos dos municípios.
O que importa é a situação do município. Institucionalmente,
se há um município, é porque existem interêsses locais que devem
ser decididos por autoridades locais, vereadores e prefeitos locais.
O fato de ser o município pequeno não significa situação diferente
de um município de Estado.
Dir-se-á que nos territórios os governadores são nomeados.
Não imp_orta. O que importa é a situação muni~ipal. Entendo,
Sr. Presidente, que, se se elege o vereador, deveria eleger-se o
prefeito. Seria prática democrática, principalmente em lugares mais
•
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recuaãos, porque o eleitorado se iria exercitando para boa escolha
de seus representantes. Se existe município, deve ser respeitada
sua autonomia. É êste o objetivo do destaque: a supressão do
§ 3.o. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Se não houver quem queira mais usar da palavra, eu a concedo ao Sr. SubRelator, para opinar sôbre o pedido de destaque, com o objetivo
de rejeição do parágrafo 3.o.
Tem a palavra o Sr. Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, esta
foi uma das poucas emendas sôbre as quais tomei uma decisão
definitiva, constante do parecer, que a inclui entre as emendas que
devem ser rejeitadas. E assim o fiz, depois de estar informado de
que a situação atual em vigor desde que se criaram os territórios,
é a da nomeação dos prefeitos pelos governadores. É a situação,
portanto, a tual.
Participo da tese sustentada pelo Deputado Ulisses Guimarães,
no sentido de que, se o território se divide em municípios, dever-se-ia dar aos mesmos o direito de escolha dos seus dirigentes . É
um princípio democrático que está não só no pensamento, mas na
alma de todos nós . Assim, sendo, não tenho dúvida em retificar o
meu parecer, de acôrdo com o pensamento do Sr. Relator-Geral,
para acolher o destaque do Sr. Deputado Ulisses Guimarães. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Em votação
o parecer do Sr. Sub-Relator. Os Srs. membros da Comissão que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa. ) Aprovadc.
Fica, portanto, deferido o destaque para se suprimir o § 3.0 do
Art. 16.
Temos, aqui, um requerimento do Sr. Senador José Guiomard,
para a Emenda 386, que manda se acrescente ao Art. 16 o seguinte:

'''reconhecidos aos juízes dêstes idênticos direitos.''
O Sr. Senador José Guiomard -

Sr. Presidente, peço a pala-

vra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador José Guiomard.
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD *-Sr. Presidente, pena
que não exista neste órgão, misto de deputados e senadores, pelo
menos um deputado representante dos Territórios federais. Conti:nua_, desta forma, certa politica de restrição a ê..ss~s ilustres e
dignos representantes, por assim dizer, dessas colon1as de nossa
pátria. Se aqui tivéssemos ao menos um representante, estou certo
*
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tiverar.a ocasião de visitar os nossos territórios, os chamados territórios federais. Não temos em nossas Capitais um juiz sequer.
Alguma coisa deve estar errada .
Entendo ser necessário fixar, não apenas numa lei federal, um
direito de eqüidade, de justiça aos juízes federais dos territórios.
Há comarcas no Acre, do tempo em que era Território. Embora
criadas há cêrca de vinte e cinco anos, nunca tiveram juízes.
Então, Sr. Presidente, não basta que a lei estabeleça condições
para que êsses juízes sejrun nomeados ou exerçam suas funções.
A nosso ver, a própria Constituição deve estabelecer algumas riledidas que, de uma vez_por tôdas, possam dar, a essas unidades do
Brasil, juízes. Sem justiça não há segurança democrática, sem
justiça, não há nada.
Sr. Presidente, entendo que a razão principal é a seguinte:
os juízes são nomeados para cargos isolados, não têm promoção
de espécie alguma, não têm aumento de remuneração quando dos
reajustamentos que o Govêrno Federal promove de tempos em
tempos. N.:> entanto - aqui está a injustiça mais clamorosa - o
concurso para o provimento dêsses cargos é o mesmo realizado
para os juízes do Distrito Federal. E, enquanto os últimos têm
acesso ao Tribunal de Justiça os juízes dos Territórios federais não
têm êsse direito.
De maneira que êles sofrem tremendo ,desestímulo se permanecem ,à frente de su.as comarcas, em virtude da falta de remuneração adequada e da falta de promoção, embora façam o mesmo
concurso que os seus colegas de outros Estados.
·
Peço aos nobres colegas da Comissão que meditem no fato de
que os Territórios federais até hoje não possuem uma Justiça organizada, enquanto o jovem Estado do Acre, com apenas quatro anos,
já tem as suas Comarcas providas de juízes.
O Sr. Deputado Adauctá Cardoso - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre peputado.
.
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. PresidE:nte,
na qualidade de Sub-Relator da parte relativa ao Poder Judiciário,
tenho algumas observações a fazer acêrca das críticas que o eminente Senador José Guiomard acaba de tecer em defesa do destaque
que está distribuído a outro Relator. Acredito que, tão familiarizado quanto o próprio Deputado Oliveira Brito com esta matéria,
tenho o dever de colabo:rar com S. Exa. lembrando que o Art. 16
dá a solução clara para o assunto, ao determinar que a lei federal
disporá sôbre a organização administrativa e judiciária do Distrito
Federal e dos Territórios.
*
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É certo que essa determinação deverá ter, em redação final,
um aditamento: o de que nessa organização judiciária se observarão as regras do Art. 134, que dispõe sôbre a Justiça dos Estados.
Com isso será atendida a Emenda do nobre Senador José Guiomard,
que visa o futuro, isto é, a organização judiciária futura dos Territórios, e não ~àmente o passado, como se nota na sua justificação.
Era a lembrança que queria fazer ao eminente Relator, com o
qual colaboro de bom grado. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se ninguém
maís quiser pronunciar-se sôbre a matéria, darei a palavra ao Senhor Sub-Relator para emitir parecer quanto ao destaque e também quanto aos esclarecimentos prestados, como colaboração, pelo
nobre Deputado Adaucto Cardoso. (Pausa.)
Tem a palavra o Sr. Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
agradeço ao nobre Deputado Adaucto Cardoso o subsídio que Sua
Excelência trouxe ao esclarecimento da matéria.
>
Realmente, como Presidente da Comissão de Justiça durante
vários anos e naquele órgão Relator de todos os assuntos do Poder
Judiciário, tomei conhecimento do problema da Justiça dos Territórios. A situação tratada pelo Senador José Guiomard é exata.
Várias tentativas já foram feitas para levar os juízes dos Territórios, que residem na Guanabara quase todos, a pelo menos visitar
as comarcas para as quais foram nomeados .
Quanto à remuneração, deu-se aos juízes dos Territórios, por
volta de 1958 a 1959, através de um projeto do qual fui Relator,
situação igual à que têrn os juízes-substitutos da antiga Capital
Federal - a Guanabara. Portanto, o problema já não era de
remuneração, mas de criar - entendo eu - condições para fixação
dos magistrados nas comarcas onde iriam exercer a sua judicatura.
Por informações recentes, posso assegurar à Comissão que a
situação não se modificou: os juízes dos Territórios não exercem,
ali, a judicatura, o que quer dizer que os Territórios não os possuem.
Mas êles terão reconhecidos direitos iguais aos dos demais juízes .
Êsses direitos êles têm: são inamovíveis, são vitalícios ...
O S.r. Senador José Guiomard - Não têm acesso à 2.a entrância.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- A questão de organização judiciária terá de ser objeto da lei que o projeto recomenda.
Por êsse meio se deve resolver o problema, e não desde já dizendo
que os juízes, têm iguais direitos. Iguais direitos em que sentido?
Êles pertencem à mesma carreira? Seria então o caso de fazer-se
nova organização, incluindo os juízes dos Territórios na própria
Justiça do DF, ou então reconhecer que daqui do DF ou da Guanabara podem êles exercer a judicatura, por exemplo, no Território
do Amapá.
"'
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De modo que a questão é mais social, pois desgraçadamente
ainda não criamos no interior, sobretudo nas regiões mais distantes, aquelas condições de fixação do homem ao meio. É o que
acontece em quase todos os Estados brasileiros, desde o Rio Grande
do Sul até o Acre, em relação às professôras diplomadas, que se
educam sobretudo nas escolas das Capitais, mas que não vão, não
há meio de aceitarem nomeação para os municípios interioranos.
É a situação de pobreza dessas regiões que impede que o cidadão,
que se educa noutro meio e incorpora à sua própria vida outras
condições de civilização, que conhece o bem-estar do progresso,
fique em lugares mais inóspitos. A sugestão do nobre Deputado
Adaucto Cardoso teria tôda a minha acolhida, se me fôsse dado
acrescer alguma coisa ao projeto. Se a emenda destacada a pedido
do nobre Deputado José Guiomard dissesse observado o disposto no
capitulo do Poder Judiciário relativamente à Justiça dos Estados,

eu estaria de pleno acôrdo. Mas não posso apresentar uma subemenda. Não há qualquer emenda tratando da matéria. Conseqüentemente, não poderemos inovar, e, dêsse modo, é inpossível
acolher a sujestão oportuna do nobre Deputado Adaucto Cardoso.
Nessas condições, Sr. Presidente, eu me manifesto contràriamente ao destaque requerido pelo nobre Senador José Guiomard.
(Muito bem.)

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Senhores
membros da Comissão que concordam, pelos motivos oferecidos,
com o parecer do Sr. Sub-Relator, queiram conservar-se como estão. (Pausa.)
Está aprovado o parecer, contra o voto do Sr. Senador José
Guiomard.
Passemos, agora, ao requerimento de destaque do nobre Senador Aurélio Vianna, para a Emenda 583, quanto ao Art. 18, mandando suprimir no§ 1.o a seguinte expressão:

"Resolverá os conflitos de competência tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios."
Tem a palavra, para um esclarecimento, o Sr. Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
quero esclarecer ao nobre Senador Aurélio Vianna que sôbre êste
assun:to,. acolhi eme~da de S. Exa., a de n.o 428, n.o 5, que manda
substiturr "resolvera", por: "disporá sôbre". (Muito bem. )
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Presidente retiro o requerimento.
'
O _SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Ainda um
requernnento do Sr. Senador Aurélio Vianna também relativamente ao art. 18, mandando suprinlir os §§ 2.à, 3.o e a.o.
•
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O SR. SENADOR AURJ!lLIO VIANNA * -Sr. Presidente, pedi
a supressão dêsses parágrafos, porque essa matéria, a nosso ver,
data venia, não é de Constituição, mas de lei complementar, ou
mesn:.o de lei comum. (Muito bem . )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Deputado Oliveira Brito, Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente.,
a matéria, na verdade, é mais de lei ordinária do que de Constituição.
Acresce, todavia, que a medida é acauteladora, ao estabelecer
Hmites, princípios, dentro dos quais se exercerá a função legislativa,
ao fixar os critérios para a cobrança, através de lei complementar,
de taxa de melhoria .
Assim sendo, mantenho o parecer contrário à e1nenda.
O Sr .. Senador J osaphat Marinho - Permita V. Exa. , Senhor
Presidente, um esclarecimento. A discussão envolve o § 4. 0 ?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não, é supressiva dos §§ 2.o, 3.o e 6.o.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Acredito que, se o nobre
Sub-Relator tivesse atentado melhor para o assunto, concluiria pela
inconveniência. da medida, não só por se tratar de matérias de lei
comum, como por envolver dificuldades que amanhã repercutirão
na ação administrativa. Além disso, tenho a impressão de que o
disposto no § 6.o entrou ai por equívoco. A sua redação é de tal
maneira confusa, que parece que nem o autor será capaz de discriminar as questões de que trata. São três dispositivos típicos de lei
ordinária.
Sr. Presidente, assim, meu pedido de esclarecimento- já não
posso discutir a matéria nesta altura- por intermédio de Vossa
Excelência, evidentemente, ao nobre Sub-Relator e ao nobre Relator, é para que revejam o critério preliminarmente estabelecido,
no sentido de concluir pela supressão dêsses dispositivos. Não s"ão
matéria constitucional. São de manifesta inconveniência ao texto
do art. 3.o.
O Sr. Aurélio Vianna - Sr. Presidente, peço a palavra para
questão de ordem .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Já havia
solicitado a palavra, para questão de ordem, o nobre Deputado
Adolpho Oliveira, a quem a concedo.
O Sr. Aurélio Vianna- Então, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra, para esclarecimento, o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA *- Sr. Presidente, tenho
emenda ao art. 18, § 3. o, assim redigida:
"'
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"A contribuição de melhoria terá seus critérios e fa ..
cilidades de cobrança fixados em lei, e não poderá ser
exigida em limites superiores ao custo da obra pública
realizada, nem ao acréscimo de valor que dela resulte
para o imóvel beneficiado."
Pergunto: caso aprovada a rejeição dos meus destaques pelo
parecer do Relator, estará prejudicada a Emenda?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a pa..
lavra o nobre Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA*- Sr. Presidente,
fiquei impressionado com a lembrança do eminente S_e_nador Josaphat Marinho e acho que não se deve incluir no texto da Constituição dispositivo que considero indecifrável.
"A União poderá, desde que não tenham base de
cálculo e fato gerador idênticos aos dos impostos previstos
nesta Constituição, instituir outros além daqueles a que se
referem os arts. 21 e 22 e que não se contenham na
competência tributária privativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo transferir a êsses o exercício
dessa competência residual em relação a determinados
impostos, cuja incidência fôr definida em lei federal."

Pergunto a V. Exa.: que quer dizer isto? Não podemos incluir
na Constituição texto inexplicável. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Guimarães, para uma questão de
ordem.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES (Questão de ordem) -Sr. Presidente, a minha questão de ordem prende-se ao
fato de que êsse dispositivo, além dos defeitos d6 redação, trata
de matéria de lei ordinária. É repetitivo; está repetindo- por um
critério·condenável, que é o analítico, numa Constituição que deve
ser sintética - o que já se situa no art. 8, inciso 16, que diz
competir à União legislar sôbre Direito Civil, Direito Comercial e
normas gerais de Direito Financeiro, seguro etc.
Ora, tudo isto que aí está, que são normas de caráter financeiro, dá competência para fazer uma norma casuística e resolver o
que já foi resolvido. De modo que a minha questão de ordem é esta:
está-se repetindo, de maneira analítica, aquilo sôbre que já se deu
competência •à União, conforme recordei à Comissão. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado Accioly Filho.
*· Não foi revisto pelo orador.
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O SR. DEPUTADO ACCICLY FILHO * - Sr. Presidente,
está escrito no parágrafo 6. 0 do art. 18, pela transposição na nova
carta, o preceito que se acha no artigo 21 da Constituição vigente:
"A União e os Estados poderão decretar outros tribut.os além dos que lhes são atribuídos por esta Constituição,
mas o impôsto federal excluirá o estadual idêntico. Os
Estados farão a arrecadação de tais impostos e, à medida
que ela se efetuar, entregarão 20% do produto à União
e 40% aos Municípios onde se tiver realiz~do a cobrança."
Português escorreito, claríssimo. Ocorre que, no § 6.o, além
de defeito de redação, há exclusão do Estado. Só a União poderá
decretar outros impostos. Aos Estados ficou vedado exceder os
limites que já lhes foram fixados no próprio projeto.
A União poderá instituir outros impostos além daqueles a que
se referem os Art. 21 e 22, mas não os Estados.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Na Constituição vigente,
a competência é concorrente.
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO- Sim, concorrente, sendo, que a da União elimina a do Estado.
Como se vê, Sr. Presidente, o dispositivo é, realmente, confuso.
Era preciso que a Comissão consertasse esta redação, para que a
União pudesse cobrar outros impostos além daqueles previstos nos
Arts. 21 e 22 do projeto.
Naturalmente, o Sr. Sub-Relator achará uma solução para o
problema que está diante da Comissão. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Se ninguém
desejar se manifestar, dou a palavra ao Sr. Sub-Relator, Deputado
Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
nenhum de nós poderá deixar de reconhecer a procedência da
argumentação do nobre Deputado Accioly Filho quanto aos parágrafos 2.o, 3.o e a.o do artigo 18, relativamente à infelicidade
de sua redação . Sucede, todavia, que nenhuma emenda foi apresentada procurando tornar os textos claros. O que dêle se deve
entender, quanto ao parágrafo 2.o, é que para cobrança de tôdas
as taxas não se poderá tomar por base o cálculo que se tenha
para cobrança de impostos. É uma medida acauteladora. O parágrafo 4.o diz:
"Somente a União, nos casos excepcionais" - poderá dizer em lei complementar - "poderá instituir
empréstimo compulsório".
É uma medida também acauteladora. Finalmente, o parágrafo a.o declara que a União poderá instit':ir .outr?s iJ?~osto~,
além daqueles que estão incluídos na competenc1a tributaria pr1•
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vativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícípios, podendo transferir a êstes, aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
o exercício dessa competência residual; isto é, competência residual para decretar novos impostos além daqueles que ~stão incluídos na sua legislação. Malgrado, portanto, a redaçao pouco
féliz do dispositivo, pode-se, com certo esfôrço, entendê-lo e, por
isso., mantenho o parecer contrário à supressão. (Muito bem.)
O Sr. Senador Antônio Carlos- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente,
vou procurar esclarecer o assunto levantado com a apresentação
do destaque de autoria do nobre Senador Aurélio Viana, figurando alguns exemplos que me permitam defender o ponto de
vista de que os dispositivos constantes dos parágrafos 1, 2, 3, 4, 5
e 6 do projeto, visam exclusivamente evitar a bitributação e acautelar os interêsses do contribuinte. Vejamos o primeiro: no debate sôbre o projeto, no plenário do Congresso, o nobre Senador
Eurico Rezende lembrou a série infinda de conflitos de compet~ência tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, e entre os Estados.
Cabe aqui lembrar o que ocorreu com o impôsto de vendas
e c.onsignações, cujos sucessivos projetas apresentados à consideração do Congresso Nacional, o primeiro dêles pelo saudoso
Nelson Monteiro, não obtiveram aprovação do Legislativo, porque as Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado sempre consideravam a matéria fora da competência do
Congresso Nacional, uma vez que a Constituição de 46 não dava
à União a competência- não de resolver; e aí a emenda do no ...
bre Senador Aurélio Viana é perfeita - de estabelecer os critérios, as normas para a solução dêsse problema.
Sr. Presidente, o § 2.o deseja impedir o que se fêz em todo
o Brasil. Era necessário aumentar a arrecadação do Estado.
Que faziam então os governadores e as assembléias legislativas?
Se aumentassem o impôsto de vendas e consignações, teriam de
aumentar a participação dos municípios na arrecadação, conforme dispôs a Constituição de 46. Então, criavam taxas sôbre o
impôsto de vendas e consignações, que tinham como base de cálculo e como fato gerador os mesmos do impôsto de vendas e consignações.
Em Santa Catarina, foram criadas, sucessivamente, quatro
taxas, a primeira, do Plano de Obras e Equipamentos; a segunda., de desenvolvimento econômico; a terceira, para amparo ao
programa de eletrlficação; e, ultimamente, a taxa do Plano .de
Metas do Govêrno do Estado (FLAMEG).
* Não

foi reviSto pelo orador.
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Então, o ·que o projeto procura, com o § 2.o, é impedir que o
mesmo fatoi· gerador e a mesma base de cálculo permitam a instítuição de taxas, que não são mais nem menos do que a elevação
de impostos, e evitar que os Estados se eximam do compromisso
que têm de distribuir o excesso de arrecadação aos Municípios.
O § 3. 0 estabelece regra tão necessária no que toca à distribuição de melhoria, definindo-a, limitando-a, disciplinando a sua
aplicação. E o nobre Senador Aurélio Viana acabou de ler a
emenda que, pelo que percebi, especifica ainda mais o texto do
parágrafo 3. 0 .
A regra do § 3. 0 , pela redação proposta pelo nobre Senador
Aurélio Viana, ainda entra mais profundamente na conceituação, na limitação, quanto à cobrança de contribuições de melhorias.
O § 4.o vem impedir aos Estados, ou mesmo à União, estabelecer um empréstimo compulsório - aliás, só serão restituídos
no corrente exercício os muitos que foram estabelecidos nos exercícios anteriores - através de lei complementar. Então, vem dar
ao Congresso Nacional muito mais poder, porque empréstimo
compulsório não poderá mais ser aprovado por simples lei ordinária. Para que a União, o Govêrno Federal use dêsse expediente
para aumentar a arrecadação, terá de contar com a maioria absoluta do Congresso Nacional. Há necessidade dessa regra acauteladora, porque, como V. Exas. sabem, somente no exercício de
1966 o Govêrno Federal executou um plano de restituição de
empréstimo compulsório.
Quanto ao § 5.o, estabelece:
"Competem ao Distrito Federal e aos Estados não
divididos em Municípios, cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e Municípios, e à União, nos
Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados,
bem como os atribuídos aos Municípios, se o Território
não fôr dividido em Município. "
Pode-se dividi-lo em duas partes: a primeira, para atender
especificamente ao Estado representado tão dignamente pelo nobre Senador Aurélio Viana. A Guanabara não tem município.
Então o Govêr,no do Estado não poderia contar, se não existisse
o ma~damento constitucional, com os impostos, que são da atri."puição dos municípios. E já houve um plebiscito na Guanabara,
cujo povo resolveu que melhor seria para os seus interêsses que
o território de seu Estado não fôsse dividido em municípios . Mas
essa decisão evidentemente não envolveu aquela outra, de dispensar o Estado da Guanabara a cobrança do impôsto atribuído
aos municípios.
· O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Questão de ordem) -

Sr. Presidente, pedimos a supressão dos parágrafos segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -V. Exa. pediu, na primeira emenda, que está sen~o objeto de apre~iação,
supressão dos parágrafos segundo, terce1ro e sexto. Depois, por
outra emenda, propôs substituição ...
O Sr. Senador Aurélio Vianna- Ah, bem!
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Perdão! Eu fui solicitado até com insistência para dar esclarecimentos sôbre os
seis parágrafos, sôbre os dispositivos do artigo. Apesar d~ não
ser técnico na matéria, apesar de não ter aquêle.s conhecimentos que deveria possuir ...
O Sr. Senador Aurélio Vianna Não é isso. V. Ex~. permite? Eu estava sob a impressão, eu mesmo que fui subscritor
de uma das emendas, dada a ênfase com que V. Exa. se refere
aos parágrafos quarto e quinto, de que havia pedido também a
supressão dêles!
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- A ênfase é porque,
como V. Exa. é testemunha, a redação dos dispositivos foi objeto até de hilaridade da Comissão, talvez por minha deficiência.
(Não apoiado) . Estou fazendo esta exposição, examinando cada
um dos parágrafos, para mostrar que todos êles apenas procuram
acautelar o contribuinte, ao disciplinar a cobrança de impostos
pelos Estados e pelos Municípios, e estabelecer regras para resolver situações de fato, como é o caso do parágrafo 5. 0 •
E, finalmente, o parágrafo 6. o.
O parágrafo a.o diz:
"A União poderá, desde que não tenham base de cálculo e fato gerador idênticos aos dos impostos previstos
nesta Constituição, instituir outros impostos além daqueles a que se referem os arts. 21 e 22 e que não se contenham na competência tributária privativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios."
Eu reconheço que a redação não. é das mais felizes, tanto
que ao ler fiz uma pequena alteração.
Diz o parágrafo:
"A União poderá, desde que não tenham base de cálculo e fato gerador idênticos aos dos impostos previstos
nesta Constituição, instituir outros - e eu acrescentei
logo "outros impostos" para facilitar minha compreensão
-além daqueles a que se refere os arts. 21 e 22 e que não
se contenham na competência tributária privativa dos
Estados, Distrito Federal e Municípios."
,. ~sa ~ primeira regr~ do processo. O exercício dessa competencia r_es1dual, em relaçao a determinados impostos, poderá ser
transferido. A regra é a da Constituição de 1946: caberá à União
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decretar outros impostos. A única cautela que o projeto traz é dizer, claramente, que êsses novos impostos não poderão ter como
base de cálculo e como fator gerador aquela ba~e de cálculo ou o
fato gerador de outros impostos. Seria uma bitributação.
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Pediria a atenção de Vossa Excelência para o fato de que tudo isso são normas gerais de
Direito Tributário e, conseqüentemente, deveriam ser compreendidas na lei complementar a que se refere o § 4.o. Assim, a Constituição vai esgotar a matéria que deve constituir o conteúdo da lei
complementar de normas de Direito Tributário.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -Pergunto a V. Exa. :
se, porventura, não se desse à União competência para decretar outros impostos, sàmente a ela previstos na Constituição, não poderia, amanhã, ocorrer o fato de um Estado criar um impôsto com o
mesmo fato gerador, e a União fazer o mesmo?
O Sr. Senador Josaphat Marinho - O problema é que Vossa
Excelência não pode alterar, por emenda modificativa, o § 6.o, e,
como está redigido, é incompatível com a clareza e com a linguagem gramatical de uma Constituição.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- O parágrafo 6. 0 não
tem redação feliz, mas, através da redação final, na sua substância, poaeria ser aperfeiçoado. É perfeitamente compreensível a regra que êle inclui. Eu o li para a Comissão. Se a Constituição não
dissesse que somente por lei complementar a União poderá instituir empréstimo compulsório ...
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas essa norma não está
sendo discutida; não foi impugnada.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Mas, nobre Senador
Josaphat Marinho, a críticá foi generaliZada em tôrno do artigo.
O Sr. Senador Josaphat Jl!larinho - Não, meu nobre colega,
não se fêz qualquer impugnação aos parágrafos 1.o, 4. 0 e 5. 0 , apenas aos §§ 2.o, 3.o e a.o.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - A regra para cobranças das taxas não é tomar como base de cálculo a que tenha servido
para a incidência dos impostos?
O Sr. Senador Josaphat Marinho- Isso está no § 1.0 , quando
diz que a lei complementar estabelecerá normas gerais de Direito
Tributário e, de acôrdo com decisão do nobre Deputado Oliveira
Brito, Sub-Relator, dirá: "diSporá sôbre". Tôda matéria está prevista.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Assim, Sr. p·residente, cumpri o meu dever ao Relator-Geral, de prestar os esclarecimentos necessários, apesar de minhas poucas luzes, de como aplicar os dispositivos constantes dos parágrafos do art. 18. Reconheço que a redação do § a.o não é a mais feliz, mas, com a minha
pouca experiência, do rápido período em que exerci a Secretaria
da Fazenda de Santa Catarina ...
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o Sr. Deputado Adolpho Oliveira - O eminente Relator tem
muitas luzes; quem tem pouquíssimas luzes é o redator da Constituição.
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS- ... quando, a cada
necessidade financeira do Estado, eu recebia sugestões, concluí, que
a criação de taxas incidia sôbre o mesmo fundo gerador. Entendo, pois, que êsses dispositivos são rea-lmente acauteladores dos
contribuintes. (Muito bem.)
o Sr. Deputado Accioly Filho - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Deputado Accioly Filho.
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO*- Sr. Presidente, em
se tratando de emenda supressiva, isto é, que visa a suprimir tôdas
as orações, todos os vocábulos de um dispositivo, eu pergunto a
V. Exa. se é lícito à Comissão, ao invés de suprimir todos os vocábulos, suprimir alguns dêles; se estaria dentro da c_ompetência da
Comissão aprovar parcialmente uma emenda supressiva, de maneira a que se melhorasse a redação do dispositivo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Parece-me,
Sr. Deputado Accioly Filho, que, em face da emenda supressiva
que te:m por objetivo eliminar todo o texto dos parágrafos; em face
do debate, indiscutivelmente brilhante, que aqui se travou, todos
chegaremos a uma conclusão: o problema não é tanto de suprimir. O problema é corrigir a redação.
De modo que, se mantivermos os dispositivos que têm o alcance tão bem expostos pelos nobres Srs. Sub-Relator e Relator e se
fizermos em redação as modificações convenientes, poderemos fazer
a supressão de alguns vocábulos considerados demasiados ou excessivos e encontrar a fixação do princípio constitucional que o
.
~
projeto objetiva consignar.
Nestas condições, por intermédio da própria Comissão, na ocasião em que tivermos de fazer a redação, poderemos cuidar de dar
os esclarecimentos que êste órgão técnico é capaz de prestar tão
bem demonstrados nas críticas aqui formuladas.
Vamos proceder à votação.
O Sr. Aurélio Vianna - Requeiro votação nominal, Senhor
Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - ·Pela manutenção dos destaques manifestados pelo Relator e pelo Sub-Relator,
os Srs. Membros da Comissão que aprovam o parecer do Sub-Relator, apoiado pelo Relator, dirão, em votação nominal, já requerida, sim; os que quiserem a supressão votarão não .
.
Vota-se o parecer. O ·parecer é sim. A supressão iml)ortará
rejeição.
* ~- ã.o foi revisto pelo orador.
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(Procede-se à chamada)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Votaram
sim 12 Srs. Congressistas; votaram não 8 Srs. Congressistas.

Está mantido o dispositivo, cuja rejeição tinha sido solicitada.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Sr. Presidente, eu
pediria preferência para a votação da Emenda n. 0 428/6, ao artigo 18, § 3. 0 •
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -A matéria,
que, aliás, parece já foi objeto de debate, está relacionada com o
que acaba de ser discutido. Por isso, eu a insiro imediatamente,
deixando para depois a discussão do requerimento de destaque do
Deputado Ulisses Guimaraes.
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, não
sei se será oportuno - parece-me que sim - retificar meu parecer
para manifestar-me favoràvelmente à Emenda do Senador Aurélio
Vianna, que dá melhor redação ao parágrafo 3.o do art. 18. Assirn
sendo, o parecer, que era contrário, passa a ser favorável. (Muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Os Senhores Membros da Comi_ssão que estão de acôrdo com o parecer do
Sr. Sub-Relator apoiado pelo parecer do Sr. Relator-Geral, queiram
conservar-se como estão. (Pausa.) Aprovado. Significa, portanto, a
aprovação do destaque requerido pelo Sr. Senador Aurélio Vianna.
Passamos, agora, ao requerimento de destaque do nobre Deputado Ulis..c;;es Guimarães, para que, no art. 18, IJ1, § 1. 0 , onde está
rellolverá, escreva-se serão resolvidos.
Parece-me que a matéria está prejudicada, porque se diz disporá.

O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Retiro o destaque, Senhor ·Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Deferido o
pedido de retirada.
O Sr. Senador Aurélio Vianna requer destaq~e para a Emen~~l.
0
n. 428. Já está aprovada.
·
O Sr. Deputado Dias Menezes requer destaque para a Emenda n. 0 732~ que manda acrescentar ao Art. 18 êste parágrafo:
·
"A União os Estados os Territórios e os Municípios
criarão incentivos fiscais ~ assistenciais à industrialização
dos produtos do solo e do subsolo no imóvel de origem.
Aos governos respectivos caberá apresen~ar1 anualmen~e,
plano de incentivos adequados às Rec~llartdade~ da Circunscrição, respeitadas as conven1enctas superiores, de
âmbito nacional e estadual. "

---·* Não foi

revisto pelo orador.
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o

Sr. Deputado Oliveira ·Brito -

Sr. Presidente, peço a pala-

vra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, dei
parecer contrário à emenda e agora pretendo retificá-lo para admitir a proposição apenas em parte, aceitando-a até a palavra origem,
isto é, aceitando o primeiro período de dispositivo assim redigido:
"A União, os Estados, os Territórios e os Municípios
criarão incentivos fiscais e assistenciais à industrialização
dos produtos do solo e do subsolo feito no imóvel de origem."
Êste o meu parecer. (Muito bem.)
o Sr. Deputado Dias Menezes -Estou plenamente satisfeito.
(É pôsto a votos e aprovado o parecer do Sr. Sub-Relator. )

O SR. PRESIDENTE (Dep-utado Pedro Aleixo) - O Sr. Deputado Dias Menezes tem também um requerimento de destaque.
O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES- Retiro o requerimento
de destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro o pedido de retirada de destaque.
(O Sr. Presidente Deputado Pedro Aleixo é substituído pelo Sr. Presidente Senador Eurico Rezende) .

. O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Está em
processo de votação o pedido de destaque formulado pelo Senhor
Deputado Ulisses Guimarães, relativo à Emenda n.o 28, para efeito
de acrescentar, no Art. 19, III, letra b, após jornais, a expressão
e revistas educativas .

Tem a palavra o nobre Deputado Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES *-Sr. Presidente, pareceu-me que, se se dá ao jornal, deve-se dar à revista. Tive
apenas a cautela de consignar a palavra educativa. A Constituiç~3 de 1946 adotava periódicos. É matéria já conhecida da Comissão, que irá dar a respeito aquilo que me parece uma regra de
eqüidade. (Muito bem;)
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO *-Apreciando as várias emendas que tratavam do mesmo dispositivo, acolho uma delas, mais ampla do que a do nobre Deputado Ulisses Guimarães,
que manda incluir os periódicos ao lado dos jornais, para que o
papel a êles destinado goze da isenção tributária.
Periódico é uma expressão mais ampla do que revista . Portanto, achei por bem adotar a emenda que se referia à revista.
(Muito bem.)
* Não foi revisto pelo orador.
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O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Sr. Presidente, retiro o
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Está deferido o pedido de V. Exa.
O SR. Deputado Ernani Sátyro apresentou o seguinte requerimento:
"Tendo necessidade de retirar-me, por me:>tivos superiores, requeiro adiamento da votação de três destaques
pedidos."
Lamento não atender à solicitação do nobre Deputado Ernani
Sátyro, pois qualquer transigência a esta altura dos nossos trabalhos só trará dificuldades .
Vou prosseguir no destaque da Emenda n. 0 660, do Sr. Senador Heribaldo Vieira. S. Exa. o assinou a meu pedido, mas peço
aS. Exa. que o retire.
O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Retiro o destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Em conseqüência, está prejudicado o pedido de destaque formulado por mim,
incidente sôbre a Emenda n.o 660.
Sôbre a mesa pedido de destaque para a mesma Emenda número 660, formulado pelo nobre Senador Aurélio Vianna.
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se essa emenda é de autoria
de V. Exa. , retiro o meu pedido .
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -O Sr. Senador Aurélio Vianna, igualmente, retira o destaque formulado.
Passa-se, agora, à votação do destaque formulado pelo Senhor
Deputado Ulisses Guimarães, para a Emenda n. 0 63, que manda
acrescentar ao Art. 19 a seguinte expressão e periódicos.
~sse pedido está evidentemente prejudicado, porque a matéria
foi aceita pelo Sr. Relator.
Destaque formulado pelo Sr. Senador Heribaldo Vieira, também versando sôbre a mesma matéria já prejudicada, em virtude
da inclusão do objeto no parecer do Sr. Sub-Relator.
Outro pedido de destaque, de autoria do Sr. Deputado Ulisses
Guimarães, para a Emenda n.o 781/30: "Ao Art. 20, inciso X, após
País, acrescentem-se e os importados.
Tem a palavra o autor do pedido de destaque.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES*- Sr. Presidente, parece-me que houve uma omissão. Não há país no mundo que
não importe, muito menos o Brasil, que não é auto-suficien~e em
matéria de minerais. Parece que aqui se dava o poder de tributar
os minerais do país. Evidentemente, se houver importação, haverá
a incidência de carga tributária. Eu quis apenas corrigir a omissão. (Muito bem.)
"' Não fol revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a palavra o Sr. Sub-Relator.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, a
matéria é inteiramente diferente. Parece-nos que o nobre Deputado Ulisses Guimarães está equivocado. Os produtos minerais importados serão tributados pelo impôsto de importação, que está previsto no item I do art. 21 .
o Sr. Deputado Ulisses Guimarães - O nobre Sub-Relator
tem inteira razão. Retiro .o destaque.
o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Retirado o
destaque, o requerimento está arquivado.
o Sr. Senador Aurélio Vianna requer destaque para a Emenda
n.o 1/30, relacionada com o Art. 21.
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Presidente, retiro o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - O Sr. Senador Aurélio Vianna retirou o pedido de destaque. O requerimento
está arquivado.
Em virtude de parecer do Sr. Sub-Relatqr, que decidiu entregar à deliberação da Comissão a sorte da Emenda 659, uma vez que
sôbre ela preferiu não emitir parecer, essa emenda foi, naturalmente, destacada.
Em votação a emenda.
Se nenhum dos. Srs. Membros da Comissão pedir votação no~
minai, será dada como aprovada. (Pausa.)
Está aprovada.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) - Tem a pa.
lavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem) *-Sr. Presidente, tenho um requerimento de destaque para
a Emenda 805-E, que pede exatamente seja suprimido o § 5. 0 , do
artigo 21.
Perguntaria a V. Exa . se não seria agora a oportunidade de
apreciação dêsse pedido de destaque. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -· Em votação o pedido de destaque firmado pelo Sr. Deputado Adolpho Oliveira, para a emenda n. 0 805-E. Tem a palavra S. ~xa.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * - Sr. Presidente,
diz o§ 4.o, do art. 21:
•

Não !ol revisto pelo orador.
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"Os impostos a que se referem os incisos VIII IX e X
incidem, uma só vez, sôbre uma dentre as oper~ções ali
previstas e excluem quaisquer outros tributos, sejam quais
forem a sua nc:_tureza e competência, incidentes sôbre as
mesmas operaçoes . "
O parágrafo 5.0 , que desejo suprimir, diz:
"O disposto no parágrafo anterior não inclui todavia
a incidência do impôsto sôbre a circulação de me~cadoria~
na operação de distribuição, ao consumidor final dos lubrificantes e combustíveis líquidos utilizados por 'veículos
rodoviários, cuja receita seja aplicada exclusivamente em
investimentos rodoviários . "
Ora, Sr. Pl"esidente, para investimento no setor rodoviário já
existe o impôsto único, objeto do Art. 21, inciso VIII (produção,
importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes
e combustíveis líquidos e gasosos) . Tem uma constituição definida
a respeito. E agora, surge êsse § 5. 0 , para aventar a incidência do
impôsto de circulação de mercadorias, para ser cobrado, na bomba
de gasolina, de tod0s aquêles que utilizam os combustíveis para seus
caminhpes, automóveis, auto-ônibus etc.
Se V. Exas. lerem um órgão insuspeito quanto ao atual Govêrno, O GLOBO, de hoje, em tôdas as páginas quase encontrarão os reflexos da existência do impôsto de circulação de mercadorias ...
O Sr. Senador Ruy Carneiro - É verdade, Vossa Excelência
tem tôda razão .
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA- ... inclusive sua
incidência na bomba de gasolina, tornando impossível imaginar
como será feito o lançamento e arrecadação do tributo pelos modestos homens que operam nesse setor.
Creio que manter o critério do impôsto único sôbre combustível é o que pode haver de mais prático e correto. Manter o impôsto
sôbre lubrificantes, gasolina, óleo Diesel, é o que pode haver de mais
correto para desenvolvimento da rêde rodoviária. O que não pode
é, além dêsse impôsto, incidir o de circulação sôbre a gasolina, por
exemplo, que irá trazer aumento ainda maior do custo de vida,
com a elevação do preço das mercadorias adquiridas pela comunidade.
Daí por que requeiro a supressão do § 5. 0 • É inconveniente,
porque traz reflexos diretos sôbre o custo de vida, numa hora em
que, afinal de contas, o combate à inflação não é propriedade do
Govêrno. Muitas vêzes, o Govêrno não dá mostra de sinceridade de
propósito. Vamos dar de barato que existe a política de combate à
inflação, que todos estamos empenhados em ban1-la; não se deve,
pois, contribuir, com a aprovação do§ 5.o, com nôvo fator de encarecimento do custo de vida. (Muito bem.)
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o SR. PRESIDENTE (Senador Eurico Rezende) -Se ninguém
deseja fazer uso da palavra, dá-la-ei ao Sr. Sub-Relator. Tem a palavra o Sr. Sub-Rela to r.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO* - Sr. Presidente,
realmente a sistemática do projeto retira o caráter de impôsto único
ao de combustíveis e lubrificantes, e atribui aos Estados e aos Municípios a competência tributária sôbre o assunto. Dentro dêsse princípio, foi alterada pela Constituição a distribuição do impôsto único
entre Estados e Municípios. Pela Constituição de 46, cabe aos Estados e aos Municípios 60% do impôsto. Pelo projeto, uma vez que
deixou de ser único, os Estados e os Municípios têm sua participação em 40% . Relativamente aos municípios, há um dispositivo determinando que a cota de 20%, que lhe cabe nesta tributação, será
recolhida ao Fundo de Participação, a fim de ser empregada, exclusivamente, conforme se dispuser em Lei federal, em obras rodoviárias.
É experiência nova que se vai fazer. Não temos os cálculos da
incidência do impôsto.
A experiência a que me referi é a adoção de nova tributação de
renda. Sômente a prática virá demonstrar o acêrto ou desacêrto
das medidas que o projeto propõe.
O Projeto calculado em 90%, na Emenda Constitucional n. 0 18,
abrindo uma exceção no particular, ao admitir a tributação através
do impôsto de circulação, a última operação do impôsto sôbre combustíveis e lubrificantes.
Assim, Sr. Presidente, a medida está dentro de um sistema do qual foi precursora a Emenda Constitucional n.o 18, que só
a partir de 1.0 de janeiro, entrou em vigor em tôda a sua plenitude.
Fiel à sistemática do projeto no particular, não apóio o pedido de
destaque do nobre Deputado Adolpho Oliveira. Mantenho, portanto, o parecer, contrário à supressão.
O SR. PRESIDENTE (Senad.or Eurico Rezende) -Vai-se fazer
a votação nominal, pedida pelo autor do requerimento.
Em votação.
Houve 10 votos favoráveis e 8 contrários. Está aprovado, portanto, o parecer e, em conseqüência, rejeitado o destaque.
Em votação o pedido de destaque formulado pelo Sr. Deputado
Chagas Rodrigues, relativo à Emenda n.o 871, incidente sôbre o
Art. 21, para efeito de rejeição.
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - Retiro o destaque, Senhor Presidente .
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurtco Rezende) - Retirado o
destaque.·
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Pedro Aleixo.)
"'
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação
requerimento de destaque do Deputado Adaucto Cardoso, para a
Emenda 871, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz.
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDOSO*- Sr. Presidente
. - o tenha bem presente, lerei o texto da maté-'
para que a Com1ssao
ria que se discute. O acréscimo que a emenda pede é no § 6.o:

0

"O impôsto referido no inciso IV, quando se tratar de
pessoa física, será acrescido de adicional nunca inferior a
dois por cento destinado a auxiliar na forma da lei as ins'
tituições sem finalidade lucrativa, ' vinculadas ao credo
religioso do contribuinte. Se êste não professar qualquer religião, terá o aludido adicional a aplicação prevista no artigo 167, § 3.o."
Considero gravíssima esta emenda, cuja rejeição pleiteio, porque abre largas portas ao esbulho do impôsto de renda. Estado
leigo, e ainda mais, em que não tem a Justiça fiscal a possibilidade
de controlar a existência de religiões, sabemos que, vigente esta
emenda, numerosas religiões novas serão fundadas e com o fim de
para elas desviarem contribuições. Então, passará a ser uma das
mais· rendosas fontes de evasão do tributo a fundação de novos
credos. Já não me refiro às religiões existentes, que são numerosas,
mas a outras que, sem dúvida, serão estímulo para o espírito de
lucro, contra os mais legítimos interêsses do impôsto de renda.
Considero a emenda do Senador Dinarte Mariz, posta perante
a Comissão, sob as mais nobres inspirações. Em países em que seja
possível o contrôle da existência de credos religiosos; em países
e~ que seja possível fixar um padrão sôbre ser ou não uma religião verdadeira, talvez fôsse aplicável êste generoso pensamento
do Senador Dinarte Mariz. Mas, entre nós, ninguém tenha dúvida,
o impôsto de renda, a partir do próximo exercício, e~tará em face
de duzentas e trezentas religiões novas, tôdas elas com reclamação
de sua cota de contribuição; e, com isso, teremos o Fisco gravemente prejudicado. p·or isto, sem embargo da minha admiração e
do aprêço e amizade ao Senador Dinarte Mariz, sentimento de que
tôda à Vomissão participa, pleiteio, em nome dos interêsses do Fisco,
que essa emenda seja rejeitada. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO*- Sr. Presidente,
'há quase meio século que a América Latina vive sob a inspiração
da Constituição americana, ao organizar uma Constituição.
Esta Constituição, gue estamos votando e debatend?, fll:giu _à
regra dentro do nosso Continente. As nascentes da sua 1nsp1raçao
são a doutrinação constitucional européia. Encontramos o exemplo
da Itália, da Suíça e da Alemanha, que incluíral? em suas _Cartas
políticas a emenda ora pleiteada pelo Senador D1narte Mariz.

-* Não foi revisto pelo orador.

-450-

De maneira que não é uma demasia; é uma seqüência, é um
sinal de afinidade com os pródromos do nosso projeto de Constituição. Ademais, seja-me permitido declarar que essa posição de
malícia, em que o Deputado Adaucto Cardoso coloca o _contribuinte brasileiro para rejeitar êsse pedido de destaque, nao deve ser
apoiada pela Comissão, pois não a tende a uma exigência juris
tantum.

Conseqüentemente, admito a possibilidade da emenda, na seqüência da nascente desta Constituição, que é inspirada na doutrina política européia, fugindo, como já aleguei, à inspiração <l.a
Constituição americana. Por isso, dou meu pleno apoio à emenda.
(Muito benL)

O SR. SENADOR AURELIO VIANNA- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA *-Sr. Presidente, se a
presente Constituição é inspirada em países parlamentaristas, então aí está a contradição, e não poderia sobreviver neste País superpresidencialista .
Não sei quem dirá, hoje, sôbre a Constituição que se vota, se é
presidencialista, se é parlamentarista, quais as suas fontes reais.
Mas, Sr. Presidente, não se trata dêste assunto. O Senador Dinarte
Mariz, em justificando a sua emenda, emite o seguinte pensamento:
"No Brasil, a penúria em que vivem centenas de sacerdotes me levaram, por exemplo, quando Governador do
Estado do Rio Grande do Norte, a nomear vários dêles para
o magistério, a fim de que pudessem ter garantida a sua
sobrevivência. "
·
A Igreja reconhece que há falta de sacerdotes e de vocacionados para o sacerdócio, não sômente no Brasil, como em tôda a América Latina. O número de sacerdotes de tôdas as religiões, no Brasil, é insignificante em relação à população. Sacerdotes empregados para não morrer de fome, significa que o povo professa uma
religião teoricamente, não a praticando,· porque abandona os seus
sacerdotes à sua própria sorte, a tal ponto que precisam êstes ser
empregados por governos estaduais para não sucumbir de fome.
Sr. Presidente, cria-se o impôsto adicional de 2% destinado a
auxiliar, na forma da lei, as instituigões sem finalidade lucrativa,
vinculadas· ao credo religioso do contribuinte. A confusão vai principiar aí. Há milhares e milhares, senão milhões de brasileiros que,
em professando uma religião, adotam, ao mesmo tempo, princípios
de 9utra. Quase todo católico brasileiro é espírita ...
O Sr. Deputado Arruda Câmara - Não apoiado. (Riso)
*
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-451OS~ .. SENADOR AU~ÉLIO VIANNA- ... aceita os princípios
do espiritismo. Sr. Presidente, da mesma maneira que fazemos
distinçã? entre pov? ~ massa, ~alaremos para conceituar o religioso consciente. O religioso e~ virtude daqueles princípios que adota,
fruto do seu estudo . Mas h a o religioso por intuicão . Êle acredita
em Deus, adota os princípios de uma religião, mas não tem aquela
capacidade de distinguir tais princípios de outras. Daí a minha
afirmativa primeira. E quem duvidar, vá aos terreiros da Bahla,.
da cidade do Salvador ou de qualquer dos seus municípios, vá ao
Rio de Janeiro, faça o que tenho feito muitas vêzes. Não há aqut
uma condenação; cito apenas fatos. Daí a dificuldade inicial para
a arrecadação dêsse tributo.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - O contribuinte será obrigado a menci.onar na sua declaração de renda a profissão religiosa.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA- A emenda, em que pesem as boas intenções do seu autor, com dificuldade alcançaria o
objetivo colimado pelo mesmo. Iria criar dificuldades tremendas.
E há U:ma porta de saida que admite o fracasso: "se êste não professar qualquer religião, terá o adicional cuja aplicação é prevista
no Art. 167, § s.o".
Fui informado de que alguns países europeus, inclusive países
comunistas, enveredaram por um caminho um tanto ou quanto
estranho.
Quando estive na Polônia, fui surpreendido com esta observação que me fizeram: naquele ano, no orçamento da República Socialista Polonesa, existiam verbas consignadas à construção de
tem pios católicos .
Era o Partido Comunista, através de uma política, a seu modo
inteligente, que tentava prender a Igreja ao Estado, dominando-a
através dêsse processo de aparente conquista daquele povo supinamente católico, que se mantém firme nas suas convicções, daquela
gente de um nacionalismo impressionante de cunho patriótico.
Logo, há características e peculiaridades nos sistemas adótados em
cada um dêsses países .
Fala-se, diz-se, afirma-se que êsse adicional nada representa,
que é uma gôta d'água nesse mundão de impostos, de tributos que.
estamos pagando. Sim. Quando, primàriamente, examinamos um
tributo pela alíquota que vamos pagar, êle nada representa. _Mas,
se formos juntando tributo a tributo, o montante torna-se Insuportável.
Sr. Presidente, estou quase abusando da paciência d~ Vos~a
Excelência. Eu reajo contra mim mesmo, em virtude da srmp~ba
que nutro pelo nobre Senador Dinarte Mariz, e quase tenho a 1m-·
Pzessão de que a maior parte dos votos que vão ser dados aqui s~
rao mais fruto da amizade que se dedica a êsse Senador pelo Rio
Grande do Norte, do que pràpriamente das convicções em tôrno do
que se pleiteia.
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Eu já não te1n:o a criação de novos créditos, Sr. Presidente, pelo
interêsse do recebimento dessas cotas. Acho que vamos abrir um
precedente assaz perigoso, num País como o nosso . Reconheço e termino aqui- a honestidade de propósitos do Senador potiguar.
Debati-me entre a admiração que nutro por S. Exa. e as minhas
convicções, e resolvi ficar tranqüilo com a minha própria cons~
ciência.
Votarei contra, Senhor Presidente, e é claro, não por questão
partidária. (Muito bem.)
o·sR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a pala-:yra o autor da proposição, Sr. Senador Dinarte Mariz.
O SR. SENADOR DINARTE MARIZ * - Sr. Presidente, quero, de inicio, agradecer as palavras generosas e amigas do Deputado
Adaucto Lúcio Cardoso, que pediu destaque da emenda que tive a
honra de apresentar perante o Congresso Nacional, e as do meu
velho, querido amigo e colega, Senador Aurélio Vianna. Agradeço a
à·mbos a delicadeza e as expressões amigas que tiveram para com
êste velho Senador do Nordeste brasileiro .
Sr. Presidente, afirmo perante esta Comissão, que me inspirou
o sentimento mais puro de trazer para o nosso País uma idéia que
encontrei lá fora. Tenho a impressão de que ninguém poderá jogar-me pedra, ao buscar numa fonte tão alta da civilização ocidental, como a Suíça, a Itália, a França, uma experiência que, tenho
certeza, terá efeito mais benéfico quanto ao problema social do
nosso País.
Foi exatamente inspirado .no que vi, em viagem recente por
vários continentes, que pensei em transportar também para o nosso
a idéia lá encontrada.
Sr. Presidente, o Deputado Adaucto Lúcio Cardoso falou sôbre
o. surgimento de várias religiões que essa emenda poderia provocar
com a sua aprovação. Nada mais benéfico. Só isso justificaria a
aprovação da emenda, porque um povo sem religião é um povo sem
leis . Todos os países do mundo adotam sua religião . Desgraçado
do povo que não tem religião. Se está faltando em nosso País, então vamos provocar, para que ~e encontre o caminha da fé. Só
assim o homem se realiza.
Sr. Presidente, a emenda, antes de apresentada, antes de redigida, mereceu a assessoria de homens dos mais eminentes dêste
País. Tive o cuidado, tive a cautela de recorrer a vários amigos,
entre êles figuras das mais eminentes das Letras e do Pensamento
brasileiros, e de todos recebi estímulo para levar a idéia à frente,
até a casa do Congresso, para defender meu ponto de vista, o que
agora faço.
*
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Com estas palavras, tenho a impressão de que justifiquei sobeJamente os m?tivos q~e 111:e le_yaram a apresentar a emenda e a
fonte aonde fui buscar Inspiraçao para chegar até esta Casa. (Muito bem.)

O SR. P~~SI~ENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Com a palavra, por solicitaçao, o nobre Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA*- Sr. Presidente,
impressionaram-me duas circunstâncias: primeira, a de que a
emenda recebeu parecer favorável do eminente Sub-Relator e do
Relator, Senador Antônio Carlos; segunda, a demonstração feita
pelo eminente e ilustre Deputado Djalma Marinho, mais tarde abonada pelo Sr . Senador Dinarte Mariz.
~om tudo isso, imagino que a emenda vai ser aprovada. Se a
emenda vai ser a provada, tomo a liberdade de fazer uma proposta
ao Sr. Sub-Relator, no sentido de suprimir a expressão: "nunca
inferior a 2% ", para manter êsse percentual, a fim de que, no futuro, não surjam percentuais a influenciar aquilo que teria objetivo real, nobre, com destinação correta. Por outro lado, assinalo
que, com a aprovação desta emenda, não há por que fazer restrições à destinação específica para o Nordeste, baixada da Ganabara, baixada Fluminense, para o Vale do Parnaíba, Vale do Paraíba
etc., já que estaríamos incidindo em princípio que a Constituição
pode estipular.
Quero congratular-me com a perspectiva da aprovação da
emenda de autoria de inúmeros Senadore~ e Deputados que versaram sôbre a discriminação da Receita da União. Vejo a possibilidade de se conter o que poderia ser abusivo no futuro, com a aceitação do percentual de 2% através da exclusão do período "nunca
inferior a". (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado Tabosa de Almeida.
O SR. DEPUTADO TABOSA DE ALMEIDA*- Sr. Presidente, gostaria imensamente de poder votar a favor da Emenda do Senador Dinarte Mariz. Mas, infelizmente, não me sinto à vont~de
para acolher a norma constitucional que êle preconiza, no sentido
de criar um adicional ao impôsto de renda, nunca inferior a 2%_.
S~ aprovada esta Emenda, vai haver uma pressão dos _credos religiosos para que seja aumentado êste percentual. Creio que será
um êrro a sua a provação. s . Exa. o Senador Dinarte .Mariz lembra os exemplos da Alemanha, Suíça e Itália, países altamente desenvolvidos. A Alemanha inclusive tem ajudado bastante as populações subdesenvolvida~ do BrasiÍ através da Igreja Católica e
a!é _da própria Igreja Protestante. IVIas o Br~sil não e~tá e~ condiÇ\ões de ajudar outros países nos mesmos termos. N ~o sei como
se possa votar a favor de uma emenda como esta, senao por uma
* Não foi revisto pelo orador.
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questão de consideração pessoal ao nobre Senador Dinarte Mariz .
rl'enho por S. Exa. grande admiração e simpatia, porque é, realmente, um dos senadores mais distintos do Congresso Nacional.
Simplesmente êste fato, porém, não me anima a votar com S. Exa.
. Declaro, assim, lamentàvelmente, o meu voto contrário à emenda constitucional. (Muito bem.)
O SR. SENADOR RUY CARNEIRO ~ Sr. Presidente, peço a
palavra.
..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. SENADOR RUY CARNEIRO * - Sr. Presidente, a
emenda do Senador do Nordeste, Dinarte Mariz, merece o nosso voto e o nosso apoio. V. Exa. está observando que a maioria da Comissão já se manifestou. Como o nosso líder, Senador Aurélio Vianna, teve um pronunciamento simpático, mas contrário à emenda,
quero justificar o meu voto.
Vou dar apoio à emenda. Apenas acho que deve ser feita a
modificação: o índice deve ser de 2%, e nunca superior, dentro da
orientação do representante fluminense, nosso companheiro Deputado Adolpho Oliveira.
Esta a única alteração que acho deva ser feita. Voto favoràvelmente à emenda. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputarlo Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado .
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES *-Sr. Presidente, inicialmente cheguei a encaminhar um pedido de destaque para
rejeição desta emenda; depois, mudei de idéia, não sei se pela simpatia pessoal do nobre Senador, ou se pela sua argumentação. Entendo que, em primeiro lugar, êste adicional não se destina a culto
algum religioso, mas, sim, a obras sociais mantidas por entidades
religiosas. Diante disso, não estamos absolutamente incorrendo em
qualquer censura, tendo em vista que em nosso País, desde a República, o Estado e a religião estão separados. Em segundo lugar, dois
por cento do impôsto de renda não significam coisa alguma. Quem
vai pagar êsse adicional são os ricos, porque mesmo aquêles que
venham a pagar cem mil, pagariam apenas dois mil cruzeiros a
mais. Então, vai incidir êsse impôsto precisamente sôbre aquêles
que pagam altas somas e que gastam 5, 6, 8% nas suas noitadas,
não só nas nossas grandes cidades, mas na Eu;·opa, aquêles que
têm os seus. aviões de luxo, que têm "yatchs" e vivem nas suas
c~sas de campo, são êsses que pagam impôsto reduzidíssimo no
Brasil, quando nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros
países chegam a pagar sessenta, setenta e até oitenta por cento.
No Brasil por êste ou por aquêle motivo pagam pouco. De modo
"'
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que dois _por cento_ ~ão sign~ficam n~da _e qu~m não quiser pagar
para entidad~s sociais mantidas por Instituiçoes religiosas, pagará
então para bol~as de estudos, num país que, infelizmente, não tem
dispen~ado, a esse setc:>r o. cuidado necessário. o objetivo poderá
ser, nao so o de extingurr o analfabetismo, mas proporcio!lar
também escolas secundárias e superiores. Sr. Presidente na Cuba
de Fidel Castro, não existem mais analfabetos. Em países ~ocialistas'
como a própria Rússia, anualmente são formados engenheiros err{
número correspondente ao dôbro dos engenheiros formados nos
Estados Unidos e na_França. Pois êsse dinheiro vai para bôlsas de
estudo, para formaçao de nossos engenheiros, de nossos técnicos
para que as entidades religiosas sustentem as creches escalare~
e assim por direito. Por isso, Sr. Presidente, retirei o destaque,
e vou votar favoràvelmente. As entirtades religiosas dos diferentes
cultos, são aquelas que, a meu ver, de modo .geral, mais preocupação têm em ainda assistir o povo dêste país, tão necessitado de
assistência social. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não havendo maiS quem peça a palavra, darei a palavra ao Sr. Relator.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * Sr. Presidente, ouvl
com a maior atenção os pronunciamentos sôbre a matéria, que realmente constitui uma inovação no texto constitucional. Impresslonou-me, desde logo, a. veemência com que o Sr. Senador Aurélio
Vianna censurou a proposta do nobre Senador Dinarte Mariz, censurou, evidentemente, no bom sentido- alinhando vários argumentos contra a proposição.
Nesta altura, devo dizer à Comissão que, na forma de precedentes vários, eu ou-ço os Srs. represehtantes com o espírito totalmenie desprevenido e com a certeza de que nesta Comissão e no
plenário, amanhã, quem pode ter o direito de mais errar é o Relator.
Os outros pronunciamentos, todos êles dignos de minha atenção coroaram-se com a palavra do nobre Deputado Adolpho Oliveira. S. EJ:::a. levantou uma tese com certa ironia, é bem verdade,
mas que .a mim me parece de tôda a procedência, pois trata de
verdadeira vinculação, já não da receita tributária, mas da arrecadação de um tributo.
Finalmente, impressionou-me mais ainda a declaração do nobre
Deputado Chagas Rodrigues, de que êsse adicional do impôsto de
renda não se destina a atender a credos religiosos, mas a instituições educacionais e assistenciais mantidas por êsses- interpretação totalmente diversa da brilhantíssima justificação apresentada
pelo nobre Senador Dinarte Mariz.
Fica, então, o Relator numa posição re~J~ente. difícil, _diante
de um problema de consciência, pois, se o adicional e uma vinculação, êle não pode dar acolhida à emenda e seu pa:e~er dev: ser
levado em conta de uma insuficiência sua; se o adicional nao se
destina à manutenção das necessidades do clero brasileiro, êle não
tem sentido.
*
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Por isso, Sr. Presidente, não tenho nenhuma reserva em retificar meu parecer; tenho, sim, imensa mágoa de não poder corresponder às generosas expectativas do meu _velho e c~ro amigo Senador Dinarte Mariz. Em outras oportunidades, minhas reservas
de amizade certamente se farão sentir, com tôda a eloqüência e
abundância de coração.
Retifico meu parecer, manifestando-me contràriamente à
emenda.
O SR. p·RESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Vai-se proceder à votação .
o Sr. Deputado Djalma Marinho - Sr. Presidente, requeiro
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Requerida
votação nominal, vamos procede~ à chamada. Os Srs. que aprovam
o parecer deverão votar sim; os que o rejeitam, votarão não.
O Sr. Deputado Oliveira Brito - Quer dizer que minha proposta ao Relator não foi aceita.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * - Sr. Presidente, não
quero cometer uma injustiça. Desejo também pedir desculpas ao
meu caro companheiro Deputado Oliveira Brito, porque, quando
estudamos a emenda, em conjunto, o que resultou em parecer favorável se deveu ao meu entusiasmo pela proposição. Quero que
fique consignado. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo)- Continua a
chamada. Votaram sim 11 Srs. Congressistas; votaram não 9 Senhores Congressistas .
Foi mantido o parecer e, assim, rejeitada a emenda do Senador Dinarte Mariz, por 11 votos contra 9, havendo uma abstenção,
do Deputado José Barbosa.
·o Sr. Deputado Ulisses Guimarães requer destaque para a
Emenda n.o 58, ao artigo 21, que diz:
"Art. 21 - Compete à União decretar impostos sôbre:

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

II - exportação para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados, exceto os industriais ou manutaturados ."

Anuncio que esta emenda tem também requerimento de destaque do Sr. Deputado Amaral Neto.
O Sr. Deputado Ulisses Guimarães - Sr. Presidente, pe..go que
prevaleça o destaque do Sr. Deputado Amaral Neto. Desisto portanto, do meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Prevalece,
assim, o destaque de autoria do Sr. Deputado Amaral Neto, a quem
dou a palavra para encaminhar a votação.
•

Não foi revisto pelo orador.
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O SR. DEPUTADO AMARAL NETO* -Sr. Presidente acredito que o parecer contrário à Emenda n. 0 58, teve como prlncipal
motivação a precariedade da justificativa. Os prazos demasiado
curtos não permitiram fôssem as emendas justificadas como deviam.
Queria tomar uns cinco minutos da Comissão, porque considero a emenda de grande importância. A emenda que apresentei obedece, inclusive, à filosofia do próprio Projeto de Constituição.
No art. 23, § 5. 0 , o projeto faz constar que o impôs to de circulação não incidirá sôbre produtos industrializados destinados ao
exterior. Quer dizer, a Constituição, dentro do seu espírito, procura faz~r com que o produto exportado, manufaturado, industrializado, nao sofra nenhum gravame capaz de encarecê-lo na competição dos mercados internacionais .
Ora, Sr. Presidente, chamaria a atenção dos Srs. Relatores
para a competência da União em decretar impostos sôbre exportações, para o estrangeiro, de produ tos nacionais ou nacionalizados.
É uma espada de Dâmocles sôbre tôda exportação brasileira, inclusive aquela que não é de matéria-prima, nem de gêneros alimentícios.
Considero legítima a taxação sôbre gêneros alimentícios e matéria-prima, mas também acredito que, num processo revolucionário, numa era nova, não se justifica, sôbre produtos exportáveis industrializados, uma taxação decorrente de uma lei eventual, produto de uma maioria eventual em qualquer ocasião. Não há, hoje,
em nenhum país, qualquer legislação que permita tributação sôbrP.
produtos industriais exportáveis, porque o objetivo da exportação é
de tal grandeza que não há compensação em reclamar sôbre êle
uma taxação qualquer.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Permite Vossa Excelência
um aparte?
O SR. DEPUTADO AMARAL NETO- Pois não.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira- Endosso a emenda de Vossa Excelência, porque acho um dever patriótico proporcionar aos
nossos produtos industriais uma condição compet_itiva, sobre~udo
. nesse primeiro estágio do desenvolvimento industr~al do Brasil. É
preciso que obtenha êsses favores, para ter oportunidade em outros
países.
O SR. DEPUTADO AMARAL NETO- Agradeço o aparte de
V. Exa.
O meu cuidado em excetuar o produto industrial ~ man~fa~u
rado prende-se exclusivamente àqueles produtos que criam a Indust~ia nacional, que empregam mão-de-obra, que aul?-entam nossa
riqueza e têm possibilidades de angariar para o Brasil, com grande
vantagem, reservas cambiais .
•

Não foi revisto pelo orador.
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Quanto ao que importa essa taxação, é fácil observar a sua
quase nulidade no Orçamento, como o de 1965, quando produtos
manufaturados alcançaram maior taxa de exportação e não chegaram a 12% da exportação total, o que equivalia, em têrmos de
cruzeiros daquela exportação em dólares, 12 bilhões e mej.o de cruzeiros. A taxação que pesa sôbre êles, pelos Estados, como anteriormente, nunca poderia ter atingido mais de cento e cinqüenta ou
duzentos bilhões de cruzeiros. Ora, a excetuação dêsses produtos
manufaturados fêz com que tôda indústria instalada no País, mesmo estrangeira, tivesse uma segurança maior de produção para exportar, o que é um complemento melhor para competir no exterior. Êsses produtos não devem ser taxados em hipótese alguma.
Poderia dizer que tôdas as Constituições anteriores davam aos Estados o direito de taxar a exportação~ mas a técnica moderna aconselha, qua.::;e impõe, a não taxação do produto a ser exportado. o
Japão é um exemplo clássico; dá um subsídio ao exportador, para
que êle possa exportar o seu produto, vendendo-o mais barato do
que custa dentro do País. A França faz o mesmo com relação aos
automóveis; a Inglaterra com o uísque e os Estados Unidos com
todos os produtos.
Então, considero que é uma herança do passado e temos de
nos despir dela. Não deve permanecer na Constituição taxa sôbre
um produ to que nos vai trazer riqueza e deve ter tôdas as facilidades para a conquista do mercado, porque do contrário não há emprêsa que possa competir com vantagem e exportar aquilo que
produz.
De modo que minha emenda visa apenas ao produto manufaturado, mas mantém a competência de tributar sôbre matéria-prima e gêneros alimentícios .
Faço um a pêlo ao Sr. Relator p~ra que reexamine o seu parecer diante dos argumentos que acabei de citar.
A emenda tem objetivo maior: o progresso da indústria nacional, obtenção de divisas para o País e a conquista de mercados,
que, se hoje são pequenos, poderão ser tão maiores quanto maiores
forem as garantias de não tributação para as indústrias aqui instaladas, no momento de exportar.
Esta a defesa que desejava fazer de minha emenda, que poderia ser mais bem desenvolvida em outra oportunidade. Dentro daquilo que aqui pronunciei em relação a ela, posso adiantar que nenhuma medida pleiteada em emenda, no sentido nacional teve o
objetivo desta, que visa à riqueza nacional, maior pela disp~nsa de
taxação de que pela existência dela, seja qual fôr. (Muito bem.)
O SR. SENADOR EURICO REZENDE- Sr. Presidente, peço
a palavra.
·
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro. Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
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O SR. SENADOR EURICO REZENDE * -Sr. Presidente estou integralmente a favor da emenda. Faria um apêlo à lider~nca
dos pareceres para que, a exemplo de precedentes e sempre com
in~piração nobre, reconheço, também se mostre permeável a uma
retificação .
Tenho, Sr. Presidente, ouvido o realejo governamental no sentido de que o Brasil tem não apenas que exportar, mas ~xportar
agressivamente.
A experiência vem revelando que o nosso principal produto na
pauta da comercialização internacional, que é o café, vem já alcançando, infelizmente, certas áreas de solidão em têrmos de exportação. Verifiquei - e verifiquei profundamente - nacs estatísticas,
que os países de civilização econômica mais adiantada, na maioria
das vêzes, estabelecem a isenção na exportação de produtos industrializados ou manufaturados. Os poucos países que ainda resistem à conveniência dessa isenção atenuam bastante a taxação.
O S't". Djalma Marinho - Permite-me V. Exa. um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Não encontro, Sr. Presidente, a
palavra de um economista abalizado que defenda o gravame tributário sôbre a exportação de produto industrializado ou manufaturado. Defendem, isso sim, um gravame escorchante sôbre a exportação da~ matérias-primas para que se estabeleça a coerção em favor da industrialização das matérias-primas.
Quando na Presidência, eu disse não ser possível permitir apartes em processo de votação. De modo que o eminente Deputado
Djalma Marinho há {le compreender, e melhor avaliar, a minha
mágoa em não dar a S. Exa. oportunidade de encantar-me
com sua intervenção.
Sr. Presidente, pediria mesmo, no interêsse ~o País, que os
Srs. Relator e Sub-Relator reexaminassem a questao. Que se consultem os Economistas, que se procure uma opinião _sequer favorável à incidência tributária em matéria de exportaçao de produtos
industriais ou manufaturados.
Acredito que nem as luzes dos Srs. Sub-Relator e Relator conseguirão trazer para o debate uma opinião id?n.ea sequer em favor
de tributação incidente sôbre produtos industriais e manufaturados.
Ora, se S. Exas. trouxerem essa opinião, é justo, é saudável
9-ue mantenham seus pontos de vista; mas, se não puderem atender
a argumentação desafiante, deverão operar em term?s da mes~~
nobreza que vêm demonstrando em várias oportunidades, retiflcando seus pareceres .
É o apêlo que deposito na compreensão dos en;.inentes Deputado Oliveira Brito e Senador Antônio Carlos. (Muzto bem·)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Deputado Djalma Marinho.
"'

Não foi revisto pelo orador.
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O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO* - Sr. Presidente,
desejava fazer uma declaração a respeito e julgava que, durante
a oração do Senador Eurico Rezende, pudesse fazê-la. ,Mas não tive
oportunidade e agora quero declarar que há, na legislação revolucionária, uma proposição que considero talvez, dentro do elenco
das que nos foram remetidas, uma das mais importantes: a lei que
regulamenta o comércio exterior. Tomei parte nos debates da elaboração desta lei e verifiquei todo o seu itinerário, no sentido de
propiciar a exportação de produtos manufaturados e industrializados. No próprio Govêrno há um sentido de facilitar essa exportação, que, como é curial, melhora a situação financeira do País.
Por êste motivo, acho a emenda objetiva e enquadrada nas
finalidades do Govêrno. Desta maneira, justifico o meu voto favorável à Emenda, que será profundamente estimulante para a
exportação. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO* -Sr. Presidente,
sou, em princípio, contra as isenções tributárias. Em princípio, e
sobretudo, contrário a isenções tributárias na Constituição, porque, em regra, o critério que então se admita é sempre demasiado
rígido, podendo criar obstáculos por vêzes, ao menos momentâneamente, intransponíveis.
Argüi-se, entretanto, na defesa da emenda do nobrt Deputado
Amaral Neto, que ela visa a proteger a indústria nacional, liberando de determinados tributos os produtos industriais ou manufaturados.
Dada a estreiteza do tempo em que estamos debatendo a matéria, vou aceitar a emenda nesta Comissão, para propiciar ao
plenário do Congresso mais amplo exame do assunto. Por isso
mesmo, votando aqui favoràvelmente, reservo-me o direito de reexame do assunto até a decisão final, no plenário do Congresso
Nacional. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Não havendo
mais quem solicite a palavra, concedo-a ao Sr. Relator, Senador
Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS * - Sr. Presidente,
por solicitação do nobre Deputado Amaral Neto, que teve a generosidade de chamar a atenção para essa emenda, ela foi objeto,
por parte do Relator, de exame mais acurado do que o feito em
relação às duas mil proposições subsidiárias e acessórias apresentadas ao projeto de Constituição.
A tese é, em princípio, a mais procedente possível: libertar-se
os produtos industrializados, para não ampliar a área de isenção
dos tributos, impostos, taxas para os produtos exportáveis. É,
realmente, uma tese que diz muito de perto ao interêsse dos países
em fase de desenvolvimento. Creio não foi outro o sentido da
•

Não foi revisto pelo orador.
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1~, de 1965, quando transferiu para a
competencia da Uniao o Impos~o de exportação, então da competência dos Estados, que poder:~m cobrá-lo até a taxa de cinco
por cento ad valorem. A Un1ao, entendendo a necessidade de
proteg~r as e:xp?rtações brasileiras_, notadamente aquelas de produtos mdustriallzados, chamou a si a capacidade de tributar êsses
produ~os, n? que toca _ao último estágio da operação de exportação.
o pro)~to so f~z repetir o texto ~a Eme_nda" Constitucional. Apenas
no ProJeto, se mse_re no mesmo Item C! 1m:posto de_ exportação para
produtos estrangeiros e produtos nacionais e nacionalizados· mais
adia~ te o ~pôsto sôbre opera~~~s. de créd~to, câmbio, segliro ou
relativo a titulas de valor mobiliario, e, mais ainda, o impôsto de
importação. Quando, no parágrafo 1.0 , êle estabelece que 0 Govêrno pod~rá? através d~ ~ei, altera_r essas alíqu~tas para reajustálas aos ob]etivos da politica cambial e de comercio exterior e da
política monetária, a redação difere um pouco da emenda. Esta
diz, no § 2. 0 do Art. 7. 0 , que a receita líquida de impôsto a que
se refere o item 2. 0 dêste artigo destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.
O projeto de Constituição resolve cuidar não só do interêsse
do comércio exterior, como também daquele outro referente à política cambial e monetária. Então, estabelece uma só regra, quanto
à variação das alíquotas para êsses três impostos: os dos Incisos
1, 2 e 6, isto é, as alíquotas do "impôsto de importação de produtos
estrangeiros; exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais
ou nacionalizados, propriedade territorial rural, renda e proventos
de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de
crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valôres mobiliários."
Mas a filosofia da Emenda Constitucional e do projeto é exatamente a mesma. O impôsto de exportação só será cobrado e as
alíquotas fixadas, tendo em vista os objetivos da política de comércio exterior, isto é, facilitar a exportação de produtos brasileiros, quer seja matéria-prima através de subvenção, de subsídi~s,
obtidos justamente com os impostos obtidos através da taxaçao
de produtos primários não gravosos no comércio internac:ional,
quer seja através do impôsto que recaia sôbre produtos Industriais ....Então o projeto estabelece UID; sistema de perf_eito equil~b:_io.
O imposto de exportação terá sua allquota esta?e~ecida em lei ,ta?somente para ajustá-la aos interêsses, aos obJetivos do comercio
exterior, isto é, fazer com que o Brasil, que não é, ~este momento,
nem será em breve prazo, um País exporta~o_r soment~ de produtos industriais, possa ter reservas monetar:as atraves ~a c~
brança dêsse impôsto sôbre matérias-primas nao gr~vosas, I_sto ~'
aquelas cujos preços estejam nos níveis dos pre9os ~ternacionais
do produto, bem como através da cobrança do Imposto de exportaçao sôbre produtos industriais.
Se concedêssemos a isenção pretendida pel~ ~menda, i~íam~s
desequilibrar
êsse sistema ' único capaz de permitir
ao
. exportar
. Brasil,
- · primetro,
produtos gravosos sem recorrer a' emissao

n: 0
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Que ocorre hoje, no Brasil? Um determinado produto, base
da economia de um Estado, seja o cacau na Bahia, o pinho serrado
em Santa Catarina, o café e o sisai no Paraná - ainda que o problema do café seja um pouco diferente - o sisai, no Nordeste,
se êsse produto tem preço acima do internacional, o único recurso
do Govêrno brasileiro é a elevação da taxa de câmbio, para atender
à possibilidade da exportação dêsses produtos. Quando os exportadores vão ao Banco do Brasil liquidar as suas cambiais, o Govêrno precisa emitir para atender à necessidade dessa liquidação.
Êsse, o drama de todos os países cuja pauta de exportação é, em
grande parte, constituída de matéria-prima.
Para resolver o problema, o Govêrno chamou a si a competência para cobrar o Impôsto de Exportação e estabeleceu que o
seu produto - tanto na Emenda Constitucional, como no Projeto
-se destinará exclusivamente aos objetivos do comércio exterior.
As alíquotas serão fixadas, desde a alíquota zero até um nível mais
alto, para que o Govêrno tenha reservas monetárias destinadas a
atender aos subsídios para matérias-primas gravosas. E essas reservas, evidentemente, serão o produto da incidência do irnpôsto
sôbre as matérias-primas não gravosas e sôbre os produtos industriais que permitam a cobrança dêsse tributo, através de alíquotas
que se compadeçam com o interêsse nacional, que, neste caso, é o
do aumento das importações.
Dêsse modo, ainda que eu compreenda perfeitamente os altos
objetivos da emenda, não posso concordar com a sua aprovação,
pois o sistema, o único capaz de permitir ao País maiores expor-:
tações, seria rompido. Mais: se inscrevermos na Constituição o
princípio das isenções para exportação de produtos industriais a emenda é ampla, não fala em produtos industrializados - não
podemos ter a pretensão de substituir na nossa pauta de exportação
as matérias-primas, quase sempre gravosas, por produtos industriais, porque não teremos condições de aos poucos ir estabelecendo
êsse equilíbrio indispensável. Ainda participo do ponto-de-vista
do nobre Senador Josaphat Marinho, do perigo de consagrar na
Constituição isenções. Se o projeto não estabelecesse a possibilidade de, através de leis, estabelecer o Govêrno essa alíquota, dentro
do interêsse do Brasil, no que toca às exportações, então a isenção
~eria necessária, e justo figurasse no projeto. Mas o próprio proJeto, no art. 1.0 , estabelece um sistema flexível. Finalmente, se
90% dos produtos brasileiros industriais de exportação exigem o
benefício da isenção, ninguém pode afirmar que 10% não requeiram êsse benefício. Estaríamos estabelecendo um privilégio capaz
de fazer com que o mercado nacional sofresse com êsse tratamento
excepcional que se daria aos produtos industriais de exportação,
tanto mais quanto, indo além da Emenda Constitucional êle já
isenta, no § 5 do Art. 23, os produtos industrializados nu~a conceituação um pouco menos ampla do que a da emenda, mas com
o mesmo objetivo do impôsto de circulação da riqueza dos produtos,
quando destinados ao exterior.

I
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Então, que faz o projeto? Em primeiro lugar estabelece um
sistema de equilíbrio pe~feito, não consagrando u~ princípio que,
quero ?ec,Ia_rar ,d~ publi_co, neste momento pode, realmente, ser
um pru1c1pio valido, poiS c; _e,meElda tem o~jetivo generoso, mas
que dentro em pouco podera ]a nao atender a realidade brasileira.
o _siste;na ideal é. o .do projeto., A_ lei irá fixar as alíquotas
para aJunta-las aos obJetivos do comercio exterior brasileiro.
~or outr? lado, o pr?jeto impede. o r~sco de bitri?u~ação, que
ocorna anteriormente, seJa quando o Imposto do comercio exterior
era de competência dos Estados, seja depois da Emenda Constitucional n. 0 18, quando êle passou à competência da União. Os
Estados cobraram o impôsto de vendas e consignações sôbre as
mercadorias enviadas para o exterior. E o nobre Deputado Djalma
Marinho deve estar lembrado da Emenda que apresenta ao projeto
que criou o Conselho do Comércio Exterior, que não foi acolhida
pelo Relator Daniel Faraco, procurando explicitar que a operação
de exportação não poderia ser objeto do impôsto de vendas e
consignações .
Assim, os produtos destinados ao exterior já estão beneficiados
quanto ao risco da bitributação e estão perfeitamente protegidos
no que toca à incidência do impôsto de exportação, pois o Govêrno
vai estabelecer, através do § 3.o do art. 2, um sistema capaz de
não obstar o aumento da exportação brasileira de produtos industriais, mas também capaz de permitir ao Govêrno reservas monetárias que lhe dêem oportunidade de, ao invés de utilizar o recurso
do aumento da taxa de câmbio e da conseqüente emissão de moeda
pa:ra liquidar as cambiais, o subsídio para os produtos primários
gravosos.
Êstes, Sr. Presidente e Srs. representantes, os motivos que
me levam a, reconhecendo as generosas finalidades da emenda,
recusar acolhimento à mesma. (Muito bem.)
O SR. DEPUTADO AMARAL NETO-·- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO AMARAL NETO * - Sr. Presidente,
apenas uma retificação, pois sei que não posso contestar o Relator,
quero esclarecer, quanto à impressão mimeografada:
Onde está produto de exportação industria~ ou. ~an'!!faturado,
na realidade é industrializado. Inclusive, na JUStlficaçao, eu me
:efiro duas vêzes a produtos industrializados. ~~de ter havid? 1:1m
erre;> de datilografia, ou de qualquer outra espec1e, mas o O~Jetlvo
es~a colimado na própria justificação: refere-se a prodl!tos Industnalizados e manufaturados, e não industrial, como esta expresso·
(Muito bem.)
* Não foi revisto pelo orador.

-464O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A Presidência fica ciente .
Em votação o pedido de destaque.
Os Senhores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Está rejeitado.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA * - Sr. Presidente,
declaro que votei contra pelos mesmos motivos, ou dentro do ponto-de-vista já exposto pelo nobre Senador Josaphat Marinho. (Muito
bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

Passamos
agora ao requerimento de destaque ao art. 22, do nobre Deputado
Ulisses Guimarães.
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES - Sr. Presidente,
retiro o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Defiro o
requerimento.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira requer destaque para a
emenda n. 0 824-G.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
retiro o requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Também
o Sr. Adolpho Oliveira requereu destaque da Emenda 804/I:
"Onde se lê 40% , leia-se 60%"
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA -Sr. Presidente, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Retirado
o destaque. O Sr. Deputado Ulisses Guimarães requereu destaque
para a Ernenda 26, que manda acrescentar:
"Ao § 5. 0 , art. 23: - Onde a lei determinar, ficando
a sua redação a seguinte:
§ s.o - O impôsto sôbre circulação de mercadorias
é não cumulativo, abatendo-se em cada operação, nos
têrmos do disposto em lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado, e não incidirá sôbre
produtos industrializados em outros que a lei determinar,
destinados ao exterior. "
O SR. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES -Sr. Presidente,
o destaque do nobre Deputado Ortiz Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Não havendo quem encaminhe a votação, consulto o Sr. SubRelator se mantém o seu parecer contrário.
* Não
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O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO (Sub-Relator) - Mantenho-o, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação
o parecer do Relator.
Os Srs. Membros da Comissão que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Requerimento do Sr. Deputado Ernani Sátyro para a emenda

n.Q 293.

A matéria já está resolvida por despacho do Sr. Vice-Presidente, Senador Eurico Rezende. (Pausa)
Emenda n. 0 292, também do Sr. Ernani Sátyro.
O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra, para encaminhar a votação, o nobre Relator, Senador
Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS * - Sr. Presidente, o
nobre Deputado Ernani Sátyro, que teve de se ausentar do recinto,
pediu que deixasse para o fim os destaques assinados por S. Exa.,
para ter oportunidade de defendê-los.
Devo comunicar a V. Exa. e à Comissão o a pêlo que S. Exa.
me dirigiu, e consulto a Secretária da Comissão se o Sr. Deputado
Ernani Sátyro não deixou requerimento de adiamento, sugerido
por mim a S. Exa.
O Sr. Senador Eurico Rezende - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. SENADOR EURICO REZENDE (Questão de ordem)
* - Sr. Presidente, quando eventualmente assumi a Presidência,
na sempre lamentada ausência de V. Exa., encontrei requerimento
do nobre Deputado Ernani Sátyro que, depois de alegar que motivos superiores o conduziam para fora do recinto, pedia se adiasse
a apreciação de alguns destaques. Argumentando que não era
possível o atendimento do desejo de S. Exa., por isto que, além
de estabelecer precedente, se iria encurtar mais ainda o tempo de
que dispúnhamos e dispomos para a tramitação da matéria, tomei
a liberdade de indeferi-lo, e dêsse indeferimento não houve nenhum
recurso para o pleriârio.
Quer-me parecer, salvante melhor juízo de V. Exa., que a
matéria não deve ser examinada nesta oportunidade. (Muito
bem.)
"'
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Mantido o
despacho, com o esclarecimento que acaba de ser prestado, continuo anunciando outros requerimentos de destaques.
Sôbre a mesa requerimento de destaque para a Emenda
n.o 804/H.
Deferido o requerimento de retirada de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Para a
Emenda n. 0 297, há um pedido de destaque. Não está presente o
autor.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - A Emenda teve
parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -

Tem a

palavra o Sr. Relator, Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS * -Sr. Presidente a
Emenda n.o 297 visa corrigir a redação do parágrafo 1.o do art. 25,
que é a seguinte:
"A aplicação dos Fundos previstos neste artigo será
regulada por Lei, que cometerá ao Tribunal de Contas da
União o cálculo e a autorização orçamentária ou de qualquer outra formalidade, efetuando-se a entrega mensalmente, através dos estabelecimentos oficiais de crédito."

Evidentemente faltam aqui algumas palavras. Mas o nobre
Sub-Relator deu parecer favorável a esta emenda ou a outra que
colima o mesmo objetivo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Está prejudicado, por isso, o destaque requerido?
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS - Vou proceder à
à verificação, Sr. Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente, a emenda aceita para corrigir o texto do parágrafo 1.0 do Art. 25, foi a n.o 2·97. O Sr. Relator deu parecer
favorável à aprovação, exceto quanto ao qualificativo complementar: de tal modo que o assunto venha a ser regulado por lei,
e não por lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Está prejudicado, portanto, o pedido de destaque, por ter sido aceita, em
parte, a emenda .
Vamos passar ao destaque do Senador Aurélio Vianna para a
Emenda n. 0 428/7: Art. 27, Inciso I: onde se diz "quarenta por
cento", diga-se "sessenta por cento."
Há, também; um requerimento de destaque do Sr. Deputado
Ortiz Monteiro para a emenda 295, que manda incluir uma redação
diferente no inciso I, do art. 27:
"Sessenta por cento da arrecadação do impôsto a que
se refere o art. 21, n.o VIII e IX."
"'
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O parecer é contrário.
É mantido o parecer contrário. Rejeitado o destaque.
O Deputado Ortiz Monteiro pede destaque para a emenda
327, que estabelece distribuição diferente da estipulada no art. 27,
em relação aos impostos arrecadados em benefício dos Estados,
Distrito Federal e Municípios .
Em votação .
. O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA.- Sr. Presidente, há
uma emenda idêntica a esta, a de n. 0 253.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Tem a
palavra o Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * -Sr. Presidente,
a Emenda teve parecer favorável. Ela corrige uma omissão do
Projeto. Há três impostos dos quais participam os Municípios e
os Estados: O impôsto sôbre combustíveis líquidos, quarenta por
cento; o impôsto sôbre produtos minerais, noventa por cento êste cabe ao Estado - e o impôsto de energia elétrica. O projeto
omitiu. A emenda corrige êste equívoco do Projeto. Daí o meu
parecer favorável. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em face
do .parecer favorável, está prejudicado o item, porque já consta.
de a provação .
A Emenda n.o 52 recebeu requerimento de destaque, também
do Sr. Deputado Ortiz Monteiro, e trata do mesmo assunto.
Está prejudicada pela aprovação da anterior.
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA * - Sr. Presidente,
por isso pedi a V. Exa. que a votasse conjuntamente com a minha.
Está prejudicada. A minha emenda estabeleceu um percentual
de 60%, ao invés de 40%. Foi a questão de ordem que levantei
na ocasião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - O Sr.
Sub-Relator in:tormou que, apesar da aprovaç.§Jo, posteriormente ao
pedido de V. Exa. recebeu a emenda do Deputado Ortiz Monteiro.
Como se verifica, e está escrito, passaram a figurp.r os 40%
de arrecadação do impôsto a que se refere o Art. 21 . Logo depois,
60% do impôsto a que se refere o Art. 21, n.0 9.
V. Exa. manda que apenas. no caso do A.rt. 27, inciso I,
quando se diz 40%, diga-se 60%, mas ·não aborda a questão d.o3
60%, rio aspecto a que se refere o Art. 21, n.o IX.
·
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA - A minha emenda,
Sr. Presidente, só incide sôbre o Inciso I do Art. 27.
O SR. PRESIDENTE (D'eputado Pedro Aleixo)- Passaremos,
então, à emenda de V. Exa. Consulto o nobre Senador se deseja
fazer uso da palavra.
*
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palavra~

Sr . Presi.dente .
.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra V. Exa.
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA* -Sr. Presidente,
a minha emenda, como V. Exa. acabou de verificar, incide sôbre
o Inciso I do Art. 27, que diz:
"A União distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal
e Municípios
I - 40% da arrecadação do impôs to a que se refere
o Art. 21, n. 0 VIII."

o

Art. 21, n.o VIII, se refere à:
" ... produção, importação, circulação, distribuição ou
consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos."
Desde quando se criou um impôsto único, na primeira lei
votada no Congresso Nacional a êsse respeito, o percentual distribuído aos Estados é de 60%. A Emenda Constitucional n.o 18
também n1anteve êsse percentual de 60%. O Código Tributário,
da mesma maneira. Agora, o projeto reduz êsse percentual para
J•
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40%.

Dir-se-á que essa redução é decorrente do disposto no § 5. 0 do
Art. 21 do projeto, que diz:
"O disposto no parágrafo anterior não inclui, todavia,
a incidência do impôsto sôbre a circulação de mercadorias
na operação de distribuição, ao consumidor final, dos
lubrificantes e combustíveis líquidos utilizados por veículos rodoviários, cuja receita seja aplicada exclusivamente em investimentos rodoviários."
Como se vê, a arrecadação dêsse impôsto está acrescida do
impôsto sôbre circulação de mercadorias, e que, como bem disse
o Deputado Adolpho Oliveira, vem determinar a alta do custo de
vida. Por isso, estou com a emenda do nobre Deputado.
Mas os argumentos não vêm carrear nenhum subsídio para
que se reduza o percentual do Estado, porque, se a arrecadação
dêsse impôsto é acrescida do impôsto de .circulação, que também
se cobra no município, tal acréscimo já tem destinação especial:
exclusivamente para investimentos rodoviários. Não se justifica
se reduza o percentual do Estado, porque a parte acrescida da
arrecadação já tem essa destinação especial contida no§ 5. 0 citado.
Sr. Presidente, não compreendo por que o próprio Govêrno,
a.o baixar Ultimamente o Ato Complementar n.o 31, de 25 de dezembro de 1966, procurou adaptar o sistema tributário atual, ao
4<
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projeto que já tinha sido votado no Congresso. Mas· só procurou
adaptar no concernente ao impôsto de circulação. O art. 31 não
cogitou do concernente ao impôsto sôbre produção, arrecadação,
circulação, distribuição e consumo dos lubrificantes líquidos e
gasosos. O art. 27 se refere à arrecadação, mas o Ato 31 também
se reporta à distribuição da arrecadação do impôsto de circulação,
em seus artigos primeiro e segundo. Daí se verifica que o Govêrno
procurou regular, modificar o sistema tributário anterior, a êle
adaptando o projeto na parte de distribuição também do impôsto
de circulação.
Não se justifica esta redução de 60 para 40%, porque a distribuição de 60% já é tão fragmentada, entre os Estados, na
conformidade do Parágrafo único do Art. 27, reproduzindo disposição da Emenda Constitucional n.o 18, que, se reduzirmos a 40%,
essa fragmentação chegará ao minimo minimorum, a um percentual quase ridículo na parcela que cabe a cada Estado da Federação e aos Municípios.
É aconselhável pois, se mantenha a sistemática anterior de
ficar a União com 40% dessa arrecadação e entregar aos Estados
e Municípios 60% para que não se pulverise de forma a representar para os Estados e Municípios um quantitativo tão pequeno
que não atenda às necessidades dos Estados, já muito empobrecidos na sua arrecadação.
For isso, usando de uma prerrogativa, que me parece essencial,
de defender os interêsses dos Estados, como seu representante no
Senado Federal, votarei para que permaneça na Constituição
que estamos votando a quota de 60% dêsse impôsto para distribuição aos Estados.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Atente V. Exa. para esta
circunstância: o percentual de 60% foi votado por nós em menos
de um ano, depois cte longo período de exame da matéria por parte
do Executivo.
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA - O Ato Complementar não procurou ajustar, nesta parte, o sistema tributário
ao projeto que estamos discutindo. Parece-me que não se justifica
uma redução para 40%.
Por isso, defendo minha emenda, creio eu, como colaboração
que damos a tôdas as unidades da Federação. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Não havendo mais quem peça a palavra para encaminhar a votação, dou
a palavra ao Sr. Sub-Relator para pronunciar-se sôbre as razões
expendidas pelo Sr. Senador Heribaldo Vieira.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO*- Sr. Presidente, o
projeto criou um nôvo sistema, aproveitando, no particular, aquêle
estabelecido na Emenda Constitucional n. 0 18, com ligeiras modificações. Uma das alterações introduzidas é justamente no impôsto
que recai sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos.
•
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Pelo sistema vigente, o impôsto é un1co, não podendo, portanto, sôbre êle incidir qualquer outra tributação. Vem, porém,
o projeto de Constituição e introduz modificação, a constante do
§ 5.o do art. 21, ou seja, a incidência do Impôsto de Circulação
sôbre os combustíveis e lubrificantes na sua última operação de
venda ao consumidor. Daí se justifica a redução de 40 para 60%.
Os Estados têm a compensação através da tributação do impôsto
de circulação.
O reparo feito pelo nobre Senador Heribaldo Vieira, quanto
ao Ato Complementar que tratou da matéria recentemente, não
tem procedência, porque, sendo o percentual de 60% estabelecido
numa norma constitucional, não poderá Ato Complementar alterá-lo. Daí a razão ptlt que não foi possível, certamente, ao
Legislador, no Ato Complementar, fazer a alteração. Foi possível
em relação ao impôsto de circulação; não o será, porém, relativamente à redução do percentual de sessenta para quarenta.
Nestas condições, Sr. Presidente, mantenho o parecer contrál·io ao destaque requerido. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Em votação
o parecer. Os Senhores .que o aprovam, queiram permanecer sentados . (Pausa.)
·
Está aprovado.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Sr. Presidente, declaro
·que votei com a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - A declaração de V. Exa. constará da ata.
Finalmente, o requerimento de destaque do Sr. Deputado
Adolpho Oliveira, para a Emenda n.o 805, no sentido de que o
art. s.o, inciso IV, seja assim redigido:
"IV - Permitir que fôrças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou, em caso de guerra, nêle permaneçam temporàriamente. ''
Com a palavra o ilustre autor da emenda.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA * - Sr. Presidente,
eminentes companheiros da Comissão, relevem-me o cumprimento
do que considero um dever, apesar do adiantado da hora.
Creio que não há hora nem cansaço, quando se cogita de
resguardar aquêles ideais básicos do patriotismo e do aprêço à
·soberania de nosso País.
Creio que o assunto sôbre o qual a Comissão vai decidir é
daqueles da maior importância que serão inseridos no texto da
Constituição.
~~'
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Declaro e confesso que não posso, Sr. Presidente, sinceran1ente, como brasileiro, concordar com a existência de un1 dispositivo que permita a ocupação do nosso território, e1n tempo de
paz, por fôrças militares estrangeiras. É reduzir o Brasil a uma
situação pior do que a da República Dominicana. No caso da
República Dominicana, um Exército da Organização dos Estados
Americanos, O. E. A., precedido de uma ocupação dos Estadosl
Unidos, que, em face de uma guerra civil naquele País, interveio
para permitir à República Dominicana a realização de eleições
democráticas e diretas para Presidente da República e para a Assembléia Nacional.
Pois bem, eu só posso admitir que, por colossal equívoco, tenha
sido incluída nesta ~constituição a infeliz e triste redação do
Art. 6.0 , !nciso V, para permitir que fôrças estrangeiras transitem
pelo território nacional, ou nêle permaneçam transitoriamente.
O dispositivo é curto, mas não podia deixar de conter desagradável repetição: "De transitar transitoriamente."
lVHnha emenda vi.sa a inserir dispositivo que aplaque os desejos daqueles que pretendiam, infelizmente, a inclusão dessa
cláusula, porque diz:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
Território Nacional em qualquer época, mesmo em tempo
de paz'' - admite-se, admitimos isso, até como sinal dos
tempos - "ou em tempo de guerra nêle permaneçam
transitoriamente."
Esta a redação da emenda: permitir que fôrças estrangeiras
transitem pelo Território Nacional, ou em caso de guerra nêle
permaneçam temporàriamente.
Note a Comissão: em caso de guerra. Não digo em caso de
guerra externa. Já que o objetivo do Govêrno é satisfazer êsse
clima de guerra permanente em nosso País. Preveja-se a hipótese
da guerra civil e, então, se satisfaça a vontade daqueles que querem
venham tropas bolivianas, cubanas, paraguaias, norte-americanas
ou indonésias ocupar o território brasileiro. Mas, pelo amor de
Deus, não se consagre o princípio de que, mesmo em tempo de
paz, para policiar nossas a tividades, para policiar a vida do nosso
povo e funcionamento de nossas instituições, se pratique essa
verdadeira ignomínia de aprovar uma Constituição que será a
única no mundo a consentir na ocupação permanente do seu
território por tropas estrangeiras .
A menos, Sr. Presidente, que se queira reduzir o Brasil à
condição de satélite, o que nem mesmo as repúblicas comunistas
estão aceitando mais em relação às tropas da União Soviética.
Vamos ficar em situação semelhante à Alemanha Oriental, que
está vivendo em clima de guerra, porque nem sequer foi examinado o tratado de paz.
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Pois bem aquilo que nenhum País aceita em defesa da sua
própria sober~nia e na satisfação do patriotismo de seus filhos,
iremos agora consentir, se aceitarmos a manutenção do texto do
projeto governamental.
Sr. Presidente, nenhuma outra emenda foi por nós ·apresentada com tanto calor e tanta sinceridade e patriotismo. Cada
qual, ao votar, não irá cogitar de problemas partidários ou políticos, porque o problema é brasileiro, é de resguardo da soberania
da nossa Pátria. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Senador Aurélio Vianna.
·
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (,Questão de ordem) *
- Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejo que V. Exa. coloque
em votação a minha emenda, porque é do mesmo teor:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
território nacional, ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente."

:ij
~~
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - V. Exa.
tem realmente uma emenda que corresponde ao pensamento e
objetivos da Emenda Adolpho Oliveira. Sôbre esta matéria, quero,
entretanto, que se pronuncie, desde logo. o Sub-Relator, quando
V. Exa. concluir, porque parece que o assunto tem uma solução
que vai ser proposta.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA - Eu gostaria de defender a Emenda Adolpho Oliveira, porque é idêntica à minha.
Às vêzes, penso que na formulação do artigo não houve um propósito oculto. Mas o artigo, como redigido, pelo menos feriu a
nossa sensibilidade nativista. Que fôrças estrangeiras transitem
pelo território nacional, admite-se; ou que permaneçam temporàriamente, por motivo de guerra ou em tempo de guerra, também.
Mas êsse "temporàriamente" pode ter um caráter de permanência.
O conceito de temporário, no caso vertente, pode ser muito elástico.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que o princípio, se aprovado
como está no Projeto de Constituição, vai causar muito mais inquie~ações ao Govêmo do que êle pensa.
A nossa tradição - o têrmo é êste - é 11ativista. Fala-se
muito na passividade do povo brasileiro, no seu pacifismo e, às
vêzes, fico admirado dessas afirmativas partidas de onde partem,
porque revelam ignorância completa da história do povo brasileiro.
Quem estuda a História do Brasil, a filosofia da história brasileira,
sabe que há un1a fôrça interior que faz com que repilamos todo
e qualquer princípio que toque de leve nas fibras patrióticas da
nossa gente, do nosso povo.
Sr. ·Presidente, creio que cada qual já tem o seu ponto-devista firmado em tôrno da matéria. Custa-me acreditar, nessa
doutrina, que é nova no Brasil, de que as fronteiras físicas de um
•
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país, as fronteiras geográficas desaparecem em face das fronteiras
ideológicas. Não quero crer, recuso-me a acreditar, não desejo
aceitar a tese de que propositadamente foi elaborado um artigo
que viesse a ferir, a provocar agitações tremendas na alma e no
coração do povo brasileiro. Portanto, Sr. Presidente, já vislumbro,
pelas palavras de V. Exa., que vai haver uma solução para êste
caso.
Não acredito, repito, tenha desaparecido da alma, do coração,
do espírito dos nossos soldados aquêle sentido de preservação da
nossa soberania, em quaisquer circunstâncias. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a
palavra o nobre Deputado Chagas Rodrigues, para encaminhar
a votação.
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRIGUES * - Sr. Presidente, no art. 8, vemos que compete' à União permitir que fôrças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle permaneçam transitoriamente. Esta é a competência da União. O artigo
tem de ser examinado conjuntamente com as atribuições do Presidente da República, constantes do Art. 81, inciso 11:
"Permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
Território Nacional ou nêle permaneçam temporàriamente."
Sr. Presidente, não entendo bem os dois dispositivos e não
compreendo como Congressistas, amigos do Presidente da República, votem um dispositivo desta natureza, porque é jogar sôbre
os ombros de um homem, que hoje é Joaquim, amanhã Pedro ou
Manuel, uma responsabilidade extraordinária. Perdeu a noção de
soberania, de independência; um país onde grupos- já não mais
grupos dominantes e que não traduzem os interêsses nacionais estão a serviço de potências estrangeiras, a tal ponto que permitem que tropas estrangeiras, como tropas de ocupação, lhe garantam determinada situação, não pode ser considerado soberano.
Não posso, portanto, admitir que em tempo de paz tropas
estrangeiras permaneçam no País.
Sabemos que na Coréia do Sul, apesar de terem cessado as
operações bélicas há tanto tempo, ainda existem tropas estrangeiras provisoriamente instaladas. Sabemos que noutros países o
mesmo fenômeno ocorre. Mas o Brasil não se deve inspirar na
Coréia do Sul, nem no Vietnam do Sul. O Brasil é uma grande
Nação. O povo brasileiro deve resolver seus problemas. Não devemos, de maneira alguma, concorrer para que aumentem. os atritos
porventura existentes entre outras nações.
Cabe ao Brasil lutar pela paz entre os povos, porque a paz é
a grande aspiração dos povos e interessa a todos os países . Cabe
•
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ao Brasil, como Nação soberana, preservar sua soberania e defender a dignidade do seu povo. O dispositivo é humilhante, diminuinos perante os povos civilizados. Os que lêem sôbre política internacional nos dias de hoje sabem da pressão enorme que países
estrangeiros, na defesa dos seus interêsses, exercem sôbre chefes
de governos estrangeiros, inclusive para conseguir que tropas
permaneçam em seus territórios temporàriamente. Sabemos que
essa situação de temporariedade às vêzes perdura. De modo que
não compreendo como se possa jogar sôbre um homem essa responsabilidade de permitir que fôrças e.strangeiras permaneçam no
País. Eu não admito se lance a responsabilidade, nem pessoalmente sôbre o Presidente da República, nem muito menos sôbre o
Congresso Nacional. Não admito que conste do texto magno esta
possibilidade humilhante para qualquer país. O mais triste é
que, figurando êle numa Constituição, dá bem a noção ou a idéia,
lá fora, da situação a que chegamos. Não, Sr. Presidente! O pavor
da subversão não nos deve levar a êste ponto, porque devemos .e
podemos combatê-la. A subversão, como é entendida em certas
áreas, não nos afeta nem nos ameaça. Devemos estar receosos,
sim, é de perder a noção do respeito da N ~ção para com a própria
Nação. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - c·om a
palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO * - Sr. Presidente,
votarei a favor das emendas que incluem no texto a cláusula "em
tempo de guerra"; e assim votarei, quer em respeito a uma tradição elogiável do nosso Direito, quer ·porque a não inclusão dessa
cláusula significa admitir a hipótese de ocorrer um momento em
que o Govêrno do País não se sinta suficientemente forte para
defender-se e defender a sua autoridade, o que é sumamente· humilhante para o País (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Se não
houver mais quem peça a palavra, eu a concedo ao Sr. Sub-Relator, para pronunciar-se sôbre a matéria em votação.
O SR. OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente, seria ocioso
afirmar que na nossa alma existe um sentimento que coincide com
aqu·êles defendidos e expostos com tanto calor pelos nobres representantes do MDB, que nos honraram com sua palavra. É o sentimento do dever de todo o povo brasileiro, dos que estão nesta
Casa, no Senado da República, ou em qualquer ponto do território·
nacional, de defender, a qualquer custo e em qualquer terreno, a
nossa soberania. Foi com essa inspiração, a mesma que animou
as calorosas falas com que nos deleitaram nossos erninentes colegas,
que examinamos a matéria, eu e_ o eminente Relator, Senador Antônio Carlos. Entendemos de acolher a Emenda n.o 843, subscrita
* Não foi revisto pelo orador.
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em primeiro lugar pelo nobre Senador Wilson Gonçalves, que diz,
no seu item X:
''Redija-se o art. a. o, V:
"V- permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nêle permaneçam temporàriamente
nos casos previstos em lei complementar . ''
De modo que, com êsse resguardo, atribuindo à lei complemen-

tar estabelecer os casos em que as hipóteses podem figurar, entendemos que a Emenda vVilson Gonçalves é, até certo ponto, mais
acauteladora do que a do nobre Deputado Adolpho Oliveira.
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - É a da Constituição de 46.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- A emenda do ilustre
representante pelo Estado do Rio de Janeiro permite que fôrças
estrangeiras transitem pelo território nacional, sem estabelecer
qualquer hipótese - no tempo de paz, no tempo de guerra - ou
em tempo de guerra nêle permaneçam.
Queremos é que, em tôdas as hipóteses - na do trânsito ou
de permanência temporária, que muitas vêzes se confundem - a
lei complementar, que é uma lei votada, como sabem, por maioria
absoluta, preveja os casos, enumere as hipóteses em que tal possa
ocorrer.
Com isso, entendemos nós que, neste mundo nôvo em que
estamos vivendo, não de relaxamento da defesa da nossa soberania,
mas da convivência dos povos, deveremos, na oportunidade da votação da lei, estabelecer as hipóteses para o trânsito ou para a
permanência temporária de tropas estrangeiras.
Estamos, portanto, nós que defendemos essa tese, a da lei
complementar, tão tranq.üilos na questão dos nossos sentimentos
patrióticos quanto aquêles que só admitem a permanência temporária, em tempo de guerra .
Assim, Sr. Presidente, não querendo prolongar os debates,
mantenho o parecer favorável ,à emenda do eminente Senador Wilson Gonçalves. (Muito bem.)
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem)
* -Sr. Presidente, levanto esta questão de ordem, porque não é
possível nos conformarmos que, durante o encaminhamento de
votação de determinado assunto, apareça outra emenda que não
* Não foi revisto pelo orador.
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foi cogitada no debate para ser objeto de pronunciamento dos Senhores Senadores e Deputados. Deveria ser abert-9. oportunidade de
encaminhamento de votação para a emenda que surge apresentada
ao debate e deliberação da Comissão. Se assim V. Exa. entender,
pediria a palavra para encaminhar a votação da emenda ora apresentada. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Devo resolver a questão de ordem suscitada, recorrendo à memória dos· eminentes colegas, Senador Aurélio Vianna e Deputado Adolpho Oliveira. Quando se iniciou o debate sôbre essa matéria, eu quis
realmente lembrar que no parecer do Sr. Sub-Relator o assunto
tinha sido resolvi do, de tal sorte que não estava mais prevalecendo
o texto sôbre o qual recaíram as veementes censuras que aqui se
fizeram. Foi o Sr. Senador Aurélio Vianna quem considerou que
se deveria abrir o debate sôbre a matéria. Então, eu tinha imaginado ·que, com a indicação daquela solução, poderia esta matéria
ser objeto do próprio debate, conforme tive oportunidade de ouvir
de s. Exa., como sempre ouvirei, antes do pronunciamento do
Sr. Deputado Adolpho Oliveira. Logo depois, diante das expressões
. de sublimação patriótica do Deputado Chagas Rodrigues e do Senador Josaphat Marinho, que exprimiram sobretudo os seus sentimentos, mas também os nossos, eu me dei pór muito bem pago
em não ter interrompido o debate da questão, para dar a notícia
de que o assunto já figurava no parecer do Sr. Sub-Relator, isto
é, já estava deliberado independentemente da aprovação de qualquer destaque.
É exatamente o que foí anunciado pelo Sr. Sub-Relator, conforme entendimento.
Devo ainda, a respeito da questão de ordem suscitada, esclarecer que, se me tivesse sido permitido falar na ocasião em que tomei
conhecimento da matéria, eu teria lembrado que naturalmente, ao
se estabelecer no art. 8.o a competência da União para "permitir
que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle
permaneçam transitôriamente", se tinha em vista fixar essa competência em face dos Estados. Em verdade, com a aceitação da
emenda, tirava-se da atribuição do Presidente da República a faculdade de livremente permitir, conforme disposto no art. 81, que
fôrças estrangeiras transitem no Território Nacional ou nêle permaneçam transitoriamente, porquanto somente poderá usar essa
atribuição o Presidente da República quando ela estiver plenamente
confirmada com uma deliberação do Congresso Nacional, do Poder
Legislativo.
Parecia-me, ao dar notícia da existência do parecer do Senhor
Sub-Relator, que se tinha acautelado mais ainda essa atribuição,
porque se tinha trazido para o âmbito da competência do Poder
Legislativo a especificação dos casos nos quais seria permitido ao
Sr. Presidente da República dar a licença de que trata o art. 8.0 ,
do item XI.
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Essa a questão de ordem proposta e a resposta que me cabe
dar. Se ela não satisfizer, estou inteiramente à disposição do Senhor Deputado Adolpho Oliveira, como de qualquer dos Senhores
Congressistas, para reabrir o debate em relação ao próprio texto
da emenda do Sr. Senador Wilson Gonçalves.
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem)
* - Sr. Presidente, é muito sério o que vamos decidir, razão por
que solicitei o pronunciamento de V. Exa. Lembrei também que
não tive oportunidade de pronunciar-me sôbre a Emenda n. 0 843,
até porque a lembrança, como sempre oportuna de V. Exa., surgiu
logo após, e não antes, de ter eu usado da palavra para encaminhar
a votação.
Desejava esclarecer que o nosso objetivo é deixar inserido na
Constituição, a exemplo do que acontecia na de 46, que nenhuma
lei complementar- nem Congresso, nem Presidente da República,
nem ninguém- pode admitir que em tempo de paz permaneçam
tropas estrangeiras em território nacional. De mais a mais, a
Emenda n. 0 243, sob alguns aspectos, com a devida vênia do seu
eminente, estimado, ilustre e talentoso autor, Senador Wilson Gonçalves, não deixa de conter impropriedade, porque a deliberação do ·
Congresso Nacional, só pode surgir no caso específico da necessidade de se admitir tropa estrangeira no Brasil, conforme art. 46 do
projeto. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Portanto, não há como se cogitar da elaboração de uma lei complementar, prevendo aquela hipótese, sempre inteiramente inesperada, de
surgir um episódio que justifique, pela sua atmosfera de guerra
civil ou de guerra externa, a permanência de tropa estrangeira em
nosso País . Isso quem prevê é a própria Constituição no texto
lacônico, conciso, mas que desde logo espanca- para usar o verbo
tão de agrado do eminente Senador Eurico Rezende - esta figura
atentatória à nossa sensibilidade, à sensibilidade de todos nós e
não apenas de uma fração daqueles que têm a honra de integrar
esta Comissão .
,
A Emenda 843 não satisfaz, porque não se cogita de vedar expressamente a permanência de tropas estrangeiras. Por esta razão,
não nos podemos conformar com o parecer do Relator. (Muito
be.m.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA (Questão de ordem) * - Sr. Presidente, há uma razão por que apresentamos aquela
emenda, não a cercando daqueles cuidados, manifestados patriàticamente pelo nobre Deputado Oliveira Brito, o trânsito de tropas
estrangeiras pelo Brasil. O conceito de trânsito também é elástico.
Sabemos que muitas vêzes há necessidade de manobras conjuntas,
quando vasos de guerra estrangeiros passam dias nos portos brasileiros, mas em trânsito. Houve há pouco uma manobra num país
*
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sul-americano. O conceito é elástico, e êsse temporàriamente fica
subordinado à vontade de quem permite êsse trânsito. Por quanto
tempo? Por um ano? Seis meses? Dois anos?
A precaução "em caso de guerra" é uma necessidade e é da
nossa tradição. Não duvido do patriotismo dos nossos colegas. Com
um sorriso, que não aceito como de fundamento sarcástico, falou-se
de maneira patriótica com que defendemos a nossa emenda e a
soberania nacional. O nosso conceito de soberania está claro. Respeitamos, embora não aceitemos, outros conceitos que há por aí,
porque há quem defenda a tese da soberania nacional entregando
o país a grupos alienígenas, estranhos. É o seu conceito de soberania, conceito de liberdade.
Sr. Presidente, insistimos na aprovação de nossa emenda, respeitando também os pensamentos patrióticos daqueles que inspiraram o artigo inscrito no Projeto de Constituição, que nos foi
enviado pelo Govêrno. A emenda que, na verdade, o modifica,
melhorando-o a nosso ver, entretanto não nos satisfaz em virtude
do conceito que temos de soberania nacional.
Tanto a emenda altera o conteúdo do Projeto, que ouvimos,
na sua justificação, aquelas palavras do nobre Deputado Oliveira
Brito. Também não somos crianças . Será que o objetivo da emenda é satisfazer aos desejos de quantos lutam para a organização de
uma fôrça interamericana?
A lei complementar viria conceituar essa questão, esclarecer
êsse ponto. Em síntese, permanecemos defendendo as nossas emendas e votando a favor delas. Reconhecemos, pelo menos, eu, individualmente, que a do Senador Wilson Gonçalves propicia, pelo menos, uma análise mais profunda, no tempo, sôbre êsse problema,
que é dos mais graves com que nos defrontamos na elaboração do
diploma constitucional. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Com a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO*- Sr. Presidente,
em face da discussão da Emenda do Senador Wilson Gonçalves, de.:.
sejo acrescentar um esclarecimento às ponderações que fiz de início.
Não me parece que a Emenda do nobre Senador seja a solução para
o caso. A proposição sugerida transfere para a lei complementar
a disciplinação da matéria: isto é, ao invés de declarar na Constituição que só em tempo de guerra tropas estrangeiras permaneçam
no território nacional, permite-se que uma lei ordinária, de caráter
complementar, estabeleça os casos, se tal hipótese se verificar.
Ora, é precisamente isso que não condiz com a segurança política
e jurídica do País. Ou se declaram na Constituição, taxativamente,
as hipóteses, ou se adota o que se contém naquela Emenda. Mas,
neste caso, de qualquer modo, ficará na dependência das circuns~
tâncias da maioria congressual. E a importância da matéria de
*
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que se trata impõe precisamente que seja delimitada na Constituição a hipótese de permanência de tropas estrangeiras no Território
Nacional. Nã~ pode ficar à vacilação ou à oscilação de circunstâncias. Será multo fácil, em determinadas hipóteses, criar-se o clima
emocional_para fazer a pressão sôbre o Congresso, no sentido de
permitir hipóteses que na Constituição não seriam admitidas.
Além de tudo, pergunta-se: por que alterar o critério tradicional? Ocorreu algum fato na história recente do Brasil que justifique a mudança do critério? É sabido que não se altera um critério
jurídico-político senão quando uma circunstância favorável concorra para fazê-lo. Que circunstâncias se verificaram? Quais são as
razões históricas que estão determinando essa resistência a que se
prescreva na Constituição que só en1 tempo de guerra tropas estrangeiras possam permanecer no território nacional? Não se dá
uma palavra objetiva sôbre êste assunto. Cogita-se apenas de
fórmulas capazes de esconder a clareza com que a Constituição
deve traduzir o pensamento do legislador constituinte, ou do legislador do Congresso Nacional, segundo ontem preferiu assinalar o
nobre Sub-Relator Oliveira Brito, ao reconhecer que êste não é um
Congresso Constituinte.
De qualquer sorte, não há uma justificativa, nem de ordem
jurídica, nem de ordem política, nem de ordem histórica para a
modificação do critério. Nem é certo o parecer do nobre Senh.or
Sub-Relator, no sentido de que a Emenda do nobre Senador Wilson
Gonçalves seja mais prudente do que a do Deputado Adolpho
Oliveira. Exatamente por ser mais ampla, ou mais flexível, é que
a emenda do meu nobre colega do Senado é mais condenável, não
obstante o respeito que devo à sua nobre intenção. Sei que o
objetivo de S. Exa. foi encontrar uma solução para. as dúvidas
surgidas, mas o assunto é daqueles que devem ser decididos limitativamente na Constituição, e não transferido para a decisão
da lei ordinária mesmo de caráter complementar.
Sr. Presidente, não há, até aqui, claramente expostas, nem
razões jurídicas, nem razões políticas, nem razões históricas que
legitimamente justifiquem a mudança do critério tradicional do
Direito brasileiro. (Muito bem.)
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. Senador .
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES* - Sr. Presidente,
nobres colegas de Comissão, longe estava eu de supor que a aceitação de minha modesta emenda pelo nobre Relator provocasse
debates tão acalorados. Ninguém, entre nós, cumpre ressalvar, tem
mais patriotismo do que o outro. Nesse terreno, devemos colocar-nos no mesmo pé de igualdade, principalmente quand~ até agora,
nas nossas fôlhas de serviço, não há nenhuma deserçao do nosso
•
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dever cívico e dos nossos compromissos sagrados para com a Pátria. Creio que ninguém, intencionalmente, quis dar a entender
que companheiros nossos que pensem de modo diferente tivessem
intenções menos nobres ou desejassem desservir à Pátria comum.
Apresentei a emenda que estamos discutindo, em função do
texto do projeto, e não o cotejando com dispositivo da Constituição
de 46. Evidentemente, em face do texto do projeto, a emenda me
pareceu da mais alta conveniência, mesmo porque em relação ao
próprio texto de 46, ela é mais restritiva. Por êste texto, poderia
ser permitida a passagem de fôrças estrangeiras pelo País, mesmo
em casos que não fôssem de guerra. E só na hipótese de guerra é
que tropas estrangeiras poderiam permanecer no território nacional.
Em face das manifestações dos nossos companheiros, eu, que,
inclusive, a princípio, supunha que minha emenda fôsse insuficiente, estou agora tranqüilo, porque, diante do patriotismo demonstrado nesta discussão, não acredito que, ao ser votada a lei complementar, façamos qualquer transigência ou coloquemos em risco a
soberania da nossa própria pátria. Se os nobres representantes do
povo brasileiro são tão ardorosos neste instante, defendendo o território nacional de maneira tão patriótica, não acredito que,
alguns meses depois, ou dias, êsse patriotismo desapareça e se vote
uma lei complementar que exponha nosso território à invasão das
temidas fôrças estrangeiras.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Permita uma intervenção.
Só quero esclarecer que, em nenhum momento, revelei "calor patriótico", nem usei a expressão "patriotismo", que é daquelas que
fogem ao meu vocabulário, de tão explorada que tem sido, por vêzes
até indevidamente. Falei em segurança jurídica e política, até
porque acreditei que sob êsse ângulo é que se deveria situar a discussão nesta Comissão, que é uma Comissão Técnica.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Eu, evidentemente, não estou respondendo especificamente aos argumentos de Vossa
Excelência. Mas, se nós nos detivermos no teor das discussões aqui
travadas em tômo dessa emenda ...
O Sr. Senador Josaphat Marinho - É a segurança jurídica e
política.
O SR. SENADOR WILSON GON·ÇALVES- Acredito ter sido
o patriotismo que levou V. Exa. a exigir a segurança jurídica para
a incolumidade do território nacional.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - É a segurança jurídica.
e política.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Não acredito que
V. Exa. faça isso ...
O Sr. Senador Josaphat Marinho - É uma expressão meramente literária que eu, pelo menos, não uso para entendimento
dessa natureza.
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.O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- ... apenas por
amor às ficções jurídicas.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Não é ficção jurídica é a segurança jurídica e política da nação.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Repito, nobre Senador, que não acredito que V. Exa. faça isso apenas por amor às
ficções jurídicas . V. Exa. deve fazer, embora não o declare, por
um sentin1ento íntimo de amor à sua terra, o que é comum a todos
nós.. Não sabia que V. Exa. iria ferir-se quando eu argumentava
de maneira genérica, sem apreciar especlfican1ente os argumentos
de V. Exa. Não sabia que V. Exa. cuidasse. que fôsse un1a censura
aos discursos daqueles que criticaram a Comissão.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Releve-me V. Exa. I-.J"ão
me-senti ferido . Estou procurando repor a discussão nos seus devidos têrmos. Esta não é uma sessão literária em que nos preocupamos com arrancadas patrióticas. É por isto que estou dizendo
que usei as expressões segurança jurídica e segurança política:
estou elaborando a Constituição. A expressão patriotismo não seria
própria, dentro do meu ponto-de-vista, para que eu situasse o meu
pensamento na defesa da emenda do Deputado Adolpho Oliveira.
Não estou defendendo sentimentos. Não pense V. Exa. que me
senti ferido .
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES Lamento que
V. Exa. se tenha utilizado de minhas palavras em resposta àqueles
que, como V. Exa., manifestaram êsses sentimentos. Se Vossa
Excelência acha que essas declarações são líricas ou apenas acadêmicas, não deveria ter em vista as minhas palavras, porque falo
em resposta, mas, sim, a daqueles que utilizaram êsses argumentos
para impressionar a Comissão.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Nobre colega, antes .de
V. Exa., só ouvi usar essa expressão ao nobre Presidente, ao qual
não pude apartear.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Todos os que fizeram discursos deram ênfase especial ·à necessidade de assegurar-se
a incolumidade do território nacional, levando o problema exclusivamente para êste aspecto. Então, quis demonstrar que não faltaria a nós, que pensamos dif'erenten1ente, êsse mesmo propósito
de defender os supremos interêsses da Pátria.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Nenhum de nós disse o
contrário.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES- Exatamente, mas
quero deixar bem claro, poraue V. Exa. poderia pensar de maneira
dife;rente.
Quanto ao argumento em que V. Exa. se situou, da segurança
jurídica, entendo que, pelo princípio que e~tamos a~ot~ndo neste
projeto de Constituição, isto é, o de aprovaçao por ~a1or1a ~bsolu!a
da lei complementar, a meu ver tem o mesmo sentido da mclusao
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no texto constitucional, principalmente quando V. Exa. sabe que,
pelo projeto, as emendas constitucionais de. il~iciativa do Senhor
Presidente da República são votadas por ma1or1a absoluta do Congresso Nacional. Então, o texto constitucional não estaria mais
seguro do que o da lei complementar, porque um e outro serão
elaborados por maioria absoluta.
o Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas, como não estou de
acôrdo com essa norma ...
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES -Ouvi V. Exa. com
tôda a calma .
O Sr. Senador Josaphat Marinho- V. Exa. me desculpe.
Pensei que pudesse debater com V. Exa. sem magoá-lo. Releve-me
V. Exa., não o interrompo.
O SR. SENADOR WILSON GON·ÇALVES- V. Exa. não 1ne
está magoando; apenas não se está contendo nos seus argumentos. Talvez minhas humildes palavras estejam pondo de lado seus
ardorosos princípios jurídicos.
V. Exa. não vai querer que suas idéias, seus princípios sejam
por nós aàotados de cabeça baixa. O nosso direito de pensar é o
mesmo de V. Exa. V. Exa. pode modificar textos do Projeto, mas eu
me estou referindo ao contexto, ao conjunto do Projeto. E, se eu
estou dentro dessa orientação, entendo que a segurança jurídica é a
mesma na apreciação da matéria, tanto pela Constituição, como
pela Lei Complementar.
A Lei Complementar e a Lei Suprema são votadas com os Inesmos requisitos. E, pela segurança do povo brasileiro, haverá êsse
mesmo patriotismo demonstrado pelos oradores que procuraram
fulminar a minha emenda.
Quero dizer, Sr. Presidente, que meu propósito foi o de apresentar uma emenda que, em relação ao texto, desse muito mais
segurança e exigisse a interferência do Congresso Nacional na apre-·
ciação dos casos dessa natureza.
O Sr. Senador Aurélio Vianna - V. Exa. ouviu quando disse-·
mos que a emenda de V. Exa. propiciava inclusive uma análise,.
melhorava muito o texto frio do Projeto que nos foi enviado pelo
Chefe do Executivo. V. Exa. ouviu, todos ouviram esta nossa declaração, inclusive sôbre o conceito de patriotismo e o conceito de
segurança nacional.
Há um grupo com um conceito; e outro, com conceito diferente.
Na União Soviética, onde um grupo estêve - e fiz parte daquele
grupo - ouvimos com que entusiasmo cidadãos daquele país defendiam a liberdade, isto é, a sua liberdade . "Podem os Senhores
se reunir naquela praça pública e pregarem religião?" Dizem:
"Não. " Podem os Senhores usar rádio e televisão para propagar a
religião? '"Não." "Têm os Senhores liberdade?" "Temos, perfeitamente". Tôda a questão estava, portanto, no conceito. Por isso,
respeito muito o pensamento dos meus adversários, não digo de
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meus inimigos, - porque V. Exa. não é nosso Inimigo, é nosso
adversário político. Mas não há dúvida de que a emenda de Vossa
Excelência melhora e propicia debate muito mais amplo sôbre o
assunto.
O SR. SENADOR WILSON GONÇALVES - A intervenção
de V. Exa., Senador Aurélio Vianna, serve para demonstrar o ponto principal de minha emenda. Ela foi apresentada ao texto do
projeto e, como V. Exa. mesmo salientou, dá muito mais segurança
e dá a possibilidade da interferência do Congresso Nacional na
fixação dos casos que a permissão se dará. Não tenho culpa- e
até rendo minhas homenagens ao nobre Sub-Relator - de ter a
minha emenda sido preferida em relação àqueloutra que tem tão
buriladas palavras; desejo apenas assegurar a todos que minha
intenção é igual à daqueles que desejam a salvaguarda do território nacional .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Se não houver mais quem deseje usar a palavra, concedê-la-ei ao Sub-Relator,
o nobre Deputado Oliveira Brito.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO * - Sr. Presidente,
quase mais nada tenho a dizer sôbre a matéria.
A emenda no nobre Senador Wilson Gonçalves está aprovada.
Incluída entre aquelas que tiveram parecer favorável e não foram
destacadas, mereceu a aprovação da Comissão.
Se invoquei o seu texto para justificar o meu ponto-de-vista
contrário às emendas cujos destaques foram requeridos pelo nobre
Deputado Adolpho Oliveira e o eminente Senador Aurélio Vianna,
foi precisamente para esclarecer à Comissão que o que estava prevalecendo não era o texto do projeto e, sim, um dispositivo que
resguarda muito mais os sentimentos nacionalistas e patrióticos
que animam a todos nós .
O nobre Senador Josaphat Marinho não aceita que as suas
inspirações partam de sentimentos patrióticos, mas não posso deixar de registrar, sem querer interpretar o íntimo da sua alma, que
os de S. Exa. são sentimentos tão nobres quanto os daqueles que
se denominam patriotas.
.
Sr. Presidente, sugere o Senador Josaphat Marinh:o,_ justificando o seu ponto-de-vista, que se estabeleça na Constituiçao segurança jurídica, e que se resguardem as tradições brasileiras.
Sr. Presidente, a segurança . jurídica não numa mera ficção,
mas num sentido mais amplo, está perfeitamente resguardada na
Emenda Wilson Gonçalves, ao estabelecer ela que o trânsito, a
permanência temporária de fôrças estrangeiras no território nacional depende de lei complementar, que, como acentua o autor
da Emenda, será votado com o mesmo quorum qualificado estabelecido para as emendas constitucionais de iniciativa do Presi~
dente da República.
*

Não foi revisto pelo orador.
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E ainda tem razão o nobre Senador pelo Ceará, ao chamar a
atenção da Comissão para a circunstância de que a redução do
quorum para o de maioria absoluta na votação das emendas do
Presidente da República, como das de iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional, mereceu o apoio do nobre Senador
Josaphat Marinho, quando teve de relatar a emenda constitucional
que introduziu normas para o funcionamento do Congresso Nacional. Portanto, o quorum de maioria absoluta para a emenda de
iniciativa do Presidente da República já foi julgado pela Casa, com
o apoio e a defesa do nobre Senador pela Bahia.
~ O Sr. Senador Josaphat Marinho -Mas não esqueça V. Exa.
de esclarecer que fui contra o regime especial que o projeto consagra para emenda de iniciativa do Presidente_ da República. São
hipóteses diferentes. A emenda não trazia ritos especiais . Foi o
Ato Institucional que trouxe.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Foi estabelecido que
qualquer emenda constitucional seria apro-.rada pelo quorum da
maioria absoluta.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas dentro do rito comum. Não esqueça V. Exa. de esclarecer, para pão permitir o
equívoco, que eu não dava rito especial para emenda de iniciativa
do Presidente da República. E êste projeto dá, porque êle repete
o Ato :=:nstitucional, que não foi de minha autoria.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Não é essa a questão
em debate.
O Sr. Senador Josaphat Marinho - Mas V. Exa. está juntando· hipóteses diferentes.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO - Se prevalecer o texto
da Emenda Constitucional n.o 16 ou 17, ou se prevalecer a norma
d9 projeto, será votada sempre por maioria absoluta.
Assim, não haverá nenhuma diferença, na prática, entre a Lei
Complementar e a emenda de iniciativa do Presidente da República que altera o texto constitucional.
·
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Permita-me nobre Deputado
Oliveira Brito, um dos membros desta Comissão, dos mais ilustres,
chamou-me a atenção para o art. 46, combinado com o artigo 81,
inciso XL No art. 46 está escrito: II - "É da competência exclusivamente do Congresso Nacional": "autorizar o Presidente da
República a declarar guerra e a fazer a paz; a) permitir que fôrças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle permaneçam transitOriamente". Não sei se por um lapso, mas daí surge
em nosso espírito uma contradição. O art. 81 declara: "Compete
privativamente ao Presidente da República etc. etc. XI - permitir
que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nêle
permaneçam, temporàriamente."
O privativamente e o exclusivamente, a nosso ver, chocam-se.
Não deve ter havido intenções ocultas na elaboração do texto, porque é de clareza meridiana o que está escrito no Art. 46 . Mas, ao
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mesmo tempo, se se eliminasse a palavra privativamente, haveria
harmonia completa entre o texto do art. 46 e o que acabamos de
ler, do Art. 81. Agora, um pedido de esclarecimento: se é da competência exclusiva do Congresso, não poderia haver uma altera·ção
de redação, uma vez que o próprio Regimento a permite, para que
se dê clareza à idéia_? Tirar-se-ia a palavra exclusivamente, ou a
privativamente.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO- Foi oportuno o esclarecimento prestado pelo Senador Aurélio Vianna. Iria chegar
até como um dos argumentos finais da justificativa da preferência
pela emenda Wilson Gonçalves. Se decidirmos que os casos em
que seria possível o trânsito ou permanência temporária de tropas
estrangeiras no território nacional dependerá de lei complementar,
estaremos conciliando os dispositivos que realmente se chocam.
Com essa alteração permanecerá tanto a competência do Presidente da República não em caráter privativo, como a do Congresso
.
Nacional, em caráter exclusivo.
A competência será de ambos: a do Congresso Nacional para
vetar e a do Presidente da República para sancionar a lei sôbre os
casos em que serão admitidos o trânsito e a permanência de tropas
estrangeiras. E, se aprovássemos pura e simplesmente a emenda
do nobre Deputado Adolpho Oliveira e mantivéssemos os disposi-·
tivos a que acaba de aludir o nobre Senador Aurélio Vianna, aí,
sim, é que haveria o choque de dispositivos.
Assim, Sr . Presidente, ·com as mesmas inspirações de patriotismo, de nacionalismo, de amor à Pátria, que constituem dever
de todos nós, não privilégio de ninguém, foi que me manifest_ei
contràriamente às emendas ora em debate e em favor da solu.ção
proposta pelo nobre Senador Wilson Gonçalves. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator, Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR ANTóNIO CARLOS*- Sr. Presidente, ouvi
atentamente as manifestações, veementes algumas, outras já um
pouco empalidecidas pelo cansaço dos Srs. Representantes sôbre
o problema da competência da União quanto ao trânsito ou à permanência temporária de tropas estrangeiras no território nacional.
Três são os dispositivos do projeto que no caso obedecem à
sistemática da Constituição de 1946 em tôrno do assunto.
Estou absolutamente seguro de que a estranheza manifesta~a
pelos eminentes Representantes do M.D.B. se prende mais a um
nôvo tratamento que a matéria recebeu do Sub-Relator e do Relator
do que propriamente a uma alteração de substância.
.
A Constituição de 1946 permite o trânsito de tropas estrangeiras em qualquer tempo e dá ao Presidente da República competência para autorizá-lo nos intervalos das sessões legislativas. E,_ n\..
* Não foi revisto pelo orador.
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Capítulo do Poder Legislativo, atribui ao Congresso Nacional a
competência para autorizar, em tempo de guerra, a permanência .
temporária de tropas no território nacional.
O que os Sub-Relatores fizeram com a coordenação do Relator,
foi corrigir uma possível imperfeição do Projeto, que deu atribuições ao Poder Legislativo para autorizar, e também, consignar, nas
atribuições privativas do Presidente da República, a mesma competência. Daí a Emenda do Sr. Senador Wilson Gonçalves. Entendeu s. Exa. que o importante seria que houvesse diploma legal
regulando não só a permanência temporária, mas também o trânsito. Assim, no capítulo da Competência da União se estabeleceria
que o trânsito e a permanência temporária eram da competência
da lJnião, nos casos previstos em lei complementar. No Capítulo
do Poder Legislativo, repetir-se-ia a regra, adapta!.'1do-a às atribuições dêsse Poder.
Quanto ao Capítulo do Poder Executivo, o nobre Deputado
Accioly Filho, como a competência no projeto é privativa, aprovou
uma emenda estabelecendo o princípio de que a competência privativa do Presidente da República, para autorizar o trânsito e a
permanência temporária, seria em tempo de guerra. Essa emenda
mereceu parecer divergente do Sr. Relator-Geral.
De modo que, naquele momento, depois de restabelecer a necessidade de uma lei complementar, quanto à competência da
União, depois de estabelecer a competência do Poder Legislativo
para autorizar o trânsito ou a permanência de tropas estrangeiras
no território nacional, nos casos previstos na lei complementar, o
Relator-Geral deu parecer divergente à emenda acolhida pelo nobre
deputado Accioly Filho, de modo a que os três textos_ se pudessem
harmonizar ...
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Permita-me. Parece que o conflito suscitado entre os dois dispositivos seria sanável
se no preceito que se contém no capítulo relativo às atribuições do
Presidente da República se dissesse, CO!llO na Carta de 46, que a
permissão dependeria de prévia autorização do Congresso Nacional.
9 Sr. Senador Antônio Carlos - Mas, se V. Exa. ler cuidadosamente êsse dispositivo, verificará que, nos intervalos das sessões
legislativas,- cabe ao Presidente da República ...
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Mas aí é a exceção.
O Sr. Senador Antônio Carlos - Então, que será de maior
garantia e segurança para o nosso país: a r~gra da Carta de 46,
que permite ao Presidente da República nos intervalos das sessões
legislativas, autorizar a permanência temporária ou o trânsito de
tropas, ou a regra da emenda Wilson Gonçalves, que já na compe..
tência da União subordina qualquer autorização, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, ao que fôr previsto em lei
complementar? Na verdade, Srs. Representantes, o problema não
poderia ser resolvido de maneira tão singela quanto o foi na Constituição de 46 .
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A lei complementar irá estabelecer as hipóteses em que o Presidente da República autorizará o trânsito de tropas. estrangeiras:
aquelas lembradas pelo nobre Senador Aurélio Vianna, como, por
exemplo, de manobras no Atlântico Sul, ou de passagem de belonaves estrangeiras. Mas, quando a hipótese fôr mais séria, dependerá na conformidade do que será consignado na lei complementar
de autorização do Congresso.
O Sr. Senador Aurélio Vianna- A impressão que tenho é de
que o inciso segundo do Art. 46 reproduz quase textualmente o
princípio da Constituição de 46. E a intenção de quem elaborou
êsse diploma foi complementar o primeiro princípio com aqueloutro
segundo o qual nos recessos parlamentares, o Presidente da República poderia autorizar o trânsito de tropas estrangeiras pelo território nacional. Quem elaborou êsse diploma, creio eu, colocou
mal o problema. Admitamos - e não darei mais apartes - que
a lei complementar determine os casos em que o Presidente da
República, privativamente, permitirá o trânsito de tropas estrangeiras pelo território nacional, ou que nêle permaneçam temporàriamente.
Elimina isso o que está expresso na competência exclusiva do
Congresso Nacional; isto é, a permissão para o trânsito ou a permanência de tropas estrangeiras no território nacional? Então
V. Exa. vai verificar que, de qualquer maneira, há que se descobrir
um meio de resolver essa pendência, justamente decorrente das
palavras, privativamente, num caso, e exclusivamente, no outro.
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS- Se V. Exa. me permite, vou expor como coloco o problema. A Constituição de 1946
estabelece que o trânsito, em qualquer tempo, é da competência do
Presidente da República, com a autorização ou ad rejerendum do
Congresso, com exceção do período de instalação de sessão legislativa. E a permanência temporária, em tempo de guerra, é da
competência do Presidente da República, com autorização do Poder
Legislativo. O projeto e as emendas que procurarem aperfeiçoá-lo
- porque o nosso trabalho aqui é êste - estabeleceram, na competência da União, que os casos de autorização de trânsito ou de
permanência temporária serão objeto de lei complementar. Já foi
aprovada pelo Sub-Relator e pelo Relator, no capítulo do Poder
Legislativo, emenda do Senhor Manoel Vilaça, que conforma o
dispositivo do art. s.o com o entendimento de que o Congresso
terá de elaborar a lei complementar, fixando os casos em que poderá autorizar o Presidente da República a permitir o trânsito e
a permanência temporária. E no capítulo do Poder Executivo, declara-se que a lei complementar estipulará as hipóteses em que essa
competência será do Presidente da República.
Devo, por dever de lealdade, comunicar à Comissão que a
emenda apresentada a êste último capítulo, isto é, a emenda alusiva ao inciso do art. 81, que faculta ao Presidente da República
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autorizar o trânsito ou pE;rmanência temporária no território nacional, e acolhida pelo nobre Deputado Accioly Filho, fazia referência expressa a tempo de guerra. E o Relator-Geral, para conformar os textos conseqüentes das emendas Wilson Gonçalves e
Manoel Vilaça, emitiu parecer divergente, de modo a que a Comissão pudesse, no momento oportuno, examinar as emendas.
Sr. Presidente, creio, assim, que expus à Comissão a maneira
como procurou o Relator examinar o texto do projeto e emendas
apresentadas.
Quero, finalmente, dizer, Sr. Presidente, que sou favorável à
subordinação da matéria à Lei Complementar. E não cometo, nesse passo, nenhuma incoerência, porque dei parecer favorável à
emenda que determina que, do mesmo modo que as emendas constitucionais de iniciativa do Presidente da República, as emendas de
origem parlamentar sejam examinadas e votadas em sessenta dias,
em dois turnos, numa única Sessão Legislativa.
De outro lado, ~r. Presidente, a Lei Complementar será votada
. por maioria absoluta. Diante da realidade que vivemos nós, no
mundo de hoje, não sei se não teremos para defender a nossa so'berania e nos casos consignados rigidamente em Lei Complementar,
de permitir que tropas estrangeiras em tempo de paz, transiten1
pelo Território Nacional.
O texto do Projeto, com a emenda, subordina o trânsito e a
permanência a essas medidas. E não somente a permanência temporária, pois seria realmente negar o que se está observando" no
mundo, não admitir a hipótese de que, para defender a nossa soberania, depois àa manifestação da maioria do Congresso Nacional,
permitisse o trânsito ou a permanência temporária de tropas estrangeiras. Em qualquer hipótese, porém, isso decorrerá do cumprimento de um diploma legal votado pelo Congresso, por maioria
absoluta, e com a autorização do Congresso, porque está na com.petência do Congresso, segundo as emendas nesse sentido adotadas.
Creio, Sr. Presidente, que, com êstes esclarecimentos, coloquei
à vista da Comissão o entendimento do Relator sôbre a matéria.
(Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) -Em votação.
Os Srs. Membros da Comissão que aprovam o parecer do Senhor
Relator manifestar-se-ão, chamados pela Secretaria, dando seu
voto sim, ou então uma declaração de voto com o Relator,· os que
desejam inserção da emenda do Sr. Deputado Adolpho Oliveira, a
qual tem a mesma redação da do Senador Aurélio Vianna, votarão

não.

Vai-se proceder à chamada.
(procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Aleixo) Membros da Comissão votaram "sim" e 8, "não".
Foi aprovado o parecer .
Nada mais havendo a tratar, encerro a sessão.
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O SR. EUCLIDES TRICHES (Comunicação) * -Sr. Presidente e Senhores Deputados, concluiu-se, ontem, na Comissão Especial, a apreciação das emendas apresentadas ao projeto de Constituição enviado ~ esta Casa. Existe uma, a que estabelece a gratuidade para os vereadores, que já figurava num Ato Institucional e
que, quando apresentada, causou grande repercussão em todo o
País, e tem sido motivo de controvérsias, de muitas discussões. Uns
se manifestam contra, outros a favor.
Desejo manifestar meu ponto de vista contrário à gratuidade
do mandato dos vereadores. A meu ver, os vereadores devem ser
pagos pelo exercício do cargo. Acredito não passe de um sonho essa
idéia de se voltar ao tempo dos Conselheiros Municipais, que eram
homens honrados, homens que mereciam o crédito das coletividades onde viviam e que se propunham a auxiliar os então Intendentes Municipais no exercício da espinhosa missão. Os tempos mudaram. Hoje é forçoso se tenham Câmaras de Vereadores em funcionamento e, por conseguinte, êsses homens precisam receber pelo
exercício de sua função.
Para mostrar a razão de meu ponto de vista, a tenho-me ao caso
dos grandes municípios. Na análise dêsse caso particular, verificamos o absurdo do artigo da Constituição, que propõe a gratuidade
para os vereadores. Existem municípios do Brasil, como os das Capitais de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, onde as Câmaras dos Vereadores exercem uma função que se assemelha à de
certas Assembléias estaduai, e, até às vêzes, mais trabalhosa.
Os vereadores, de fato, precisam estar o dia inteiro no exercício de sua função. Ora, não é justo que êsses homens abandonem
suas atividades, seu ganha-pão para exercer êsse cargo público
gatuitamente. Nesse caso, enveredaríamos para o exercício de
vereança apenas pelos homens ricos e afastaríamos os pobres
dessa importante missão na vida democrática brasileira.
Há poucos dias, o ilustre Governador eleito do Rio Grande do
Sul, nosso colega Peracchi Barcellos, declarava à imprensa de Pôrto Alegre, seu propósito de enviar mensagem à Assembléia Legislativa, no sentido de aumento dos subsídios dos Secretários de Estado, por entender que tais homens estavam percebendo remuneração muito baixa, o que faz com que só os ricos possam exercer aquela função.
* Não foi revisto pelo orador.
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Veja V. Exa., Sr. Presidente, a clarividência do Deputado Peracchi Barcellos. No caso das Secretarias de Estado, S. Exa. já
percebeu êsse inconveniente, que se estende também ao caso dos
vereadores. Quem conhece a vida de um pequeno município - para
reportar-me agora às pequenas comunas- verifica o sacrifício que
devem realizar os vereadores residentes no interior, e que, por falta
·de transportes, por uma dificuldade ou por outra são obrigados a
perder, às vêzes, até um dia para poderem atender a uma sessão
na Câmara de Vereadores; sem contar as despesas que são obrigados a realizar, con1 refeições na sede municipal. E, com tudo isto,
quer a nova Constituição que seja gratuito o trabalho dêsses homens. Dêsse modo, afastará in limine todos os candidatos do interior. E, no momento em que o Prefeito Municipal desejar auscultar
os seus munícipes, a propósito de determinado assunto, não te1 á
nem a quem ouvir; a não ser que realize um plebiscito, porque as
Câmaras de Vereadores, pela nova mentalidade, deixarão de expressar o pensamento real dos municípios.
Por isto, desejo aqui apresentar meu ponto de vista contrário
a tal idéia, e favorável à emenda que restabelece os subsídios para
os vereadores municipais. (Muito bem.) 1
O SR. ALCEU DE CARVALHO * - Sr. Presidente, Senhores
Congressistas, recordo-me de que, certa feita, em tempos que vão
longe, quando dava, no fulgor da mocidade, os primeiros passos
na vida profissional, no exercício da advocacia, tive oportunidade
de ser procurado para o patrocínio de causa onde, perfeitamente
delineada, caracterizada estava a figura jurídica do esbulho possessório.
1

Investigando a doutrina, na intenção de me adestrar para o
embate lembro-me de que um dos tratadistas consultados não sei
por que cargas d'água, talvez preocupado em definir o vocábulo
"esbulho", fazia referência a matéria de ordem puramente constitucional, aludindo às fraudes que os detentores do poder podem
perpetrar, podem cometer, contra o povo.
Jamais podia eu imaginar, à altura daqueles verdo1engos anos,
que, muito tempo depois, já na maturidade, viesse a ser convocado
para pactuar na prática daquilo que considero autêntico esbulho
contra o poder constituinte cujo único e legítimo titular é, será
sempre e tão-só, o povo.
Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, não pretendendo, não querendo fraudar, por sua própria conta e risco, a Constituição - esbulhando, conseqüentemente, o povo, porque Consti* Não foi revisto pelo orador.
1

(DCN, 10-12-66, pág. 66).
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tuição e povo se confundem - pede, ou mais precisamente, exige
a conivência do Congresso Nacional, na ação criminosa.
Como modesto advogado do interior que sou - do que aliás
tenho certo orgulho- não tive, até esta data, oportunidade de conhecer Sua Excelência o Sr. Carlos Medeiros e Silva, o ilustre Ministro da Justiç~, responsável aparente pelo anteprojeto que ora
discutimos. Confesso, entretanto, que o lamento muito, pois, após
a leitura da obra consubstanciada neste anteprojeto, cheguei à conclusão de que S. Exa. é possuidor de espantosa coragem. Não é
preciso ser profundo conhecedor dos princípios técnicos e jurídicos
que devem inspirar e informar uma lei básica, para que, em lendo
isto que aí está- êste anteprojeto- se chegue à conclusão de que
S. Exa., o Ministro da Justiça é, realmente, homem muito corajoso. Mais do que isto, Sua Excelência é homem revolucionàriarnente corajoso, sim, porque subverteu, revolucionou, tôdas as normas
do Direito, todos os princípios da hermenêutica jurídica. É uma
verdade patente. Desrespeitou as mais comezinhas regras que ditam as normas para uma legislação constitucional.
Vários oradores, doutos na matéria, já passaram por esta tribuna. É no entanto, forçoso que salientemos ainda alguns pontos
que consideramos falhos, neste anteprojeto, principalmente para
marcarmos a nossa posição .
Examinemos, ainda que numa análise perfunctória, superficial, aquilo que o nobre Deputado Oscar Corrêa, jurista de escol,
apelidou de "minicarta", e que eu prefiro chamar, cognominar
carta "fraldada'', não porque a fralda seja 1nenor, mais curta, e, portanto, mais imoral que qualquer mini-saia, mas porque se frauda a
Constituição e é imoralidade hedionda fraudar-se um povo.
Por esta pequena amostra, suponho, imagino o que virá a ser
a chamada lei de imprensa que S. Exa. está elaborando. Os homens de emprêsas jornalísticas, os homens da radiodifusão, das televisões que tomem tento, que ponham as barbas de môlho, pois,
por certo, não teremos uma lei de Lrnprensa, mas uma lei que imprensa. Esta a triste realidade a que poderemos chegar, face aos
prenúncios advindes dos conceitos contidos nessa Carta, e que esperamos, para tranqüilidade de Sua· Excelência, o ~1inistro da Justiça, continue o Serviço Nacional de Informações ignorando o que
foi feito das mais lídimas, das mais sagradas, das mais caras tradições de nosso Direito .
Desde logo, quando se trata do Capítulo da Competência da
União, assunto que já foi quase que exaustivamente abordado pelos
oradores que me antecederam na discussão da matéria, verifica-se
a permissão de tropas estrangeiras em território nacional em tempo de paz.

11

I

.r~

-494-

Isto é, sem dúvida, a alienação de nossa soberania e, o que é
pior, combinando-se o n.o 5 do art. 8. 0 com o art. 57 fica tal monstruosidade ao arbítrio exclusivo de S. Exa. o Senhor Presidente da
República. E então nós nos alarmamos porque hoje, para escândalo da Nação, o conceito de segurança nacional, o conceito de defesa da Pátria não mais existe. Fala-se em segurança do hemisfério,
defesa do hemisfério. E então voltamos à possibilidade de, mediante esta autorização constitucional, ter a nossa pátria tomada de
assalto por tropas estrangeiras, sob alegação de que isto diz respeito à segurança nacional e que é de nosso interêsse permitir tal
crime, tal absurdo. Ainda que se pretenda dizer que eu esteja sofismando ou sonhando, as notícias jornalísticas nos levam a esta
dedução: sabemos que o nosso Ministro das Relações Exteriores
anda em vilegiatura por tôda a América Latina, com esta coisa para
nós profundamente esquisita e estranha, tratando de uma fôrça
que seria de paz. E agora, as Fôrças Armadas se reúnem para cuidar do problema da Amazônia. E então vislumbramos, sentimos a
possibilidade daquilo que agora lhes afirmo: de que por exemplo, a
Amazônia seja, por um decreto do Presidente da República, ou por
uma lei, para a qual êle tem podêres delegados por nós, ocupada
por tropas estrangeiras, a título de garantir a segurança nacional.
É o "Correio da Manhã" de 20 de dezembro que noticia a reunião das Fôrças Armadas para um amplo debate do problema da
Amazônia. Então diz, num certo trecho:
"A reunião deverá se prolongar três ou quatro dias,
durante os quais serão analisados os estudos já realizados
sob os aspectos econômico, financeiro, social e político da
região, assim como os fatôres de segurança nacional, sendo depois enviado o ponto de vista militar ao Presidente
da República. "
Em tópico anterior diz:
"Após a reunião, o Govêrno terá o pensamento das
Fôrças Armadas sôbre a matéria, inclusive "a impatriótica
idéia surgida nos meios interno e externo da internacionalização da Amazônia."
Portanto, vêem os Srs. Congressistas que eu não estou sonhando, estou dentro da realidade ameaçadora que os homens que
detêm o poder, nesta República, impõem ao povo brasileiro.
Todos nós vivemos, hoje, dias de temor permanente, constante,
face a estas ameaças veladas que vêm como que num miasma soprado pela brisa do Planalto .
. Acho esquisito tudo isto, estranho, como que se procurando
criar uma crise, fabricar uma crise. Todos nós sentimos isto. Não
sou homem de ,grande vivência política, não conheço bem as artimanhas das cupolas e talvez não estivesse por isto autorizado a
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afirmar aquilo que agora afirmarei, porque penso, e sou hon1en1
que se habituou a afirmar, E; a declarar tudo aquilo que pensa: sinto na ação de S. Exa., o Sr. Presidente da República, quando remete
para esta Casa êste projeto, em todos os pontos humilhante, vexatório, provocador em relação ao Poder Legislativo, sinto, percebo,
creio que se quer propiciar um clima que venha a possibilitar a
continuidade de S. Exa. na Presidência da República.
O Presidente da República eleito que se acautele, porque a voz
do povo é a voz de Deus e lá no meu interior paulista, naquele sotaque do interior ano, que tem o r no inglês e que não diz: "porta",
diz porr ... ta, as crianças em seus brinquedos, quando um dos
participantes sai, perde a vez e, ao voltar, a pretende readquirir,
essas crianças dizem: "Quem vai a Portugal perde o lugar."
Sua Excelência o ex-Ministro e atual Presidente da República,
eleito, deve pensar na rima sapiente das crianças de ·são Paulo.
O art . 57 diz :
"0 Presidente da República em caso de urgência e de
interêsse público relevante e desde que não resulte aumento de despesas, poderá expedir decretos com fôrça de
lei sôbre as seguintes matérias: segurança nacional, finanças públicas. "
Isto constitui uma fôrça que seria a própria alienação do Poder Legislativo: permitir que o Presidente da República, fundado
em certos pretextos, faça leis, substituindo atribuição que está afeta
ao poder competente, o Congresso Nacional- mormente tendo-se
em conta o que dispõe o parágrafo único, que determina a vigência
imediata da lei baixada pelo Presidente da República.
Prejuízos enormes poderão advir erri conseqüência dessa delegação, dêsse dispositivo. É o caso, por exemplo, apenas para exemplificar, de uma isenção de impostos, de tributos, que não aumenta
despesa. Por esta razão, o Presidente da República, a seu bel prazer,
pode isentar qualquer firma, qualquer particular, qual~uer interessado, qualquer contribuinte do pagamento de determinado impôsto.
·
Mas outros absurdos existem, na intenção de ferir, humilhar,
diminuir êste Poder, é o que vem no § 2. 0 do art. 59:
"Aos projetos oriundos da competência exclusiva do
Presidente da República não serão admitidas emendas que
aumentem a despesa prevista."
O § 2.o do mesmo artigo diz:
"O disposto no item 11 dêste artigo não se estende aos
servidores da Câmara dos Deputados, do Senado e dos
Tribunais Federais, mas aos respectivos projetos se aplica
a restrição do parágrafo anterior."
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Isto é um absurdo! Somos componentes da Câmara dos Deputados e do Senado da República e não podemos emendar um projeto que se refira à organicidade, à vida administrativa, ao ~uadro
administrativo de ambas as Casas do Congresso! Ora, se nos participamos da vida desta Casa, seria um absurdo que não pudéssemos emendar, ainda que o projeto estivesse pronto, elaborado pela
direção desta Casa. A nossa contribuição é um direito que ninguém
poderá negar, e todos estarão, evidentemente, trabalhando para o
aprimoramento, para o melhor funcionamento, para a maior eficiência dos trabalhos da Casa.
Então o Deputado é impedido porque o chefe de outro Poder
o proíbe de participar, de tomar atitude que venha a contribuir
para o melhor funcionamento de sua própria Casa? rsto é um
absurdo!
Mas absurdos maiores existem. Dispensar-me-ei de comentar
a mecânica adotada para a eleição do Presidente da República e o
poder oligárquico que se cria, o colégio eleitoral que deverá representar o povo, porque o assunto foi exaustivamente examinado por
doutos da matéria desta mesma tribuna, e o meu tempo é evidentenrrente escasso.
O art. 91 diz o seguinte:
"Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar
ou a outros encargos necessários à segurança nacional,
nos têrmos e sob as penas da lei. "
A Constituição de 1946 dizia:

"Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar
ou a outros encargos necessários à defesa da Pátria."
Aqui usou-se essa expressão incerta, insegura, que ninguém
consegue definir, cujo âmbito ninguém consegue ditar - "segurança nacional". A anterior sàbiamente dizia- "defesa da pátria",
porque a expressão "defesa" pressentindo precisamente a ataque.
E então já se saberia qual seria o encargo daquele que é convocado
para o serviço militar. Mas "segurança nacional" ...
Senhores Pares! A mineração de carvão está estritamente ligada à segurança nacional. Então, quem dirá que amanhã o convocado não será obrigado a servir como trabalhador de uma mina de
carvão, alegando-se êste conceito elástico de segurança nacional?
Dêste govêrno, que tantos absurdos tem praticado nesta República, podemos esperar tudo. Daí a minha cautela, meu temor.
O Sr. Mário Maia - É que, atualmente, neste país, confunde-se segurança nacional com a segurança da ARENA!
O SR. ALCEU DE CARVALHO- V. Exa. tem inteira razão.
Procura-se legislar aqui não para o povo, mas para meia dúzia. E
o govêrno oligárquico, o govêrno dos privilegiados. Tem inteira
razão V. Exa.
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Diz o§ 1.0 do art. 100:
HArt. 100

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

§ 1.0

O funcionário, que concorrer a cargo eletivo

será
a) exonerado, ao se candidatar, se não fôr estável;
b) licenciado, sem vencimentos, se fôr estável.
§ 2. 0 A lei poderá estabelecer outros impedimentos
para o funcionário candidato, diplomado ou em exercício
de mandato eletivo."
Há aqui, uma falha evidente, um êrro flagrante de técnica, de
inversão de ambos os parágrafos, porque exoneração e não pagamento de vencimentos evidentemente não constituem impedimentos, mas apenas castigo, punição, pena. Então não há razão para
êsse § 2. 0 falar em impedimentos, após aplicar as penas acima referidas.
Mas há, ainda, um fato mais grave, que já foi analisado em
parte, da tribuna; é aquêle que constitui, que contém, no meu entender, princípios que quebram aquilo que deve nortear uma Constituição - a independência e a harmonia dos Podêres - porque,
por dispositivos dessa Constituição, fica delegado ao Supremo Tribunal Federal o poder de cassar mandatos parlamentares.
Isso, evidentemente, é condenável. A cassação de direitos políticos só deveria caber ao poder político, que é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Nunca ao Supremo Tribunal Federal.
. Aprendemos a admirar a Magistratura brasíleira, principalmente a paulista, onde advogados durante longos anos, e a do Supremo Tribunal Federal, onde muitos dos seus componentes são
no·ssos particulares amigos, homens que conviveram conosco, nesta
C~sa ou fora dela, e que merecem o nosso mais profundo respeito e
a nossa mais sincera admiração pelo seu gabarito intelectual, pelo
seu porte moral.
Não há, portanto nesta minha afirmativa, a mínima prevenção contra o Poder J~diciário. Em absoluto! Mas poder é sempre
poder, tem sêde de poder. Seria absurdo delegar-se ao Supremo
Tribunal Federal a competência para a cassação de mandatos parlamentares. Isto cabe ao próprio Legislativo, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, com a exigência do "quorum" especial
de dois têrços e não como acontece aqui em que o representante
do povo está à mercê das paixões de uma maioria event~al, num
Congresso já dominado, de cócoras, face ao Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) (Fazendo soar as
campainhas) - Lembro ao nobre orador de que o tempo da sessão
está terminado e de que dispunha para o seu brilhante discurso.
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O SR. ALCEU DE CARVALHO - Assim, Sr. Presidente e Senhores Congressistas, julgo de meu dever vir a esta Tribuna para
apontar êsses erros que poderão ter conseqüências, como, por certo,
terão, gravíssimas na vida nacional.
Uma Constituição deve ter excepcional homogeneidade, ter vida
longa, dando a tôda a Nação a tranqüilidade, a confiança, a certeza de uma lei que g~.ranta os direitos individuais e não uma lei que
se inspira não na maldade, no ódio, na perseguição, na desconfiança, na armadilha, que, revogando direitos naturais, postergando direitos naturais, constituir, permanentemente, uma ameaça ao
povo e a cada um de nós .
Espero em Deus que esta Casa saiba resistir, pelo menos nesta
última hora, e dê uma respo_sta a S. Exa., o Sr. Presidente daRepública. Êle, que é onipotente, que tem todos os podêres, que não
tem respeitado o direito de ninguém, que assuma as responsabilidades decorrentes dessa onipotência e outorgue a Carta infamante
à tradição do Direito e ameaçadora à tranqüilidade nacional.
(Muito bem! Palmas.)

~

O SR. ARGILANO DARIO * - Sr. Presidente, nobres Deputados, durante a .discussão da Constituição, que se está processando nesta Casa, ainc;la não me foi possível tratar desta matéria, eis
que outros assuntos não me permitiram fazê-lo.
Hoje, aproveito-me desta oportunidade para observar alguma
coisa sôbre a nova Constituição, e tratar também de outros assuntos que me vêm à memória, dada a ausência de disputa dos oradores.
As premissas da nova Constituição, que o Govêrno da revolução pretende impor a êste País, constituem uma conseqüência daquilo sôbre que durante dois anos vimos advertindo a Nação. Todo
o País assistiu ao interêsse dos homens que dirigem a Nação, a
partir da revolução de abril de 1964, em modificar tudo o que havia
de conquista, nas áreas sociais e econômicas de nossa Pátria.
É muito natural. Um nôvo grupo de pensamento brasileiro
dirige êste País. Conseqüentemente seus desejos devem prevalecer,
eis que êles se impuseram pela fôrça, acham que estão certos e, especialmente através dessa Carta que. se discute no Congresso, agora
nas Comissões, querem deixar à posterioridade os_ seus princípios.
Nós, entretanto, que acompanhamos a vida política desde o
evento Getúlio Vargas, deixamos nesta oportunidade, registrada
nos Anais desta Casa a nossa contrariedade às pretensões que, sabemos, serão tornadas realidade dentro em pouco, uma vez que o
Govêrno da República conta com maioria esmagadora nesta Casa.
"'
2

Nâo foi revisto pelo orador.
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Várias foram as oportunidades, Senhor Presidente, em que,
desta tribuna, comentamos o tratamento do Govêrno para com as
áreas sociais. Chegamos a dizer várias vêzes também que o Govêrno do Sr. Castello Branco, logo que se instalou nesta Nação,
apressara-se em afirmar ante o clima existente no meio dos trabalhadores de nossa terra, que a revolução nada faria para contrariar
as pretensões e conquistas das áreas trabalhistas.
Vimos, no entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma constante de atos e medidas voltados contra os trabalhadores de nossa
Pátria. Suas grandes conquistas, quando não eliminadas, foram
modificadas para pior. A política social foi desenvolvendo-se de mal
a pior. Nos contatos mantidos com as áreas assalariadas, quer dos
trabalhadores comuns, quer dos servidores públicos municipais, estaduais e federais, imperam as reclamações. As medidas econômicas impostas pelo Govêrno foram, tôdas elas ou em sua grande
maioria, prejudiciais ao bem-estar comum.
O servidor público, por exemplo, quando obtinha um aumento,
como o que recentemente se verificou, já estava com seus proventos
muito aquém do poder aquisitivo necessário à vida de um servidor
público. E, se acontecia tal com o servidor público, muito pior se
verificava com o trabalhador em geral. Os trabalhadores da cidade,
das indústrias, para não falar nos do campo, atravessaram, e estão
atravessando, os dias mais difíceis de sua vida. Quando se falou na
Constituição que neste instante comentamos e criticamos, esperá~
vamos do Govêrno, especialmente na área social, no trato que deveria dispensar para com o trabalhador de nossa Pátria, algo de
nôvo e de importante, ernbora a nossa expectativa fôsse no sentido
negativo, uma vez que as medidas já adotadas de eliminação e postergação daquelas mesmas conquistas tão difíceis obtidas pelos trabalhadores já tinham sido uma demonstração de que nada de bom
poderia advir. E o que está aí, Sr. Presidente, apenas é sacrifício
para tôda a Nação, é, tanto na área social como na área econômica, uma verdadeira camisa-de-fôrça para todo homem público de
nossa Pátria.
:a:sse tratamento, que julgávamos fôsse outro, está aí na Constituição. O número de emendas - quase quatro mil - colocadas
juntas à Constituição do Sr. Presidente Humberto Castello Branco,
na sua maioria pelos ilustres representantes da ARENA, são bem,
repito, a demonstração de que algo de errado, e muito errado, existe
nessa Carta. A Comissão Especial que examina a matéria, assoberbada com as emendas e quedando-se, na maioria dos casos especiais, à aceitação de muitas delas, está sendo pressionada pel'o Govêrno para que não aceite tais e quais medidas, que visam ao progresso e ao desenvolvimento econômico de nossa Pátria.
Na área democrática, Sr. Presidente, há várias emendas que
visam por exemplo, ao voto direto para Presidente da República e
para Prefeito das Ca ...ui tais de nossos Estados. Há necessidade de
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têrmos os prefeitos e o Presidente desta grande Pátria, livremente
eleitos, diretamente pelo povo .
Mas a pressão é mais efetiva, a mais constante, contra essa
justa pretensão do povo brasileiro, expressa nesta Casa pelos representantes das correntes que hoje formam o sistema bipartidário.
Temos, por exemplo, Sr. Presidente, emendas - e são muitas
- que se referem à remuneração dos Vereadores. Uma oposição
ferrenha se faz sentir a que algumas das mesmas sejam apoiadas.
Há, contudo, Sr. Presidente, possibilidade de que uma delas, pela
boa vontade, pelo especial acatamento da Comissão, venha a ser
aprovada, restabelecendo-se a remuneração para aquêles que são a
pedra angular da vida democrática de nossa Pátria. Mas é apenas
propensão, não é certa a sua aprovação.
Vimos aqui os Srs. Dep!}tados - repito - de tôdas as correntes lutarem àvidamente pela coleta de assinaturas para essas emendas, a fim de que os Srs. Vereadores nos mais diversos rincões de
nossa Pátria, nos longínquos municípios da interlândia brasileira
tivessem a recompensa do seu indormido trabalho, a recompensa
de um trabalho que é maior, mais efetivo e mais democrático· do
que ~uitos . imaginam..
E, mais democrático, porque o Vereador é o elemento de contato diário com os eleitores, com os homens do povo, com a vida, de
modo geral. O vereador, em tôdas as cidades, se transforma, não
apenas no legislador comum, não apenas no fiscal do bem público
municipal, mas, na maioria dos casos, no delegado, no chefe político, que é aquêle que amolda a situação, aparando as questiúnculas, decidindo, na maioria das vêzes, muitas questões que os próprios delegados não conseguem dirimir . ~sses homens, os vereadores de nossa pátria, bem mereciam um tratamento melhor, como o
que se· concretizava com a aprvoação das medidas propostas pelos
Srs.. Deputados nesse sentido, para integrar a Constituição que se
prete~de votar nesta Casa .
·
. . Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto que já abordei
levemente, reputando-o dos mais importantes, é o da autonomia
das Capitais e dos municípios. As Capitais dos Estadqs que não
podem CC?ntar com o prefeito eleito diretamente pelo povo estão
fadadas à estagnação e ao descaso. Com os entendimentos nos
campos políticos para as eleições dos governadores e de outros cargos :majoritários; as prefeitur'as são sempre objeto das acomodações
de diversos partidos. Há, por exemplo, a seguinte arrumação: o
chefe político de um partido, desejando o apoio de outra área política poderosa para conquista de uma posição almejada vai àquela
área e propõe que, se eleito, dela sairá o prefeito nomeado pelo Govêrno. Desenvolvida a ação política, eleito aquêle que propôs o negócio, é nomeado aquêle que foi indicado pelo partido apoiador.
Daí por diante, sabendo-se nomeado pelo Goverdnador do Estado,
o prefeito outra coisa não faz senão procurar acolitar da melhor
maneira possível as pretensões do Governador, ou daqueles que for-
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roam o seu staff. E o atendimento dos interêsses aa administração,
do povo de modo geral, fica para as calendas gregas .
Quero aqui particularizar, com um caso verificado durante
muitos anos no meu Estado. Por mais de 100 anos a Capital do
Espírito Santo, Vitória, foi administrada por êsse sistema.
Os partidos entendiam-se: um dava o candidato a Senador
o outro o Governador, e o mais fraco, mas que tinha significação
nacional, no imbroglio seria aquêle que ofereceria ao homem para.
ser nomeado Prefeito. Então, verificava-se que o Prefeito de nomeação, com mêdo da demissão, procurava sempre agradar ao chefe
político do Estado e, quando não o conseguia, era demitido. No
meu Estado, por exemplo, Srs. Deputados, tivemos um ano em que
quatro prefeitos foram nomeados para Vitória do Espírito Santo.
O resultado disso foi a estagnação da Capital e, após uma luta indormida de vários anos sustentada pela Assembléia Legislativa
do meu Estado, conseguimos impor a autonomia de Vitória, como
foi nesta Casa imposta a autonomia de São Luís, e o prefeito foi
eleito pelo povo, passou a trabalhar para o povo. Conseqüentemente, fêz progredir a cidade, fêz desenvolver-se a Capital. O segundo
prefeito eleito, o jovem Solon Borges Marques, desenvolveu uma
administração magnífica, remodelou tôda a Capital, reorganizou as
finanças daquela comuna e impôs um serviço social notável para
os trabalhadores daquela nossa querida cidade. Hoje quem chega
a Vitória tem o prazer de ver uma cidade limpa, reformada, extraordinàriamente bela, uma verdadeira sala de visita do Estado, completamente diferente daquela velharia de outrora. Foram bastantes, Sr. Presidente, Srs. Deputados, oito anos de administração por
homens eleitos diretamente pelo povo, com a responsabilidade de
administrar para 6 povo . E, então, a cidade é realmente desenvolvida, graças à administração daqueles que têm deveres para com o
povo. Mas quando ela é administrada pelo homem que tem apenas
responsabilidade para com o Governador do Estado, o desenvolvimento não se faz. É o que vai acontecer daqui por diante, com têdas as Capitais de Estados dêste grande País. Vai haver a paralisação. Por melhor que seja o homem êle não terá condições de desenvolver uma administração da mesma forma em que se estivesse
certo de que passaria quatro anos administrando, pensando e agindo em direção ao bem da sua cidade .
Portanto, .a autonomia das Capitais, dentro da Constituição
que se estuda e que breve será votada nesta Casa, bem como o direito aos proventos para os vereadores, são uma grande necessidade. A autonomia das Capitais, que sabemos está. sendo postergada,
está sendo omitida para negociações de interêsse do mandonismo
atual, é um crime. E os jornais já comentam que no próprio Estado do Ceará já começaram as negociações para amparar os derrotados, para dar cobertura àqueles que mesmo pelo dinheiro, mesmo
pelo derrame escandaloso do dinheiro, como se verificou agora nas
eleições, não conseguiram a sua eleição.
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J.VIas deixo aqui o meu protesto a essa ação, a essa pretensão,
ao mesmo tempo em que deixo o meu mais veemente apêlo a tôda
a Casa, e de maneira tôda particular à Comissão especial que examina a matéria, para que, dentre as muitas pretensões dos Senhores Deputados, se permita a aprovação da autonomia das Capitais
do País, como igualmente se permita a cobertura total às pretensões dos vereadores, que trabalham, como nós trabalhamos, e que
por isso mesmo têm direito aos proventos pelo trabalho desenvolvido a bem das suas municipalidades.
É o apêlo que nós deixamos no final dêste nosso curto discurso,
aproveitando-nos desta vaga que se nos oferece neste Grande Expediente. 3
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO * - Sr. Presidente, o
número de Senadores presentes é relativamente pequeno. E eu não
irei, naturalmente, perturbar a marcha normal dos trabalhos, tomando algum tempo dos Srs. Senadores para pronunciar algumas
palavras em relação à situação política em que estamos vivendo.
Depois do movimento revolucionário, para mim a fase mais
importante, mais delicada para a vida nacional é exatamente esta
em que estamos envolvidos no momento - a elaboração de uma
nova nova carta, de uma nova lei magna, de uma lei maior, ou, por
outra a lei substancial da ordem jurídica do país.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui constituinte em 1946. Tive
a honra de participar da Grande Comissão dos 21 Membros, um de
cada Estado, a que organizou e que elaborou a Constituição de
1946. Devo dizer a V. Exa. que quem vem dessa época nota, naturalmente, diferença substancial entre aquêle cenário, passado há
tantos anos, e êste em que estamos vivendo nestes dias .
Quer da Imprensa quer· de parlamentares - alguns compondo
a minha bancada, a do MDB, bancada oposicionista, -·muitos se
têm preocupado em formular críticas as mais severas ao eminente
Sr. Presidente da República pelo fato de ter êle elaborado um projeto de Constituição e remetido ao Congresso eivado de princípios
ou de textos incompatíveis com o regime republicano e com a própria Federação.
Para mim, Sr. Presidente, quaisquer que sejam as circunstâncias, o Sr. Presidente da República está perante a História com a
sua defesa preparada: elaborou um projeto de Constituição através de seus assessôres jurídicos e através do seu Ministro da Justiça e o remeteu ao Congresso Nacional.
Sustentei, desta tribuna, a incompetência de S. Exa. o Presidente da República, para ter a iniciativa de remeter ao Congresso
Nacional, em pleno funcionamento, um projeto de Constituição.
E sustentei com fundamento jurídico, Sr. Presidente, data venia
a

(0CN, 6-1-67, pág. 12)

*

Não foi revisto pelo orador.

-503-

dos que pensam de modo contrário, porque, para mim, a distinção
entre Poder Constituinte e Poder Constituído seria o bastante para
se evidenciar que S. Exa. o Presidente da República, é poder incompetente para elaborar projeto de uma nova constituição e remetê-lo
ao Congresso Nacional. Até certo ponto, vale dizer dentro do ponto
de vista jurídico-constitucional, S. Exa. não tinha competência
para tal.
A Revolução de 31 de março lançou, editou o Ato Institucional
que não tinha número. Os próprios assessôres jurídicos do Presidente da República disseram que aquêle era o ato do poder constituinte; só êle poderia valer para reforma que se quisesse ou desejasse fazer, institucionalizando aquilo a que poderíamos chamar o
pensamento revolucionário, o ideal da revolução, ou os objetivos da
revolução. Nesse Ato Institucional previa-se, no último artigo, se
não me engano, no art. 11, que aquêles podêres constituintes seriam extintos em janeiro de 1966. Isso vale dizer que, a partir de
janeiro de 1966, estavam exauridos todos os podêres excepcionais
concedidos ao Presidente da República, inclusive aquêle de remeter ao Congresso emendas à Constituição.
Por outro lado, está. expresso no Ato Institucional Revolucionário- aquêle a que já hoje dão o n.o 1, mas que foi- repitoeditado sem número como único do poder constituinte revolucionário- está ali expresso que continua em pleno vigor a Constituição de 1946, com as alterações constantes daquele Ato.
Ora, Sr.. Presidente, isso vale dizer- quero repetir -que a
partir de 1966, o que estava vigente ou vigendo ou existindo para
o processo de emenda à Constituição ou da elaboração de uma Constituição nova, era só e exclusivamente, a Constituição de 1946, porque, a partir- repito- de janeiro de 1966 estavam exauridos, por
fôrça de um ato constituinte, todos os podêres concedidos ao Presidente da República para medida de tal natureza.
Levantei esta tese, Sr. Presidente, como preliminar, para demonstrar que o Congresso Nacional não poderia funcionar em razão de iniciativa partida de um poder incompetente para tanto.
Mesmo admitindo-se que nada disso possa valer - diante das circunstâncias de ordem material que nos cercam, diante da inexistência de respeito à ordem jurídico-legal do País - tomando o Congresso, como tomou, a iniciativa de conhecer do projeto de Constituição procurando reformá-la, procurando elaborá-la, afinal, teria
de processá-la e promulgá-la pelas Mesas das duas Casas do Congresso Nacional.
Mas dizia eu, Sr. Presidente, que têm surgido críticas ao Presidente da República pelo ato por Sua Excelência praticado e pelos
textos constitucionais agressivos à Democracia, aos Direitos Individuais, aos princípios que regulam a Federação, e outras tantas
anomalias que, na verdade constam do projeto de Constituição
enviado ao Congresso. Essas críticas, para mim- digo a V. Exa. ao
Senado e à Nação - são ~njustas, porque, perante a História, o
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Presidente da República tem sua defesa ampla, ilin1itada mesmo
que por trás do pano, circunstâncias outras estejam compelindo o
Congresso a adotar a orientação seguida por Sua Excelência na
elaboração da nova Constituição da República. Contudo, na verdade, quem um dia rebuscar os arquivos do Congresso Nacional há
de encontrar consignádo que Sua Excelência, o Presidente da República, enviou ao Congresso Nacional nôvo projeto de Constituição,
demonstrando, por esta forma a intenção de restabelecer a ordem
jurídico-constitucional do País, eximindo-se da responsabilidade,
dos pecac;ios que lhe pudessem atribuir. Se a Carta, na verdade,
não vem em ordem, se a Carta, na verdade, não consulta principias normais da Democracia e não respeita as altas prerrogativas
do Congresso Nacional e mais, atenta contra direitos individuais e
é contraditória no seu conteúdo, a responsabilidade não cabe ao
Sr . Presidente da República.
Êste o objetivo das palavras que, neste instante, ~r. Presidente,
dirijo ao Congresso Nacional. Perante a História, à Câmara e ao
Senado cabe a responsabilidade pela aprovação da Carta Constitucional, boa ou má, pela sua promulgação para restabelecer a ordem
jurídico-constitucional no País.
Cada Senador, cada Deputado tem, sôbre seus ombros a responsabilidade máxima pelo trabalho que ora se elabora no Congresso Nacional. Será êle quem, perante a História arcará com a
responsabilidade daquilo a que se possa chamar de anomalia jurídico-constitucional e que venha, porventura, a compor textos. da
nova Carta da República. Êste o.meu pensamento: o Sr. Presidente da República, perante a História, fica exinüdo de sua responsabilidaa.e.

•

Após o envio do Projeto de Constituição ao Congresso, eximir-se de tôda responsabilidade pe:cante a História. É, hoje, elemento
estranho pois, não elabora leis, não toma parte no processo const1tucional. S,ão os Deputados e Senadores,· com a responsabilidade
decorrente do mandato que exercem, que têm, perante a História,
missão grave, séria, de adaptar o projeto constitucional que nos
foi enviado pelo Presidente da República, às boas ;normas, às normas compatíveis com a nossa cultura, com os princípios de civilização adotados por todos os países cultos. Pesa- repito- sôbre
cada um de nós, esta responsabilidade. Ao Presidente da República não, por maiores que tenham sido os absurdos e as violências
por êle praticados. No trabalho que ora preocupa o Congresso, só
a êste cabe a responsabilidade, perante os pósteros, do que se fizer
de bem ou de mal.
Ora, Sr. Presidente, quem examina o texto constitucional há
de verificar as maiores contradições, os maiores atentados, as anomalias mais evidentes.
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Presidente da República, consta que todo poder emana ao povo,
se o regime fixado em textos do Projeto de Constituição é exatamente o democrático, não seria possível admitir-se a necessidade
de se estabelecer uma exceção para a eleição do Presidente da República. caso o Chefe da Nação fôsse eleito pelo processo indireto,
afastando-se, dêste modo, o povo do processo mais importante na
vida democrática do País, que é aquêle em que se permite, à Nação
inteira, ao eleitorado nacional, escolher por sua vontade, por sua
livre deliberação, o Chefe supremo, o Presidente da República, para
dirigir os destinos do País .
Adota-se, pois, um princípio que, na verdade, constitui um
atentado à democracia. Democracia, pela sua história, pela sua
origem, é o Govêrno do povo- na definição dos próprios americanos - pelo povo e para o povo ou melhor, democracia, pela sua própria origem etimológica, é o govêrno da autoridade do povo. Suprimir-se ao povo o direito de eleger, diretamente, o Chefe da
Nação é um atentado à de;mocracia concebida por todos os países
cultos.
Mas vê V. Exa. que uma Constituição não é uma colcha de
retalhos, uma Constituição é uma obra coordenada, é uma obra
sistematizada, é uma coordenação de princípios harmônicos, é uma
obra que se ajusta ao funcionamento orgânico, perfeito, para que
ela não venha a oferecer dificuldades àquilo que chamamos, em síntese, de ordem jurídico-constitucional do País.
Enquanto se suprime ao povo o direito de eleger o seu Presidente, permite-se -· e essa forma é um atentado à legítima democracia- que os governadores de Estado sejam eleitos diretamente
pelo povo.
·
Ora, Sr. Presidente, se ao povo se nega o direito de eleger o
Presidente da República por que se dá ao povo o direito de eleger os
governadores de Estados? Quebra-se o sistema, desarticula-se a
Constituição naquilo que há-de mais perfeito, que é a sua coorde- •
nação, que é sua harmonia, que é a coerência dos seus princípios.
Ademai~, se estabelece em outro texto do projeto de constituição a nomeação de prefeitos municipais até nas capitais dos Estados. t:sse princípio é o atentado mais flagrante, mais violento ao
princípio federativo. Basta a nomeação de um Pref~ito lVIunicipal
para se quebrar o sis.tema federativo da República. Negar-se ao
povo o direito de eleger seus Governadores nas cnmunas, nos lVIunicípios, sejam Capitais ou não sejam Capitais, é quebrar princípio
federativo. Entretanto vê V. Exa. que a própria Constituição de
194e~ e o próprio projeto enviado pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional, ambos êsses instrumentos constitucionais,
prescrevem expressamente que a Constituição é inalterável naquilo
que diz respeito à República e à Federação.
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Repito o argumento: basta dar ao Presidente da República ou
ao Governador do Estado, seja qual autoridade fôr, o direito de
nomear um Prefeito para se quebrar um princípio da Fede_ração;
e é isto o que está estabelecido no projeto de Constituição remetido
ao Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da República.
E as capitais, Sr. Presidente! É possível negar-se ao povo de
uma capital como São Paulo e outras, capitais de população culta,
capitais que são sempre cabeça-pensante dos Estados, onde se centraliza tôda a cultura do Estado, negar-se ao povo que nessas capitais reside o direito de eleger seu Governador?
Ainda com relação aos Municípios, vê V. Exa. um absurdo
maior que é o de estabelecer o princípio da gratuidade da função
de Vereador. Não estou em causa, Sr. Presidente, porque, na verdade, sou Senador da República e com subsídios e remuneração
suficientes para o exercício de minha fúnção. Não houvesse remuneração, talvez eu não pudesse deslocar-me do longínquo Estado
onde exercia minha profissão de advogado, para vir trabalhar,
exercer meu mandato com as prerrogativas que me cabem. E o
vereador? Por que há subsídios para os Senadores, para os Deputados federais, para os Deputados estaduais e se excluem os vereadores de qualqt1er remuneração?
Dentro da democracia, Sr. Presidente, não é possível - dizem
os mestres, os doutrinadores - função não remunerada. Até na
América do Norte há casos interessantes em que se dá uma remuneração de caráter simbólico: homens milionários que sobem à
Presidência da República, recebem uma insignificância. Creio que
até um dêles, um Presidente da República, recebia um dólar para
não violar o princípio da demoeracia, de que tôda a função pública
deve ser remunerada .
E o que irá ocorrer, então, Sr. Presidente, ·nas comunas, desde
as capitais até aos municípios mais modestos do interior, com êste
dispositivo constitucional válido ou figurando ein uma Constitui• ção que seja promulgada? Quem será vereador, Sr. Presidente?
Naturalmente que os potentados, os ricos. É o poder econômico
que vai influir, que vai tomar parte, que vai dirigir os destinos das
Comunas, porque os pobres, os homens humildes, aquêles que não
têm possibilidades financeiras, naturalmente irão eximir-se dessas
funções, irão preocupar-se com outras que lhes permitam manter,
custear dignamente as famílias de que fazem parte ou sob sua
guarda. É uma injustiça. Não é possível que o Congresso aceite
uma anomalia dessa ordem, quebrando também o sistema, violando
a harmonia, o princípio orgânico que deve presidir tôda constituição. Se remuneração existe para o Presidente da República, para
o Executivo, Judiciátio e Podêres Legislativos federal e estadual,
por que se excluir dessa remuneração o mandato de vereador?
Que essa remuneração se faça, é justo e indispensável, em função das condições econômico-financeiras de cada Comuna; mas
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dar-se caráter de gratuidade a uma função pública, repito, é um
atentado à democracia.
Por outro lado, como nordestino, não posso deixar de lamentar
profundamente que o Congresso, em grande parte COJ:I?.posto de
elementos do polígono das sêcas, venha a aceitar, a admitir a eliminação daquilo que foi incluído na Carta de 46 - a defesa contra
os efeitos das sê cas .
Sabe V. Exa., todo o Senado e a Nação também conhecem o
que são as sêcas nordestinas. O que sofre o nordestino. Estão aí
os livros cheios do drama dantesco da retirada dtis nordestinos na
época das sêcas .
Pois bem, ·(;oro a colaboração, o patriotismo e os sentimentos
de humanidade de todos os Con~ressistas que elaboraram a Constituição de 46, inseriu-se nos textos constitu~ionais um dispositivo
obrigando os podêres centrais a uma ajuda permanente aos nordestinos, através do combate às sê c as pelos órgãos especializados
que então existiam.
Foi uma conquista de todos nós, nordestinos, com a solidariedade e o patriotismo dos representantes de tôdas as regiões nacionais, que apoiaram, de coração aberto, essa ajuda, na verdade de
caráter excepcional, para o nordeste brasileiro.
Entretanto, o Sr. Presidente da República, homem do Nordeste
e de um dos Estados mais assolados pela inclemência das sêcas,
mais assolado pela desgraça que periodicamente desorganiza a nossa economia, provocando dramas verdadeiramente dantescos, êle,
um homem do Ceará, remete ao Senado um projeto de Constituição
excluindo o que era obrigação constitucional da União, isto é, o emprêgo de certa percentagem da Renda Tributária da União na defesa dos nordestinos, contra os efeitos das sêcas.
A mesma coisa se dá com relação à Amazônia. Por que se desvincular do orçamento da República, por que se excluir da Constituição êsse dispositivo que obriga os podêres centrais a cumprir
êsse dever de humanidade, direi melhor, de patriotismo, consegui- . .
do, conquistado ou estabelecido pelo patriotismo e pela compreen-são de todos os parlamentares e todos os constttuintes de 1946?
O Sr. Edmundo Levi - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO- Com todo prazer.
O Sr. Edmundo Levi - Nobre Senador, estava ouvindo, com
todo respeito, o pronunciamento de V. Exa. Não interferi antes
para não quebrar a clareza e o nexo da exposição que com tanto
brilho V. Exa . está fazendo.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Muito obrigado a Vossa Excelência .
O Sr. Edmundo Levi - V. Exa. mencionou uma série de fatos.
sôbre os quais tive vontade de pedir permissão para trazer minha
colaboração, mas, respeitando êsse propósito de continuar a ouvi-lo,
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sempre aucantado, na sua lúcida preleção, abstive-me de pronunciar-me. No entanto, V. Exa. fala agora a respeito da Amazônia
que é uma região que nesse aspecto, se completa com o Nordeste.
O que acontece no Nordeste, relativamente à sêca repercute na
Amazônia. De maneira que o drama a que V. Exa. se refere neste
instante é o mesmo drama da Amazônia. Nordeste e Amazônia
devem estar irmanados, nesta parte, para que venhamos a restabelecer na Constituição que se vota aquêles princípios que os constituintes de 1946 consagraram com objetivo de salvar aquela região, evitando, não só o desespêro daquelas populaÇões, como também impedindo que, amanhã ou depois a própria contingência internacional, vendo o abandono, o descaso. o desinterêsse do povo
brasileiro, da República brasileira par aquela região, encontre motivos para a intervenção e posse, 'por utilidade pública internacional; isso enfim, pela nossa incompetência em diminuir e resolver
os problemas daquela vasta região, em benefício não só do nosso
povo, mas também da humanidade. V. Exa. tem o meu apoio nas
palavras que está proferindo e amanhã, se Deus permitir, estarei
também, cooperando com V. Exa., no sentido de combater êsses
erros que o. projeto de constituição traz e que Vossa Excelência tão
bem vem apontando.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Agradeço o .aparte de
Vossa Excelência, que vem ilustrar o meu discurso. Por isso, Senhor Presidente, é que me referi à Amazônia, além do Nordeste
brasileiro, porque o problema não é só da nossa região - é da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do ceará, do Amazonas. Realmente,
ali se concentram problemas de natureza que impõem ao Govêrno
··
medidas de natureza nacional.
O problema é de caráter internacional e assim entenderam os
Constituintes de 1946. E eu não acredito, Sr. Presidente, que haja
um recuo do Congresso, qualquer que seja a fôrça que pretenda
intervir na elaboração desta Carta Constitucional, na exclusão dêsses textos que dão essa preferência, essa prerrogativa, êsse direito
de o nordestino ter a ajuda que já lhe havia sido assegurada pela
Constituição de 1946.
Não acredito que êsses homens, nascidos nessa região, com
deveres fundamentais com o povo que os elegeu não acredito que
êsses homens, patriotas, nordestinos, sobretudo êstes, venham a
recuar diante de qualquer poder, de qualquer imposição, para deixar fora dos textos constitucionais, aquilo que, na verdade, foi uma
das mais belas e mais patrióticas conquistas do nordestino conseguida pelo patriotismo, pela compreensão de todos os representantes dos Estados· do Brasil. .
Não sei, Sr. Presidente, que poderíamos dizer de um nordesti. no que viesse votar contra a emenda que estabelece essas garantias
constitucionais para as nossas regiões- Amazônia, Nordeste, São
Francisco - enfim, essas verbas, que estão destacadas, essas ga-
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rantias financeiras que estão destacadas para assegurar o desenvolvimento dessas regiões desamparadas, desprotegidas e sujeitas
às calamidades.
Não acredito, Sr. Presidente, que um homem nordestino, congressista, deixe figurar nos Anais desta Casa o seu nome, votando
contra aquilo que é interêsse fundamental de mais de 50 milhões
de brasileiros talvez, porque só na região nordestina 20 milhões de
brasileiros habitam os campos e precisam de que êsse princípio
continue, embora muitas vêzes desviado de suas verdadeiras finalidades para obras que não se encartam naquilo que está nos textos constitucionais .
Ainda agora, Sr. Presidente, dentro desta fase difícil para a
vW.a nacional, numa hora em que estamos preocupados com a elaboração da nova Constituição da República, vem ao Con~resso o
projeto de uma nova Lei de Imprensa.
Posso dizer que tenho autoridade para falar sôbre o assunto.
Sou sertanejo esquivo e desconfiado. Nunca me aproximei da bancada da imprensa para solicitar notícia, qualquer notícia favorável, quaisquer conceitos elogiosos, qualquer destaque- vamos dizer
assim.- para uma palavra, um discurso que pronuncie no Congresso Nacional. Algumas vêzes tenho-me referido a assuntos do
maior interesse econômico e financeiro para a vida do país, e no
dia seguinte os jornais não relatam nem ao menos que falou determinado orador sôbre a matéria. Mas não importa. O que importa,
para mim, é o cumprimento do dever, é a ordem jurídico-constitucional do país, é a liberdade. Sem liberdade não são mais possíveis,
hoje à Nação certas condições de vida. Ninguém pode viver sen1
liberdade. A imprensa, mesmo exagerada, mesmo excedendo-se naquilo que constitui sua verdadeira finalidade é poder sagrado para
a vida da democracia. É ela que orienta a opinião pública; é ela
que coordena a opinião nacional; é ela que nos desperta as vêzes
para fatos que nós próprios que compomos o Poder Legislativo federal, desconhecemos; é ela que vai à apreciação de pormenores
interessantes para a vida pública brasileira. A imprensa é instrumento que não pode sofrer vexames. É um poder que não pode sofrer restrições injustas. É um poder que, na verdade, onde não
existir franco, onde não existir, não vamos dizer ilhnitado, mas com
limitações razoáveis, o espetáculo não é de democracia, a cena não
é de democracia, o regime não é de democracia, Sr. Presidente, é
de tirania, é de violência, é de desordem jurídica, é de cerceamento
ao progresso do Pais.
Dentro da democracia, nós bem sabemos, impõe-se ao Estado
uma organização em que êle próprio tenha os instrumentos para
se conservar. o Estado precisa de autoridade, conciliando a liberdade com a autoridade. Não vamos dar aos jornalistas um poder
de licenciosidade, ou transformar a liberdade em licenciosidade,
porque nós bem compreendemos que a liberdade sem limitação, a
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liberdade sem restrições razoáveis, lógicas, necessárias, é anarquia,
é desordem, é o impedimento à coexistência jurídico-social das comunidades.
Sr. Presidente, estas palavras pronunciadas numa sessão em
que verificamos talvez não haja número para votação, pronunciadas desataviadamente, vem, em síntese, significar um apêlo que
formulo ao Congresso para que compreenda a sua responsabilidade perante a História, esqueça o partidarismo, esqueça as correntes
de opinião que estão em jôgo e, sobretudo, tenha a coragem de resistir a qualquer pressão externa capaz de influir, preocupando-se
em elai.Jorar uma Constituição digna dos nossos filhos e que represente bem à cultura brasileira diante das demais nações cultas
do Mundo.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem! Muito bem/) 4

O SR. EWALDO PINTO (Comunicação) * - Sr. Presidente
Srs. Deputados, desejo deplorar a decisão da Comissão que examina o projeto de Constituição, de rejeitar a emenda de iniciativa de
vários Deputados - êste que ocupa a tribuna neste momento, mais
os Deputados Adolpho Oliveira, José Barbosa, Dias Menezes e outros eminentes colegas - visando a manter a autonomia das Capitais .
O projeto do Govêrno faz retroceder ao regime de prefeito nomeado, as Capitais dos Estados, as estâncias hidrominerais - casos
em que são nomeados, mediante aprovação da Assembléia Legislativa - e determinados municípios, considerados de importância
para a segurança nacional - hipótese em que a nomeação dependerá da a provação do Presidente da República . t:sse dispositivo
retrógrado, que o Govêrno incluiu na Constituição - retrógrado
principalmente no que diz respeito às Capitais - não apresenta
justificativa consistente, nenhuma explicação razoável, nenhum
motivo digno do maior exame para cassar parcialmente os direitos
dos milhões de eleitores. Em verdade, o que ocorre é exatamente
isso: uma cassação de direitos de milhões de brasileiros, que uma
vez vitoriosa a tese no plenário, no que não acredito, se verão
impedidos de escolher os seus prefeitos.
Em São Paulo tivemos, ainda recentemente, uma eleição memorável, n.a qual um empolgante movimento popular levou à chefia
do Executivo paulistano um homem com autênticas vinculações
populares, o Prefeito José Vicente de Faria Lima.
•
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-511E assim, em tôdas as capitais de Estado, milhões de brasileiros
se verão impedidos de exercer o direito de escolha de prefeito. Claro
que interferem no problema os interêsses de determinadas cúpulas;
os interêsses de elementos ligados a governadores não eleitos, impostos através das Assembléias Legislativas, que vêm nas prefeituras
um pôsto político de excepcional importância para a preparação de
sua sucessão.
A exclusão do eleitorado das capitais do processo de escolha
do prefeito importaria, sem dúvida alguma, num desestímulo ainda muito maior para o já desestimulado eleitorado brasileiro.
Assistimos ainda no último pleito ao espetáculo profundamente
melancólico, que deve preocupar a todos, de um contingente enorme de brasileiros voltando as costas para o prol,;esso eleitoral, deixando de nêle participar, abstendo-se, votando em branco, ou anulando deliberadamente o seu voto, em razão de descrença e desestímulo.
Essa medida de exclusão do eleitorado das capitais seria, repito, um fator a mais de desestímulo, um fator a mais de abstenção,
um fator a mais de alheamento, sem que ninguém tenha a ganhar
com isso, a não ser os que pretendem usar as prefeituras das capitais como trampolim para a conquista do Govêrno do Estado.
Espero, no entanto, Sr. Presidente, que, por ocasião ãa votação no Plenário, onde pretendo solicitar destaque para a referida
emenda os Srs. Senadores e os Srs. Deputados, rejeitem êsse dispositivo do projeto de Constituição, mantendo a autonomia dos
Municípios das Capitais e das estâncias hidrominerais. (Muito
bem.)

5

O SR. JOSÉ MANDELLI (Comunicação) *-Sr. Presidente

e Srs. Deputados, neste mês de janeiro do ano da graça de 1~67,
o povo brasileiro, pelo que se observa, vai ter uma nova Constituição.
É necessário que os Srs. Congressistas atentem bem na sua
elaboração, para dar facilidades àqueles homens que produzem o
alimento necessário à vida e que são os agricultores .
Chamo desta tribuna especial atenção para a emenda constitucional que apresentamos e que recebeu o número 173. Trata-se
de adicionar mais duas alíneas ao art. 19, Inciso 3.0 : uma isenta
de tributação, seja qual fôr, a primeira operação do pequeno produtor; e a segunda alínea isenta do impôsto territorial a propriedade rural até 25 hectares, desde que seu ocupante ou proprietário
nela trabalhe só ou com sua família, ou não possua outro imóvel.
•

Não foi revisto pelo orador.
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Temos observado que, malgrado o preceito constitucional vigente, de que ·O agricultor seria isento da tributação dos impostos
de vendas e consignações, na maioria dos Estados o preceito constitucional não foi regulamentado.
Observou-se, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a mais iníque das perseguições contra os pequenos produtores, colonos; via
de regra êles são analfabetos, não dispõem de guarda-livros . Por
isto, o fisco federal investiu contra êles, fazendo com que a gente
môça, os agricultores g.e maior visão deixassem o nosso Estado em
demanda de outras terras e outras regiões do País.
Verifica-se, então, um fenômeno interessante: aquêles colonos
sàzinhos na sua velhice, possuem para menos de 25 hectares, produzindo apenas o alimento para seu sustento, porque seus filhos,
em busca de novos horizontes, procuraram outras terras mais para
o Norte, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e atualmente
até o Amazonas .
Em face dêste estado de coisas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, chamo a especial atenção da douta Comissão Mista do Congresso Nacional, que, encarregada de emitir parecer, deve olhar com
carinho, com amor tôdas as emendas que dizem respeito à proteção
ao homem que trabalha, êsse homem heróico, êsse homem que labuta, não apenas 8 horas por dia, mas de sol a sol e até madrugada
a dentro para sustentar-se e também prover o País dos alimentos
indispensáveis à vida.
Por isto, Sr. Presidente, deixo aqui consignadas estas minhas
modestas palavras que, por certo, encontrarão eco nos Srs. · Congressistas, esperando haja por bem a douta Comissão Mista aprovar
aquela emenda que apresentamos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 6
O SR. ANTóNIO BRESOLIN - Sr. Presidente, inicialmente
agradeço a deferência de V. Exa., sempre compreensivo para com
os Deputados, que nest~ Casa procuram cumprir o seu dever.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de retornar do meu
legendário Estado, o Rio Grande do Sul. Durante 8 dias, percorri
mais de 20 municípios da região que tenho a honra de representar
nesta Casa, mantendo contacto, inclusive com homens de imprensa,
com industriais, com trabalhadores, com os homens de comércio,
~om agricultores. Em tôda parte por onde passei, na c·apital do
Estado e no interior senti o mais vivo interêsse em tôrno do projeto
de Constituição que tramita nesta Casa, sobretudo em relação a
muitas emendas que foram apresentadas por Deputados da
6
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ARENA e do MDB de todos os Estados da Federacão. Algumas das
emendas apresentadas vêm tendo, lá no meu Estado, a mais funda
repercussão, e a _su~ tr~mit~ção nesta Casa vem sendo acompanhada com o mais VIVO Interesse.
Sôbre o assunto, além das reivindicações que recebi pessoalmente, durante a minha caminhada, tenho aqui, que vou ler à
casa, alguma correspondência. Da cidade do Rio Grande, por
exemplo:
"Câmara Municipal cidade Rio Grande dirige-se vossência devida vênia a fim agradecer atenção seu telegrama
sôbre remuneração vereadores pt Aproveita oportunidade
declarar considera injusta qualquer discriminação baseada
total populacional vg julgando aceitável limite máximo
um porcento receita anual município destinada remuneração vereança pt CDS SOS Silverino Miranda Júnior
Presidente''
Êste telegrama, Sr. Presidente, refere-se a um apêlo que recebi
daquela Casa, para que votasse a favor da emenda aqui apresentada, reférente aos subsídios dos Vereadores.
Outro telegrama, Sr. Presidente, êste de Pôrto Alegre, vazado
nos seguintes têrmos:
"Federação Associação Comerciais e Associação Comercial Palegre solicitam ilustre deputado apoio emenda
823 projeto Constituição visa permitir Estados realizem
convênios municípios sentido participação receita imp
circulação mercadorias norma já adotada Ato Complementar trinta e um pt Acolhimento referida emenda
facilitará melhor distribuição quotas municípios independentemente exclusivo critério operações realizadas respectivas áreas possibilitará assim municípios economia
predominantemente primeira equitativa participação recursos arrecadação não obstante número operações tributadas pt Antecipadamente gratos acolhida enviam vossência protestos alta estima e consideração pt Fábio
Araujo Santos Pres."
Recebi ainda, Sr. Presidente, das cidades de Cruz Alta, Ijuí,
Santo Angelo e Santa Maria, bem como de Pôrto Alegre, reiterados
apelos de ferroviários, no sentido de que emendas que foram apresentadas ao Projeto de Constituição da República recebam o
acolhimento de nossa parte.
E agora chegando a Brasília, recebi do Sr. João Soares da
Silva Filho, Presidente da União Nacional dos Ferroviários do
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Brasil ofício acompanhado das emendas que interessam fundamentalmente à classe ferroviária. Vou ler, para que figurem nos
Anais desta Casa as emendas constantes do pronunciamento que
estou fazendo:
Item 1. 0 do art. 97, § 2. 0 . Modificar a redação para:
"Extinto o cargo, o funcionário ficará em disponibilidade
remunerada, com provento igual ao vencimento ou remuneração até seu obrigatório aproveitamento em outro
cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que
ocupava.''
Item 2. do art. 99. Acrescentar o Inciso 3.o, com a
seguinte redação: "C'Om um mínimo de 70% dos vencimentos do cargo por invalidez, quando a proporcionalidade
do inciso anterior não ultrapassar a êste percentual."
§ 3.0 do art. 99. Simplesmente esta emenda: "Suprima-se o § 3.o."
E ainda ao Item 4.0 do art. 100, § 1. 0 e suas letras
a) e b). Modificar o § 1.0 do art. 100 e suas letras: "O
funcionário que concorra a qualquer cargo eletivo será
licenciado sem vencimentos.''
,
Ao proceder à leitura dessas emendas, eu, que tenho a honra
de estar nesta Casa inclusive com apreciável número de votos de
ferroviários de diferentes cidades do meu Estado principalmente
dE' Ijuí, Cruz Alta e Santa .Maria, hipoteco desde já, a minha integral solidariedade à classe ferroviária que, neste momento, com
tanto interêsse e tanto empenho vem recorrer aos Deputados desta
Casa para que atendam as suas justas reivindicações .
Sr. Presidente, Srs. Deputados, conforme já tive oportunidade
de dizer desta tribuna, apresentei, com a colaboração do eminente
colega e amigo Deputado Paulo Macarini três emendas, que considero do mais alto interêsse, duas delas para o País e outras para
os Estados do Sul ligados à Fronteira Sudoeste. A primeira delas,
a que atende às justas reivindicações dos vereadores de todo o
Brasil, está consubstanciada simplesmente nisto:
"Suprima-se o§· 2. 0 do Item 2, do Art. 15."
Essa emenda é das mais justas. Não se concebe que enquanto
ao Sr. Presidente da República, enquanto aos Senadores, enquanto
aos Deputados Federais, enquanto aos Deputados Estaduais sejam
atribuídos subsídios, os Vertadores, simplesmnete porque atuam
numa esfera menor, não recebam subsídios pelo trabalho que prestam à sua comunidade.
O Sr. Getúlio Moura - Permita-me. Tive oportunidade também de apresentar emenda que suprime êsse dispositivo, porque
entendia e entendo que a matéria deve ser regulada pelas constituições estaduais ou pela Lei Orgânica dos Municípios. Nunca
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nenhuma Consituição brasileira contemplou esta matéria. Entendi que era uma demasia. De modo que folgo em verificar que
o ponto de vista de Vossa Excelência é coincidente com o meu .
A emenda é necessária. E até a boa técnica legislativa recomenda
que se deixe a regulamentação do assunto à lei ordinária que,
aliás, no meu entender deveria ser estadual. Mas, pelo que soube,
a Comissão adotou o seguinte critério: vai suprimir o dispositivo,
mas determinando que, através de lei complementar, sejam fixados os vencimentos dos vereadores. Mas, desde logo, uma vitória
é certa, porque já se estabelece que os vereadores das capitais e
dos centros com população superior a 100 mil habitantes têm
direito à remuneração. Não me parece justo, porque acho também que nos pequenos centros com 10, 70 ou 80 mil habitantes o
vereador precisa ter alguma remuneração para seu transporte,
alimentação, expediente etc.
O SR. ANTôNIO BRESOLIN - Agradeço a valiosa colaboração de V. Exa . É com satisfação que posso registrar nesta Casa
a informação, que recebi há poucos instantes do nosso eminente
colega e grande amigo Deputado José Barbosa, membro da Comissão Especial, de que a matéria foi apreciada ontem e ficou
decidido que o disposto neste artigo da Constituição será regulamentado numa lei complementar. Foi acolhida, neste sentido, uma
emenda do nobre e eminente colega Nelson Carneiro, com aproveitamento parcial do que se contém em outras emendas, que veio
traduzir aquilo que todos nós desejamos.
A ·matéria relativa à remuneração dos vereadores será, por
isto, regulada em lei especial e, desta maneira, fica atendida uma
justa' reivindicação. A nossa emenda serviu de ponte, alcançando
o resultado desejado.
Só imagino a satisfação de mihares de vereadores de todo o
Brasil, homens abnegados, homens que cumprem o seu dever no
desempenho do seu mandato, hão de sentir, quando tomarem
conhecimento, que esta Casa do povo foi sensível não apenas as
suas aspirações, mas sobretudo aos homens que vivem. no interior,
porque, se êsse artigo tivesse permanecido dentro da Constituição,
proibindo o vereador de receber subsídio, o interior do Brasil ficaria
sem representante na Câmara dos Vereadores.
A outra emenda, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a que desejo
referir-me nesta oportunidade é aquela que estabelece o seguinte:
"Os estrangeiros residentes no Brasil, desde que proprietários ou casados com mulher brasileira, ou ainda
com filhos brasileiros, adqurirão a nacionalidade, se optarem, no prazo de 6 meses, contados da data da promulgação desta Constituição, mediante justificação judicial
no fôro de sua residência, pela cidadania brasileira . '))

-516-

Esta emenda também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é
uma manifestação do anseio das necessidades das centenas de
milhares de estrangeiros que vivem no nosso País, a maioria dêles
enleados no cipoal da legislação vigente. Posso fazer essa afirmação aqui porque, antes de ir à Assembléia Legislativa do Estado,
no desempenho de meu mandato, como jornalista, na Cidade de
Ijuí, dedicava muitas horas do meu trabalho fazendo naturalizações e senti de perto o quanto é complicada no Brasil a legislação
que trata dos estrangeiros aqui residentes. Não me refiro propriamente àqueles estrangeiros que apartaram ontem ao Brasil, elementos que na maioria são "camelots", mascates, muitos dêles,
inclusive, dedicados a um ramo de atividades prejudicial aos interêsses da pacata população, que vive no interior.
Refiro-me aos elementos que há largos anos vêm prestando
os melhores serviços ao nosso País.
Como representante de um Estado que tem uma faixa imensa
do seu território atingida pela chamada Lei da Faixa da Fronteira,
tenho condições de dizer que a legislação é profundamente prejudicial aos interêsses do Brasil. O estrangeiro residente na faixa
da fronteira para fazer uma simples operação de compra ou venda
de área de terra tem que recorrer ao serviço especial da faixa da
fronteira, gastando dinheiro e perdendo tempo. Isso para citar
um fato.
Outra emenda que considero do mais alto interêsse não apenas
para o Rio Grande do Sul mas para os Estados de Santa Catarina,
Paraná e Mato Grosso, é a parecida com aquela, que também assinamos e à qual damos nosso apoio, em relação à Região Amazônica.
Sôbre essa menda, quando visitei meu Estado tive oportunidade de ler as mais vibrantes manifestações de apoio, através dos
grandes jornais "·Correio do Povo", "Diário de Notícias", "Zero
Hora';,, "Jornal do Comércio", todos de Pôrto Alegre, e "A Madrugada", de Palmeira das Missões, "Correio Serrano'', de Ijuí, "Diário
Serrano'', de Cruz Alta, "Diário da Manhã", de Passo Fundo, "O
Panambiense'', de Panambi, além de outros órgãos da minha
região. Além disso, entrei em contato e senti de perto o apoio
decidido que vêm dando as emissoras de todo o Rio Grande do Sul,
principalmente da região da chamada Fronteira Sudoeste, bem
como o apoio da Federação das Associações Comerciais, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e de outros órgãos de
classe.
A emenda está consubstanciada nos seguintes têrmos:
"O Govêrno Federal fica obrigado, durante o prazo
de 20 anos, a contar da data da promulgação da Constituição, a aplicar, anualmente, quantia não inferior a
1% de suas rendas tributárias para execução dos planos
da Superintendência do Plano de Valorização Econômica
da Região Fronteira do País."
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Esta emenda, se aprovada, permitirá ao Rio Grande do Sul fazer a recuperação do Vale do rio Uruguai, fortalecendo a fronteira
e criando novas e melhores condições de vida para milhares de famílias que, muitas delas, vivem na maior miséria e no mais completo abandono. Por outro lado, a medida contribuirá para fortalecer a economia do Rio Grande do Sul, fazendo com que o nosso
Estado, multiplicando sua produção e incrementando sua indústria, volte a participar mais ativamente dos benefícios da União.
Além disso, a propositura vai ao encontro da política do próprio Poder Executivo federal. Tanto é verdade que, a cada passo,
o Sr. Presidente da República proclama, com acêrto, que deseja
fazer a recuperação econômica do Brasil através do aumento da
produção.
Aprovada esta emenda, feita a recuperação do Vale do rio
Uruguai, como do resto das fronteiras dos Estados de Mato Grosso,
Paraná, Santa Catarina, nessa vasta e riquíssima região, pràticamente inexplorada, dos Estados do Sul, poderemos intensificar,
multiplicar muitas vêzes a produção. Desta maneira, iremos ao
encontro da política do próprio Presidente da República.
Cumpre salientar mais, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que,
com êsses recursos, recuperando tôda essa região na fronteira com
a vizinha República da Argentina, teremos a possibilidade, inclusive, de fortalecer imensamente as frünteiras do País e, assim,
tranqüilizar, ainda mais, a população do Sul.
Esperamos, por tudo isso, que a Comissão Especial e todos os
Deputados desta Casa sejam sensíveis aos interêsses dos Estados
do Sul, acolhendo as medidas previstas nas emendas que acabo
de referir. Incluindo essas emendas no texto da Constituição da
República, prestaremos mais um serviço a êste País, tudo que
espero de cada um dos brasileiros que aqui se encontram. (Muito
bem.)

O SR. EDMUNDO LEVI * - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ontem, nesta Casa, o eminente Senador Argemiro de Figueiredo
teve oportunidade de traçar alguns comentários, com a profundeza e a proficiência que lhe são peculiares, a respeito da Carta
Constitucional em elaboração pelo Congresso Nacional.
Advertiu que o Sr. Presidente da República, encaminhando
o Projeto ao Congresso Nacional, estaria salvaguardando a própria
responsabilidade perante a História, deixando, ao mesmo tempo,
dizia o eminente Senador, tôda a responsabilidade da má ou boa
elaboração de um instrumento político nacional ao Congresso, aos
seus componentes.
*

Não foi revisto pelo orador.
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sr. Fresi<iente, Sl·s. Senadores, trouxe o errür..L.ente Sen2..dc~
A rue-rr i ~·o d (:. 1=i":. bo·ueiredo n1ais elernen tos para q_ ue o Con o'"JTÇSSO S"c
capacite da altc. responsabilidade que pesará sóbre os or:1bros c_~
cada um dos seus corr1ponentes; pelos resultados Cl_ue ojtiver::-:-.!. 03
em e::onseoüência cia retorn1a qv.e vamos votar. P_pontava e aoo::tou, co~ õ mes!Tlo propósito o err.dnente Senador, as incongrttências
e contradições oue envolvem o projeto. A contradição e::-:istent-::
entre os urL11cipios fundamentais e aquéles que se desenvolvem n2.
Proposição decorrem ào choque de i?é~as, de atitudes entre uma
mentalidade democrática e uma mentalidade absorvente, ouase totalitária. Cl1arnou S. Exa. a atenção do Plenário, em pl·~:meiro luga::-)
para o propósito manifesto da destruição do sistema federativo,
como compreendemos, e apontou, entre outros fatôres dêsse en.fraaur::;cimçnto, dêsse quase desaparecünento do sistema fed.eratiYo
brasileito, para a implantação disfarçada de um Estado unitirio,
para i:.r1ter;enção que o Poder Central se reserYa~ quan.to às municipalidades, na nomeação dos prefeitos municipais. Há, entret~J.to, Srs. Senadores, u_rna particularidade que sintetiza todo és.se
propósito de destruição
sistema federativo brasilei-ro: é a própria mudança da denorn.inação do órgão a que pertencemos. O projeto contém, no seu artigo 28, a seguinte disposição:

---::;,

-----
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':0 Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 1-~a
cional que se compõe da Câmara dos Deputados e ào

Senado da República. "
Vejam V. Exas. que esta simples mudança~ aparente~1ente
inocente, revela, em verdade, o propósito de destruir o siste::r1s.
federativo brasileiro. Muda-se o nome de Senado Federal para o
Senado da República . Aos leigos ou àqueles que não queren:.
aprofundar assunto, há de parecer que Senaào da República seria
uma expressão mais apropriada do que Senado Federal, porque
Senado Federal se contraporia à llipótese da existência de Senado
Estadual, como em tempos sob o regime da Constituição de 1891.
Entretanto, Srs. Senadores, Vossa Excelências saben1 perfeitamente que Senado não se opõe a Senado Estadual, Senado Federal quer dizer Senado da Federação, porque "federal" ven1 da
expressão latina foedus, joederis, que quer dizer tratado, l3.ÇO,
união. Daí por que Senado Federal significa Senado da União, o
Senado que representa a União, que representa a Federação. M~s
o ~en~do representa, no seu conjunto, o sistema constitutivo r:ao
P!opr1amente do Estado, mas do País, da própria Nação, que e o
sistema federativo. Daí por que é un1a ilnnropriedade n1udar de
S~nado Federal para Senado da Repúblic~, o que traduz, aién1
~~o, o propósito preconcebido de destruição do princípio feàeraLIVo.

-.·~
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Mas, Srs. Senadores, eu apenas, com êsse argumento, queria
reforçar aquela brilhante exposição ontem feita pelo meu eminente
mestre, Senador Argemiro de Figueiredo.
O Sr. Argemiro de Figueiredo - Obrigado a V. Exa.
O SR. EDMUNDO LEVI- Porque o meu objetivo, neste instante, é mostrar que, por trás dêsses propósitos, que não aparecem
claramente, há um que é flagrante e que resulta da contradição
entre aquilo que se diz e aquilo que se faz.
Srs. Senadores, há poucos dias, no comêço de dezembro, o
Govêrno, com tôda a propaganda, com o máximo de alarde, anunciou, aos quatro ventos do País, o início da Operação Amazônia.
Essa operação seria a implantação de um sistema legal constituído
de quatro diplomas, para o qual todo o Congresso, sobretudo os
homens da Amazônia, dedicaram todo seu esfôrço, todo seu patriotismo no sentido de melhorar as proposições e aprová-las, para
que a Amazônia pudesse, realmente, desenvolver-se. Entretanto,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Constituição que já estava em
elaboração, quando o Govêrno para o Congresso mandou êsses
quatro diplomas legais que consubstanciam a Operação Amazônia,
põe por terra, pràticamente, tudo o que poderia vir em conseqüência da aplicação dêsse sistema.
Sabem V. Exas. que a Constituição de 46, muito sàbiamente,
contém dois dispositivos de alta significação para a integridade e
para a segurança nacional: os arts. 198 e 199; o primeiro dêles
diz respeito ao Nordeste, dava recursos para o combate ao chamado fenômeno das sêcas; o outro - o 199 - refere-se especificamente à Amazônia, proporcionando recursos também para que
aquela Região saísse da letargia, do abandono, do estado primitivo
em que tem permanecido até hoje, e se integrasse na comunidade
brasileira, não só pelo simples fato de sua população falar a língua
nacional mas também por integar-se no sistema econômico brasileiro, usufruindo das mesmas vantagens que usufruem os seus
irmãos do Sul.
Pois bem, Sr. Presidente, o próprio Projeto Governamental
estranhamente 'elimina, veda a possibilidade de que a Amazônia
se realize, como também de o Nordeste se integrar através daqueles
recursos constitucionais, que a Carta de 1946 assegura.
O Projeto governamental não contém qualquer referência ao
plano de valoriz.ação econômica da Amazônia, como também nada
encerra que possa assegurar ao Nordeste a continuidade das obras
de sua recuperação. Muito ao contrário, proíbe, no art. 64, § 3.0 ,
qualquer vinculação de receita da União com planos regionais.
Vejam, por conseguinte, que a contradição do projeto governamental não é apenas doutrinária, mas é de atitude, de filosofia
política, de filosofia administrativa .
Ora, se pretendemos fazer com que a Amazônia seja realmente
uma unidade viva - e não apenas um território econômico, uma
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fronteira econômica, uma região em que apenas colhamos mat~
rias-primas - uma unidade atuante no concêrto nacional, com
repercussão dos seus recursos não só para a população nacional
como para a do mundo inteiro, como poderíamos admitir que o
Govêrno, tendo lançado aos quatro ventos, com fanfarras, a
Operação Amazônia seja o primeiro a eliminar tôdas as possibi!idades de que essa operação se realize?
A exclusão do dispositivo - atualmente sob o n.o 199 da Constituição, que reserva 3% da renda tributária da União para o
Plano de Valorização Econômica da Amazônia- é inevitàvelmente
um golpe de morte, é a eliminação total do sistema legal vigente,
ultimamente votada.
A lei que criou a SUDAM, publicada no Diário Oficial do
dia 31 de outubro, em seu art. 1.0 estabelece:
"0 Plano de Valorização Econômlca da Amazônia a
que se refere o art. 199 da Constituição da República
obedecerá às disposições da presente lei."
Ora Srs. Senadores, se o projeto da Constituição não inclui
nenhum dispositivo que equivalha ao artigo 199 da Constituição
ainda em vigor, inexoràvelmente êsse djploma, cujo art. 1.0 declara que a sua finalidade é a execução do art. 199, êsse diploma
desaparece, cai por terra, não há o que executar.
O instrumento que criou a SUDAM não terá vigência a partir
da promulgação da nova Constituição porque tem por finalidade
executar o art. 199 da Constituição em vigor. Desde que êsse
artigo não exista, não há o que executar.
O Sr. Cattete Pinheiro -

Permite V. Exa. um aparte?

O SR. EDMUNDO LEVI - Com prazer.
O Sr. Cattete Pinheiro - Releve V. Exa. interromper o seu
discurso quando ainda o inicia, raas desde logo sinto-me no dever
de manifestar a minha integral solidariedade à tes~ que V. Exa.
defende. E justamente interrompo no momento em que V. Exa.
faz comentários sôbre a chamada Lei da SUDAM porque, no nosso
entender, causa p-asmo que o mesmo govêrno que há 30 dias conclamava a Nação festivamente para proclamar o início de uma chamada Operação Amazônia, 30 dias depois remeta ao Congresso
um projeto de Constituição representando, realmente, o que
V. Exa. acaba de expressar: a anulação total da lei tão festivamente anunciada à Nação há cêrca de um mês atrás.
O SR. EDMUNDO LEVI - Muito agradecido ao nobre Senador Cattete Pinheiro. Sabia que S. Exa., não só como brasileiro,
mas sobretudo como amazônida, não poderia calar o seu protesto
com essa espoliação que se faz à Amazônia em particular e ao
Btasil na sua integridade.
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Abandonarmos a Amazônia é corrermos o risco de ver executada muito breve, aquela profecia de Euclides da Cunha em que
êle diz que mais tarde ou mais cedo a Amazônia se desmembrará
do Brasil como a nebulosa se desmembra para formar novos mundos. Mas a profecia de Euclides da Cunha não será executada
como conseqüência de uma lei natural porque nós da Amazônia
fazemos questão, antes de tudo, de ser brasileiros. Por isso, lutamos para que amanhã, o mundo não tenha razão não tenha
motivos, para, invocando a nossa incapacidade, a nossa incompetência, a nossa imprevidência, o nosso descaso, a nossa falta de
ocupação da região, desapropriá-la - vamos usar o têrmo - desapropriá-la por utilidade pública internacional.
Não se pode compreender que uma região tão vasta que corresponde a mais da n1etade do Brasil, continue, na sua quase
totalidade, com pouco mais de 5 milhões de habitantes. E as
populações amazônicas estão concentradas nas iCapitais. Assim,
uma região tão vasta, que contém mais da metade da superfície
do Brasil abandonada como está, constitui convite permanente a
que a cobiça internacional, ou melhor a contingência internacional
volte suas vistas para aquelas terras, capazes de alimentar populações superiores ao dôbro daquela que morre de fome na índia.
Srs. Senadores, ainda mais, a lei, cujo art. 1.0 se fundamenta,
que tem como suporte enfático o próprio artigo 199 da Constituição- e, portanto, se não existe artigo não há execução, se não
há dispositivo constitucional não há sua execução - cria ainda
no art. 45 - creio eu - o FIDAM (Fundo para Investimentos Privados no Desenvolvimento da Amazônia), que representa um
têrço da renda tributária prevista no art. 199 da Constituição.
O sistema introduzido por êsse diploma, para cuja votação todos
dedicamos o melhor dos esforços, e que se transformou na Lei
número 5 .173, de 27 de outubro, baseia-se nos 3% da renda tributária, reservando 2% exclusivamente à execução do plano da
SUDAM, e entregando 1% ao Banco da Amazônia, para execução
do financiamento de planos que se pretenda executar na Amazônia.
O Sr. Aurélio Vianna- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI - Com satisfação.
O Sr. Aurélio Vianna - Nobre Senador Edmundo Levi,
V. Exa. está defendendo uma tese que não pode deixar de ser aceita
por quantos se preocupem pelo desenvolvimento, pela ocupação do
grande vazio nacional que é a Amazônia, que deve ser preservada
não somente para as gerações presentes como, e particularmente,
para as gerações futuras dês te País. Mas nós nos permitiríamos
sugerir a V. Exa. que usasse a tribuna na reunião do Congresso
Nacional, para como que reproduzir não somente êste como outros
discursos sôbre a Constituição que V. Exa. tem pronunciado e que
podem impressionar o Plenário do Congresso Nacional. Já temos
emendas destacadas de diversos companheiros, sejam da ARENA,
1
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sejam do MDB, no sentido de favorecer o desenvolvimento da
Amazônia mas há necessidade de que alguns colegas nossos, capazes, doutos, probos, idôneos, ocupem a tribuna lá, na reunião
do Congresso Nacional, para exporem pensamentos como os que
V. Exa. expõe para nós. A repercussão não somente seria maior,
como, também, por uma questão de tática política, êstes discursos
iriam despertando aquêles que vão votar a Constituição da República.
O SR. EDMUNDO LEVI - Nobre Senador Aurélio Vianna,
agradeço a intervenção de V. Exa. e vou dar uma informação para
que V. Exa. saiba de certas particularidades que estão acontecendo a respeito dêste Projeto.
Quando se votava a Lei que vai entrar em vigor dentro de
breves dias, que institui nova política econômica da borracha,
introduzi emenda mandando reservar 7% dêsse 1% que vai constituir o FIDAM para incentivo à heveacultura na Amazônia. Tinha
()bjetivo de transformar seringais nativos em seringais de cultivo,
com rendimento maior, possibilidade de assistência ao trabalhador,
assim provocando sua concentração e conseqüentemente a plena
ocupação daquela área.
Pois bem, Sr. Senador, êsse dispositivo teve inclusive a con-.
cordância, porque é companheiro da Amazônia, do eminente
Relator na Comissão de Projetas do Executivo, Senador José Guiomard.
A princípio, segundo informação que tive por fora, havia certa
simpatia também no Planalto. Entretanto, quando se soube que
se tratava de uma emenda de elemento da Oposição, tal dispositivo
foi pôsto abaixo, na Câmara, apesar da luta dos elementos da
Amazônia. Por isto, nobre Senador, conversei com o Senador
Wilson Gonçalves, para estudarmos uma emenda que atendesse
à Amazônia e ao Nordeste. Os fenômenos cíclicos do Nordeste
repercutem na Amazônia; as conseqüências de acontecimentos em
um requerem uma emenda que viesse atender às regiões em conjunto. Chegamos a articular uma reunião. .Mas eu, como Presidente da Comissão de Valorização da Amazônia não quis tomar
a dianteira do movimento, justamente pela experiência que tive
a respeito da emenda que apresentara sôbre a heveacultura. O
Senador Cattete Pinheiro tomou a frente dos entendimentos, promovendo uma reunião com elementos das regiões da Amazônia
e do Nordeste. Contamos com a presença do eminente Deputado
Paulo Sarasate, que nos expôs uma emenda que traduzia o nosso
pensamento. Mas, a êsse tempo, como informei, eu e o Senador
Wilson (]onçalves já objetivávamos apresentar outro projeto.
Atualmente, o que nos informam, é que a Emenda Sarasate não
passará. Não haverá nenhum recurso, nenhuma vinculação de
renda para combate aos flagelados da Amazônia e do Nordeste.
A emenda não passará, porque, segundo dizem, e de acôrdo
com o que lemos em alguns jornais que pràticamente são porta-vozes oficiais, é propósito do Sr. Ministro do Planejamento não
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permitir nenhuma vinculação de receita que isso importaria esclerosamento do orçamento, dificultando a sua execução. Daí por
que, embora tivesse tido idéia de me pronunciar no plenário do
Congresso a êsse propósito, senti-me desencorajado, eis que apenas
iria agravar o problema, estimulando o rôlo compressor do
govêrno a fixar-se com maior violência nos seus propósitos.
O Sr. Oscar Passos -V. Exa. expressa a nossa vontade sôbre
êste assunto, e espero que neste momento V. Exa. esteja marcando a posição da nossa Bancada .
-

O Sr. Josapathat IVIarinho (Com assentimento do orador)
O ponto de vista que Vossa Excelência está sustentando, nobre

Senador Edmundo Levi, é tanto mais relevante, é tanto mais necessário e se torna tanto mais indispensável sustentá-lo quanto o
projeto de Constituição, desvinculando assim tôdas as verbas, como
consta de suas ponderações, reserva, entretanto, ao Poder Executivo a faculdade de elaborar planos, programas e orçamentos
plurianuais, independentemente de leis. Quer dizer, as vinculações
clara e objetivamente propostas em texto constitucional ou legal
não são admissíveis, mas o govêrno· ficaria com o arbítrio de dispor
como quisesse de todos os recursos da Nação. Há emendas, inclusive da nossa autoria, submetendo todo êste plano-programa e
orçamento plurianuais a leis. Mas insista V. Exa. no seu ponto
de vista, que êle tem muitos partidários.
O SR. EDMUNDO LEVI - Muito obrigado pelo apoio de
V. Exa.
O Sr. Cattete Pinheiro - Permite V . Exa. um a parte?
O SR. EDMUNDO LEVI - Com muito prazer.
O Sr. Cattete Pinheiro - Ainda em relação ao pensamento
atribuído ao Sr. Ministro do Planejamento, nem isso seria verdadeiro, porque o projeto de Constituição estabelece vinculações de
receita de vez que mantém, entre outras, a do Fundo Rodoviário
Nacional, por exemplo. Portanto, nem sistemática se pode alegar
porque esta alegação não seria verdadeira .
O SR. EDMUNDO LEVI- Nobre Senador Cattete Pinheiro,
eu disse realmente, reforçando a argumentação do eminente
Senador Argemiro de Figueiredo, que êsse projeto é sobretudo um
amontoado de incoerências.
Citei, a propósito, o fato de se mudar a denominação do Senado Federal para Senado da República. Isto revela o propósito
cabal de destruir o sistema federativo, porque com a expressão
Senado Federal, disse eu, se quer significar Senado da Federação,
que não é a mesma coisa que Senado da República. Senado da
República mais indica um sistema, a origem de um sistema de
govêrno, ao passo que a designação Senado Federal abrange a
constituição da Nação, de Estado, do solo, até. Senado da República não é a mesma coisa. Quando se muda o nome Senado
Federal para Senado da República, é que se tem por objetivo a
destruição do sistema federativo.

-
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O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ED MUNDO LEVI - Pois não .
O Sr. Josaphat Marinho - A sua observação é de rigorosa:.
propriedade. E é lamentável que não esteja presente no plenário,
neste instante, o nobre Senador Vasconcelos Tôrres o Relator da.
parte do Poder Legislativo, para que, ouvindo-o, êle se convencesse,
desde l\)go, de que precisa reformar seu parecer que negou aprova-·
ção a essa emenda que substitui a denominação de Senado da República para Senado Federal.
O SR. EDMUNDO LEVI -Veja portanto V. Exa. que aquêles
que estudam o problema encontram, realmente, essa falha, que·
é mais uma demonstração dos propósitos do Govêrno, e só nisso
há coerência. Quanto ao demais, o rrojeto é um amontoado de
incoerências.
Há contradição em se impor um sistema legal a toque de
caixa, votado aqui em prazos institucionais para que se pudesse·
implantar, quanto antes a Operação Amazônica, ao mesmo tempo
em que se cuidava elaborar, ou, vamos u:~ar a expressão, em que
estava em. gestação, há nove meses, proj~to constitucional para"
destruir todo o sistema que se dizia querer implantar, com fan-farras e alegorias .
o Sr. Josaphat Marinho - O pior é que o projeto é um
abôrto ...
O Sr. José Ermírio - Permita V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI - Com todo prazer.
O Sr. José Ermírio - Estou ouvindo o discurso de V. Exa ..
No tocante à indústria extrativa, V. Exa. realmente tem razão.
Hoje, as plantações de seringueira de Belterra já concorrem a
borracha sintética, artificial. Mas a Amazônia não tem somente
madeira nem hévea; tem muitos produtos que poucos conhecem.
Quando acabar o petróleo, poderemos ter produto similar: quem.
estuda Micrologia, sabe que, na formação de algas, pode haver
substituto do petróleo, e o lugar ideal, no Mundo, é a Amazônia.
E quanto a minerais há, ali produtos vários, como o estanho, o ouro,
o diamante, que representam para o Brasil quantidade de dinheiro
suficiente, mas não estão sendo explorados. Posso afirmar, com
a experiência que tenho, de há muito, nos vários setores da vida
nacional, que todo o dinheiro aplicado na Amazônia é reversível
em pouco tempo, além da garantir nossas fronteiras - o que é
primordial para a independência econômica da Nação. Há também a posição do petróleo: tôda a Região Amazônica especialmente
a zona do Xingu até Santarém, é provàvelmente grande zona petrolífera. Deve-se procurar investir cada vez mais naquela área,
e dar-lhes meios, administrando corretamente os bens, sem dilapidá-los, e em pouco tempo teremos ali posição definida, como
podemos ter.
1
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Renovo o que disse anteriormente: todo o dinheiro aplicado
·na Amazônia voltará ao Brasil, em muito pouco tempo, possibilitando à região posição não só de defesa das fronteiras corrto
ainda de desenvolvimento do próprio País.
o SR. EDMUNDO LEVI - Para completar o aparte com que
.me honrou o nobre Senador José Ermírio, vou dar pequena explicação àqueles que não têm a obrigação de entender, de saber de
certas particularidades da Amazônia.
o seringal nativo é, para a mentalidade do Sul, para o homem
habituado à agricultura racional, um latifúndio horroroso, monstruoso. Mas, em verdade, trata-se de exploração de floresta nativa.
No Acre, por exemplo, região dos nobres colegas Oscar Passos e
Adalberto Senna onde há a melhor borracha, seringais mais densos, geralmente, existem cêrca de dez árvores típicas por hectare.
Para que se coloque um homem em condições de trabalhar e
produzir econômicamente, êle precisa daquilo que os homens da
a~nazônia chamam de mais "estradas".
Necessita êle, assim, de três "estradas", que nada mais são do
que veredas, picadas no meio da selva que interligam as seringueiras a serem utilizadas .
Cada estrada - para poder produzir o suficiente a fim de que
o homem se mantenha no subestado em que vive o seringueiro
-deve ter, pelo menos, 120 seringueiras. Assim, observamos que,
sozinho, precisa o homem cortar 120 seringueiras, no mínimo.
Ora, as três estradas comportam, portanto, 360 árvores. Um
hectare contém, no máximo, 10 seringueiras. Verificamos, assim
que um homem, para poder trabalhar em condições de sobrevivência vegetativa - porque a vida do homem da Amazônia é
forçosamente vegetativa - necessita de 36 hectares.
Se implantássemos a heveacultura, se realizássemos, realmente, a substituição dos seringais nativos pela cultura intensi'~a,
conseguiríamos, inicialmente, cultivar 400 árvores. À medida que
crescessem e se tornassem adultas, iriam sendo eliminadas aquelas
menos produtivas, resultando o número ideal de 250 seringueiras
altamente produtivas.
Fazendo a comparação, verificamos, que, enquanto o seringuero, na situação atual, necessita de trabalhar em 36 hectares,
contendo 360 árvores nativas, com a cultura racional e intensiva
êle necessitaria de apenas 2 hectares, contendo 500 árvores adultas
em condições de produzir satisfatàriamente. Um hectare cultivado
produz, anualmente, uma tonelada.
Então, o homem que produz hoje, na Amazônia, na região do
Acre, 500 quilos médios em 36 hectares, iria produzir com l/3 do
Uiél 'OU'e
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apenas dois hectares. Vejam o que isso representaria nao só para
a Amazônia, mas para o Brasil, que readquiriria a hegemonia no
mercado internacional da goma elástica.

-

.<,;~

:,-.:; : .-...-

5.26-

Dadas estas explicações, quero retomar as considerações que
vinha fazendo, a propósito dêsse dispositivo. Nós sabemos que há
certa mentalidade a respeito dos trópicos. Eminente professor
francês um dos mais abalizados mestres da Sorbone, especialista
'
.
em regiões
tropicais, o Professor Pierre
Gouroux, que tem uma
série de trabalhos nos quais pretende demonstar a impraticabilidade dos trópicos na industrialização e até na agricultura não
acredita nos trópicos. No seu livro famoso, "Les Pays Tropicaux",
procura demonstrar que a fertilidade tropical é apenas aparente,
representando, apenas, uma camada de poucos centímetros de
húmus. Desde que se faça o desmatamento, o solo torna-se improdutivo, transforma-se num outro deserto do Saara. Mas, o eminente Professor Pierre Gouroux - com todo o respeito que me
merece pois é um grande mestre da ciência da Geografia - fêz
tais afirmações possivelmente, querendo servir ao seu sentimento
patriótico. A França tinha seu império colonial, quase todo na
faixa tropical: e, como acredito, profundamente, no patriotismo
do francês julgo - talvez seja uma leviandade minha - que o
mestre ilustre estava antes de mais nada querendo servir à França, o seu país.
·
Recentemente, em trabalhos posteriores, o ilustre professor
Pierre Gouroux reconsidera sua opinião, achando que, nos trópicos,
há futuro não só para a agricultura, como para a própria industrialização. Tive o prazer de assistir, certa vez, a breve conferência
sua em Manaus.
A França, portanto, perdendo as suas colônias tropicais, já
não tem interêsse em combater o desenvolvimento dos trópicos,
pois já não há o receio de competição, relativamente ao domínio
continental .
Sr. Presidente e Senhores Senadores, se nós pensarmos que
a Amazônia é uma região que nos poderá enriquecer e nos libertar
de todas as necessidades, não só no que tange à agricultura, à
pecuária e às matérias-primas, como também, no processo de desenvolvimento industrial das suas riquezas naturais, não poderemos
compreender que o Govêrno brasileiro, neste instante, deseja cortar
os recursos que permitem o desenvolvimento daquela região;
principalmente no momento em que estamos pedindo os necessários meios, às organizações internacionais, para desenvolver as
áreas subdesenvolvidas, Amazônia e Nordeste.
Que moral temos nós, que condições temos nós, perante o
mundo, para recorrermos àquelas instituições, no sentido de apoio
do nosso desenvolvimento, quando somos nós os primeiros a negar
a nossa parcela?
Há, ainda, a respeito desta Constituição, dipositivo que, infelizmente, vem sendo copiado das outras Constituições. A seu
respeito, apresentei emenda. Infelizmente, quando cheguei ao
Plenário da Comissão para pedir destaque, já havia passado a
oportunidade. Trata-se do Artigo 20, da Constituição, Inciso I, que
diz o seguinte:
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"Art. 20. É vetado:
I - à União, instituir tributo que não seja uniforme
em todo o território nacional, ou que importe distinção ou
preferência em relação a determinado Estado ou Município."
Sabemos que a uniformidade é um princípio geral. Mas,
uniformidade não quer dizer aplicação rigorosamente igual, em
condições desiguais.
Em que consiste a igualdade? Já dizia eminente professor, se
não me engano, português, que a igualdade consiste em tratar
desigualmente, as condições desiguais.
Ora, como pretendermos que no interior do Amazonas, do
Acre ou do Piauí o homem que se inicia com tôdas as dificuldades
em uma attvidade possa pagar, em condições de· igualdade, os
mesmos tributos que pagaria no Rio de Janeiro, em eão Paulo ou
no Rio Grande do Sul?
Então, propus emenda que ressalvaria as peculiaridades sócioeconômicas da Região, para que permitisse uma gradação impositiva, consider~.ndo as regiões menos favorecidas em relação às mais
favorecidas. É até princípio de solidariedade humana, soLretudo
quando se trata de uma comunidade nacional. As mais favorecidas
devem contribuir um pouco mais para ajudar as menos favorecidas.
Pois bem, o dispositivo também foi rejeitado.
Por conseguinte, vejam os Senhores Senadores, há propósito
preconcebido de fazer permanecer naquele estado de primitivismo,
aquêle estado estacionário não só da Amazônia mas tambén1 do
próprio Nordeste. O propósito - parece-me - é êste: deixar que
cada vez mais nos sintamos desesperados e que aceitemos até como
bênção os arreganhas que se fazem hoje no mundo com o objetivo
de arrebatar à soberania brasileira talvez a mais rica jóia de sua
coroa.
O Sr. Cattete Pinheiro - Permita-me V. Exa. nova intervenção?
O SR. EDMUNDO LEVI - Com prazer.
O Sr. Cattete Pinheiro - Sabemos, mesmo aquêles que não
são técnicos em desenvolvimento econômico, que foi justamente
nos últimos vinte anos que tôda esta teoria do desenvolvimento
econômico se processou e se alargou entre as nações mais desenvolvidas. Se analisarmos o problema em função das chamadas
grandes Nações, como Estados Unidos, França, por exemplo, verificaremos que todo o planejamento nacional foi e está sendo
colocado em função do desenvolvimento regional. Somente a
tecnocracia instituída no Ministério do Planejamento no Brasil
pretende, com relação à Amazônia e ao Nordeste, negar êste fato.
E ainda mais, como muito bem disse V. Exa., é como que se
pretendesse abrir as portas destas regiões não ocupadas à cobiça
Internacional, que não pode ser negado.
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Nós, que representamos essas áreas subdesenvolvidas, precisamos não silenciar neste momento decisivo, e principalmente não
esquecer que a consignação dêste dispositivo que se pretende renresentará
um retrocesso de cêrca de 30 anos de Direito Constix
tucional do Brasil. Na Constituição de 1934 as representações do
Nordeste, preocupadas com as sêcas da região conseguiram incluir
o primeiro dispositivo que demonstrou a preocupação do Brasil
com a grande Região Nordestina e os Constituintes de 1946, pela
união das banc~das do Nordeste e da Amazônia, conseguiram a
inclusão do dispositivo relacionado com o desenvolvimento econômico da Amazônia. Tivemos, então na Carta de 1946, a consagração de um princípio inicialmente estabelecido na Carta de 19,34.
Como justificaríamos nós, do Nordeste e da Amazônia, representantes destas regiões no Congresso, a nossa posição se admitíssemos
êste retrocesso de 30 anos no nosso Direito Constitucional, nós,
que nos levantamos contra isso que representará talvez a espoliação
da nossa região?
O SR. EDMUNDO LEVI- Nobre Senador, já se disse que a
Constituição de 1946 tem dois aspectos: um federativo e outro
reforçativo da Federação, que seria o regionalismo, isto é, a Constituição de 1946 seria regionalista, porque considerou as regiões
brasileiras, a fim de lhes poder dar um tratamento adequado. A
propósito, acode-me à memória um pronunciamento de eminente
professor brasileiro, grande estudioso, embora lusófobo tremendo,
chamado Manoel Bonfim. ~le achava que Portugal tinha feito
tudo para desmembrar o Brasil e transformá-lo em uma série de
republiquetas. O sistema de capitanias não teria. tido outro obfetivo senão o de transformar nosso País numa série de pequenas
cÕlônias. Graças, entretanto, ao espírito do brasileiro, à tradição,
isso não se fêz, isso não ocorreu. Em verdade, nós, que examinamos
o fato sem êsse espírito de animosidade contra a ação lusitana
verificamos que isso não corresponde à verdade. Possivelmente
dessas peculiaridades regionais, formando as capitanias, é~ que
se promoveu a unidade nacional. Nós não tínhamos tradição, nós
não tínhamos história, nada tínhamos. O reconhecimento das
peculiaridades regionais, dando responsabilidade, a cada um, e
todos se unindo e se amparando acarretou a maravilha da nossa
unidade nacional. Por conseguinte, êsse regionalismo que a Constituição .de 1946 visionou e implantou considerou como que em
grandes áreas as primitivas capitanias, dando um tratamento geral
nos seus problemas que são mais ou menos iguais em cada região,
e assim possamos manter a unidade, a firmeza da unidade nacional.
A idéia que se tem, quando se lê o projeto constitucional é
de afastamento de todos êsses organismos já criados, quer dizer, de
sua eliminação. Qualquer lei ordinária poderá liquidá-los daí para
diante. Aliás, terá de se reformular tudo que aí está. Êsse propósito de eliminar o que aí está, significa acabar com o sistema
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que agrupava, num regionalismo útil, as nossas diversas áreas, com
o sentido de dar maior fôrça e uniformidade, ainda com as desigualdades das regiões à unidade nacional.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI - Pois não.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Exa. faz muito bem em tratar
dêsse assunto na hora em que estamos, estudando a Carta Magna
proposta pelo atual Govêrno. Vim do Nordeste a semana passada,
onde fui receber o diploma de Senador pelas eleições que venci no
dia 15 de novembro graças a Deus e ao meu povo. Lá observei
um verdadeiro pavor em face do silêncio do Projeto da Carta
quanto à situação do Norte e Nordeste. Tem tôda oportunidade
o discurso que V. Exa. está fazendo nesta hora, porque nós, os
representantes do Norte e Nordeste, deveremos lutar pelas nossas
regiões. Deveremos unir-nos, a partir da gloriosa Bahia ao Acre,
para que nossas reivindicações sejam atendidas. Temos condições
de fazê-lo se nós nos unirmos; se as grandes figuras da nossa
região se unirem faremos sentir o nosso valor. A propósito do
silêncio a que me referi no início dêste aparte, os técnicos achan1.
que a nossa região não merece aquêle tratamento que as Cartas
anteriores deram. Salvo engano, há uma emenda assinada pelo
Deputado Paulo Sarasate, hoje eleito Senador, ou pelo Senador
Eurico Rezende, restabelecendo a parte relacionada com a Amazônia e a parte relacionada com o Nordeste. Devemos lutar nesse
sentido. Devemos trabalhar nesse sentido e V. Exa. pode contar
com nossa solidariedade, com nosso apoio, não somente aqui como
lá na Comissão Especial, onde estamos liderados, como aqui, pelos
nossos companheiros, Senador Josaphat Marinho e o Líder Aurélio
Vianna, nosso Presidente, Senador Oscar Passos, que é da mesma
região de V. Exa. Devemos pois lutar por isso, porque o grande
Presidente Juscelino Kubitschek, quando fêz a estrada ligando
Belém a Brasília e tentou fazer a estrada Acre-Brasília, foi porque
êle, que era homem de descortino, via a necessidade de se prestigiar,
de se engrandecer aquela região. Basta de sofrimento para nós!
O SR. EDMUNDO LEVI - Agradeço o aparte do eminente
Senador Ruy Carneiro. Como vejo que S. Exa. , o Sr. Presidente,
já me adverte que estou esgotando o tempo regimental, peço permissão a S. Exa. para conceder o aparte que me foi solicitado
pelo eminente Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - Nobre Senador Edmundo Levi, fiquei
vivamente impressionado com ·o aparte do nosso colega Ruy
Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro - Quero dizer-lhe que houve um lapso
de minha p~.rte quanto ao nome de V. Exa.
O Sr. Adalberto Sena - Obrigado a V. Exa. , mas não se trata
disso. O que êle conclamou foi a Congregação de todos os nossos
esforços na defesa intransigente dessas reivindivações - eu diria
mesmo dêsse direito - da nossa Amazônia. Devo informar a

,
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V. Exa. que também apresentei emenda, que tomou o n.o 89, em
que, prudentemente, pedi apenas que se integrasse no texto da
nova Constituição aquilo que já figurava na atual. E mais do que
isso: porque correspondia exatamente a uma recente emenda
constitucional, de n.o 21, que reproduziu por mais um período,
pois se havia estendido a um período de vinte anos aquêle dispositivo que mandava destinar certo percentual de nossa renda
tributária para a execução dos planos de valorização da Amazônia .
Devo também informar ao eminente colega que essa emenda teve
parecer favorável do Sub-Relator, embora tivesse parecer contrário do Relator, porque o nobre Senador Antônio Carlos adotou
critério geral, pelo qual, parece, não está disposto a aceitar qualquer emenda que importe em vinculação ao orçamento, desta ou
daquela despesa destinada às regiões do Brasil. Nós, porém, estamos, lá vigilantes e isso que o Senador Ruy Carneiro acaba de
afirmar é uma verdade: há uma articulação entre os elementos
do Nordeste e os da Amazônia, no sentido de cooperação comum
em defesa dos interêsses das suas Regiões.
o Sr. Ruy Carneiro - Sem preocupação partidária, mas em
defesa das nossas regiões!
O Sr. Adalberto Sena - Em defesa das nossas regiões e sem
preocupações partidárias. Então, temos esperança de que pelo
menos na ·C·omissão .Mista essas outras emendas sejam aprovadas.
Sei que outras emendas foram apresentadas no mesmo sentido.
Quanto à minha, devo confessar que fui realmente modesto. Nada
inovei. Apenas propus, e vou ler a emenda, porque são poucas
palavras. ·É a de n. 0 89:
(lendo)

"Na execução do plano de "alorização econômica da
Amazônia, a União aplicará, em caráter permanente
quantia não inferior a 3% da sua renda tributária."
Não inovei, apenas reproduzi. E disse na justificação que
(lendo) "o objetivo da emenda é não deixar omisso no texto da

nova Constituição aquilo que já consta da Emenda Constitucional
n. 0 21, promulgada e1n novembro do ano recém-findo". Chan1.ei
a atenção para o aspecto cronológico. Ora, acabávamos de aprovar
emenda constitucíonal nesse sentido. Mas vem imediatamente o
projeto de reforma constitucional e faz tabula rasa de tudo isso.
A emenda fôra promulgada em novembro (lendo) "depois de
exaustivamente justificada da tribuna do Congresso, no decurso
da tramitação do projeto que lhe dera origem. Assim, na época
em que estão sendo particularmente focalizados problemas de
desenvolvimento e de proteção à região amazônica, e para ela se
voltam, inclusive as atenções do própric govêrno, é incompreensível ter-se omitido no projeto governamental disposiçãc necessàriamente já consagrada na nossa Carta Magna há mais de vinte
anos." Foram estas as poucas palavras com que justifiquei a

>
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emenda. E pronunciei justamente poucas palavras para que a
justificação pudesse ser lida. Não obstante, porém, o pessimismo
que V. Exa . revela em seu discurso, eu o conclamo a se aliar a
êsse grupo que está lutando em defesa daquelas nossas indeclináveis e justas pretensões .
O SR. EDMUNDO LEVI - Nobre Senador Adalberto Sena,
não há, propriamente pessimismo em minhas palavras. o que
existe apenas é o senso da realidade. Sei dos altos propósitos dos
eminentes parlamentares da Amazônia e do Nordeste na conjugação de esforços nesta oportunidade, porque o que desejamos é,
realmente, defender as nossas regiões. Por isso estamos sendo
tão regionalistas .
O Sr. Adalberto Sena- É patriotismo também.
O SR. EDMUNDO LEVI - Êsse regionalismo, êsse patriotismo, é altamente louvável porque, neste instante, em que ouço
as manifestações dos eminentes colegas, estou certo de que não
estou interpretando um pensamento isolado, mas o pensamento
da Amazônia e do Nordeste. Daí por que espero que, embora sem
nenhuma pretensão, mas apenas querendo ajudar a esclarecer o
problema, as nossas Bancadas se unam ainda mais e obtenham o
apoio das demais a fim de que consigamos fazer constar da Constituição em elaboração o dispositivo equivalente ao da Constituição
de 46. 8
O SR. ARGILANO· DARIO * - Senhor Presidente, Srs.
Congressistas, o Congresso Nacional, através de Comissão Especial,
estêve examinando as emendas ao Projeto de Constituição.
Pelo que chegou ao meu conhecimento, uma de minhas emendas, a de n. 0 354, que visa à autonomia das capitais dos Estados,
foi rejeitada naquela douta Comissão. Sabe-se, Senhor Presidente,
que essa medida de retirar a autonomia dos diversos Municípios
onde estão situadas as capitais dos Estados tem como principal
finalidade - e esta é a denúncia que formulo à Casa e à Nação
o acomodamento dos políticos derrotados, daqueles que não conseguiram a eleição, especialmente. Já falei aqui, num discurso do
grande expediente, que no Estado do Ceará há uma arrumação
dessa natureza, que é a base, a pedra angular para salvação daqueles que mesmo com o derrame tremendo do dinheiro para conquista dos votos, não conseguiram se eleger para a Câmara dos
Deputados ou o Senado. E devo dizer a V. Exa. e à Nação que isso
está ocorrendo em tôda a nação brasileira. Aquêles que nas capitais não conseguiram o apoiamen to do povo nas eleições com
rara exceção, é verdade, estão sentindo o apoio governamental.
"'
8

Não foi revisto pelo orador.
(DCN, Seção II, 7-1-67)
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Então, quero aproveitar-me desta oportunidade, já que se diz
que a revolução é democrática, para que os homens da revolução
e especialmente, os valorosos homens que fazem parte da ARENA
nesta Casa, defendam, neste plenário, a autonomia das capitais
porque é exatamente nas capitais de nossos Estados, sem que nesta
afirmação haja quaisquer desdouros para com as demais comunas
da terra brasileira, nas capitais é onde melhor se pode efetivar a
prática da democracia.
Êsse o a pêlo, Sr. Presidente, que desejava formular e me foi
permitido pela liberalidade de V. Exa. que, neste instante, preside,
para honra nossa, os trabalhos desta Casa, nesta grande reunião
do Congresso Nacional. (Muito bem.) 9
O SR. DEPUTADO YUKISHIGUE TAMURA - Sr. Presidente,
Srs. Membros do Congresso Nacional, na discussão do Projeto de
Constituição, aprovado em primeiro turno no dia 21 de dezembro
de 1966, a douta Comissão Geral reiniciou a apreciação das emendas apresentadas entre 22 a 27 do mesmo ano, pelo Sr. RelatorGeral, em reuniões sucessivas, que se prolongaram desde o dia 2
de janeiro do corrente ano até a madrugada do dia 8.
Nessas reuniões da Comissão Mista, foram apreciadas pelo nobre Relator-geral, Senador Konder Reis, tôdas as emendas apresentadas pelos Senhores Congressistas e também os pareceres dos
vários Sub-Relatores, todos muito brilhantes, muito precisos, pro·
curando dar o melhor desempenho das suas missões.
Os membros permanentes da Comissão Mista, integrantes da
ARENA e do MDB, todos sob a Presidência do nobre Deputado Pedro Aleixo, desincumbiram-se perfeitamente da sua alta investidura. Muitas emendas foram aprovadas, tendentes a melhorar sobretudo o capítulo dos direitos e garantias individuais. A mim me
parece que assim reformada, assim melhorada, a Carta Magna
pode apresentar-se ao povo brasileiro em melhores condições do
que o projeto original. Mas, ainda, espero que as emendas não destacadas ou rejeitadas nessa grande comissão venham a ser aprovadas agora, quando destacadas em Plenário. Estaremos, aqui, acompanhando o calendário elaborado pela Mesa do Congresso Nacional,
para discutir essas emendas, pedindo à Mesa e aos nossos líderes,
a aprovação dos citados destaques.
As emendas de nossa autoria, Senhor Presidente, Senhores
Congressistas, versam sôbre dois pontos que consideramos fundamentais.
A primeira emenda, a de n.o 18, reza o seguinte:
"Acrescente-se após o § 6.o do art. 23 o seguinte parágrafo:
o

(DCN, 10-1-67, pãg. 75)
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Art. 23 . Compete aos Estados e ao Distrito Federal
decretar impostos sôbre:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
§ 6. 0

O Poder Executivo Estadual isentará do Impôsto sôbre Circulação ~e Mercadorias a venda a varejo, diretamente ao consumidor, dos gêneros de primeira necessidade que especificar, mas não poderá estabelecer diferença
em função dos que participam ãa operação tributada."
O parágrafo desejado é o seguinte:
"Na isenção a que alude o § 6.o incluem-se as mercadorias produzidas por hortigranjeiros consideradas essenciais à alimentação, e assim definidas na lei estadual,
vendidas por êles ou pelas suas cooperativas, no varejo ou
no atacado."
i
1.

Essa é a nossa primeira emenda e que recebeu o n.o 18.
A nossa segunda emenda, e que recebeu o n.o 19, é a seguinte:

I'
1·,

"Acrescente-se ao art. 19, inciso III, a seguinte alínea:
Art . 19 . É vedado à União, aos Estados e ao Distrito
Federal:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
"Inciso III -

Cobrar impostos sôbre:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
e) o patrimônio, a renda ou as operações das sociedades cooperativas. "
Essas duas emendas vêm acompanhadas das suas respectivas
justificativas. Sôbre a primeira apresentei a seguinte: (Lê):
A presente emenda é de suma importância, pois objetiva assegurar maiores estímulos à produção hortigranjeira essencial à alimentação. O seu objetivo não é colimado pelo § 6.o do artigo 23, onde apenas se determina a
isenção para as mercadorias vendidas a varejo diretamente ao consumidor. O hortigranjeiro, para conseguir essa
isenção, precisaria abandonar a sua atividade na lavoura,.
periàdicamente, e dirigir-se aos mercados e às feiras para
fazer a venda direta ao consumidor. Isso seria impraticável para êle além de altamente prejudicial e oneroso aos
seus interêsses, vale dizer, ao interêsse da agricultura. Como exigir de um lavrador que êle vá uma, duas, três vêzes
por semana às feiras para vender seus produtos direta-·
mente às donas-de-casa? ~sse trabalho demanda não pe-·
que_nos percursos e posse de veículo, além de exigir q~e o~
lavrador se afaste dos seus afazeres na lavoura. Justifica-·
-se, portanto, que tais produtos mereçam a mesma isenção~

-534-

de impôsto assegurado no § 6. 0 citado, ainda quando vendidos pela cooperativa que congrega o lavrador, pois ambos - cooperativa e lavrador - se confundem no exercício
da tarefa hortigranjeira. Êste realiza a produção e aquela
lhe dá amparo e assistência necessários a êste fim, defendendo-o, fornecendo-lhe as ferramentas, os adubos, os
inseticidas de que precisa e vendendo os seus produtos aos
melhores preços, creditados e pagos a êle. Essa grande
finalidade das cooperativas não pode ser esquecida, ao
cuidar a Constituição do interêsse legítimo da ~gricultura.
A nova Constituição cresceria de importância na
medida em que pudesse agasalhar princípios que ajudem a
criar a mística do desenvolvimento agrário, através do
cooperativismo .
Sr. Presidente, Senhores Congressistas, estamos atravessando
uma fase importantíssima, decisiva para os interêsses da agricultura. Êste é o momento propício para discutirmos êsse problema.
Falar em cooperativa, ou cooperativismo, é assunto da mais
alta importância, e atualíssimo. O que vemos no mundo internacional? Temos uma ONU, a maior cúpula política que visa à paz
e à prosperidade da humanidade.
Esta não é nada mais, nada menos, do que uma grande coope_rativa de Nações e de povos, que visam à garantia, ao desenvolvimento, à paz procurando ajudar-se mutuamente, sobretudo preser..
var os interêsses das pequenas Nações sem fazer injustiça às grandes Nações, e estabelecer um caminho da solidariedade perfeita
.para que haja realmente progresso e bem-estar.
O que encontramos, realmente, na Europa? Encontramos a
mais bela organização, a mais bela cooperativa de Nações proporcionando o ressurgimento e a reconstrução das grandes Nações
que soçobraram durante a guerra.
É a Alemanha, é a Itália, é a França, é a Bélgica, uma Holanda
.e um Luxemburgo num conjunto de cento e oitenta milhões de
habitantes constituindo, durante êsses vinte anos, um exemplo de
recuperação, de reconstrução e de reabilitação econômico-finan..
ceira.
:a:sses cento e oitenta milhões de habitantes têm mantido um
intercâmbio tão perfeito em matéria de capitais, em matéria de
mão-de-obra especializada que, hoje, fazem inveja aos próprios
Estados Unidos, que obrigam dentro do seu território população
igual.
Como se mantém essa grande ONU, essa grande cooperativa?
Como se mantém especialmente o MCE - Mercado Comum Europeu- senão mediante a eliminação de barreiras alfandegárias, senão mediante o estabelecimento de troca de mercadorias, dando
franquias no mais alto grau, para que possam subsistir senão
trocando mão-de-obra especializada e migrantes que vão e que vêm
sem a menor dificuldade, sem ter a menor necessidade de visto no
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passaporte? ~nvesti_:nento~ fazem-se aqui e acolá e, ~ssim, crescem
cada vez mais aqueles paises dentro do grande espirita cooperativista.
O que ocorre na América Latina, nos nossos dias senão o
mesmo espírito de cooperativismo? O que é a ALALC- A~sociação
Latino-Americana de Livre_ Comércio - senão a forma de cooperativismo das grandes naçoes que visam ao desenvolvimento recíproco, à paz social e ao progresso de todo o continente?
São seguramente dezenove Nações, unidas dentro do Tratado
de Montevidéu desde 1961, abrangendo uma população da ordem
de duzentos milhões de habitantes, crescendo sob o respaldo da
Aliança Para o Progresso, visando, nesta congregação de esforços,
a uma aplicação monetária de vinte bilhões de dólares, no prazo de
dez anos, para que haja um crescimento mínimo de 2,5%. O que
é isto senão uma cooperativa?
E o que se nota no Continente africano é o mesmo fenômeno.
o que se nota no Sudeste asiático é o mesmo fenômeno.
A teoria da paz e prosperidade se encontra exatamente no
princípio salutar do cooperativismo. O mesmo deve ocorrer em tôdas as Nações.·
O Brasil com um território imenso de oito milhões e quinhentos
mil quilómetros quadrados e uma densidade populacional mínima
de sete habitantes por quilômetro quadrado tem grandes dificuldades para realizar os objetivos a curto e a longo prazo dos cidadãos
e do próprio Estado .
Dir-se-á que o Brasil já pode se desenvolver com as suas próprias fôrças. Oxalá isto fôsse possível.
Mas acredito que o Brasil vai precisar de muita colaboração
de capitais de outros Países americanos.
O Sr. Eurico Rezende - Permite \r. Exa. um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Nobre Deputado, membro da Comissão Mista, tive eu oportunidade de ler as emendas 18 e 19,
de V. Exa. Ao apresentar essas duas emendas versando sôbre cooperativismo, V. Exa. foi autêntico representante da sua qrigem,
da sua hereditariedade, porque o cooperativismo, de fato, nasceu
no Japão, estendeu-se aos Estados Unidos e agora, no Brasil, procura implantar-se. Nos Estados Unidos, o efeito foi o melh?r. possível. Hoje, a grande nação do Norte, graças ao cooperat1v:s~o,
possui excedentes agrícolas, principalmente na zona do Pac1f1co,
conectada com a influência japonêsa.
Quanto à primeira emenda de V. Exa., entendo que o Plenário
deverá opor-se ao parecer da Comissão Mista, po~que a Emenda,
dando melhor redação ao § 6.o do art. ~3 do proJeto,_ asseg~ra a
isenção estadual no que diz respeito ao impôsto. de c1rculaça~ d_e
mercadoria, para os gêneros de primeira necessidade, comercializados por atacado.
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Já a emenda de V. Exa. deseja essa isenção para os produtos
comercializados no varejo. A emenda obteve parecer contrário, na
Comissão Mista, mas sou voto divergente. Estou de acôrdo com
V. Exa., mas com uma alteração: enquanto o projeto faz referência à isenção para gêneros de primeira necessidade, V. Exa. dá
uma especificação, isto é, para os produtos hortigranjeiros. Eu não
concordo em que couve, chucliu, alface figurem em Constituição
alguma. Não é possível! O projeto fala em gêneros de primeira
necessidade, obviamente, absorve, abrange, inclui produtos hortigranj eiras . Estou de acôrdo com a emenda de V. Exa. , desde que
se suprima a expressãó supérflua, e até mesmo exdrúxula - "produtos hortigranjeiros". A expressão "gêneros de primeira necessi·dade" abrange também o objetivo de sua emenda. Quanto à emenda seguinte, é muito perigosa. Ela não merece aprovação. Creio
que o ilustre signatário, que é V. Exa., há de convir que visa a
uma isenção perigosa, pois isenta do impôsto de circulação, de
qualquer outro impôsto, de qualquer outro tributo o patrimônio, a
renda ou as operações das sociedades cooperativas.
No cooperativismo temos duas etapas: o cooperativismo dos'
ricos e o cooperativismo dos pobres. Não podemos generalizar. Temos o pequeno agricultor que procura a cooperativa, mas se Vossa
Excelência estabelece isenção para todo o mundo, os ricos, aquêles
titulares do poder econômico, vão-se organizar também em cooperativas. Então ficarão isentos até do impôsto de renda o patrimônio
e quaisquer operações das sociedades cooperativas. Assim, a sua
primeira emenda é assistencial ao pequeno produtor, mas a segunda é um gesto de assistência aos titulares, como disse, ·do poder
econômico.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Vou responder a V. Exa.
dizendo que o produtor e a cooperativa se identificam na sua missão. Não há cooperativa sem produtor, como o pequeno produtor
isoladamente não sobreviverá sem estar integrado numa cooperativa.
Nobre Senador Eurico Rezende, gostaria que V. Exa. me acompanhasse neste raciocínio: três cidadãos discutiam entre si sôbre
o desenvolvimento da sua economia particular. Um era comerciante, outro, industrial e um terceiro lavrador. O cenário - Brasil,
mais precisamente, São Paulo. Dizia o comerciante: comecei a
minha vida como empregado. Depois que ganhei um pouco de dinheiro, abri, por minha conta, um botequim. Mais tarde, depois de
uns vinte anos de trabalho, nobre Senador Eurico Rezende ...
O Sr. Eurico Rezende - Permita-me V. Exa. : a desatenção
aqui é em favor de V. Exa., porque estou argumentando com o
Deputado Geraldo Freire, no sentido de aprovar a primeira emenda.
Minha desatenção é fisicamente contra V. Exa. mas emocionalmente a favor de V. Exa.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Quando êsse comerciante
atingiu os vinte anos de atividade profissional, já prosperara bastante - era o tipo do comerciante que vencera na vida pelo seu

.
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próprio esfôrço. Quan?o êle já podia descansar, casou uma filha,
recebeu um genro, o filho tambem se casou e começaram então a
querer dividir o p~tri:n?nio da fam~lia. Acabou êste comerciante
dividindo seu patrimonio entre o filho e o genro e desapareceu
aquêle empreendimento que havia custado vinte anos de trabalho.
se não tivesse ocorrido isto êle teria passado às mãos de terceiros
todo o seu acervo comercial.
É o caso que se repete mais ou menos em tôdas as cidades do
Brasil. Todo o es~ôrço indi~dualista chega a um ponto em que a
pessoa vence na VIda mas nao pode continuar, porque o físico não
ajuda. Então ela prefere a aposentadoria, passando o negócio para
terceiros. Esta é a figura do pequeno comerciante.
Outros comerciantes, com maior visão, organizam pequenas
sociedades anônimas, crescem muito mais. Associam-se a um gerente de Banco e procuram um caminho de maior desenvolvimento.
As vêzes é o próprio gerente do Banco que mantém essas pequenas
emprêsas comerciais; fazem do Banco o sustentáculo dêsses pequenos empreendimentos comerciais.
1Mas sempre essas pequenas sociedades anônimas, de grupo ou
de famílias, têm um desenvolvimento muito limitado e se caracterizam como uma sociedade fechada e egoísta .
O outro, que era industrial, dizia: "Comecei como simples empregado numa oficina mecânica. Passei a montar uma oficina por
minha conta, depois de dez ou quinze anos. Depois de vinte anos
de grande luta, já tinha uma grande emprêsa, mas não pude avançar mais com as minhas próprias fôrças. Não tinha capital de giro.
Então me socorri de um e outro amigo e organizamos uma sociedade anônima de sete pessoas, e esta emprêsa cresceu um pouco
mais. Mas vieram essas leis de restrição de crédito e acontece que
não tenho mais capital de giro, tenho que dar o duro, fazer o possível e o impossível para poder subsistir. Aconselharam-me que
me juntasse com outras pequenas emprêsas para aumentar o capital e fazer uma sociedade de capital democratizado, a fim de democratizar à lucro, mas estou encontrando umas tantas dificuldades."
Dizia o comerciante: "Fiz a mesma coisa, juntei-me com outras
emprêsas aumentei o capital mas ainda não consegui enquadrar-me dent~o da realidade nacio~al." Esta a fisionomia nossa. "Estou
quase pedindo concordata", dizia o comerciante .. Repetia o indu~
trial: "Esto quase indo à concordata, mas acredito que. essa politica econômico-financeira há de proporcionar melhore~ dias,_po~q~e
espero vencer essas barrejras finais do movimento antnnflacionario.
Mas quando será? Talvez até no mês de abril ou junho do corrente ano.''
Acrescentou o terceiro cidadão, que era lavrador: "Comecei
como simples empregado de roça. Quando aprendi a trabalhar ar:
rendei umas terras; depois comprei umas tantas glebas; desenvolvi
a minha roça e, mais tarde, essa rocinha já era uma fazenda; mas
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percebi que com o meu capital essa fazenda não produzia o necessário eu não vencia as dificuldades nem atendia às necessidades
da p~pulação. Resolvi, então, reun.ir vá:ios ami~os e organizar ':1-I?a
grande cooperativa. Essa cooperativa VIsava a Integrar as famillas
e os patrimônios . "
Pois bem, essa sociedade, que se chama Cooperativa de Produção, hoje é conhecida como Cooperativa Agrícola de Cotia, SulBrasil, Mogi das Cruzes, Bandeirantes, Suburbana, Susana, Tupã,
Bastos, Araçatuba, Presidente Prudente etc. V. Exas. encontram
centenas e centenas de cooperativas em todo o Interior de São
Paulo e do País, que estão abastecendo o País inteiro. De verdura?
- Sim, de verdura, de tomate, de batatas, de frutas, de galinhas,
de ovos - tudo isso, mas com o sacrifício e o suor de mais de cinco
mil famílias, só na Cooperativa de Cotia, da qual faz parte o nobre
Deputado Amaral Peixoto, que também possui uma pequena granja, uma pequena fazenda, se não me engano, e distribui os seus
produtos por essa Cooperativa.
Não é uma sociedade fechada. Talvez seja a única, a mais
perfeita das sociedades abertas, colimadas ou desejadas pelo Ministro Roberto Campos, dentro das sociedades anônimas. S. Exa. e
o Govêrno Federal, não querem a continuação dessas pequenas indústrias, dessas pequenas emprêsas comerciais de capital fechado,
de capital de família, de capital de pequenos grupos, usufruindo
por vêzes dos favores de pequenos e grande bancos. Mas o Govêrno
tem uma grande visão: quer a formação de grandes sociedades
capitalistas, democratizando o capital para democratizar o lucro.
A intenção é boa. Mas digo a V. Exa. que a melhor forma de
sociedade aberta de capital misto e democrático é a cooperativa
agrícola.
O Sr. Amaral Peixoto- V. Exa. permite um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Tem o aparte V. Exa.
O Sr. Amaral Peixoto- Já que V. Exa. citou meu nome, devo
dizer que a Cooperativa de Cotia cobre, hoje, grande parte do Estado do Rio. Está tomando parte ativa no abastecimento da cidade
do Rio de Janeiro e de vários municípios fluminenses dos de maior
densidade demográfica. Ainda mais, outras cooperativas estão seguindo o exemplo, como a do Vale do São José do Rio Prêto e outras
que estão sendo fundadas a todo momento, congregando pequenos
produtores. de tôdas as regiões e presta:r;tdo também numerosos e
bons serviços ao País. Assim, aplaudo a iniciativa de V. Exa., mas
tenho que fazer uma retificação: não são cinco mil os associados
da Cooperativa de Cotia, mas quatorze mil, que já se estendem
pelos Estados de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Guanabara.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Muito grato pela intervenção oportuna de V. Exa.
São 14.000 associados, o que significa 14.000 famílias que multiplicadas por 5 totalizam 70.000 cidadãos associados.
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o patrimônio dessas cooperativas não pertence aos cooperados
se be;n. que êles usufruam dê~se pa~rimônio. Em verdade, êsse pa~
trimonio pertence ao Est~do1 ~ Naçao, por_que se essas cooperativas
se dissolverem, seus patrrmon1os reverterao para as entidades assistenciais. Assim, quanto mais elas crescerem, melhor será para
o Brasil.
I:naginem, ~rs. Con~re~sistas, se1 dentro da Associação LatinoAmerica_?a de ~1vre Comerei?, o Brasil se apresentasse às 18 pequenas naçoes e fosse por elas Interpelado da seguinte maneira:
"Não aceitamos o Brasil porque êle é grande demais. "
Mas o Brasil é grande apenas em extensão territorial? Não!
Sua população também já é bem grande. Acreditam os Senhores
Congressistas que o Brasil não necessita de colaboração técnica e
financeira? Não! O Brasil necessita, também, da colaboração técnica e financeira para poder realizar os seus objetivos permanentes
a curto e a longo prazo .
Essas grandes cooperativas, que à primeira vista dão a impressão de grandes capitalistas, em verdade não o são. Apenas o patrimônio é grande, mas, mesmo assim, êle pertence à coletividade.
E se êsse patrimônio é grande- e mais uma vez ressalto que êle
pertence à coletividade - é porque todos aquêles pequenos associados colaboram, em cada venda, com 3% do seu lucro para aumentar o capital de giro e melhorar, conseqüentemente, o patrimônio comum.
É a melhor e mais perfeita sociedade já construída no Brasil
durante os 58 anos da história da imigração japonêsa. Já disse
aqui e repito: a imigração japonêsa escreveu uma página de honradez e amor ao trabalho e deixará como patrimônio a honradez e
o amor ao trabalho; é o que ficará integrado no patrimônio nacional. Não vão levar nada .
Pois bem, o patrimônio dessas cooperativas não poderia ser taxado, tributado, porque é patrimônio comum. A sua renda não é
renda porque não há lucro, pois elas têm um objetivo não lucrativo,
elas só protegem os seus associados. E os seus a tos civis, como os
contratos, não deveriam ser passíveis de tributação, como a atual
lei está a isentar em cêrca de 50% só no Estado de São Paulo.
A nossa obrigação, então, dentro dêsse contexto i~te_rnac~onal
de solidariedade recíproca e dentro da reali?ade b:asileira, -~ ~u
·mentar, no maior número possível ' essas entidades Intermediarias,
para que o cidadão brasileiro se realize na família, na escola, na
oficina de trabalho, no campo, e para que o Estado possa, realmente, realizar os seus objetivos de defender, interna e externamente,
o País.
O Sr. Paulo Macarini - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Tenho a honra de ouvir o
seu aparte.
O Sr. Paulo Macarini - No sentido de corroborar com o discurso de v. Exa., gostaria de trazer para conhecimento desta Casa

-540-

o que tem feito uma cooperativa que conheço, situada no norte do
Paraná. Conta ela com cêrca de quatrocentos associados e consegue
distribuir a semente de algodão cinqüenta por cento mais barato
do que o preço normal do mercado; assegura, por outro lado, cêrca
de quatro mil e quinhentos cruzeiros por arrôba, bem mais do que
qualquer outra emprêsa que funciona na região: e agora, graças
à retenção do mínimo de três por cento sôbre as diferenças verificadas na comercialização do produto, está instalando uma fábrica
de fiação e tecelagem para o total aproveitamento do algodão.
Graças a êsse sistema cooperativista é que os lavradores da região
estão sendo efetivamente amparados contra os intermediários e os
atravessadores que, em outros locais, pela falta de cooperativas,
estão sendo vítimas, em virtude de preços que não correspondem
ao trabalho, suor e sacrifício dos que labutam na terra. Tôda
emenda que diz respeito ao cooperativismo, por mais benévola que
seja, é necessária e é o mínimo que êste Congresso poderá dar para
a efetiva fixação do homem à terra e a emancipação econômica do
povo brasileiro .
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Muito agradeço o confortador aparte de V. Exa., nobre Deputado Paulo Macarini. Assim
como V. Exa . , tenho certeza de que todos os homens que conhecem
a vida do campo hão de vir a esta tribuna e dizer pelo menos uma
palavra em defesa dos interêsses da agricultura. Assim procedendo,
estaremos colaborando com o Govêrno revolucionário, que quer
realmente melhorar as condições de vida do povo.
Assim creio e, porque creio, venho à tribuna para dizer sinceramente, com tôda a veemência, que se não conseguir, desta tribuna, e dentro do meu Partido revolucionário, defender os interêsses
da lavoura, prefiro renunciar ao mandato. Já disse isso ao meu
Líder, não por coação mas por sincera disposição de espírito .
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Com satisfação.
O Sr. Eurico Rezende- A perspectiva de renúncia de seu mandato é uma pressão sentimental séria sôbre o Congresso, mas eu
faço votos para que, qualquer que seja o resultado, não pratique
V. Exa. fato inédito - o hara-kiri parlamentar.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Espero não ter necessidade
de fazer isto, mas êsse estado de espírito preocupa.;.me, como o estado em que se encontra os lavradores tem preocupado também Vossas Excelências. Sou apenas uma pedrinha entre os 409 Deputados
e 66 Senadores que estão apreensivos com a situação da lavoura.
Se êste Congresso, ao aprovar a nova Constituição, der a atenção que eu estou pedindo para os lavradores, terá fortalecido esta
Constituição, terá cumprido um grande dever para com os lavradores.
Tenho certeza de que todo o Congresso se redimirá perante a
grande classe lavourista.
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Realmente, os Srs. Congressistas vêem de perto que não fantasio. Até ontem, uma saca de batatas custava 10 mil cruzeiros.
Trouxe um levantamento da Secretaria da Agricultura de São
Paulo que apresenta todos os dados necessários, como o do custo
da produção de uma saca de batatas: 9. 826 cruzeiros. Se êles a
vendem a 10 mil cruzeiros, não têm lucro algum. Mas têm de pagar, na fonte, 15%. Quando, onde já se viu o lavrador, que já
pagou o arrendamento da terra, a semente, a mão-de obra, o inseticida, o adubo, pagou tudo, e na hora de vender, ainda que com
prejuízo ter de pagar mais 15%?! É um horror!
Se aqui incluírmos um artigo de lei na Constituição, isentando
pelo menos os produtos hortigranjeiros destinados à alimentação
pública, a alimentação da população, deixando a providência à lei
estadual - não vamos isentar na Constituição, vamos remeter à
lei estadual, que discriminará quais os produtos considerados hortigranjeiros e úteis à alimentação do povo - então, delegando essa
aspiração aos Governos estaduais, estaremos cumprindo uma obrigação, uma tarefa constitucional.
Estou satisfeito e grato por saber que o meu nobre Líder Senador Eurico Rezende já deu assentimento, já deu a sua aprovação
a esta Emenda n. 0 18. Que felicidade para o povo de São Paulo!
Já me dou por premiado pelas cinco noites em que não dormi
durante esta semana, acompanhando os trabalhos da Comissão
Mista durante cinco noites e cinco dias, assistindo à discussão passo
a passo, emenda por emenda.
E agora, ao ouvir da bôca de S. Exa. que esta emenda pode
ser a provada, que maior felicidade para mim, par.a os Srs. Congressistas e para os lavradores?
S. Exa. fêz restrição apenas em aprovar a Emenda n. 0 19 que
visa a isentar o patrimônio, a renda e as operações das sociedades
cooperativas. Mas se S. Exa. meditar com um pouco mais de
paciência, sôbre a finalidade das cooperativas chegará à conclusão
a que eu cheguei: e S . Exa. estará, como todos os Senhores Congressistas, prestando a mais lídima, a mais justa das homenagens
a êsses obreiros da terra, a êsses homens, particularmente aos imigrantes japonêses.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende - A, segunda emenda de V. Exa. é
absolutamente inexeqüível. V. Exa. dá isenção tributária plena ao
patrim.ônio, à renda e à~ operações das sociedades cooperativas.
:Assim, o Brasil deixaria de ser uma república federativa para ser
república cooperativa, porque todos aquêles que não quisessem
pagar impôsto ingressariam nas cooperativas. E então o Govêrno
não teria recursos, desapareceria a figura do impôsto neste País.
Pediria a V. Exa. que reexaminasse esta emenda 19, que é uma
emenda proibida, data venia. É uma emenda que suprime a vida
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tributária brasileira, suprime a alimentação financeira dos funcionários, das obras públicas, de tudo. O Brasil se reduziria a uma
favela em têrmos econômicos. Eu apelaria para V. Exa. Na emenda V. Exa . não estabelece uma isenção específica. V . Exa . cria
uma isenção plena para o patrimônio, para a renda e para quaisquer operações das sociedades cooperativas. V. Exa. há de convir
que foi, nessa emenda, muito além da Trapobana.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Vou tranqüilizar V. Exa.
V. Exa. conhece a CEASA? A CEASA é o maior monumento construído no Brasil, e poucos similares existem no mundo em matéria
de abastecimento de uma população. A CEASA, que hoje se constitui na sala de visitas de São Paulo e do Brasil, é procurada por
tôdas as autoridades estrangeiras que visitam São Paulo. Pois bem;
a CEASA, que recebe 15 mil visitantes por dia, 15 mil trabalhadores
por dia, que recebe 8 mil caminhões por dia carregados de mercadorias, tem um movimento diário da ordem de 2 bilhões de cruzeiros, sendo 500 milhões de folhagens, de verduras; 800 milhões de
pescado e 1 bilhão e 200 milhões de outros produtos - tomate,
batata etc. Quantas cooperativas fazem isto? Meia dúzia, talvez.
Se tiver num raio de 100 quilômetros ...
O Sr. Eurico Rezende - Meia dúzia que, atualmente, paga
impostos.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA -Que sejam 20! São dois
bilhões! Nosso orçamento é da ordem de 6 trilhões! É um pingo
de água, no oceano das necessidades brasileiras. E essa gente promove o milagre de abastecer, não apenas as grandes capitais, como
até as pequenas cidades. É um milagre que deve ser preservado,
até com o sacrifício dêsses pequenos tributos com os quais Vossa
Excelência acena, com tanta ênfase, mas fora da realidade. São
apenas dois bilhões por dia! Eu conheço aquêle movimento.
O Sr. Eurico Rezende -Então V. Exa. redigiu mal a sua
emenda, que diz o seguinte:
"Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios ... "
Quer dizer: abrange tôdas as entidades de direito público .
". . . III - cobrar impostos sôbre:
e) o patrimônio, a renda ou as operações das sociedades cooperativas . " .
Então eu vou contar qual será a implicação, qual será a conseqüência predatória que a sua emenda causará se convertida em
dispositivo constitucional. V. Exa. sabe que, no Brasil, atualmente,
mercê do esfôrço do govêrno, se estão organizando as chamadas
cooperativas habitacionais. Então, tôdas as unidades residenciais
que resultassem dêsse sistema assistencial de habitação não pagariam impôsto predial. V. Exa. suprime tudo, V. Exa. proíbe a
incidência de qualquer impôsto, sob qualquer ângulo, de qualquer
cooperativa. V. Exa. generaliza demais.
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O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Se tivesse dito aqui, isentem-se, apenas, as cooperativas de produtos agropecuários, Vossa
Excelência diria que isto é inconstitucional porque não se pode
legislar apenas para uma determinada classe. Como dei caráter
geral ...
O Sr. Eurico Rezende - ~mos fazer um dispositivo inconstitucional, como? Seria inconstitucional se fôsse Lei Ordinária, mas
constando da Constituição, não pode ser inconstitucional.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- O remédio era regulamentar a vida das cooperativas por lei, ou por decreto, e teria sido
resolvido o prolema.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) (Fazendo soar os
tímpanos) - O tempo de que dispõe V. Exa. está terminado.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Sr. Presidente, vou terminar. O que é importante para nós, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, é colocar no coração da nossa Constituição êsse princípio salutar do cooperativismo, que é muito mais avançado e muito mais
interessante do que o capitalismo social, e que vem substituir o
capitalismo liberal. Essa socialização do capital é um movimento
amplo que se opera em todo o mundo. Mas o cooperativismo não é
uma sociedade fria, de capital apenas, e sim uma sociedade de família e patrimônio integral. Por isso, gostaria que o Brasil fôsse
o pioneiro dêsse movimento, em tôda a América Latina, acompanhando as cooperativas políticas como a ONU, o MCE, a ALALC,
inaugurando aqui a verdadeira colméia de trabalho e de felicidade
que são as cooperativas.
Em todo o caso, já me dou por feliz por ter ouvido o aparte
do nobre Senador Eurico Rezende, - a quem tanto estimo por me·
ter concedido o seu apoio em relação à emenda n. 0 18, considerando-me premiado perfeitamente.
Com o decorrer do tempo, espero que a idéia do cooperativismo
vá amadurecendo e V. Exas . - nós todos - aceitaremos a cooperativa em outros sentidos de modo a que atinja seus objetivos a
curto prazo.
Agora, Sr. Presidente, para sustentar, justificar a minha opinião, quero que V. Exa. me permita a publicação de dados estatísticos sôbre o custo de produção não apenas da batata mas também do tomate, do milho, do feijão, do frango e outros produtos
essenciais rà alimentação do povo.
O· Sr. Afrânio de Oliveira - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Com muito prazer.
O Sr. Afrânio de Oliveira - Sr. Deputado Yukishigue Tamura, V. Exa., realmente, é um idealista ou sonhador. Acredite que
não concordo com a política do atual Govêrno, porque erra na premissa. Não sei o que vai ser esta Constituição. Confio muito nos
Srs. Congressistas e nesta Casa, embora conforme tenho insistido
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sempre em chamá-la, a considere um "Conselho Legislativo daRepública", no que foi transformado por êste Govêrno. A premissa
eirada já consta do livro do General Golberi - que parte do pressuposto de que o Brasil é um país subdesenvolvido - , o que não
aceito. O Brasil é um país em desenvolvimento. Um país nestas
condições precisaria de uma Constituição como se estivéssemos
plantando carvalho, no entanto, através dela é como se estivéssemos
plantando couve. Tenho a impressão de que aquêle original do
Ministro Carlos Medeiros, o mesmo que escreveu à máquina, a
Constituição de 37, não teria mais do que a duração de um pé de
couve, porque êste Govêrno vai ter quarenta e poucos dias. O
próximo é o do Marechal Arthur da Costa e Silva, que não tem a
mentalidade da Escola Superior de Guerra e sim outra concepção.
Ainda hoje, no Aeroporto de São Paulo, eu disse que, se tivesse
de apresentar um projeto, eu o faria bem curtinho, instituindo o
dia nacional do vomitório: o dia 15 de março, porque o Presidente
P,leito já está engolindo sapos, lagartas e cobras há mais de ano.
Êle vai ter de devolver logo tudo· isso, a começar pela Constituição,
a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional. Êle não vai poder
governar sem elas. Veja bem V. Exa. o que o Presidente Castello
Branco preparou para o seu sucessor, que tudo vai engolindo.
Esta a razão por que, em curto aparte lhe digo que fica muito bem
nesta constituiçãozinha, nesta polaquinha cearense, um artigo sôbre a couve, numa Constituição que não traz qualquer artigo
sôbre cooperativas.
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Esta parte final foi muito
boa mas o comêço não .
V. Exa. falou muito em Escola Superior de Guerra. Eu, por
amor à minha coerência e por dever moral tenho de discordar de
V. Exa. Também fiz parte da Escola Superior de Guerra e a ela
devo o pouco de conhecimento que tenho da realidade brasileira.
Aprendi a ver, através de uma radiografia perfeita, todos os fatôres
positivos e negativos do Brasil e os planos a serem desenvolvidos a
curto e a longo prazo, foram também a nós ministrados naquela
Escola.
Conheço muito bem o Exmo. Sr. Presidente da República, o
Marechal Castello Branco, pois que era Diretor do Departamento
de Ensino daquela Escola, de quem recebi muitas e boas lições.
Foi, realmente, um grande professor e polemista. Mas se o encararmos agora, no terreno prático, - digo-o francamente a Vossas
Excelências - como homem público, devemos considerá-lo um
homem.
As reformas por que o País passa eu as sonhava, mas não tinha
meio e modos de fazer. Graças à Revolução de 31 de março de
1964, o Brasil entrou no eixo, com muito sacrifício para todos nós
é verdade, mas tenho a grande esperança de que êle se reerguerá,
progredirá, terá paz e progresso. :mste, o meu desejo sincero.
O Sr. Eurico Rezende - Permite-me V. Exa. um aparte?
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O SR. YUKISHIGUE TAMURA - Conheço, Sr. Senador, o
exemplo de recuperação da Alemanha, da Itália e, particularmente,
do Japão, que estêve arrasado em cêrca de 90% e, no prazo de vinte
anos, se reconstruiu. Mas à custa de quê? - Da sabedoria dos
políticos sàmente? -. Não, se bem que precisasse de boa orientação
política. Mas foi o espírito de compreensão e de sacrifício do povo
que fêz com que aquela Nação se reerguesse. E o povo alemão,
dizia, aos "quatro cantos": "nós, jamais, faremos uma greve enquanto não tivermos recuperado totalmente a Nação."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) - Comunico ao
orador que o seu tempo já está esgotado. Peço que termine o seu
discurso e ao Senador Eurico Rezende que desista do aparte, porque
o orador já excedeu o seu tempo. A tolerância da Mesa chegou
ao fim.
O Sr. Eurico Rezende - Eu me curvo diante não apenas da
fatalidade do Regimento, mas também da simpatia de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) -Agradeço muito
a cooperação do nobre Senador Eurico Rezende e peço ao orador
que termine o seu discurso .
O SR. YUKISHIGUE TAMURA- Sr. Presidente, quero, aqui,
recordar uma frase do patrono, do mestre-escola brasileiro, Padre
José de Anchieta, êsse grande apóstolo:
"Trabalha e confia. Trabalha como se tudo dependesse de ti mesmo e confia como se tudo dependesse de Deus."
E dizemos : trabalhemos e confiemos no Brasil. Trabalhemos
como se tudo dependesse de nós, e confiemos como se tudo dependesse de Deus .
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUM:!;NTO A QUE SE REFERE O SENHOR DEPUTADO
YUKISHIGUE TAMURA EM SEU DISCURSO:
CUSTO DE PRODUÇÃO DE BATATA
Area -

1 alqueire paulista ·== 24. 000 m 2

Localidade -

I A B C -

100 km da capital paulista

Despesas com preparo do solo

Arrendamento do terreno ..... .
Aração e Gradeação 28 horas ... .
Sulcamento 3 horas .......... .

Cr$
150.000
224.000
24.000

Cr$

398.000
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II -

A B C -

D -

E F -

G -

H -

I J -

A B -

AB C -

Despesas de Plantio e Tratos Culturais
Cr$
Cr$
Sementes - 100 ex. sementes cer1 . 400 . 000
tificadas à Cr$ 14. 000 . . . . . . . .
Adubos - 7. 000 kg 5-14-'9 . . . . . .
1. 281.000
Inseticidas :
a) contra pragas do solo 150 kg
127.500
b) contra pragas da parte aérea
18 quilos . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. 000
Fungicidas - 24 kg . . . . . . . . . . . .
144.000
Carreto de adubos, inseticidas, sementes, fungicidas e combustível
77 . 000
11. 000 quilos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irrigação: Despesas com conjunto
motobomba, tubulações e acessórios, conforme dados anexo . . . .
1 . 825 . 860
Pulverização:
Despesas com pulverizador moto330.670
rizado, conforme dados anexo . .
Mão-de-obra:
a) Distribuição de adubos e sementes - 40 homens.
b) Pulverização 75 homens
c) Capinas - 25 homens
d) Irrigação - 50 homens
Total: 190 homens . . . . .
570.000
Chegamento de terra - 10 horas
60 . 000
Galpão de 100m2 para classificação do produto, despesas com
amortização juros . . . . . . . . . . . . .
80.000
6. 012.030
III - Despesas no terreno
sôbre mão-de-obra: Cr$ 570.000
2 por cento ao mês - 4 meses . .
45 . 600
sôbre os materiais: Adubos, inseticidas, fungicidas, sementes, terrenos, carretas - 2% ao mês - 6
meses Cr$ 3.589.600 ..........
430.750
(Custo até a colheita) -Total:
Custo de produção por saca para
uma produção prevista de 700 sacas por alqueire ............... .
IV - Despesas de Colheita
Vasilhames - 700 sacas vazias . . .
476. 000
Mão-de-obra - a Cr$ 450/saca . .
315.000
Carreto - Cr$ 7/saca . . . . . . . . . .
294. 000
Total do custo pôsto em São Paulo

•
476.350
6.878.380
9.826

7.963.380

-547Cr$
Custo de produção por saca de
60kg para uma produção prevista
de 700 sacas por alqueire paulista

Cr$

11.378

I
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DADOS SóBRE IRRIGAÇÃO
1 Conjunto moto-bomba e/motor MWM

I

'·,
i

26 HP ....................... .
90 tubos (540m) Perrot 108mm ..... .
Acessórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 aspersores e/bocal de 1 pol ........ .
8 tripés a Cr$ 20.000 ............... .

5.600.000
4.320.000
400.000
235.200
160.000

Depreciação em 10 anos . . . . . . . . . . . . .
Juros sôbre capital médio prevendo-se 2
safras anuais (2% ao mês - 6
meses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
óleo diesel - 1O irrigações consumindo
67,5 litros de óleo - total 675 litros a Cr$ 152 ....... .........
óleo lubrificante, 8 litros a Cr$ 1 .100

1. 071.500

10.715.200

642.960
102.600
8. 800

1. 825.360

DADOS SóBRE PULVERIZAÇÃO
1 Pulverizador motorizado HATSUTA,
com motor de 3 HP à gasolina
(Mod. S-45 e NP 75) . . . . . . . . . .
1. 790.000
100m de mangueira plástica 3/8 . . . . . .
220. 000

2. 010.000

Depreciação em 1 O safras . . . ........ .
Juros sôbre o capital médio prevendo-se
a utilização em 2 safras anuais, 2%
ao mês - 6 meses ............. .
Gasolina- 6 litros por pulverização:
Total de pulverização 48 litros a
Cr$ 189 ..................... .

201.000
120.600
9.070

330.670

São Paulo, 12 de dezembro de 1966 - Seção Técnica de Agricultura
CUSTO DE PRODUÇÃO DE TOMATE
Area: 1 Alqueire paulista== 24.200m2
Localidade: 100 km da capital paulista

I -

A B -

Despesas com preparo do terreno
Cr$
Arrendamento do terreno . . . . . . .
150.000
AraçãcJ - 20 horas . . . . . . . . . . . .
160 . 000

Cr$

-548-

C D -

Gradeação - 8 horas ......... .
Sulcamento com tratar - 3 horas

Cr$
64.000
24.000

Cr$
398.000

II- Despesas na formação de mudas

A- Senaentes- 400g ....... .. .....
B -

C D E F -

Adubos - 600 kg 4-14-9 . . . . . . . .
Carreto do adubo Cr$ 7/kg . . . . .
Fungicidas - 1 . 200g . . . . . . . . . .
Inseticidas - 1. 200 g . . . . . . . . . .
Mão-de-obra:
a Preparo de sementeiras, canteiros de mudas - 40 homens
b Pulverização e outros tratos manuais - 90 homens
Total: 130 homens . . . . . . . . . . .

III -

24.000
104.400
4. 200
7 . 200
8. 920

390 . 000

538.720

Despesas no terreno definitivo
Cr$

Cr$

A - Adubos:

a Adubo básico -

16. OOOkg da
fórmula 5-14-7 ............... .
b Adubo em cobertura - 4 toneladas de 10-6~15 ............... .
2 t de 5-15-9 ................. .
c Calcário 6 . OOOkg .....•.....•
B - Fungicidas - 200kg ........... .
C - Inseticidas - 100kg ........... .
D-Estacas- 40.000 ............. .
E- ndourões--- 600 ............... .
F - Arame - 280kg n.o 18 ......... .
G -Irrigação Despesas conjunto
motor-bomba e tubulações, conf .
dados anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H - Pulverização- Despesas com pulverizador motorizado e implementas, conforme dados anexo ..... .
I - Galpão para selecionamento e armazenamento do produto despesas
com amortização, juros ........ .
J - Carreto- Adubos, arame, fungicidas, inseticidas, calcário .
Total: 28 . 580kg . . . . . . . . . . . . .

3.040.000
768.000
382.000
144.000
1.200.000
875.000
300.000
150.000
114.600
1.825.860
330.670
160.000
200.060

DADOS SôBRE IRRIGAÇAO
Cr$
1 Conjunto moto-bonaba e/motor MWM
26 HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . 600 . 000

Cr$
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10 tubos (540m) Perrot 108mm ...... .
Acessórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 aspersores c/bocal de 1 pol. . ....... .
8 tripés a Cr$ 20.000 ................ .
Depreciação em 1O anos ............. .
Juros sôbre capital médio prevendo-s.e 2
safras anuais (2% ao mês - 6
meses) . . ................... .
óleo diesel - 1O irrigações consumindo
67,5 litros de óleo - total 675 litros a Cr$ 152 ................ .
óleo lubrificante, 8 litros a Cr$ 1.100 ..

t:

I

Cr$
4.320.000
400.000
235.200
160.000

Cr$

10.715.200

1.071.500
642.960
102.600
8.800

1.825.860

DADOS SôBRE PULVERIZAÇÃO

Cr$
11

I:

I:
I,

I;

I,

1 Pulverizador motorizado
com motor de 3HP
(Mod. S-45 e NP 75)
100m de mangueira plástica

HATSUTA,
à gasolina
....... ...
3/8 . . . . . .

Depreciação em 10 safras ............ .
Juros sôbre o capital médio prevendo-se
a utilização em 2 safras anuais,
2% ao mês - 6 meses ......... .
Gasolina- 6 litros por pulverização:
Total de pulverização 48 litros
a Cr$ 189 ................... .

1. 790. 000
220.000

Cr$

2.010.000

201.000
120.600
9.070

330.670

I,

São Paulo, 12 de dezembro de 1966- Seção Técnica de Agricultura.
I,

I'

1:

I:

I,,
j·
,.
I

I

K -

Mão-de-obra:

a Distribuição de adubos -

4
homens
b Coveamento- 10 homens
c Plantio de mudas - 70 homens
d Capinas e chegamento de terra
- 60 homens
e Pulverizações - 300 homens
f Adubação em cobertura - 100
homens
g Irrigação - 100 homens
h Estaqueamento, d e s b r o t a e
amarração - 500 homens
Total: 1.144 homens.........

3.432.000

12.922.190

-550I V - Juros

Cr$
sôbre os itens I, II e III (com exceção
dos G e H ) - Cr$ 13.858.912 2%
ao mês-- 6 nneses. ... . .... .. ..
Custo até a colheita -

1.663.070

Cr$
1.663.070

Total

15. 521.980

Custo de produção por caixa para produção prevista de 4.800 caixas por
alqueire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . 233

V -

Despesas de colheita

Vasilhame - 4. 800 ex. vazias . . .
B -Prego - 144kg n.o 13 x 15 . . . .
C -Mão-de-obra - colheita, classificação, montagem de vasilhame e
encaixamento - Cr$ 300/cx . . .
D - Carreto- Cr$ 250/cx. . . . . . . . . .
A -

3. 456.000
116.640
1.440.000
1.200.000

6.212.640

Custo total pôsto em São Paulo

21.734.630

Custo de produção por caixa para produção prevista de 4. 800 caixas
por alqueire .................•.

4.528

São Paulo, 12 de dezembro de 1966. - Seção Técnica de Agricultura.
CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO
Area: 1 Alqueire paulista·== 24.200m2
Localidade - 600 km da capital paulista
I -

AB C-

Preparo do terreno

Arrendamento do terreno . . . . . .
Aração - 1O horas . . . . . . . . . . . .
Gradeação duas vêzes 8
horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000
80. 000
64.000

244.000

I I - Plantio

AB CB -

Sementes - 50kg ............. .
Adubos - 1. OOOkg 4-15-6 ..... .
Mão-de-obra - 8 homens e 8 animaiS . . ..................... .
Carreto de adubo .............. .

10.000
172.000
32.000
20.000

234.000

-551III -

Tratos Culturais

Cr$
A- Capinas mecan1cas - 10 homens
e 10 animais ................
B - Inseticidas - 50kg ............ .
C - Aplicação de inseticidas - 2 homens ....................... .
r

••

IV- Juros
sôbre os itens I, II e III - 2%
ao mês - 6 meses - Cr$ 541 . 500

40.000
17.500

6.000

63.500

64.980

64.980

Custo até a colheita ......... .

606.480

Custo de produção por saca de
60kg para produção prevista de
100 sacas por alqueire ......... .

6.065

,,

!:
I'
I

,,
i

Cr$

V - Colheita

A-

Mão-de-obra - 20 homens ..... .
B - Vasilhame 100 sacas vazias
C - Despesas de debulha .......... .
D - Carreto até São Paulo ......... .

60.000
80.000
50.000
120.000

Custo total pôsto em São Paulo

310.000
916.480

Custo de produção por saca de
60kg para produção prevista de
100 sacas por alqueire . . . . . . . . . .
9. 165
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CUSTO DE PRODUÇÃO DE FEIJÃO

Area: 1 Alqueire paulista== 24. 200m2
Localidade - 600 km da capital paulista

I A B C -

Preparo do terreno

Arrendamento do terreno ..... .
Aração - 1O horas ........... .
Gradeação - duas vêzes - 8
horas ....................... .

100.000
80.000
64.000

224.000

-552I I - Plantio

A
B
C
D
E

-

Sementes - 150kg ............ .
Adubos- 500 kg - 4-14-6 .... .
Pessoal - 6 homens . . . . . . . . . . .
Animal - 6 animais . . . . . . . . . . .
Carreto do adubo ............. .
III -

A B -

Cr$
60.000
84.000
18.000
6.000
10.000

Cr$

178.000

Tratos Culturais

Capinas manuais -

12 homens
Capina~ ~ecânicas 6 homens
e 6 an1ma1s .................. .

36.000
24.000

60.000

38.560

38.560

I V - Juros

sôbre os itens I, II e III - 2%
ao mês - 4 meses - Cr$ 482. 000

A B C -

Custo até a colheita .......... .

520.560

Custo de produção por saca para
produção prevista de 70 sacas de
60kg por alqueire ............. .

7.435

V - Colheita
Pessoal - 20 homens . . . . . . . . . .
Vasilhame - 70 sacas vazias ... .
Carreto até São Paulo ......... .

60.000
56.000
84.000

200.000
720.560

Custo total pôsto em São Paulo

Custo de produção por saca para
produção prevista de 70 sacas de
60kg por alqueire . . . . . . . . . . . . . .
10. 295
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CUSTO DE PRODUÇÃO DE ARROZ DE SEQUEIRO
Area: 1 Alqueire paulista == 24. 200m2
Localidade- 600 km da capital paulista

I -

Preparo do terreno

A - Arrendamento do terreno . . . . . .
B - Aração- 10 horas.............
C - Gradeação duas vêzes 8
horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000
80.000
64. 000

244.000

-553I I - Plantio

A -

B C -

D E -

Adubos - 1. OOOkg - 4-14-6 ...
Sementes - 80kg .............
Mão-de-obra - 8 homens .....
Animal - 8 animais ..........
Carreto de adubos ............
III -

A -

B -

c-

.
.
.
.
.

168.000
40.000
24.000
8.000
20.000

260.000

Tratos Culturais

Capinas - 20 homens e 15 animais ........................ .
Inseticidas - 50kg . . . . . . . . . . . .
Aplicação de inseticidas - 2 homens . . ..................... .

75.000
16.500
6.000

97.500

48.120

48.120

IV- Juros

sôbre os itens I, II e III- 2% ao
mês - 4 meses - Cr$· 601 . 500
Custo até a colheita ........... .

649.620

Custo de produção por saca para
produção prevista de 36 sacas de
60kg de arroz beneficiado correspondente a 60 sacas em casca, considerando 60% de rendimento ...

18.045

V - Colheita
A -

B -

C D -

Colheita, batedura, transporte, interno 38 homens e 8 animais ... .
Vasilhame - 36 sacas vazias .. .
Beneficiamento - Cr$ 1. 200/saca
Carreto até São Paulo ......... .

122.000
28.800
72.000
43.200

266.000

Custo total pôsto em São Paulo

915.620

Custo de produção por saca de
arroz beneficiado de 60kg para produção prevista de 36 sacas por
alqueire . . .................. .

25.435
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DESPESAS PARA 1.000 AVES POEDEIRAS
(durante 18 meses do vida)

N.o

Custo
unitário
(Cr$)

OBSERVAÇÕES

Motivo

1

Pinto de 1 dia de idade

+..

Linhagem Kimberchiks para produção de OVOS .. õ.

2

Consumo de energia ........ .

Para aquecimento dos pintos nos primeiros 20 dias querosene, eletricidade, gás, carvão, etc •..........

Custo
total
(Cr$)

760

-

760 000

10 000

~l----------------------l----------------------------------------l~---------1---------~
3
Despesas sanitárias.......... Desinfetantes, vacinas, antibióticos, etc.....•.....•.
35 000
-

~~-----------------------l----------------------------------------·~---------1---------4

Consumo de ração ......... .

Fase improdutiva do 1.0 dia de idade até 180 diasTotal de 322,5 sacos ............................ .

5

Consumo de ração ......... .

Fase produtiva de ovos - 936 sacos 130/g-cab. (saco
de 40 quilos) .................................. .

-

2 632 200

8 300

7 768 soo

~r----------------------~r~---------------------------------------lr---------lr--------Custo calculado na distância de 50 a 100 km da Capital
6
Carreto de r~ão ...•.•......
250
314 750
- Total de 1 259 sacos ...................... ..

-----·----------------------1~---------------------------------------·----------·---------7

Consumo de energia .....•...

Iluminação com o objetivo de estimular a producão de
ovos nas noites longas ......................... .

-

52 000

~r--------------------------11~------------------------------------·1-------~,,
Perdas de aves durante a fase Aves eliminadas e perdidas por moléstias ou desenvol8
vimento retardo (idade média 90 dias) .......... .
de crescimento .....•..•...

g

Perda de ração provocada por
ratos e pássaros .......... .

Prejuízo calculado em 1% sõbre o valor total do custo
de racão ...............•.......................

_________

-

159 700

-

104 010

---1-------------------·J-----------------------------J~--------I·~---10

Depreciação das insta~ões e
equipamentos ............ .

Cálculo sôbre o valor da construção e euqipamentos
Cr$ 3 600 000 depreciacão a 0,56% ao mês ..... .

-

----r~----------------r-------------------------------1Transporte da prod ucão de Custo calculado para distâncias de 50 a 100 km da
11
capital ........................................ .
540 caixas de ovos ........

360 000

450

243 000

------------------ll-----------------------------1~-------l------12

Transporte de aves descartadas e refugagem final ....

Custo calculado para. distâncias de 300 km da Capital
Cr$ 230/km ................................... .

-

69 000

---l-----~~~---------,-----------------------------------l·-------1--------6,6% + Comissão 8% + IAPI 1% = sôbre
OVOS: - Redu~ões legais... lmpôsto
13
1 600 560
a importância de Cr$ 10 260 000 .............. ..

-

~~---------------------l---------------------------------------~---------·1-------~
14

AVES: -

Reduções legais...

+

+

lmpôsto de 6,6% Comissão 5% IAPI 1% = sôbre
a importância de Cr$ 1 185 000 ............... ..

-

149 310

~·----------------------J~--------~---------------------------1.---------1--------Mão-de-obra baseada no salá15
rio-mínimo vigente Cr$... 18 meses de salário + férias + 13.o salário ........
1 705 200

-

Cr$ 84 000 ............. ..

---J----------------------------I~--~-----------------------------11--------1~-------16

Administração (Cr$ 100 000)

18 meses de salário

+ férias + 13.o salário ........

-

2 030 000

---l-------------------l---------------------------------~1--------1~-------TOTAL ...•.......•......

17 Q93 530

-555COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA SUL-BRASIL
RECEITA PARA 1 000 AVES POEDEIRAS
(durante 18 meses de vida)
Obs.: Levantamento baseado no custo em vigor no dia 13-12-66.

i.

Custo
unitário
(Cr$)

Custo
total
(Cr$)

Motivo

OBSERVAÇÕES

1

Produção de ovos durante os
12 meses (média de 60%).

Correspondendo a uma produção de 16 200 dúzias
(540 caixas de 30 dúzias calculando tipo 3 (tipo B)
900 cabeças) ....................................

19 000

10 260 000

2

Descarte de aves refugo durante 12 meses ...........

200 cabeças cada ave pesando 1,6 kg - Total de
320 quilos .....................................

750

240 000

2

Liquidação total do plantel
das aves no fim da produção

700 cabeças cada ave pesando 1,8 kg - Total de
1 260 quilos ...................................

750

945 000

4

Venda de estrumes ..........

25 000 quilos (Cr$ 25/kg) .........................

25

625 000

N.o

-

I.

-

~

Venda de sacarias usadas vazia

5

1.250 sacos, ao preço médio de CrS 350 cada um ...

350

440 650

TOTAL ................•....................•.......•................................•.. 12 510 650
RECEITA -

DESPESAS

-------- =

Cr$ Lucro ou prejuízo por dúzia de ovos
Produção em 18 meses
12 510 650 (receita) - 17 993 530 (despesas)
Prejuízo = Cr$ 5 482 880
16 200 dúzias
CUSTO POR DÚZIA = Cr$ 1 111. lo

-

Prejuízo

=

por dúzia de ovos

= Cr$

339

O SR. ANTôNIO BRESOLIN (Comunicação) * - Sr. Presidente e Srs. Congressistas, já tive oportunidade de tratar,
reiteradas vêzes, desta tribuna, do caso dos subsídios dos Vereadores. E, juntamente com o nobre Deputado Paulo Macarini, meu
ilustre amigo, e outros eminentes colegas desta Casa, apresentei
também uma emenda ao projeto da noca Constituição da República, relacionado com os subsídios dos vereadores. Hoje, registramos,
com imensa satisfação, o fato de que a Comissão .Mista houve por
bem acolher emenda que consubstancia esta justa reivindicação,
não apenas dos Vereadores, mas, de modo especial, das populações
interioranas do País .
Sabemos perfeitamente que se têm verificado inúmeros abusos
no que se refere a subsídios de Vereadores. No Rio de Janeiro e
em outras cidades, verdadeiras "gaiolas-de-ouro" funcionaram,
com graves prejuízos para a coletividade e para aquêles que recolhem tributos, a fim de que sejam aplicados em benefício do
povo. Vimos Vereadores com subsídios superiores aos dos próprios
•
10

Não foi revisto pelo orador.
(DON, 10-1-67, pág. 77)
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Deputados. Mas isto não impede que uma lei regulamente a
matéria, de maneira que haja uma distribuição mais perfeita de
subsídios entre Vereadores e, sobretudo, para fazer com que a
população do interior não fique esquecida nos centros urbanos.
No meu Estado, principalmente em algumas regiões, se houvesse prevalecido a tese do Poder Executivo da não percepção de
subsídios pelos Vereadores, a população do interior ficaria pràticamente privada de sua representação nas Câmaras Municipais.
Na região que tenho a honra de representar, a Faculdade
de Filosofia de Ijuí está realizando um trabalho comunitário de
base que forma autênticos líderes e que deveria servir de exemplo
para todo o País. No interior, existem muitos elementos de valor,
homens de diferentes partidos políticos, elementos capazes, que
podem e devem representar a população do interior dentro das
Câmaras de Vereadores.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, registro êste fato,
com especial satisfação. Não deixo, porém, de manifestar, igualmente, minha apreensão, porque fui informado de que aqui na
Casa a bancada governista apresentará requerimento de destaque
para essa emenda e se isso se verificar, já sabemos qual será seu
destino.
Esperamos que a bancada da ARENA, que se mostrou sensível ao apêlo aqui transmitido por Deputados de todos os Estados
da Federação, esteja presente também agora, com a mesma sensibilidade, para que não se concretize o que vem sendo comentado
dentro dêste plenário. Seria uma decepção, não apenas para
aquêles que aqui lutaram a favor dessa reivindicação, mas para
centenas ou milhares de Vereadores e candidatos a Vereador, em
todos os Estados da Federação.
Repito: se o Presidente da República, os Senhores, os Deputados federais e estaduais percebem subsídios, por que apenas os
Vereadores podem e devem trabalhar de graça?
A própria Constituição da República que assegura igualdade
de tratamento a todos, seria pisoteada, em um caso dessa natureza.
Esperamos, por isso, que a bancada governista, vivendo hora
presente e que como nós, da Oposição, também está estreitamente
ligada aos Vereadores, a êsses homens que vivem no interior de
todos os municípios do Brasil, seja sensível a esta reivindicação;
esperamos que não pratique êsse ato que será tenazmente combatido pelo Deputado que fala no momento. Que se faça justiça
aos Vereadores e candidatos a Vereador e, principalmente, à população que vive no interior do País. Confio em que se sintonizaria
essa massa imensa de povo, que constrói a grandeza da Nação e,
na maioria das vêzes, é esquecida, dessa maneira. É preciso
assegurar aos Vereadores, no texto da ~constituição da República,
o mesmo direito que os Deputados têm, de perceber subsídios.
(Muito bem.)
n

11
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O SR. MARIO MAIA * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
felizmente podemos dizer que fomos parcialmente atendidos em
algumas emendas que apresentamos ao projeto da Constituição,
encaminhado a esta Casa pelo Poder Executivo. Embora não
aceitas com o conteúdo e com a forma com que foram por nós
apresentadas, foram aprovadas na idéia, através de emendas
apresentadas por outros companheiros. Declarou o Relator, o
nobre Senador Antônio Carlos, que não significava estivessem
rejeitadas as emendas sob a rubrica de prejudicadas. E, realmente,
comparando o conteúdo das nossas emendas com o de outra sôbre
a mesma matéria, verificamos que fomos atendidos em nossas
pretensões.
Apresentamos, Sr. Presidente, uma emenda ao Art. 15, § 2.o,
no sentido de que se corrigisse o que resultara da intenção obstinada do Poder Executivo de não remunerar o exercício da
vereança.
O que nos traz à tribuna neste momento, Sr. Presidente, não
é apenas congratular-nos com o Relator por ter aceito parcialmente as idéias oferecidas visando a corrigir falhas do Poder
Executivo, mas, sim, através de alguns argumentos, tentar convencer nossos pares da justiça que farão se aprovar uma Inedida
que prevê a remuneração ao vereador. O vereador faz parte do
Legislativo municipal. Ora, se o Poder Executivo aceita seja remunerado o exercício do mandato do senador e do deputado federal
e estadual, dos que legislam especificamente na área do Estado e
na área federal, por que, Sr. Presidente, não se dar também remuneração, guardadas as devidas proporções, ao vereador, que é
o legislador. municipal? Se defendemos o princípio da gratuidade
do exercício do mandato, então vamos estendê-la a todos aquêles
que exerçam cargos eletivos nos legislativos. A questão é apenas
de gradação, de hierarquia, uma vez que, genericamente, o legislador municipal não difere do legislador federal nem do estadual.
Por êste argumento singelo, não vemos razão para que o
Poder Eexcutivo, o Presidente da República, se mostre tão obstinado em conservar aquêle dispositivo que já foi expresso em ato
complementar ou institucional - não me lembro bem, porque
tantos têm sido os atos complementares, tumultuando a legislação
brasileira, que não se pode mais acompanhar a velocidade com
que êles saem da guitarra do Poder Executivo. Não vemos por que
essa obstinação do Sr. Presidente da República, em expressar em
um ato e agora repetir no texto do Projeto de Constituição mandado a esta Casa essa restrição específica àqueles que escolhem
para representar o povo o mandato humilde de vereador. Alguns
argumentam que tal gratuidade tem o objetivo de evitar abusos
em certos setores, em determinados municípios, onde as Câmaras
•
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Mun.icipais se transformam, às vêzes, em verdadeiras "gaiolas de
ouro". Isso não tem fundamento, Sr. Presidente, porque, então,
o defeito não estaria na representação, mas sim nos homens.
Portanto, deve-se distinguir o exercício do mandato da pessoa
que o vai exercer. Examinar se ela o exerce com dignidade ou não,
com moral ou não equivale a julgar a pessoa. Mas o princípio do
exercício do mandato deve ser tomado genericamente.
Deve-se guardar o princípio geral da remuneração do Poder
Legislativo.
o Poder Legislativo será remunerado ou não - eis a questão
em pauta. Se não o fôr, se se achar que não deve ser remunerado,
nenhum Senador, nenhum Deputado federal, nenhum Deputado
estadual deverá receber subsídios pelo exercício de seu mandato.
Se êste fôr remunerado, então todos aquêles que legislam devem
receber subsídios pelo trabalho de legislar .
Outro argumento que poderemos apresentar contra êsse dispositivo do Poder Executivo é que a gratuidade se por um lado
parece coibir os abusos de certas Câmaras ou de certos indivíduos
que se valem das Câmaras Municipais para cometê-los, por outro
lado restringe àqueles que têm, de fato, independência econômica
o privilégio de trabalhar gratuitamente para a Municipalidade,
na feitura das leis municipais .
Então, os municípios vão ser células à mercê de interêsses
escusas, porque o Poder Executivo, o Presidente da República
procura fugir presentemente, com essa coarctação, ao dever de
respeitar o direito de ser remunerado o vereador. Aquêles homens
humildes, funcionários que muitas vêzes têm capacidade não só
moral e política, mas a experiência administrativa para representar o povo e ser muito úteis, se vêem na contingência de não
servir ao seu povo se não perceberem os subsídios necessários à
sua sustentação. Outra qualquer função, que enseje uma dedicação integral, que signifique meio de subsistência, poderá ser
impeditiva do exercício do mandato de vereador, porque êle não
terá a recompensa necessária, nem em parte, enquanto estiver
exercendo o mandato e comparecendo às sessões para feitura das
leis que venham a beneficiar a comunidade que êle representa.
Assim, baseado nestes argumentos simples, que são da compreensão de todos, acredito que todos os Deputados e Senadores,
- ou, se não todos, pelo menos a grande maioria dêste Congresso
- estarão inclinados a aceitar a correção daquele dispositivo~
restituindo ao Vereador a compensação pelo seu trabalho patriótico de legislar para sua comuna.
Vamos, portanto, pedir destaque da matéria que foi aceita
pelo Relator nesse sentido, e que diz respeito às Emendas 130, 82-1
e 804-D, porque ela encerra as nossas pretensões em linhas gerais,
embora não esteja exatamente como desejamos. Apreseotamos
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uma emenda que corrigiu o texto original. O parágrafo 2. 0 do
art. 15 dizia: os vereadores não perceberão remuneração. Emendamos êsse dispositivo do Projeto de Constituição, então, para o
seguinte:
"Os Vereadores não perceberão remuneração fixa,
recebendo, porém, jeton por sessão realizada, cujo valor
não poderá ultrapassar o estabelecido para os membros
das Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.~'
O Relator lançou mão do conteúdo das emendas aqui referidas. Assim, da Emenda 130, aceitou a expressão: "A lei regulará
a remuneração dos Vereadores"; da Emenda 82-1, a parte seguinte: "das Capitais e dos municípios de população igual ou
superior ... '', e da Emenda 804-D a parte~ final, que diz '' ... a
100 mil habitantes". Construiu, pois, o período da seguinte forma:
"A lei regulará a remuneração dos Vereadores das
Capitais e dos Municípios de população igual ou superior
a 100 mil habitantes."
Dissemos que êsse dispositivo nos satisfaz em parte, porque
pretendemos pedir destaque para as três emendas e solicitar das
Lideranças que rejeitem as duas segundas partes. Assim, salvando
pelo menos o conteúdo da nossa idéia, ficará, se aprovada, apenas
a Emenda 130: "que a lei regulará a remuneração dos vereadores".
Na fase, então, da feitura da lei, iremos catalogar aquêles municípios que devem ou não remunerar os Vereadores.
Mas acho justo, Sr. Presidente, se estabeleça apenas que a
lei venha a regulamentar o exercício dos Vereadores, sem que se
fixe essa discriminação odiosa que êsse período, se vier a prevalecer, trará para a grande maioria dos municípios do Brasil. Como
Rabemos, muito poucos são os municípios de população superior
a 100.000 habitantes. Ainda há pouco, conversava eu com o
Deputado Teófilo Pires, e êle me dizia que em Minas Gerais fôra
feito um levantamento, antes da eleição passada, para efeito de
saber onde deveria ser utilizada a cédula única, e que ficou demostrado que apenas 5 municípios de Minas Gerais tinham população superior a cem mil habitantes.
Então, dos inúmeros, que talvez vão a mais de 700, municípios
de Minas Gerais, apenas cinco terão direito a ter Vereadores que
possam receber a remuneração pelo exercício do cargo. O resto,
aquêles que tenham de '99 mil habitantes para baixo, não terão
êsse direito .
Ora ' se isso acontece em Minas Gerais, um Estado
grande ,e
.
poderoso econômica e geogràficamente, com densidade demografica bastante acentuada, que se dirá, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, dos de população rarefeita, como os grandes Estados
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do Centro-Oeste e do Norte do País - Mato Grosso, Amazonas,
Pará, Goiás, e mesmo outros do Nordeste, como o Maranhão e o
Piauí? Nesses, pràticamente, os Vereadores não receberão remuneração. Então, acontece que fica criada a discriminação: haverá
municípios em que os Vereadores terão direito a receber a justa
remuneração pela sua representação e pelo seu trabalho . E nesses
municípios, embora poucos, êles poderão fazer o que entendem e,
então, aquêles cuidados que inspiraram o dispositivo constitucional
ficarão anulados, porque, embora em poucos, os Vereadores vão
ser remunerados. E onde êles forem remunerados, poderão cometer aquelas falhas tão temidas pelo Presidente da República,
pelo Govêrno que mandou êste Projeto de Constituição a esta Casa.
Assim, chamando a atenção para êste particular, encareço
aos nobres pares, Srs. Senadores e Srs. Deputados, que atentem
bem para êste dispositivo, e principalmente chamo a atenção
daqueles que estão voltando dos seus Estados e que tiveram há
tão pouco tempo um contacto tão íntimo com aquêles que enfrentam tôdas as dificuldades para ajudar a celula mater do organismo
nacional que é o município. ~sses que agora vieram têm bem
fresco na memória o trabalho ingente e salutar das Câmaras Municipais. E cabe aqui frisar que, em muitas dessas Câmaras Municipais, sem que haja dispositivo constitucional algum, por
compreenderem os Vereadores que o ,Município necessita do seu
trabalho, não têm êles remuneração. E nós, como homenagem
àqueles Vereadores que já exercem o seu mandato, dispensando
qualquer remuneração, façamos com que fique o dispositivo geral
na Constituição, mesmo para que venha a ser regulamentado em
lei ordinária, mas não fechemos as portas, num dispositivo cons..
titucional, à remuneração do Vereador.
Assim sendo, ao encerrar a justificativa de nossa emenda,
nesta oportunidade, apelo para os meus pares, a fim de que, no
momento aprazado nos dêem a atenção de, juntamente com a
colaboração das lideranças do meu Partido e do Govêrno na Câmara e no Senado, acatar a nossa solicitação de rejeitar as emendas
82.. 1 e 8Q4..D, ficando apenas a emenda 130, que diz que a lei
regulará a remuneração dos Vereadores, dispensando-se, então, a
segunda parte, que é aquela discriminatória, estabelecendo privi..
légios, apenas, para os muicípios que tenham mais de cem mil
habitantes.
Assim, compreendendo e acreditando que os nobres pares irão
acatar as nossas ponderações e atender às pretensões de todos os
vereadores do Brasil que, neste momento, nos escutam e esperam
que aqui estejamos representando não só a sua vontade, como
defendendo as suas aspirações, encerro as minhas palavras, agradecendo as atenções dos nobres pares. (Muito bem! Palmas.) 12
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O SR. EURICO REZENDE * - Sr. Presidente, Srs. Representantes, ouvimos, com a atenção devida, as considerações aqui
tecidas pelo Sr. Deputado Mário Maia e queremos manifestar também a nossa opinião no que diz respeito à posição dos vereadores
no quadro político brasileiro .
A Constituição de 1946 omitiu-se no que se refere à retribuição pecuniária pelo exercício da vereança. Muitas dúvidas
surgiram, mas tôda a vez que a matéria era levada ao Poder Judiciário, entendia o intérprete das nossas leis que a Constituição
não previa a remuneração. Essa circunstância significava o emprêgo da regra geral, prevista também na Constituição, segundo
a qual nenhum trabalho será gratuito.
Mas, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, chamado
a decidir a êsse respeito, sempre colocou em têrmos de relevância
o trabalho das Câmaras Municipais. Isto porque temos que resolver uma preliminar: se o trabalho do Vereador não tem repercussão, vale dizer, não se reveste de espírito público, deve não
apenas deixar de haver a remuneráção mas devem ser extintas
as Câmaras ,Municipais, para que essa competência seja ,deferida
a outros órgãos, inclusive às Assembléias Legislativas que têm a
capacidade constitucional de legislar, de escalonar a organizaçãõ
municipal.
Contudo, se êsse trabalho, realmente, repercute na vida das
nossas células interioranas, deve ser remunerado. Além dêsse
aspecto, temos que examinar, também, uma questão de ordem
moral, Sr. Presidente: não me julgo em condições éticas de negar
remuneração, embora menor, tendo em vista a proporcionalidade,
aos nossos irmãos menores, que são os vereadores municipais. E
creio que interpreto o pensamento unânime do Congresso Nacional.
(Muito bem!) Se aqui temos ajuda de custo; se aqui temos as
diárias de comparecimento; se aqui temos a parte fixa; se aqui
temos o transporte aéreo gratuito, nos colocaríamos numa posição
moral muito incômoda se - não em causa própria, não é a hipótese, mas na causa contra os outros legisladores br~sileiros trancássemos a oportunidade de obterem a remuneraçao, a paga
para os seus serviços .
O Sr. Aurélio Vianna - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EURICO REZENDE- Pois nãot
O Sr. Aurélio Vianna - V. Exa. declarou que estava falando,
no caso vertente, em nome do próprio Congresso ou apoiado por
todo o Congresso Nacional. Pergunto a V. Exa. : essa emenda
foi aprovada ou rejeitada na Comissão? Essa ~menda que conce9-e
aos vereadores de todo o Brasil a remuneraçao a que, para nos,
têm direito? Porque, adiante logo, se a emenda não foi aprovada,
•
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V. Exa. não tem o apoio unânime da Casa, porque se foi rejeitada
o foi inclusive pelo Partido de V. Exa. , na Comissão.
O SR. EURICO REZENDE - V. Exa. há de convir que às
vêzes temos o apoio unânime da Casa para falar mas nem sempre
a 'Casa unânime nos apóia nas votações.
E V. Exa. tem repetido que palavras mudam convicções mas
não mudam votos!
o Sr. Aurélio Vianna - Já dizia Antônio Carlos Ribeiro de
Andrade.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, várias emendasexistem incidentes sôbre o projeto de Constituição, estabelecendo
a remuneração dos vereadores; algumas deixam a dimensão salarial à competência do próprio órgão legislativo municipal,
outras, depois de assegurarem o instituto da remuneração, condicionam-no aos limites e ao escalonamento que fôr estabelecido
em lei federal; e outras ainda, como a que apresentei, colocam,
estabelecem a regra geral da remuneração mas a fixação do pagamento fica no regime da proporcionalidade, em conexão com
a renda do próprio município. Esta me parece a melhor fórmula,
porque o que inspirou o Sr. Presidente da República a suprimir
a remuneração dos Vereadores foram os alegados abusos verificados na fixação dos subsídios. Mas se há abusos, a fórmula, a
solução não é suprimir-se o direito, mas apenas regulá-lo no interêsse público .
Não podemos, realmente, pela observação e pela experiência
tão sbmente das capitais dos Estados, nos inspirar em abusos para
negarmos um direito que deve ser reconhecido e proclamado por
todos.
·
Temos, então, que conciliar a relevância, a legitimidade dêsse
.direito com a capacidade do respectivo erário.
A emenda de nossa autoria, aliás, também tem o mesmo
objetivo de outr~s emendas de congressistas que procuraram criar,
procuraram estabelecer uma solução conciliatória.
Mas, data venia, a Comissão Mista decidiu de modo desastrado: estabeleceu o direito à remuneração para os Vereadores
das capitais, e para os vereadores de municípios de população
igual ou superior a 100. 000 habitantes. Então, se fizermos a estatística, verificaremos que o que o Congresso deseja oferecer à
geografia brasileira da vereança é uma migalha porque a mim
me parece que essa concessão não alcançará 40 municípios brasileiros, afastados os municípios das capitais.
Melhor seria, Sr. Presidente, que negássemos, melhor seria
que suprimíssemos o instituto da remuneração, isto porque nas
capitais, pelo mercado de trabalho, pela presença da rêde de ensino médio, pela existência das escolas superiores e das universidades, o representante do povo, em têrmos municipais, tem a
oportunidade, ou no mercado privado da sua profissão ou, então,
pelo exercício de outras funções públicas, de adquirir meios para
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a sua subsistência e para a subsistência da sua família, sem se
falar no atendimento freqüente, insistente e, às vêzes, impertinente da demanda, da solicitação da sua clientela. política e
eleitoral.
Assim, Sr. Presidente, nós não devemos criar um precedente
perigoso, mas Assembléias Legislativas terão remuneratória, dia
virá em que algu,I?as As~em~léias L~gislativas terão remuneração
e outras Assembleias Legislativas terao que operar suas atividades
em regime e em sistema de gratuidade .
O que a Comissão decidiu foi uma discriminação, foi considerar, no Brasil, a existência de Vereadores de primeira classe e
de Vereadores de segunda classe, de Vereadores que têm direito à
remuneração e Vereadores que não têm direito à remuneração.
E a êsse respeito vulnerou-se até a teoria da responsabilidade.
Sr. Presidente, a responsabilidade não é diferente do Senador
para o Deputado Federal, do Deputado Estadual para o Prefeito,
do Prefeito para o Vice-Prefeito, do Vice-Prefeito para o Vereador.
A relevância das funções é a mesma, porque o que inspira, o que
caracteriza a importância de uma representação pública é a responsabilidade .
Se desejarmos então dar tratamento diferente a funções iguais,
teremos que alterar o Código Penal, para julgar que o Vereador
que não é remunerado possui um tratamento diferente daquele
que é remunerado pelos cofres públicos. Se a responsabilidade
moral, se a responsabilidade política, se a responsabilidade eleitoral e, mais do que isso, se a responsabilidade perante a lei é igual,
então que se trate a todos com igualdade e não com essa diversificação de critérios .
Sr. Presidente, não me apaixono nem pela remuneração, nem
pela gratuidade; o que me preocupa é o critério. Se o ponto de
vista da Comissão Mista sair vitorioso, consagrando, então, a figura do vereador de prirrieira classe, que é o vereador das capitais
e dos centros mais dinâmicos da população, e o vereador da favela
interiorana, nós estaremos separando, seccionando, criando uma
discriminação odiosa na representação popular neste País .
Ou daremos a remuneração a todos, embora com critérios de
proporcionalidade conectados com os respectivos erários ou, então,
estabeleceremos a gratuidade para todos os vereadores.
O Sr. Aurélio Vianna - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Concedo o aparte.
O Sr. Aurélio Vianna - V. Exa., dessa tribuna, está mais
ou menos sintetizando o pensamento de quantos. lu~a.ram pela
emenda mais ampla, mas V. Exa. sabe que o principio estabe:
lecido pelo Relator era pela rejeição, inclusive, da emenda que foi
aprovada.
O SR. EURICO REZENDE- Exato.
O Sr. Aurélio Vianna - Afirmava-se que o propósito era não
remunerar, nem o vereador do pequeno nem do grande município,
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nem o vereador da cidade nem tampouco o da Capital. Então,
não haveria retribuição pelo serviço prestado. A última hora essa
fórmula foi vitoriosa, e ainda afirmando-se que poderia ser pedido
destaque para rejeição da emenda. Folgo de ouvir de público a
manifestação. de V. Exa. e às vêzes chego a aceitar o absurdo
de que poderemos aprovar a emenda, aquela que defendemos, e
que dá aos vereadores do Brasil o direito à remuneração -repito
- pelos serviços prestados, porque, inclusive - dizia-se na Comissão - o vereador do município que mora no distrito, um
homem pobre, que terá de assistir às sessões da Câmara Municipal,
não poderá pagar nem mesmo o transporte, o seu transporte,
quanto mais passar dias fora do seu trabalho, prestando um serviço gratuito, o que vai impedir que o homem pobre se candidate
a um· cargo tão nobilitante e tão importante como o vereador de
um município, seja grande seja pequeno.
O SR. EURIC'O REZENDE - Diante do aparte de V. Exa.
devo esclarecer que defendi, na Comissão Mista, a remuneração,
em certa medida, de todos os vereadores . Mas verifiquei que a Comissão Mista, pela sua maioria, perfilhava o ponto de vista do
Poder Executivo, isto é, gratuidade integral· e plena.
Votei então pela discriminação, porque o meu voto foi decisivo,
para que o Plenário pudesse tomar conhecimento da discriminação.
Então, diante do Congresso nós temos o ponto de vista da
Comissão a favor da remuneração dos vereadores das capitais e
dos municípios de população que extrapole a cem mil habitantes,
e o instituto da gratuidade para os demais, a fim de que o Congresso possa sensibilizar-se e estabelecer a opção: ou estender a
retribuição pecuniária a todos os vereadores, ou suprimir a remuneração prevista no voto vencedor da Comissão Mista.
De modo que não há nenhuma contradição; o que procurei
estabelecer, com meu voto decisivo na Comissão, foi uma massa
de manobras para que o Congresso verifique, data venia., a injustiça praticada pela Comissão Mista, que teve a sua atenção
pespegada apenas na vereança das capitais e dos municípios de
liderança econômica e populacional.
Sr. Presidente, entendo que se deve dar remuneração aos
vereadores. Vou mais além: não encontro condições morais no
Congresso Nacional para negar essa remuneração, no instante em
que nós nos encontramos em marcha para a nova legislatura,
em que teremos uma retribuição pecuniária, não excessiva, mas
condigna, para cercar o nosso mandato da indispensável independência e imparcialidade e, por via de conseqüência para assegurarmos, em padrões materiais, a subsistência dos nossos dependentes. Representará para nós uma posição incômoda estarmos
a dar Ução de moral em matéria de retribuição aos vereadores, que
são os nossos irmãos menores em matéria legislativ a. Quero
convocar a atenção do Congresso para êste aspecto grave: se vamos
negar a remuneração dos vereadores, vamos retificar o Decreto
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Legislativo que concedeu aumento substancial aos nossos subsídios fixos e variáveis .
Daí por que entendo que a Comissão Mista criou uma situação
desafiante para o Congresso Nacional.
Negar remuneração aüs vereadores, para dá-la somente àqueles
conectados com as delícias e o encantamento do society, negar
remuneração ao vereador da embira, ao vereador do cipó, ao vereador do Brasil autêntico, onde se realiza e se concretiza o sonho
de bandeirantes paulistas e mineiros, é colocar-nos numa situação
moralmente incômoda perante a opinião pública brasileira e,
particularmente, perante os vereadores que concorreram para o
nosso êxito eleitoral, cujo trabalho está esculpido também nos
diplomas que recebemos da Justiça Eleitoral, porque êles, realmente, participam, no Município - que é onde palpita o coração
da Pátria - do traba1."1o árduo, do trabalho verdadeiramente de
construção dêste País. Esquecê-los, agora, depois da premiação
eleitoral, é cometer, pelo espetáculo do indiferentismo e das costas
voltadas, o pior dos pecados, em matéria política, que é a falta de
reconhecimento e a falta de gratidão.
O Sr. Pereira Lúcio - Permite-me V. Exa. um aparte? (Assentimento do orador) -Quero solidarizar-me com V. Exa., principalmente por que me considero derrotado na minha emenda que versa
a mesma matérift, da qual V. Exa. está fazendo uma exposição
brilhante e marcando nos anais da Casa a posição correta e decidida que o Plenário deveria tomar, com relação a êste assunto.
Várias razões poderíamos alinhavar, neste momento, em defesa
da remuneração dos vereadores. E àquela aqui expressa pelo Senador Aurélio Vianna estão somadas muitas outras, inclusive o
fato de que comunidades que exigem uma tarefa diária de suas
Câmaras não poderão dispensar aos trabalhos e tarefas que lhes
são inerentes tempo suficiente para solução dêsses mesmos problemas. Quero, ainda dizer a V. Exa. que marcaremos nesta Casa,
posição difícil de ser confrontada com aquela outra que sempre
tomamos quando, por fôrça de nossas funções, nos distanciamos
do povo, e procuramos o vereador para que êle seja o elo, o vínculo,
o traço de união entre os anseios populares e as nossas tarefas
na Câmara Federal.
O SR. EURICO REZENDE - Agradeço a· contribuição constante do aparte de V. Exa.
Não vejo Sr. Presidente, diferença alguma entre o ~rabalho
de um vereador da capital de um Estado e o desenvolvido pelo
vereador de um município interiorano. A égide, a inspiração, a
tutela é uma só - a responsabilidade de ordem pública .
Então não se deve realmente, atender aos índices de remuneração d~ um veread~r da capital com os. mesmos. í??-ices qye
possam ser deferidos a um vereador do interior. O criterio, entao,
será o de estabelecer a proporcionalidade com a renda própria do
município. Quanto maior a renda do município, ma~or .a renda
do vereador. Além dêsse critério, estabelecer-se um 1nd1ce com-
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O Sr. Heitor Dias- No caso da gratuidade.
O SR. EURICO, REZENDE - A solução é a remuneração.
o Sr. Heitor Dias - Ou irão para a Câmara os incapazes ou
então indivíduos de elevada posição financeira que irão defender,
na Câmara, os seus legítimos ou ilegítimos interêsses. Da mesma
forma em relação ao exercício de prefeito. Temos que admitir
que o mundo marcha para o desenvolvimento e, neste caso, o povo
deve escolher os melhores no interior. De modo geral, os funcionários públicos ~epresentam esta elite capaz de ~lev~r. o m~nicípio
a melhor situaçao. De ·modo que, sendo o funcionaria eleito prefeito, êle deve ter o direito de optar pelos seus vencimentos do
cargo, se os subsídios forem inferiores .
O SR. EURICO REZENDE- ~ste é o perigo .. Além do inconveniente que apontei, há outro; vai o funcionário para uma
Câmara ).\iunicipal ganhando setecentos mil cruzeiros, trabalhar
ao lado de quem nada ganha. Vamos transplantar a discriminação
do exterior para o interior, para a intimidade das próprias câmaras de vereadores. Peço que V. Exa. não insista, porque ...
o SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) -O tempo do orador
já foi esgotado. Peço aos Srs. Congressistas que não mais o
aparteiem.
O SR. EURICO REZENDE - . . . a experiência e a observação revelam que por êste país a fora, muitos funcionários procuram eleger-se vereadores para ·ficarem afastados das tarefas
do Poder Executivo, em têrmos federais, estaduais e até mesmo
municipais, durante o longo período de 4 anos, obrigando a uma
c;lespesa dupla, porque carrega seus vencimetos e conduz o poder
público a preencher· o seu cargo em caráter de substituição.
O Sr Pereira Lúcio - Meu caro colega, o meu aparte diz
respeito a êste assunto que está sendo ternário do debate entre
V Exa. e o nosso colega Heitor Dias. Acho - e estou de acôrdo
com V Exa. - que o ponto crucial, o ponto importante é o direito à igualdade de tôdas as classes de concorrer à função pública.
Como estão redigidos os parágrafos do art o 7o 0 , se fôr retirada a
remuneração dos vereadores, tiraremos a votação de muitos jovens
que poderiam, no futuro, através das chances que a política haveria de lhes favorecer para uma carreira, tornarem-se grandes
parlamentares, que poderiam oferecer ao país sua experiência e o
seu talento Para exemplificar: tive, nestas eleições parlamentares,
um caso semelhante. Na minha cidade, um estudante e bancário
brilhante deixou de se candidatar porque, se o fizesse, não poderia,
de forma alguma, prover o próprio sustento . Assim, minha comunidade perdeu um jovem candidato que poderia emprestar o·
seu talento, a sua juventude, a sua colaboração ao serviço pú.blico dêste País e, quem sabe, o Brasil também perdeu um parlamentar futuroso, cheio de patriotismo. Acho que é êste, realmente, o ponto importante. Devemos nos unir em tôrno dêle,
o

o

o

o
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porque representa os anseios justos desta causa que precisamos
defender.
O SR . EURICO REZENDE Agradeço a colaboração do
aparte de V. Exa.
Sr. Presidente, vou terminar, porque o vagalume de V. Exa.
já está me advertindo no sentido de que meu tempo terminal!.
Em resumo, o Congresso Nacional tem três alternativas, nesse
episódio: manter a gratuidade prevista no projeto, estabelecer a
remuneração, ou aprovar o parecer da Comissão Mista, que é
discrimina tório.
A primeira hipótese oprime e a hipótese vencida na Comissão
Mista envolve e erige a desigualdade . O que se deve fazer, Sr.
Presidente, é estabelecer a remuneração equânime proprocional à
renda própria de cada Município. Volto a insistir: refugirão
condições morais do Congresso Nacional, quer para estabelecer
a discriminação, quer para tornar regra geral a gratuidade.
(Muito bem! Muito bem!)

13

O SR. JOSÉ MANDELLI (Comunicação)

* - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, como representante de uma parcela do povo riograndense, especialmente do pequeno produtor, fico triste ao saber
que a Comissão Mista rejeitou uma emenda que apresentamos, a
qual incluía várias alíneas ao inciso III do Art. 19 do Projeto.
"Art. 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
III ... Cobrar impostos sôbre:
e) A primeira operação do pequeno produtor.
I) O impôsto territorial de lotes rurais ou sítios de
área não excedente a 25 hectares, cujo proprietário os
cultive só ou com sua família e que não possua outro
imóvel."
.

Idêntica emenda foi apr.esentada pelo ilustre Senador Dinarte
Mariz, a qual tomou o n.o 308, com a seguinte redação:
Emenda 308 - Inclua-se o seguinte parágrafo:
"§ a.o O impôsto territorial não incidirá sôbre glebas
rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as
cultive, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel rural."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o atual projeto de Constituição
ficou insensível à parte que diz respeito ao nosso agricultor. A
Comissão Mista não atentou para êsse problema, especialmente o
*
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Sr. Relator, o nobre Deputado Oliveira Brito. A emenda quis reg . .
tabelecer aquêle preceito ~onstitucional da C?n~tituição de 1~46,
no seu artigo 21 e seu paragrafo 1.0. Os Const1tu1ntes de 46 cuidaram em proporcionar ao pequeno proprietário todo o apoio por
parte do Govêrno Federal, mas, infelizmente em nossos dias, vemos
que o pequeno agricultor está completamente desamparado, abandonado à própria sorte .
Os governos estaduais, na ânsia de arrecadar tributos, não
cumpriram na sua íntegra o preceito do Art. 21 da Constituição
de 46. Vimos, então, aquêles pequenos agricultores explorados
espoliados pelo fisco estadual. Daí resulta que, na maioria dos
casos, desesperançados, vão em busca de novas terras em outros
Estados que os protejam com mais carinho e compreensão.
O nosso agricultor, Sr. Presidente, além de não dispor de
meios, de sementes selecionadas, de crédito fácil, luta constantemente, sob o sol e a chuva, sob o frio e o calor, para produzir o
alimento indispensável à vida humana.
Como responsáveis de uma parcela do povo, devemos lutar a
fim de proporcionar àqueles que alimentam as populações meios e
facilidades para que minorem suas dificuldades. Êles estão abandonados no interior do País, carentes de eletricidade, de meios de
transporte, enfim, de tudo o que lhes possa proporcionar o mundo
moderno. No entanto, na sua faina, -na sua tenacidade, continuam
a trabalhar. Não se limitam apenas às oito horas diárias, mas
labutam de sol a sol, para alimentar o povo brasileiro .
Faço desta tribuna, Sr. Presidente e nobres Srs. Congressistas,
um apêlo a fim de que os líderes dos partidos, da ARENA e do
Movimento Democrático Brasileiro, faç~m com que essa emenda
seja destacada e aprovada, fazendo justiça ao nosso homem rural~
com a inclusão dos seus dispositivos no texto da Constituição, a
fim de dar ao rurícola ao menos um pouco de justiça e reconhecimento.
Era o que que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.
Palmas.)
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O SR. OSCAR CORR~A - * - Sr. Presidente, Senhores Congressistas, nossos pronunciamentos sôbre a matéria constitucional,
ao contrário do que desejávamos, não poderão ter a importância
e a amplitude com que sonhávamos, em se tratando de matéria
tão grave e tão séria. O atabalhoado da discussão e do debate, a
votação em prazos tão angustos como aquêles que não foram assinados pelo Sr. Presidente da República, impedem a análise mais
miú~a e mais profunda que a matéria exige. Desta maneira, Senhor
Presidente, ater-nos-emos às questões geráis, aos pontos mais importantes.
Desde já se saliente que nunca se viu neste país, coisa igual.
Nunca se submeteu o Congresso Nacional a tortura igual à que o
H

(DCN, 11-1-67, pág. 104)
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atual Govêrno o submeteu: a de votar uma Constituição, uma Lei
Maior que regula os destinos dos cidadãos e da nacionalidade, em
prazos como aquêles que lhes foram assinados, com um projeto
·como aquêle que lhe foi enviado e que é o pior de tôda a história
constitucional dêste País, no Império e na República, e em cir·cunstâncias como aquelas nas quais se encontra o atual Congresso
Nacional.
Desde logo, algumas conclusões preliminares e gerais se impõem, e sinto, Sr. Presidente, que por motivo de fôrça maior não
·possa estar presente à Casa, nesta hora, o eminente Sr. Relator·Geral, como também não possam estar presentes os Senhores SubRelatores do Título I.
A primeira conclusão é aquela que já enunciávamos em discurso, no fim da legislatura passada: ao invés de se fazer uma nova
Constituição, muito melhor seria para a normalidade jurídica do
País, para a nossa segurança institucional, que se houvesse reformado a Constituição de 1946, porque aquilo que assinalávamos foi
o que aconteceu: ou se modificou a Constituição de 1946 e se fugiu
à realidade e se emendou para pior; ou se foi obrigado a voltar aos
sulcos profundos que a Constituição de 1946 marcou, neste País.
A Constituição de 1946 correspondia e corresponde, ainda hoje, a
uma realidade nacional inegável e, a não ser em certos pontos
controversos, matéria mais política para não dizer de interêsse e
de conveniência da hora, a Constituição de 46, no que diz respeito
às linhas mestras da ordenação jurídica, merecia estar em vigor.
Porque o que houve, neste País, não foi culpa da Constituição de
46, e muito do que não houve neste país se deve à existência da
Constituição de 46 .
Não se culpe, pois, a Constituição de 46 pelos males dêste País.
Antes se elogie a Constituição, e em seu prol se diga que o que
não houve de pior se deve à própria Constituição de 46.
Esta é, pois Sr. Presidente, uma conclusão preliminar que
está patente, mesmo no relatório e nos Pareceres às emendas
apresentadas.
Mas, a outra conclusão preliminar é esta, Senhor Presidente,
dolorosa. É que o atual projeto de Constituição deveria ter sido
liminarmente rejeitado, porque êle acaba com a Federação e a
República. A verdade, a triste verdade, a dolorosa verdade que os
dias do futuro hão de comprovar, é que êste projeto de Constituição acaba com a Federação e a República. E nós o demonstraremos
no decorrer dêste discurso .
Mais ainda: mil quinhentas e quarenta e quatro emendas foram apresentadas a êste projeto, das quais mil e cinqüenta e sete
a êste Título I. Nós, mesmo modestamente, lhe apresentamos ape. .
nas cento e vinte emendas, e já hoje lhe apresentaríamos outras.
Das cento e vinte e sete emendas, 95 ao Título I. Mais uma conclusão preliminar também se impõe a esta altura: é de que a douta
Comissão apenas aceitou as emendas accessórias, emendas que não
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forma ou a partes não substanciais do Pro)eto. No _que :t:avi8: de
importante, no que se refere, por exemplo, a delegaçao legislativa;
no que se refere ao sistema tributário; no que diz respeito às regTas
orçamentárias; no que concerne à ordem econômic.a, tudo isto foi
rejeitado e nós podemos, a esta hora, dizer com tristeza, com an..
gústia porque sabemos o que pode defluir daí, que a Constituição
de 1967 não teve, no que diz respeito aos pontos fundamentais,
objeto de nossas emendas n.enhuma melhoria. Apenas houve.me-lhoria nas partes accessórias, no que não dizia respeito à substância e ao próprio tratamento da estrutura do regime democrático.
Houve, apenas, uma vitória, ao que sabemos, vitória no que diz
respeito aos direitos individuais, quando se repôs- segundo consta
- o texto da Constituição de 1946.
Eu disse, segundo consta; por quê? Porque Sr. Presidente, infelizmente, nós não podemos saber o que foi resolvido na Comissão
Constitucional. A grande tristeza dos que analisamos, nesses dias,
todo o parecer da douta Comissão Constitucional, é não termos
podido chegar a uma conclusão sôbre o que decidiu aquela Comissão. Depois de analisar ponto por ponto o Parecer da douta Comissão, não chegamos a uma conclusão sôbre o que decidiu porque·
não sabemos bem quais são as emendas aprovadas, quais as rejeitadas, até que ponto nossas emendas foram prejudicadas, ou em
que ponto não foram. Não sabemos como destacar nossas emendas
porque o parecer foi tão sintético e tão resumido que chega a ser
omisso e imprestável, data ven·ia.
Não vai nisso nenhuma crítica ao eminente Sr. Relator-Geral
e aos Srs. Sub-Relatores. Quero daqui dar o meu depoimento, o
meu testemunho do seu esfôrço, da proficiência, da eficiência, da
agudeza do seu pensamento, do seu raciocínio, da sua dedicação,
do seu zêlo, do seu carinho e do seu cuidado. Mas é que em prazo
tão curto, não seria possível àquela douta Comissão, ainda que
feita dos sete gênios, dos sete sábios - e havia mais do que sete
sábios; ao que me parece eram quatorze, alguns dêles de reconhecida competência- não era possível fazer-se trabalho superior ao
que foi feito. Agora, também não seria possível que ao Congresso
Nacional fôsse dada essa tarefa dolorosa de elaborar uma Constituição não só dentro dos prazos, mas dentro das limitações que o
Govêrno estabeleceu. Mas a História há de julgá-lo .
Quero, portanto, Sr. Presidente, antes de mais nada, dizer
que algumas das críticas que vamos endereçar ao parecer da Comissão Mista, as receba a ilustre Comissão como colaboração nossa,
e pode até acontecer que m~itas delas sejam improcedentes, porque
nao temos como - por mais que nos tenhamos esforçado - saber
~té .que ponto nossas emendas foram aprovadas, rejeitadas ou preJUdic~~as; e algumas delas nem mesmo estão incluídas quer entre
as reJeitadas, quer entres as aprovadas, quer entre as prejudicadas.
. Sr. Presidente, dito ~sto, quero ainda fazer outra pÕnderação.
Diante dessas falhas, muitos dizem que a Constituição de 1967 não
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fôrça, mas garantiam os direitos essenciais ao funcionamento do
Poder Legislativo e da ordem democrática, têm durado tão pouco;
que se dirá de uma Constituição que arma o Poder Executivo de
tais podêres que nós mesmos não teremos -nunca mais! - desgraçadamente, infelizmente, condições para pô-la abaixo!
Não creio, Sr. Presidente, que essa Constituição que vem, dure
pouco. Por quê? Porque tantos podêres se dão ao Poder Executivo
que nenhum Executivo permitirá - êle que já pode impedir tudo
o que quer com os só podêres que tem - não permitirá que se
alterem ou que se lhe retirem os podêres que nós agora, em hora
infeliz para êste País, para êste regime, lhe estamos dando, de mão
beijada.
Se êste Congresso não reage agora, - e ao que parece, não
reagirá- se êste Congresso não se rebela e não se dispõe a defender nem ao menos as prerrogativas da sua sobrevivência, não creio,
Sr. Presidente, que nunca mais possa retomá-las. A menos que,
num movimento liberal, não sei se feliz ou infelizmente, o próprio
sangue venha o abrigar um futuro a dar ao Poder Legislativo
aquêles direitos e aquelas garantias que nós, por fraqueza, por sub . .
serviência, por acomodação, por bajulação, estamos dando ao
Govêrno da República. (Muito bem.)
Sr. Presidente, não o digo senão em defesa dos princ1p1os
fundamentais do regime. Não tenho, dêste Govêrno, nenhuma ou..
tra mágoa senão a dos males que êle fêz à República, porque a
mim não fêz nenhum nem o fará: não tenho outra mágoa dêste
Govêrno senão a dos males que êle faz à Nação. E eu que ajudei
a colocarem-no na curul presidencial; que o ajudei a fazer a Revolução, vejo que êle agora se aproveita, e usurpa direitos. A mágoa
que tenho dêsse govêrno é dos males que êle fêz à República.
Que esta constituição dure pouco: que os podêres que agora
entregamos, de mão beijada, ao Sr. Presidente da República, abrindo mão de preceitos fundamentais do regime democrático, abrindo
mão das nossas próprias prerrogativas de Poder livre e autônomo,
que essa Constituição usurpou, durem pouco; e que na normalidade da nossa vida, graças a Deus sempre pacífica possamos voltar
também à regularidade do regime democrático.
Sr. Presidente, pretendo analisar, nestas breves observações,
algumas partes do Título I.
Começamos não sabendo como ficou o preâmbulo, porque, de
um lado, estão aprovadas a concisa Emenda do Senador Filinto
Müller, de número 550, e a explícita emenda, de n.o 805 .1, do nobre
Deputado Adolpho Oliveira. Naquela se diz apenas que o Congresso
Nacional edita, promulga uma Constituição; na segunda se diz
que o Congresso Nacional, para organizar um regime democrático,
promulga uma Constituição.

-
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Nós, Sr. Presidente, pelo que vernos, não assinaremos essa
Constituição. E ao menos essa mágoa não teremos: a mágoa será
de Vossa Excelência que, presidindo o Congresso Nacional, em má
hora terá que promulgá-la, contra o protesto e as restrições de
muita gente nesta Casa. E V. Exas., no futuro, hão de se penitenciar do êrro que farão pelo impositivo da própria Constituição
que vão aprovar.
Não sabemos também, Sr. Presidente, se a Constituição será
Constituição do Brasil ou dos Estados Unidos do Brasil. E não
sabemos porque as emendas aprovadas e rejeitada~ não o dizem.
E aí surge a primeira crítica, relativa 'à Federaçao. Por que se
eliminou do texto, do próprio cabeçalho, do frontispício da Carta
Magna "Constituição dos Estados Unidos do Brasil"? - Porque
já era 'do pensamento do Sr. Presidente da República muito de
estudo, muito de propósito, eliminar a federação brasileira.
A verdade é que o Brasil deixa de ser federação, os Estados
Unidos do Brasil, para ser União, para ser apenas o Estado Unitário
Brasileira. De tal maneira essa Constituição retira aos Estados
as suas prerrogativas, de tal maneira lhes retira os recursos para
sobreviver; de tal maneira lhes impõe restrições aos planos e diretivas econômicas que pudesse ter, que o País deixa de ser uma
Federação para se transformar num Estado Unitário, em que a
União é todo-poderosa, em que os Estados não passam de vassalos
submissos à vontade do poder central.
Há, claramente, a preocupação, às vêzes de I'egulamentar dispositivos impróprios e inconvenientes para se retirarem regalias
federativas. As vêzes, a preocupação é de subordinar à tutuela da
União, os interêsses legítimos dos Estados, às vêzes até na própria
nomeação dos Prefeitos Municipais e na eliminação evidente dos
recursos que estavam entregues ao poder dos Estados, e que foram
passados para o poder federal.
O nobre Deputado Geraldo Freire quer apartear e eu terei
prazer em ouvir Sua Excelência.
O Sr. Geraldo Freire - Nobre Deputado, estou ouvindo as palavras sempre autorizadas e sempre elucidativas de V. Exa. No
entanto, Vossa Excelência permitirá que manifeste a minha surprêsa quando diz que o propósito do Govêrno é eliminar a Federação; reza o art. 1.o:
"O Brasil é uma República Federativa, constituída sob
o regime representativo, pela união, indissolúvel, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios . "
Esta linguagem é tão clara que gostaria V. Exa. me explicasse
o seu ponto de vista, que a minha inteligência não pode apreender.
O SR. OSCAR CORR~A -Nobre Deputado se V. Exa. não
fôsse o líder tão eminente, não fôsse amigo, e tão dileto como os
que mais o sejam; se V. Exa. não fôsse um advogado brilhante, e

I
-577-

se V. Exa. não tivesse por mim o aprêço já demonstrado, em tantas
oportunidades, eu diria usando expressão comum, que V. Exa.
debochava do seu modesto colega que está na tribuna.
É verdade; não imagino e tanto que responderei ao aparte de
V. Exa. Direi apenas que nós conhecemos tantos rótulos que
andam por aí, nos remédios qne nós mesmos já duvidamos dos
remédios que tomamos. ·
Estou dando alguns argumentos, e vóu demonstrar a V. Exa.
q~e, ernbora se diga que o Brasil é uma República Federativa, a
Federação acabou, vai acabar neste País.
V. Exa. me ouça, por obséquio, mais um pouco, com paciência.
Diz a letra "c", do art. 10, n.o V:
"A União não intervirá nos Estados salvo para:

. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) adotar medidas ou executar planos econômicos
ou financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas
pela União . " ·
Sr. Presidente, está acabada a autonomia dos Estados. Basta
que o Senhor Presidente da República, na sua auto-suficiência e qual o Presidente da República que não é auto-suficiente; até
o Presidente Castello Branco assim se fêz - basta que o Presidente
da República, na sua auto-suficiência e na sua omnipotência,
omisciência, pense ou julgue que alguma medida ou algum plano
econômico que venha a ser executado, ou que se queira executar,
contrarie diretrizes estabelecidas pela União para que, nos têrmos
do art. 10, letra "c" n.o V, esteja a União autorizada a intervir no
Estado.
Então, Sr. Presidente, se nós, neste País, com um texto constitucional com o título expresso da Constituição de 1946, temos
assistido a tentativas de intervenção, que não se têm consumado
por milagre divino; que será num regime como êsse, em que nem
mesmo o Legislativo terá condições para reagir - porque o Legislativo está castrado, está podado nos seus direitos mais elementares,
e o Presidente da República tem todos os direitos e todos os podêres,
inclusive aquêles que, usualmente, no regime democrático se concedem ao Poder Legislativo?
Dou apenas êstes exemplos, porque não adianta falar nos recursos financeiros, que se retiram dos Estados, para se dar à União,
que tem, evidentemente, a preocupação de tal maneira, prender,
dentro dos angustos têrmos da nossa permanente crise econômica
de subdesenvolvimento, os Estados, para que êles estejam permamentemente de joelhos diante do Poder Central, e não de joelhos
econômicamente, mas, como interessa ao Poder Central, de joelhos
politicamente para as decisões que o Senhor Presidente da República queira tomar.
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Sr. Presidente, para mim a Federaçã.o acaba. Aca~a no nome
da Constituição, embora o artigo, acaba no nome, no rotulo, acaba
na realidade.
Mas, passemos ao parecer Vasconcellos Tôrres. Sinto que o
nobre Senador Vasconcellos Tôrres não esteja presente, porque, as
críticas teriam outro sabor. S. Exa. diz que discorda daqueles que
salientaram que o projeto macrocefalizava o Executivo, considera
meio adequado, para o fun~ioname_?to _normal do re_gime2 aq?ilo
que aqui se pretende n9 pr?Jeto. Nao VIU ~ada dem~I~; _na_o VIU _a
delegação legislativa; nao VIU os dec::et?s-leis nem a; ~nic~ativa ~ri
vativa do Senhor Presidente da Republica, em materia financeira,
nem a competência exclusiva do Senhor Presidente da República
para a decretação do estado de sítio, nem a intervenção do Senhor
Presidente da República na anistia que, anteriormente, era da competência exclusiva do !Congresso Nacional. Cita S. Exa., em seu
abono B. Mirkine Guetzvitch, no seu livro "Novas Tendências do
Direito Constitucional", para se referir à vida atual.
E diz, expressamente, no seu parecer, no seu lúcido parecer:
B. Mirkine-Guetzvitch, (-não sei pronunciar direito
-) observa que as indicações cada vez mais complicadas
da vida atual transformam as relações entre o Legislativo
e o Executivo.
Ora, Sr. Presidente, Nouvelles Tendances du droit constitucionnel, que S. Exa. viu na tradução brasileira do eminente
Ministro Senhor Cândido Mota Filho, com apresentação do Professor Vicente Rau, e que nós, em 1936, quando entramos para a Escola de Direito, compramos no original francês, é uma obra publicada em França em 1931, nela o eminente vulgarizador Professor,
àquela época, do Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de ·Paris, resumia lições proferidas em anos anteriores,
na Faculdade de Direito de Paris, sôbre as novas Constituições
européias de após-guerra. Mas o após-guerra nem é o após-guerra
da Segunda Guerra; é após-guerra da Primeira Guerra Mundial.
Então, as tendências atuais do Direito Constitucional, segundo o
eminente colega, Senador Vasconcellos Tôrres, são aquelas do apósguerra de 1914 e 1918, expressas no livro publicado em França, em
1931.

Não quero dizer que o nobre Senador não tenha razão em
parte. A vida constitucional, hoje, a vida nas Nações se faz de tal
maneira nas idas e vindas, nos cortes e recortes, nas reminiscências,
nas sobrevivências, que é possível que a tendência atual do Direito
Constitucional - que não teria coragem de fixar diante de tantos
mestres- seja a mesma daquela época, do fortalecimento do Poder
Executivo. Mas, no caso, a obra de B. Mirkine-Guetzevitch não se
aplica, absolutam~nte, porque, analisava o ilustre professor francês
era o parlamentar1~mo moderno, o parlamentarismo daquela época,
em que S. Exa. salientava que a tendência das constituições revo-

r,
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lucionárias era para o fortalecimento do Poder Legislativo. De modo que, era preciso fortalecer de nôvo o Poder Executivo.
No seu tratado sôbre Direito Constitucional, diz Mirkine-Gue...
tzvitch:
"Et c'est le dêfaut ordinaire de toutes les Constitutions revol u tionnaires de ne pas donner assez de compê. .
tence à l'Exêcutif en établissant la primauté absolue du
pouvoir législatif . ''
Traduzo o original, não pela deficiência de V. Exa. , mas pela
deficiência do meu francês. (Não apoiado!)
"E é da falta originária de tôdas as Constituições
revolucionárias não dar competência ao Poder Executivo,
estabelecendo o primado absoluto do Poder Legislativo."
O que vemos na Minicarta de 1967 é exatamente o contrário:
não se trata do primado do Poder Legislativo, mas sim, do primado
absoluto, da prevalência total do Poder Executivo. Como, então,
querer admitir-se, hoje, a racionalização do nosso Poder? E esta
obra foi feita para falar na racionalização do Poder. E no caso,
hoje, o poder não é apenas o poder institucional, mas também o
poder, de fato, das organizações extra-estatais, que funcionam de
fato.
O eminente colega já estudou em Georges Burdeou. No caso, é,
exatamente, o contrário. O que temos é um excrescente primado
do Poder Executivo, demasiada prevalência do Poder Executivo, que
nós queremos diminuir. Mas não vê isto o eminente Relator, Sena. .
dor Vasconcellos Tôrres. Pelo contrário, êle vê normalidade no que
se pleiteia, verifica que tudo está no melhor dos mundos e não se
lembra de nossa própria tradição constitucional.
Depois da Constituição de 1891- fiquemos, apenas, no regime
republicano- da Constituição de 1934 e da Constituição de 1946,
nunca o Poder Executivo teve necessidade de delegação legislativa
ou de decreto-leis para governar ou desgovernar êste País. Pelo
contrário, quando os teve desgovernou mais do que os outros.
E o que vimos foi uma dolorosa experiência. Até o próprio e
onisciente Presidente Castello Branco, de quem se vangloriam al...
guns, por ser a mais nobre figura de estadista da República que o
País já conheceu- isto acontece, aliás, com todos os Presidentes
em voga - num breve e doloroso recesso impôsto a esta Casa,
baixou tantos e tais decretos-leis que deveriam ser suficientes para
levar o Sr. Relator Vasconcellos Tôrres e todo o Congresso Nacional
a não aprovar a utilização dos decretos-leis.
Não posso compreender como, num regime presidencial, com
os podêres de que já goza, com o abuso de poder de que se utiliza
o Presidente da República, se possa falar em delegação legislativa.

f.ol
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Nunca o Sr. Presidente da República precisou, neste País, com
as oposições mais ferrenhas e sistemáticas no Poder Legislativo,
de medida, de qualquer natureza, inclusive, política, que o Congresso não a desse a tempo e a hora. Para que, então, decretos-leis?
Diz s. Exa. a fórmula que inventou ou a fórmula que aprovei-.
tou , talvez ' sirva à realidade. Mas a verdade é que deu ao Presidente da República o poder de ditar decretos-leis desde que, em grave
conjuntura política, diante de interêsse nacional relevante e desde
que não envolva matéria financeira. Seria o caso do marido que
diz à mulher: - "você faça o que quiser, desde que não aumente
as despesas. Tudo o mais é permitido. "
Sr. Presidente, não podemos restringir nossos impedimentos
a, apenas, aumento de despesa, porque há coisas muito mais graves
que aumento de despesas. O que se vê é que ficará ao alvedrio, ao
alvitre absoluto do Presidente da República dizer quando há interêsse público relevante, quando há gravidade nacional e isto é reconhecer que êste Congresso Nacional não estará em condições de
atender a interêsse público relevante, à grave conjuntura nacional.
É a maior de tôdas as injúrias que se poderiam fazer a êste Parlamento.
·
Nunca, na história dêste país, desta república ou antes dela
se pediu ao Congresso Nacional qualquer medida, inclusive muitas
delas que o próprio Congresso considerava desnecessárias e abusivas, que não fôs~e dada ao Sr. Presidente da República para que,
amanhã, não pesasse sôbre nós a responsabilidade de haver negado
podêres para se salvar· a nação. O Brasil, no entanto, continua a
ser salvo, todos os dias, pelos Presidentes da República e não se
salva nunca.
Sr. Presidente, os abusos de decretos-leis não são de 37; os
abusos de decretos-leis são de 66, são aquêles que vemos quando o
Sr. Presidente da República, em quarenta e oito horas baixou cêrca
de setenta decretos-lei sôbre tôdas as matérias de competência do
Congresso Nacional, antes que se vencesse o prazo do recesso, feitos
à última hora, tanto que alguns foram publicados quando já o
Congresso estava funcionando normalmente - se isto é funcionamento normal ...
!J. Sr: Presi~ente retiro~ da Câmara a iniciativa de legislar em
mater1a fmance1ra e por que? Acaso os Srs. Parlamentares não têm
conhecimento das necessidades financeiras? Acaso só o Poder Executivo tem conhecimento da realidade do País? Só êle pode advinhar qu~is medidas financei:as devam ser adotadas, a tal ponto
que a Camara e o Senado nao possam nem propor iniciativas de
ordem econômico-financeira?
Sr. Presidente e Srs. Congressistas é abrir mão demais das
nossas prerrogativas! É dar ao Poder Ex~cutivo o direito de fechar
êste Congresso porque a tal ponto se inutiliza, a tal ponto se poda,
a tal ponto se castra, se eunuca que, se amanhã fôr fechado falta
não fará à República e ao Govêrno que dêle não 'precisa para' nada.
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Sr. Presidente, para se ver como a matéria foi mal posta, digase que, em matéria financeira, não há necessidade da iniciativa
do Congresso Nacional; mas o exemplo que temos, no projeto, da
competência financeira do Govêrno é o mais triste . Quem ler o
que escreveu nesta minicarta sôbre o Sistema Tributário, sôbre
Orçamento, sôbre fiscalização financeira e sôbre ordem econômica
não dá nunca competência financeira exclusiva à Presidência da
República. Nunca vi, em vinte anos de atividade parlamentar e
outros tantos de estudo de matéria econômico-financeira, tais dislates, tais impropriedades, tais inconveniências como as que estão
nos capítulos referentes ao sistema tributário, à fiscalização financeira e à ordem econômica. Nada se diz a não ser aquilo que se
não devia dizer. O projeto deixa de cuidar de matéria substancial
para cuidar de matéria regulamentar. Em alguns pontos tenho a
impressão de que o eminente Ministro Gouveia de Bulhões, e o não
menos eminente Ministro Roberto Campos trouxeram para o projeto desta "Minicarta" trechos de aula dada a seus alunos, em
que consubstanciavam algumas noções elementares de matéria tributária e financeira. Sôbre, por exemplo, divisão do Orçamento em
orçamento corrente e de capital, diriam: "Meus alunos, o Orçamento se divide em orçamento corrente e em orçamento c a pital''.
Em seguida, mandavam isso para o Sr. Ministro Carlos Medeiros
e Silva, que incluiu no texto constitucional.
Se amanhã, Srs. Congressistas, se alterar a nomenclatura da
teoria econôrnico-financeira, teremos que alterar a nossa Consti..
tuição. Se amanhã se fizer outra divisão de técnica orçamentária,
de despesa em nosso Orçamento, teremos de alterar a nossa Constituição, porque ela não prevê a modificação das doutrinas dos
Srs. Roberto Campos e Gouveia de Bulhões.
Não é possível haja matéria como as que estão incluídas nos
Artigos 17 e 19, parte referente a orçamento e a ordem econômica,
que não são absolutamente matérias de Constituição, mas sim de
regulamento, matérias, quando muito, de Aviso, de Portaria ou de
ordenação administrativa na elaboração dos projetas do Govêrno.
Tanto que nesta parte, haveria que se refazer tudo, e não podemos
refazer tudo por incompetência, apenas nos limitamos a suprimir
para que ao menos não causasse mal e, em ficando em aberto a
matéria, pudesse amanhã a lei ordinária completar.
Aliás, Sr. Presidente, devemos dizer que uma das especialidades é com referência à lei complementar. Quem toma o Projeto de
Constituição e vê, apenas, 180 artigos, em comparação com os 217
da atual Constituição dirá que o Sr. Carlos Medeiros Silva é um
modêlo de síntese, concisão jurídica.
Verdade, Sr. Presidente, é que,. o projeto é muito maior; é
apenas mal dividido, porque s. Exa. mete como parágrafos, incisos
e letras matéria que deveria ser de artigo independente. Então,
evidentemente, haveria que se diminuir o número de artigos. Mas
se_ retirarmos dessa Constituição o que há de irregular, de ii~conve
niente, de não constitucional por natureza, por índole, talvez che..
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guemos mesmo aos 180 artigos, mas teremos de acrescentar vinte
ou trinta de matéria constitucional que dêle não constou.
Mas Sr. Presidente, a diminuição da competência do Congres ..
so Nacio~al é de tal ordem que o eminente jurista Milton Campos
foi obrigado a discordar. Tanto que propôs, então, que em matéria,
por exemplo, de emenda constitucio. nal.
.
fôsse mantido o tradicion~l
sistema brasileiro de que a competencia para com emenda constitucional é do Congresso Nacional e não do Sr. Presidente da Repú..
blica.
Nós havíamos apresentado uma emenda nesse sentido, mas a
Emenda Miltun Campos merece, evidentemente, pela autoridade de
quem a prop·)s, o nosso apoio. Não é possível que se admita que o
Senhor Presidente da República continue a emendar a Constitui..
ção. Mas, pior do que isso: que o Congresso aceitasse a competência
concorrente do Senhor Presidente da República, para emendar a
Constituição admita-se - discordando do eminente Senador Milton
Campos - admita-se, contra o Senador Milton Campos e contra a
tradição da República, e, no nosso entender, contra a melhor constituição nacional; mas que se dê prioridade, que se dêem regalias
maiores à emenda do Senhor Presidente da República do que às
emendas do Congresso Nacional, é inadmissível. Darem-se, direitos
àquele que não os tem, e, ainda mais, favores, é, evidentemente,
um abuso, pelo qual a matéria deveria ser expungida do projeto
constitucional.
Mas, Senhor Presidente, entramos noutra parte importante:
é a do processo legislativo. Já tivemos oportunidade de fazer, ao
fim da Legislatura, breve discurso em que analisamos a luta do
Legislativo moderno em face do Executivo. Há necessidade de o
Legislativo armar-se de instrumentos novos e eficazes, para poder
contrapor-se ao Executivo, não em luta aberta mas em condições
de colaborar com êle e de impedir que êle avassalasse de tal maneira o campo legisferante, que terminasse por tomá-lo todo.
Todos sabemos que, dispondo o Executivo de recursos muito
mais amplos, de muito mais podêres, sua capacidade de apreender
a reali?ade nacional, no momento em que se faz necessário, e de
traduzi-la em ~on~eniente proposição legislativa, é muito maior do
que a nossa, principalmente em face da incapacidade do Legislativo
de se modernizar em face da carência de recursos e em face da
própria natureza do processo legislativo.
. A m~téria não deve, po~ isso, ser objeto de considerações teóri~as muito amplas. porque e d~ tal maneira complexa que o próprio Congresso Nacional, que nao é dos mais afoitas, por iniciativa
do ex-Presidente Bilac Pinto, iniciou um debate em tôrno da melhoria do processo de elaboração legislativa.
Isso se deve, sobretudo, à realidade dos países subdesenvolvidos.
Estamos ~um J?aís em que tudo está por fazer, em que as cifr~
surgem dia a dia, avolumam-se sem que tenhamos, aqui dentro do
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Legislativo - por deficiência de assessoramento - meios de aquilatar a gravidade das crises, de remediá-las e de enunciar os remédios necessários à sua debelação .
Desta maneira, o atual Ato Institucional, de certa maneira,
andou bem quando restringiu os prazos legislativos porque·, reconhecemos não era possível continuar-se naquele regime de prazos
indeterminados e infinitos, em que a forma do infinito é escrita
deitada - e o Deputado Britto Velho já se preparava para me
advertir de que o infinito é grafado sob a forma de um oito deitado
- em que os projetos, afinal, continuavam deitados na Câmara.
A verdade é que nem tanto ao mar e nem tanto à terra. A
experiência que temos da legislação brasileira, depois do Ato Institucional não é das mais felizes e se é preciso impor prazos ao Poder
Legislativo para que estude e vote as medidas, não é possível continuar a impor-lhe os prazos que lhe são impostos atualmente, porque o que vemos é que as leis principais saem do Congresso, sem
que tenham sido estudadas, analisadas e debatidas como era do
interêsse nacional.
Não basta fazer leis, Srs. Deputados e Srs. Senadores, todo
mundo sabe. É preciso fazer menos leis, mas melhores. O que nós
temos são leis demais. As leis estão aí, mas ninguém as executa.
É como dizia o excelso poeta:
Le legge son, ma chi pon mano ad esse nullo.
O Presidente da República não se conforma com as leis que
tem, quer outras; os particulares, também o diz o excelso poeta,
procuram fugir à lei:

Fatta la legge, trovato l'inganno.

,.

~
~~

A lei existe, mas, contra a lei, o engano. Não é prc~iso que
continuemos nesse regime. Ê preciso que tenhamos um regime de
processo legislativo em prazos definidos, mas prazos que permitam
ao Congresso Nacional estudar a lei e não fazer-se de mero ratificador da vontade do Executivo. O que tem havido, até aqui, é
apenas a ratificação de projetas do Poder Executivo, com algumas
pequenas emendas porque não temos condições de assessoria e de
tempo, ainda que não falte à Casa competência, para alterar a
~estrutura de projetes enviados. Como se pode cogitar de votar um
sistema financeiro nacional ' um mercado de capitais, se não, temos
.
material, não temos assessoria, não temos dados nem estat1st1cas?
Porque a estatística neste País só existe para o Senhor Ministro do
Planejamento, é de sua propriedade. Se não temos condições
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como poderemos examinar êsse problema que é de absoluta importância e de suma gravidade?
Desta maneira, apresentamos emenda aumentando os prazos
para elaboração legislativa, com o objetivo de que Senadores e
Deputados possam legislar com certa tranqüilidade. Para o eminente Sr. Sub-Relator Vasconcelos Tôrres os prazos são mais do
que suficientes. Então, as nossas emendas, naturalmente, foram
rejeitadas .
Entretanto, há outra parte dolorosa, no que se refere às Comissões Parlamentares de Inquérito. Senhor Presidente, tenho o
maior aprêço pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, participei de mais de uma delas, cheguei mais de uma vez a pronunciar
discurso, nesta Casa, a respeito da matéria, analisando o que há
no Brasil e outros países, e podemos dizer, hoje, que a nossa atuação em matéria de Comissão Parlamentar de Inquérito vai servir
de modêlo em outros países do mundo, inclusive naquele de que a
Comissão é originária.
Chegamos a tal aperfeiçoamento, a tais conclusões, vencendo
os obstáculos de nossa própria esperteza, que a nossa contribuição,
em matéria de Comissão Parlamentar de Inquérito, pode-se comparar à que demos, em matéria de habeas corpus.
Pois bem: a primeira coisa que o projeto' fêz foi tirar a obrigatoriedade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pelo projeto,
a minicarta do Sr. Carlos Medeiros Silva, a Câmara dos Deputados e o Senado, ao invés de instalarem Comissão de Inquérito,
para fato determinado, "poderão criar". Submete-se, portanto, a
criação a um pronunciamento do Plenário que não viria nunca.
Por um lapso, esquecemos de apresentar emenda suprimindo
o Parágrafo único, no qual se diz que desde que haja um certo
número de Comissões de Inquérito funcionando (seis), não ha. .
verá mais.
Por sorte, o mais atento, Deputado Nelson Carneiro, apresentou a emenda n. 0 130, se não me engano suprimindo o parágrafo
único. Mas foi rejeitada a emenda do Deputado Nelson Carneiro.
Teremos de destacá-la. Por que, Sr. Presidente? Acaso há mal em
que haja mais de seis Comissões de Inquérito? Figuremos a realidade nacional. Que vai acontecer, quando houver três, quatro ou
cinco Comissões de Inquérito instaladas e ocorra, neste país, alguma coisa de repente que necessite da intervenção do Poder
Legislativo, embora diminuído nas suas atribuições como está.
Não faltará nunca um projeto da liderança do Govêrno que com-
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plete o número de Comissões de Inquérito, para que não se instale
a sexta e se apure a falcatrua que se quer apurar. Imaginemos
que, ao tempo do Sr. João Goulart, quando houve o atentado
contra o Sr. Carlos Lacerda, ou quando houve a reforma agrária
com os acontecimentos de Governador Valadares, ou quando houve
a absurda invasão de Furnas, não houvesse seis Comissões de
Inquérito. Não teria faltado requerimento dos liderados do Líder
da Maioria da época, completando as seis Comissões, para que não
se investigasse o atentado, para que não se investigassem os abusos da reforma agrária em Governador Valadares, para que não
se fizesse a investigação de Furnas. (Soa a campainha.)
Sr. Presidente, obedeço a V. Exa.
Desta maneira, não é possível continue vigente o parágrafo
único, porque estaremos dando com uma mão e tirando com a
outra a própria garantia da existência das Comissões de Inquérito,
que são mecanismo essencial do regime que nesta hora existe no
Brasil.
Tive oportunidade de dizer que o Título I dêste projeto representa 70% da Constituição. A êle foram apresentadas mil e
cinqüenta e sete emendas, das mil e quinhentas e quatro emendas
apresentadas ao conjunto, portanto 70%. Das minhas cento e
vinte sete, a êle apresentei noventa e cinco emendas, portanto,
também 70%. Não era possível que em vinte minutos - que
V. Exa. com a sua generosidade, adotando a praxe ontem fixada
pelo nobre Senador Guida Mondin transformou em quarenta eu dissesse tudo sôbre a matéria como desejo.
Mas ao falar quando tratàrmos do Título II, poderei ainda
citar alguns aspectos principalmente um dêles - o tabu do equilíbrio orçamentário que a técnica obsoleta do Ministro do Planej amento e Ministro da Fazenda querem erigir em princípio. S. Exas.
entendem que o equilíbrio orçamentário deve ser conseguido a
qualquer custo, de tal maneira que não possa sair dêste Congresso
um orçamento desequilibrado; veremos que isto é que há de mais
obsoleto e não faz. justiça aos conhecimentos econômico-financeiros
dos Srs. Ministros da Fazenda e do Planejamento, porque o equilíbrio orçamentário é um tabu desfeito há muito tempo, sobretudo
quando John Maynard Keynes publicou a "Teoria Geral" .
Sôbre esta matéria falarei oportunamente. Obrigado a V. Ex3:.
Sr. Presidente. (Muito bem. Muito bem. Palmas.) 15
lG
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o SR. JOÃO MENEZES * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas,

_""''
J~í

~:.!.~1

voltando de árdua campanha eleitoral em nosso Estado, aqui
estamos para examinar o projeto de Consti~uição ora e:n debat~.
Não era possível que, neste momento t:ep1dante da v1da bras1. .
leira não deixássemos inscrito nos Anais do Congresso o nosso
pens~mento em tôrno de tão importante assunto.
A nós, é verdade, não agrada tratar desta,.. mtatéria. A nós
nos repugna mesmo discutir um assunto, como es e, em um am. .
biente por que não dizer - na~a propício para ex~ressar realmente os sentimentos, as necessidades e as apreensoes do povo
brasileiro .
Não queremos dizer que a Constituição de 1946 deveria ser
intocável, porque ela já foi retalhada, já foi transformada numa
colcha de retalhos, através de emendas, através de atos institucionais, através de tôdas as formas de alteração da nossa Lei
Básica, e porque uma constituição não pode ser estática, tem de
fazer parte da dinâmica dos acontecimentos, a fim de se adaptar
às condições econômicas, às condições sociais, às condições financeiras e de cultura da atualidade.
Não queremos dizer que não houve da parte do eminente
Presidente da República um esfôrço para apresentar a seu modo
a nova Constituição brasileira. Realmente, nesse curto espaço que
lhe resta do exercício do mando presidencial, empregou tôda sua
atividade no sentido de dar à Nação uma nova Constituição, talvez
baseado naqueles ensinamentos de Thomas Paine em sua obra
"Os Direitos do Homem", quando diz que govêrno sem constituição é um poder sem direito. De fato, parece que quis o Presidente da República dar. ao nôvo Presidente uma Constituição,
para que êsse poder fôsse resguardado pelo direito. Temos a impressão, no entanto, de que não foram ou não estão sendo seguidos
os mesmos princípios ditados por Thomas Paine, quando diz que
a Constituição não é um ato de govêrno e sim do povo que constitui o govêrno. t:ste projeto de Constituição que aí está representa
uma Constituição advinda do Govêrno. O povo não está participando da sua elaboração. Ela não representa o espírito popular.
Elaborou-se uma Constituição do Govêrno para o povo, ao invés
de se arrombarem as portas da liberdade para fazer com que o
povo opinasse e dissesse realmente aquilo que sente e deseja
através dos seus representantes.
Esta a nossa impressão. A Constituição representa mais um
at? de Govêrno do que a expressão de seu povo. Daí a nossa
tristeza ao vermos, através das notícias dos jornais, a maneira
pela qual, neste Congresso, se discute o assunto se de um lado,
são .às centenas as emendas apresentadas com ~s mais diversos
sen~1dos, de outro lado, usando a expressão popular, elas nada
mais representam do que chá de flor de laranja.
* Não

foi revisto pelo orador.
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Na verdade, essas emendas nem de leve afetam a estrutura
básica do Projeto de Constituição que se discute. Perdem-se em
detalhes de menor importância, sem modificar aquilo que realmente reflete, aquilo que realmente quer dizer o Projeto de Constituição ora em debate.
Na parte da intervenção do Estado no Município, por exemplo,
no próprio equilíbrio dos demais textos constitucionais. as emendas apresentadas nada trazem de nôvo - nenhum subsídio nôvo
é acrescido - representam apenas o desejo de emendar, modificando filigranas aqui e acolá e deixando que fique intato o projeto
mandado a esta Casa.
Mas êsse direito de emendar essa fórmula por que está sendo
emendado o Projeto de Constituição, nada mais é do que um
resultado das circunstâncias em que vivemos.
O eminente Relator-Geral do projeto da Constituição - e
isso é fato público e notório - que se empenha num trabalho
árduo, num trabalho que lhe tem tomado vários dias e noites
encontra-se sempre num dilema: tôda a vez que lhe é apresentada
para exame emenda que pode ralar ou friccionar um pouco o
eixo da estrutura do projeto constitucional, êle corre ou para o
Palácio do Planalto ou para o Palácio das Laranjeiras e vai
consultar o Presidente da República sôbre se dá seu assentimento
à emenda ou não. Infelizmente, é êste o quadro em que está
sendo discutido o texto constitucional. Não há liberdade, porque,
ao invés de se discutir realmente nesta Casa do Congresso êsse
projeto de lei a fim de obter a média da opinião dos Senhores
Deputados, para que êle represente a expressão do povo brasileiro,
tôdas essas emendas, tôdas essas tentativas de modificação, são
sujeitas a um exame prévio do eminente Presidente da República,
que dará seu assentimento para essa emenda ter curso ou não.
Esta é a realidade crua e exata, do quadro que aí está. Não estamos exagerando. Não queremos com isso dizer que há também
.exagêro do Sr. Presidente da República. O que há de sua parte
é que êle, na realidade, conseguiu impor-se como poder e fêz com
que essas medidas, atos e leis fundamentais representem, na realidade, seu desejo, seu pensamento, sua filosofia, e só possam
ter trânsito ' como emenda, como reforma, como subsídio . aos
projetas enviados, aquelas idéias que recebam o placet, o apoio, a
chancela do Presidente da República.
Isto não é crítica Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a quem
çuer que seja. É apen'as um retrato do quadro e~ que se reali~a
a _discussão do projeto constituciona!. O
~residente .da R~pu
bhca, através dêstes anos de Governo, Impos uma filosofia e
transformou o poder constitucional naquilo que podemos chamar,
como Bertrand Russel no seu livro "A Nova Análise Social", "o
poder nu", isto é, o poder despido de tôdas as conseqüências. Relendo um trecho dessa obra encontramos:
"É verdade que, se a revolução é bem sucedida, o sistema que
ela estabelece se torna, logo, tradicional. É também verdade que

s:.
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a luta revolucionária se fôr severa e prolongada, degenera com
freqüência numa lut~ pelo poder nu. E que ,é ~ p~der nu? ~ o
poder do carneiro sôbre o rebanho, de un; exerc1t~ 1nv~sor sobre
uma nação vencida. O poder do Estado sobre os c1dadaos, nasce,.
é tradicional, mas o seu poder sôbre os rebeldes . é o poder nu."
Isto é o que nos explica Bertrand Russel, em sua obra. Isto
também verificamos na atualidade. O Poder E:&ecutivo, através
do Presidente da República, derrubou completamente o nosso poder
tradicional e hoje tem condições de orientar e dirigir a feitura
e a argamassa da·s leis. E o Estado, através dêsse projeto básico
da estrutura brasileira procura demonstrar que a lei deve ser
feita de acôrdo com a chamada "filosofia revolucionária'', que
prefiro chamar de "filosofia presidencial", porque representa na
realidade a estrutura e a filosofia do seu Govêrno.
Verificamos um fato que nos parece da maior gravidade.
Chegamos a. examinar no projeto o art. 170 das Disposições Gerais
e Transitórias, que não deve ter ficado despercebido dos Senhores.
Congressistas. O art. 170 diz o se~uinte:
"Ficam aprovados e excluídos da apreciação judicial
os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução
d~ 31 de março de 64, assim como ... "
-

e seguem-se os diversos itens.
O que quer o eminente Presidente\ da República, com seu
fascínio, com seu poder e sua fôrça, é que o Congresso Nacional,.
através de sua representação, declare-se satisfeito com tôdas as
medidas tomadas em todo o período do seu govêrno. :mste é o·
exemplo frisante do que pode representar o poder nu, do que
pode representar o poder daquele que fascinou as fôrças que
deveriam fazer as leis, que fascinou os homens da política, quando
chega a enviar ao Congresso esta disposição em que não pede
somente que sejam excluídos da apreciação judicial os atos do seu
Govêrno, mas também que êste Congresso dê sua chancela a tôdas
as medidas tomadas .
Merece, realmente, parabéns o eminente Sr. Presidente da
República ao mandar para cá uma lei como essa e ter quase
certeza da aprovação dêsse dispositivo. Amanhã êle poderá dizer
que todos os seus atos, têdas as medidas de ordem social, de ordem
política, de ordem econômica, de ordem financeira que foram tomadas tiveram a chancela e a aprovação do Congresso Nacional.
O nosso eminente companheiro, Deputado Monsenhor Arruda
Câmara, nosso pretendente ,à Presidência da Câmara dos Deputados, em seu discurso publicado no dia 19 do dezembro, declarava que êsse projeto enviado para o Congresso era bom, chegava
a ser uma lei branda, uma lei amena, que viria atender a todo
espírito brasileiro, porque não tinha trazido no seu bôjo as cruel-
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dades, as maldades e tudo aquilo de ruim que trazem as revoluções pelo mundo a fora. Quando se vê um homem como êsse,
encanecido na luta, confessar que a lei apresentada é boa, é
branda, que representa os anseios e as aspirações nacionais, que
é isso, apenas como detalhe? Isso significa tão-somente a fôrça
que hoje ganhou o Poder Executivo, a fôrça que hoje ganhou o
eminente Presidente da República, fazendo valer seus princípios,
suas idéias e a defesa da filosofia do seu govêrno, que êle chama
também de filosofia revolucionária.
Pois bem, Srs. Congressistas gostaríamos de passar em exame
a filosofia dos têrmos do projeto constitucional que aí está. Mas
não podemos deixar de analisar a sua parte econômica. Representante da Região Amazônica, temos a certeza de que nós, como
outros representantes do Nordeste e de outras zonas subdesenvolvidas, não poderemos aceitar seja coisa acabada, letra morta,
uma determinação legal que vem vigendo há 20 anos como dispositivo constitucional, de apoio às regiões subdesenvolvidas, através
de verbas fixas. Agora sob o pretexto de melhor forma constitucional, retira-se do bôjo da Constituição êsse dispositivo, deixando
as esperanças dessa zonas completamente no ar. E nós, que retornamos do nosso Estado, onde presenciamos o encontro dos investidores da Amazônia, no qual tomou parte o eminente Presidente da República, fazendo brilhante discurso, verificamos que
grande propaganda se fêz em tôrno da região, gastando o nosso
suor e o nosso dinheiro, através de revistas e jornais, mas que
nossas esperanças tendem a desaparecer. Para só citar a Amazônia, vemos tôda a nossa fôrça econômica ameaçada. Quanto à
produção de fibras, procura-se instalar no Sul do País uma indústria de sacaria com polietileno que vai matar completamente essa
indústria crescente na Amazônia.
No que concerne a outro setor básico da nossa economia, a
produção da goma elástica, com a nova política do Govêrno perdemos o monopólio da borracha, perdemos as condições que poderiam favorecer o plantio e a melhoria das nossas produções
industriais . Vamos receber a concorrência estrangeira e não podemos suportar, nem no diagrama nacional, nem no internacional,
essa concorrência .
. As madeiras, que seriam o maior suporte econômico da Região
Amazônica, talvez a nossa maior riqueza, hoje em face da nossa
política r~cebem a pressão exterior. As nossas indústrias madeireiras, em sua maioria, já foram adquiridas por grupos estrangeiros.
Esta a realidade da Amazônia. Então, não podemos, sem a
restrição devida, apoiar um projeto que retira aquela única válvula
âe escape que era dada pela ·união à região subdesenvolvida o artigo 199 da Constituição atual.
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Poderíamos examinar detalhadamente, vários capítulos do
projeto constitucional.
Podíamos verificar essa parte do estado de sítio. Podíamos
verificar, mesmo a parte do Poder Legislativo, para apreciar as
mudanças que aí estão. Mas, fiéis às premissas do nosso discurso,.
não queremos discutir. Não quisemos fazer emendas, porque só
poderiam ser aceitas aquelas que fôssem colocadas dentro da filosofia do Govêrno, do Poder Executivo, do Senhor Presidente da
República.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Congressistas aqui fica, nesta
sessão matutina do Congresso, marcada a nossa posição, com a.
esperança de que Deus nos guie, de que melhores dias surjan1
para a Nação e prevaleça, na realidade, o espírito patriótico que
venha contribuir para o bem-estar, para a felicidade e para o
progresso do povo brasileiro. (Muito bem. Muito bem. Palmas.) 1~
O SR. AMARAL NETO * - Sr . Presidente, Srs. Congressistas,.
nestes últimos dias que antecedem a votação das emendas à Constituição para aqui mandada pelo Sr. Presidente da República, é·
quase que impossível, já que o prazo é muito curto para discuti-las
tôdas, é quase que impossível situar os oradores dentro de determinados capítulos. Por exemplo, cada um dêstes capítulos revela.
para os Srs. Deputados um direito de intercalar e de fazer entrosar um no outro os seus comentários sôbre a Constituição.
Sr. Presidente, não tendo podido usar da palavra na sessão.
de ontem pelo número de oradores que dela fizeram uso, gostaria
de trazer ao Congresso Nacional um esclarecimento sôbre a.
Emenda n.o 58, de minha autoria, rejeitada em votação simbólica
na Comissão Constitucional.
Esta emenda diz o seguinte:
O item. II, art. 21, Capítulo V (Lê)
- Do Sistema Tributário - passa a ter a seguinte
redação:
Art. 21. Compete à União decretar impostos sôbre:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ......
II - exportação, para o estrangeiro, de produtos:
nacionais ou nacionalizados, exceto os industriais ou
manufaturados.
•

Não foi revisto pelo orador.
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(DON, 13-1-67, pág. 131)

-591-

Por ocasião da discussão na Comissão, gostaria de incluir neste
meu discurso o parecer ou voto verbal emitido pelo nobre Deputado Adolpho Oliveira, nos seguintes têrmos:
(Lê)

"Endosso a emenda de V. Exa. porque acho que é
dever patriótico proporcionar aos nossos produtos industriais uma condição competitiva, sobretudo nesse primeiro estágio do desenvolvimento industrial do Brasil. É
preciso que obtenha êsses favores para dar-lhes oportunidade em outros países."
O Sr. Senador Eurico Rezende, Vice-Líder do Govêrno e que
representa no Congresso o pensamento, ou parte do pensamento
governamental, dos autores da Constituição para aqui mandada,
portanto, declarou estar integralmente a favor da Emenda e fêz
um apêlo •à liderança dos pareceres para, a exemplo dos precedentes e sempre sob a inspiração do bem nacional, permitisse a
retificação dos pareceres .
Por outro lado, ao finalizar, o Senador Eurico Rezende disse
o seguinte:
''Sr. Presidente, pediria mesmo, no interêsse do País,
que os Srs. Relator e Sub-Relator reexaminassem a
questão, que se consultem os Economistas, que se procure uma opinião sequer favorável à incidência tributária
em matéria de exportação de produtos industriais ou manufaturados.
Acredito que nem as luzes do Sr. Sub-Relator, nem
a conduta pré-lúcida do Sr. Relator, trarão para o debate
a opinião idônea em obséquio da taxação da tributação
incidente sôbre produtos industriais e manufaturados."
Em seguida, o Deputado Djalma Marinho, outro dos mais
destacados congressistas governamentais nesta Casa, afirmou
taxativamente:
"Agora, quero declarar que há, na legislação revolucionária, uma proposição que considero talvez, dentro
do elenco das que nos foram remetidas, uma das mais
importantes: a Lei que regulamenta o comércio exterior.
Participei dos debates da elaboração desta lei e verifiquei
que todo o itinerário no sentido de propiciar a exportação
de produtos manufaturados e industrializados chegou a
tal ponto que aqui a tributação incidente da legislação
atual, no seu cômputo e percentual de custo de produção
quanto ao dispêndio de energia. No próprio Govêrno há
um sentido de facilitar a exportação de produtos manufaturados e industriais; como é curial, melhora a situação
financeira do país."

I
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Terminando, disse o Deputado Djalma Marinho que era inteiramente favorável à emenda, por ser ela de interêsse nacional.
O Senador Antônio Carlos,. Relator-Geral do projeto de Constituição, no voto verbal com que con~enou ou voltou a condenar
a emenda, disse textualmente o seguinte:
"A tese é a mais procedente possível, a de dar-se aos
produtos industrializados uma isenção de taxa na sua
exportação.''
E, depois de elogiar a emenda, frisou, no entanto, que
"essa taxação de produtos exportados visava constituir
um fundo que permitisse ao Brasil financiar 9 produto
gravoso, quer dizer, o produto que não tem condições de
preço competitivo no mercado externo, como, por exemplo, o açúcar . "
Ora, Srs. Congressistas, como considero esta emenda de cunho
nacionalista indiscutível e necessidade indispensável para país que
começa a industrializar-se e precisa ver sua manufatura no lugar
a que tem direito, no plano internacional, no interêsse geral do
País, vou selecionar aqui alguns argumentos e espero que o Relator-Geral, embora não estando presente no momento, tome dêle&
conhecimento para compreender o seguinte:
A lei do Comércio Exterior que criou o Conselho do Comércio
Exterior tem, no seu art. 5.o, a seguinte formulação:
"A execução da política de comércio exterior será
considerada, entre outros,. dentro dos principais e seguintes <:>bjetivos:
1.0 ) Criação de condições internas e externas capazes de conferir maior capacidade competitiva no
comércio exterior para os produtos manufaturados.
2. 0 ) A crescente diversificação da pauta de produtos
primários exportáveis, especialmente através de estímulos
apropriados à exportação de produtos industriais.
3. 0 ) A ampliação de mercados externos que, mediante incentivos à exportação de ~ossos produtos, permitam a criação de novos mercados.
4.0) A preservação do suprimento regular à economia nacional de matérias-primas, produtos intermediários
e bens de capital necessários ao desenvolvimento econômico do país."
Portanto, em tôda a enunciação dos objetivos do comercio
exterior brasileiro não há uma palavra em que não se encontre
o desejo de facilitar a exportação de produtos manufaturados.

I
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Mas, .como se isso não fôsse suficiente, a lei do comércio
exterior, em seu Art. 59, já dava direito ao exportador de se ressarcir, em relação aos produtos exportados, dos impostos pagos
sôbre óleos lubrificantes, sôbre combustíveis e sôbre energia
elétrica.
E adiante - e aqui vai também o engano da assessoria do
Relator, Antônio Carlos - no Art. 60, cria o fundo de financiamento à exportação, que se refere a origens de seis espécies. Em
nenhuma dessas origens se encontra o resultado da taxação do
produto exportado, porque a primeira diz respeito ao financiamento para incrementar as vendas externas diretamente ou
através de representantes; a segunda diz respeito à aquisição e
financiamento de excedentes de consumo doméstico a terceira
refere-se à complementação da remuneração em cruzeiros de produtos de exportação; a quarta estabelece uma adequada relação
de preços entre o produto exportado e o manufaturado; e a quinta
refere-se a assistência à produção agrícola de exportação.
Em nenhum momento - e quando me referi a seis, elas eram
apenas cinco - a criação do Fundo de Financiamento de Exportação teve origem nessa taxação de comércio exterior .
Mas, se não fôsse bastante, quero dizer ainda o seguinte: o
Programa de Ação Econômica do Govêrno, o célebre P AEG - e
aqui chamo a atenção dos homens que defendem a política econômica-financeira do Govêrno - declara, na página 131:
"Não são poucos os ônus fiscais que incidem sôbre a
exportação de produtos, reduzindo, pela elevação de custo,
seu poder competitivo no exterior, principalmente no que
diz respeito a produtos manufaturados."
Ora, mais do que isso - e, para constar dos Anais da Casa,
vou ler o parecer - o Ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de
Bulhões, em 1965, numa exposição de motivos sôbre alteração no
sistema tributário nacional e anteprojeto encaminhado ao Senhor
Presidente da República, afirma o seguinte:
"A medida" - quer dizer, o impôsto de exportação
-"haveria de ser considerada sem justificativa se, depois
de retirá-la dos Estados, passassem esta medida para a
Constituição como plausível, porque todos reconhecem a
inconveniência econômica dêsse tributo."
Pretende-se com a Emenda 58 ao artigo 21, item II - para
a qual peço a atenção de todos- permitir que o produto manufaturado brasileiro, o produto da mão-de-obra brasileira, o produto
do capital de giro brasileiro, o produto da indústria aqui montada
para o progresso nacional seja exportado para o exterior, pelo
menos, com a garantia de que, em nenhum momento, govêrno
algum, orientação alguma, filosofia nenhuma poderá fazer recair
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sôbre êle qualquer tipo de impôsto qu_e represente um castigo, ao
invés de estímulo, para sua exportaçao.
O Sr. Oscar Co.rrêa- Desculpe o nobre colega se o interrompo.
A argumentação de V. Exa. é inteiramente procedente e irrespondível. V. Exa. defende a economia nacional, no campo interno
e internacional.
O SR. AMARAL NETTO - Agradeço o aparte do nobre colega
Oscar Corrêa, que, apoiando as minhas palavras, forçosamente
está externando seu apoio à emenda.
O Sr. Oscar Cor.rêa - Exato.
O SR. AMARAL NETTO - Vindo de um homem como Oscar
Corrêa, parlamentar que tem um conhecimento de economia e de
finanças como poucos nesta Casa ou fora dela e que, para desgraça
nossa, deixa agora êste Congresso, êsse apoio, para mim e para
os Senhores Congressistas, deve representar algo de muito importante.
O Sr. Oscar Corrêa - Muito obrigado a V. Exa.
O SR. AMARAL NETTO - E acrescento, nobre Deputado, que~
inclusive - notem bem, para que no futuro ninguém se arrependa
de negar o voto à emenda - a medida visa a impedir que um
grupo industrial estrangeiro, poderoso, vendo ameaçada sua posição no mercado internacional por pequena indústria nascente
brasileira, possa, junto do Govêrno brasileiro, conseguir uma taxação que encareça de tal forma o concorrente nacional, que êle
seja impedido de exportar, em benefício do produto beneficiado
pelo truste ou grupo econômico poderoso.
Não me refiro a nada e me refiro a tudo . Quero deixar nos
Anais esta advertência e fazer ver aos Senhores Congressistas que
não se exportam impostos ou taxas. Quando se taxa ou se decreta
um impôsto sôbre um produto manufaturado no País, o que se
está fazendo é acarretar prejuízo d.ireto à economia nacional.
Porque, de duas uma; ou o impôsto é tão pequeno que não vale
nada, e nenhum benefício traz, a não ser a insegurança do produtor, ou é tão grande que acaba com a exportação e, com ela,
o impôsto que proporciona.
O impôsto de renda, o impôsto de consumo, o movimento de
capital no País, a mão-de-obra empregada, o número de operários
que vão trabalhar mais, a fim de produzir mais para a exportação,
isto é que vale, num País que se industrializa e que faz ou tenta
fazer sua independência econômica.
Por isso, Senhores Senadores e Senhores Deputados, quando
subi hoje a esta tribuna, para falar sôbre a Emenda 58, insistia
em que não é ela, de forma alguma, uma emenda política, no
sentido partidário, uma emenda de oposição. Não é emenda de
Govêrno, não é emenda do MDB, nem da ARENA. É uma emenda
do nacionalismo econômico do País, que objetiva proteger a indústria brasileira. E proteger, não com uma isenção pois não
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considero isenção proibir que se taxe a exportação; considero a
proibição de taxar a exportação como aquilo que hoje no mundo
inteiro pode ser chamado "política de agressividade" na conquista
dos mercados internacionais. Não é por outro motivo que, no
Japão, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha e na França,
nenhuma espécie de tributo pode incidir sôbre um produto exportado. Pelo contrário, é mais barato um automóvel francês comprado nos Estados Unidos do que um automóvel francês comprado na França; são mais baratas, em certos casos, mercadorias
de todos os tipos, comprados fora do País de origem, do que dentro
do próprio país. Objetiva-se, com isso, ganhar direta e indiretamente com a exportação. Na Comissão algumas vozes se insurgiram; não tôdas, porque pude contar com homens do Govêrno
pertencentes à Comissão, que me deram a honra do seu voto,
como o Senador Eurico Rezende, o Deputado Djalma Marinho, o
Deputado Accioly Filho, e por aí afora, os quais, naquela ocasião,
garantiram seu apoio à emenda, porque nela encontraram o sentido nacionalista, progressista, brasileiro, que ela tem, e nunca o
sentido político-partidário que pudesse ter.
O Sr. Dias Menezes -Nobre Deputado Amaral Netto, vejo na
emenda de V. Exa. uma autêntica e legítima emenda de partido
de oposição, lastreada em uma nova concepção que deve empolgar
nosso grupo político, no sentido de que êle atue com propósitos
muito mais administrativos do que políticos. O partido que agora
vamos organizar tem de estruturar-se para merecer do povo brasileiro a confiança de que será um dia um partido digno de ser
govêrno.
Apresentando emendas dessa natureza, da mais alta importância para a administração pública nacional, V. Exa. está contribuindo de maneira verdadeiramente válida para que êsse
partido, desde seu nascedouro, possa concorrer de maneira decisiva
para a solução de um grande problema nacional. V. Exa. também
está certíssimo quando assegura à Casa que apenas através
dessa isenção que propõe, estaremos realmente em condições de
enfrentar o grande grupo monopolista norte-americano, que não
é outro senão o da General Foods, que domina no mundo inteiro
o campo de produtos industrializados e impede que os países subdesenvolvidos - e nesse caso temos o Brasil - possam competir
no exterior com essa máquina que esmaga a economia dos
. demais povos.
O SR. AMARAL NETTO - Deputado Dias Menezes, o que se
procura não é dar vantagem aos brasileiros mas colocá-los em
condições de igualdade com o estrangeiro. Os outros países não
permitem a cobrança dessa taxa, dêsse impôst~ ou qu~ nome tei?-ha,
porque já é considerado antieconômico, ant1produt1vo e antinacional. Agradecendo o aparte de V. Exa., ouço agora o Deputado
Pedro Vidigal.
O Sr. Pedro Vidigal- Deputado Amaral Netto, congrat~lo-me
com V. Exa. pela apresentação da emenda e, de modo particular,
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dou-lhe parabéns pelo ardor que está pondo na defesa dessa proposição. E aqui falo na dupla condição: de brasileiro que vê na
sua emenda êsse alto sentido patriótico, do mais puro e são nacionalismo, e, também em particular, de mineiro, porque a sua
emenda diz respeito à economia do meu Estado natal.
O SR. AMARAL NETTO - A USlMINAS.
O Sr. Pedro Vidigal - A USIMINAS que V. Exa. cita, é um
exemplo. Exporta aço para o exterior, gusa para o Japão. Há outra
indústria - não sei se dela V. Exa. tem notícia - que se dedica
à produção de tubos centrifugados, a GORCEIX. Essa fábrica de
tubos centrifugados, na realidade, tem dois grandes fregueses:
um no Brasil, São Paulo, outro no exterior, a Argentina. Se se
onera o produto industrializado com nova taxa, com nôvo impôsto
segue-se daí que o Brasil fica afastado do mercado competitivo
com a indústria estrangeira. O que se quer, no meu modo de
entender, é justamente asfixiar a indústria nacional, em benefício
da competição estrangeira. Sr. Deputado, V. Exa. pode contar
com meu apoio. Lamento profundamente que, quando se conversa nestes têrmos nesta Casa, ainda haja quem diga que é preciso consultar o Senhor Roberto Campos e o Senhor Bulhões sôbre
se aceitam a emenda do Deputado; no caso, V. Exa.
O SR. AMARAL NETTO - Agradeço ao nobre Deputado pela
ARENA de Minas, Pedro Vidigal e guardo êsse aparte ao meu
discurso, com muita honra. Quero afirmar-lhes, nóbre Deputado
Vidigal e Senhores Congressistas, que esta emenda, repito, visa,
mais do que outra coisa qualquer, a garantir, ao capital investido
num produto de exportação, a certeza de que, de um momento
para outro, nenhum Govêrno nem política alguma vai criar um
tributo sôbre o produto a ser exportado. Nisto beneficia-se o capital~ tanto o nacional como o estrangeiro, aqui implantado. E o
que se objetiva beneficiar, principalmente, é o brasileiro, o operário, são as indústrias, porque, quando se exporta um produto
manufaturado - volto ~ dizer - está-se exportando trabalho
brasileiro, está-se exportando e transformando em dólar o suor
do trabalhador brasileiro.
Por isso, constitui um contra-senso, um retrocesso, um atraso
que uma Constituição, dita revolucionária, queira, manter uma
situação retrógrada, superada, que não tem mais lugar no mercado
de competição internacional do século presente.
Encerro êste capítulo. Acho que fiz ver o assunto, Senhores
Congressistas dentro de minhas possibilidades .
Ouço com prazer o aparte de V. Exa., nobre Senador Eurico
Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Mal chegado à Casa, só agora tomo
conhecimento de que V. Exa. defende a sua emenda.
O SR. AMARAL NETTO - Tão bem defendida por V. Exa.
na Comissão .

-597-

Aliás, fiz justiça, porque me inspirei
na própria lei que. instituiu ...
O SR. AMARAL NETTO - A CONCEX. Acabei de lê-la, antes
de V. Exa. chegar.
·O Sr. Eurico Rezende - Tive oportunidade de telefonar para
os frades maiores do Planejamento. O próprio Govêrno confessa,
naquela lei, naquele estatuto, que uma das áreas de recuperação
econômica dêste País está não apenas na exportação, mas na
agressividade da exportação. A emenda de V. Exa. evita o gravame tributário sôbre a exportação para o exterior de produtos
manufaturados e industriais. Como a observação e a estatística
revelam, pouquíssimos são os países que estabelecem o ônus tributário sôbre a exportação dêsse tipo de produtos. Defendi com ardor
a emenda de V. Exa. e quero informá-lo de que ela foi aprovada.
O SR. AMARAL NETTO - Não me diga!
O Sr. Eurico Rezende - V. Exa. teve um certo azar na Comissão e êle residiu na circunstância de não ter V. Exa. requerido
verificação de votação.
O Sr. Eurico Rezende -

O SR. AMARAL NETTO- Não houve tempo, Sr. Senador.
O Sr. Eurico Rezende -V. Exa. foi surpreendido pela velocidade dos trabalhos.
O SR. AMARAL NETTO - A enunciação foi feita da seguinte
maneira: "Os Srs. Congressistas que estão de acôrdo com o parecer
do Relator, queiram permanecer como se encontram. Rejeitada.
Passa-se ao Art. 22."
O Sr. Eurico Rezende - V. Exa. que já foi da eterna vigilância, devia ter vigiado a velocidade supersônica dos acontecimentos .
O SR. AMARAL NETTO - Não vale a pena entrar nesses
segunda parte do meu discurso, e isso é bom.
· O Sr. Eurico Rezende- Logo depois· que fiz a sustentação da
emenda de V. · Exa., que é de todo procedente, tive oportunidade
de realizar uma guerrilha, uma cabala cívica, e constatei que a
estatística era favorável a V. Exa. Mas a votação simbólica é a
regra geral. A votação nominal é exceção. V. Exa. não quis, ou não
pôde, ou ficou por demais emocionado ...
O SR. AMARAL NETO - Não vale a pena entrar nesses
detalhes.
O Sr. Eurico Rezende - Mas garanto a V. Exa. que a maioria
da Comissão perfilhou, em pensamento a emenda de V. Exa. A
decisão foi simbólica ~ assim não se apurou o que se poderia
chamar "a verdade eleitoral". A emenda de V. Exa. foi eleita, e
por maioria absoluta. Mas aplicou-se a V. Exa. mais uma vez
- como se outras tantas medidas não bastassem num Parlamento com prazos galopantes ...

\
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o SR. AMARAL NETTO- Que ótimo V. Exa. reconhecer isso!
o Sr. Eurico Rezende - ... ·o princípio de que a lei não
protege o dorminhoco.
O SR. AMARAL NETTO - Só que quando V. Exa. diz "dorminhoco", não deve estar falando comigo.
O Sr. Eurico Rezende - Creio que, neste particular V. Exa.
dormiu, não pedindo verificação de votação.
o SR. A,i.VIARAL NETTO- Quer que diga porque não pedi?
O Sr. Oscar Corrêa - Não conte.
O Sr. Eurico Rezende -Se quiser contar, pode contar.
O SR. AMARAL NETTO - Prefiro seguir o Conselho do Deputado Oscar Corrêa .
O Sr. Eurico Rezende - Quero aqui renovar meu apoio à
emenda de V. Exa. e fazer um apêlo ao Congresso Nacional. É
uma das emendas mais importantes, nesse ângulo, apresentada ao
projeto de Constituição. (Muito bem.) ·É uma emenda de caráter
nacionalista, de remarcado nacionalismo sadio, que não comporta
passionalismo. Não é inovação no Brasil; é regra geral nos países
de civilização econômica mais adiantada.
O SR. AMARAL NETTO- Agradeço a V. Exa.
O Sr. Rômulo Marinho- Dá V. Exa. licença para um aparte?
O SR. AMARAL NETTO - Pois não.
O Sr. Rômulo Marinho - Senhor Deputado Amaral Neto,
apesar dos inúmeros depoimentos de Deputados muito mais vividos
e esclarecidos desta Casa, nos problemas brasileiros ...
O SR. AMARAL NETTO - Não apoiado.
O Sr. Rômulo Marinho . . . quero trazer a minha solidariedade à emenda de V. Exa. pois, na ·qualidade de trabalhador
e antigo dirigente sindical, tenho-me interessado bastante pelos
problemas de natureza econômica e social de nosso País. Estou
definitivamente convencido de que os produtos manufaturados
brasileiros, tal como já ocorre, hoje em todos os países vinculados
ao Mercado Comum Europeu, devem ficar isentos de tributação.
Há menos de dois meses, participei de um seminário internacional, realizado no Chile, sôbre a Integração Econômico-Social
da América Latina. Lá, assisti a depoimentos dos mais válidos, de
granães economistas da América Latina, num exame da maneira
como reagiam os diversos grupos que compõem as sociedades, dos
diversos países da América Latina, quanto ao problema da Integração Econômico-Social da América Latina. Analisando-se o
comportamento de cada um dêsses grupos, ressaltou-se que os
políticos estavam um pouco indiferentes com relação à ALALC,
entidade fundamental para o desenvolvimento dos países latino-americanos. A meu ver, a emenda apresentada por V. Exa. é
das mais sadias e vai possibilitar um salutar desenvolvimento á
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economia e à indústria nacional, permitindo que nós, trabalhadores, elevemos o nosso padrão de vida. Não poderia deixar de
registrar, portanto, o meu apoio e o meu depoimento. Na qualidade de trabalhador há pouco tempo nesta Casa - e pouco tempo
aqui ficarei, já que estamos em final de mandato - congratulo-me com V. Exa. por essa magnífica emenda.
O SR. AMARAL NETTO- Quero agradecer a V. Exa., Deputado Rômulo Marinho, da ARENA do meu Estado, êsse apoio,
que tem inclusive, a autoridade de quem, como trabalhador, tem
participado dos debates em tôrno dos problemas econômicos e
sociais que interessam a todos nós.
O Sr. Janduhy Carneiro- Deputado Amaral Netto, antes de
V. Exa. encerrar a primeira parte do seu brilhante discurso, quero
congratular-me com V. Exa. pela defesa que faz da sua emenda,
que, segundo depoimento do Senador Eurico Rezende, está vitoriosa no consenso unânime da Comissão. Apenas, por isto ou por
aquilo, não foi consignada essa vitória em têrmos de registro .
Defende V. Exa. uma emenda do mais alto interêsse patriótico
e da maior significação para a economia nacional. E devo dizer
- e V. Exa., como todo o plenário, sabe disso- que muitos países
até subvencionam a exportação dos produtos industrializados,
a fim de melhor competirem no mercado internacional. A dispensa
de tributos, neste sentido, vale como aumento de arrecadação do
impôsto de renda, do impôsto de consumo e como valorização
do trabalho brasileiro. Congratulo-me com V. Exa. pela sua
emenda, que considero vitoriosa no plenário .
O SR. AMARAL NETTO- Muito obrigado, Deputado Janduhy
Carneiro. O depoimento de V. Exa., como o de todos aquêles que
o antecederam, tem, para mim, um enorme valor no debate constitucional, e, ao mesmo tempo, contribui, de certa forma, para
dar autoridade a um homem combatido, como eu sou, para a
segunda parte de meu discurso. Porque se costuma dizer nesta
Casa, caros amigos e diletos companheiros que o Deputado Amaral
Netto sempre sobe à tribuna para destruir. Não é essa a verdade.
Se eu precisasse de dar alguma prova disso, bastaria este ar-me
nos apartes que hoje tive a honra de receber.
O Sr. Dias Menezes - Nobre Deputado, em face dos pronunciamentos agora proferidos por altas autoridades do partido governista, é de esperar que os nobres Relatores ofereçam, de imediato, a garantia de que no plenário haverão de rever seu parecer,
no sentido de que a emenda já entre, desde logo, com parecer
favorável dos Relatores e o apoio unânime da Comissão. Devemos
apelar às lideranças do partido governista neste sentido: que a
emenda já venha para o plenário com parecer favorável dos Relatores, em face dos pronunciamentos dos líderes do próprio
. partido governista·.

-600-

O SR. AMARAL NETTO- O apêlo de V. Exa., nobre Deputado Dias Menezes, aí está, endossado por mim, naturalmente,
porque o sentido de meu. discurso não é out~o. Se o Senador
Eurico Rezende tomou aquela posição, se o Deputado Accioly
Filho, o Deputado Djalma Marinho e muitos outros, e agora
o Deputado Pedro Vidigal, tomaram aqui esta posição, é justo
que eu espere compreenda o plenário do Congresso não ser esta
uma emenda minha, nem do MDB, mas uma emenda do País,
uma emenda nacional, uma emenda brasileira, acima de tudo, ·que
deve figurar numa Constituição que se diz revolucionária.
O S.r. Rómulo Marinho - Apenas uma retificação, nobre
Deputado, V. Exa. afirmou que eu estava filiado à ARENA. Não
é verdade, estou sem partido.
·

: :.;'.r,
1~.1

. "i't
~~,

...:....,_....•

O SR. AMARAL NETTO - Devo dizer a V. Exa. - e permita-me usar seu aparte para passar à outra parte de meu discurso
-que, quando V. Exa. diz que não está filiado à ARENA, nem a
partido algum, V. Exa. não se acha muito longe de estar como
todos nós. Aqui alguém está no MDB ou na ARENA por estar
no MDB ou na ARENA. Todo mundo foi chamado a muque e a
fôrça. E aí quando se fala "a muque e a fôrça", entramos num
terreno da Constituição, dentro dos Direitos e Garantias Individuais, que é o título de hoje, sôbre o qual, como membro da
Comissão que estuda o projeto de lei de imprensa, pediria ao Presidente me permitisse, diante da urgência dêste pronunciamento,
dizer ao Congresso algumas palavras que j~ tive oportunidade de
dizer na Convenção do MDB. Os Diretores de jornal vão encontrar-se dentro de alguns momentos, rio Senado, conosco, com os
membros da Comissão da Lei de Imprensa. Pretendo dizer aos
Diretores de jornal aquilo que já disse n~ Convenção do MDB: a
imprensa, hoje, tôda ela, parece ter esquecido, em parte, a gravidade do projeto de lei constitucional para entregar-se inteiramente
ao debate da Lei de Imprensa, depende da qualidade que a Constituição apresentar.
Permitam-me ler, hoje, no plenário, palavras de um mestre em
questões de liberdade, palavras de um homem a quem, que possam
pensar quando leio o que êle disse, não pretendo nunca, ao contrário do diminuir, porque·; lendo as palavras· que êle pronunciou,
rendo-lhe, e ao seu passado, o tributo de meu respeito e de minha
admiração. Quando vou buscá-lo, é porque considero que suas palavras são perenes, que suas palavras se constituíram em um
manual de moral e cívica para o País. E, quando venho trazê-lo
à tribuna, em nenhum momento o faço para criticá-lo. Pelo contrário, trago-o para confirmá-lo, para lembrá-lo. Trago-o para
que todos nós, no momento de discutir uma Constituição e uma
lei de imprensa do tipo dos projetas que aí estão, tenhamos
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em mente aquilo que o mestre, posso dizer o grande, o grandioso
mestre, no passado, nos ensinou.
Por isto, Srs. Deputados e Srs. Senadores, ·leio as palavras,
pronunciadas na tribuna desta Casa, nesta tribuna, quando a
liberdade de imprensa foi ferida na pessoa de um jornalista, em
30 de julho de 1963 - havia sido prêso o jornalista Hélio Fernandes - pelo mestre que respeito, que admiro. E não me cabe
culpa, se suas palavras de ontem, lidas por mim hoje, puderem
magoá-lo por que quem o estaria magoando não seria eu e, sim,
êle mesmo. Se essas palavras forem consideradas contrárias a
êle, que culpa tenho eu, se são incertas nos Anais do Congresso,
para que possam ser repetidas por tôda a vida, porque êste deve
ser o objetivo dos Anais? Suas palavras - ditas não faz muito
tempo, em 30 de julho de 1963 - são do seguinte teor:
"Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinto que antes de
iniciar o discurso que havia planejado, tenho o dever de
lançar desta tribuna protesto contra a espantosa violação da liberdade de manifestação do pensamento."
E, neste plenário- quem o grava é o Diário do Congresso tôda a UDN gritou: "Muito bem." (Riso.) E prosseguiu:
"E mais imperioso é êste dever quando, lamentàvelmente, verifico que um dos oradores, a quem tive a honra
de conceder a oportunidade de falar antes de mim, veio,
sem apreciação mais profunda dos fatos, solidarizar-se
com os opressores da imprensa."
Aparte do Deputado Britto Velho: "E muito significativo."
Aparte do Deputado Osvaldo Zanello: ''Querem destruir a democracia."
E prosseguiu o mestre .
. E, como é natural, Sr. Presidente, quando digo "mestre",
d~go-o mesmo com todo o respeito, porque continuo discípulo
d1~so que êle diz aqui, discípulo que não se afastou disso por um
minuto que fôsse. E duvido que alguém dêste plenário possa me
acusar de ter-me afastado disso que aqui está, nos quatro anos
em que aqui estou.
Disse êle:
"Natural, Sr. Presidente, é que quando se trata de
discutir o exercício da liberdade de imprensa, fique do
lado dos opressores os que têm vocação para a escravidão."
E a UDN repetiu, novamente: "Muito bem."
"Quanto a nós, que aprendemos desde cedo a ver
na manifestação do pensamento por intermédio da imprensa uma das franquias dos povos livres, antes de
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qualquer consideração sôbre o mérito do assunto, havemos de solidarizar-nos, de qualquer modo, com os opressores."
E continua o "mestre", em julho de 1963, que continua a
ser o meu "mestre", nos Anais do Diário do Congresso.
"Esta Nação se orgulha de haver contado sempre
com extremados defensores das liberdades públicas e o
que em defesa dessa liberdade já foi dito no passado tem
ainda atualidade no presente."
Será, Sr. Presidente, .que o presente de 1966, para o passado
de 1963, não é igual ao presente de 1963 para o passado de 1962?
Em seguida, continua o orador:
"Invoco agora - "ouçam bem, Srs. Congressistas."
Invoco agora, notadamente para aquêles que se orgulham
de se dizer baianos ... "
Vou repetir:
"Invoco agora, notadamente para aquêles que se orgulham
de dizer-se baianos ... "
Porque fôra um baiano que aparteara o mestre, defendendo
a prisão de um jornalista. Vejam que cousa coincidente e curiosa,
quando se trata de baianos nesta Casa. (Riso.) Baianos, vejam
bem:
"Invoco agora, notadamente para aquêles que se or..
gulham de dizer-se coestaduanos de quem foi entre nós
o maior lume tutelar das liberdades públicas, as palavras
do ·imortal Ruy Barbosa:
"
E lá vem Ruy, outra vez:
"Não se suprime a liberdade de imprensa, senão para
ocultar a ausência das demais ... "
Notem: Ruy disse e escreveu, e o mestre apadrinhou. Portanto
essas palavras êle as aplaudia, aprovava e endossava.
Repito Ruy, ainda, não o mestre:
"Não se suprime a liberdade de imprensa, senão para
ocultar a ausência das demais e estabelecer, em tôrno
dos governos ruins, o crepúsculo favorável à comunidade
dos tiranos."
O mestre lia desta tribuna, Ruy. E Ruy dizia:
"Não se suprime a liberdade de imprensa, senão para
ocultar a ausência das demais e estabelecer, em tôrno dos
governos ruins, o crepúsculo favorável à comodidade dos
tiranos."
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E continuava o mestre:
"Louvo mais aquêles que na hora da aflição ficam com
o aflito do que aquêles que na hora da aflição ficam com
os que afligem."
E a UDN gritou: "Muito bem!" (Riso.)
O Sr. Oscar Co.rrêa. - Está escrito UDN?
O SR. AMARAL NETTO - Nobre Deputado Oscar Corrêa,
V. Exa. sabe que eu fui da UDN. V. Exa. foi ...
O Sr. Oscar Corrêa- Eu sou.
O SR. AMARAL NETTO
. . . Celso Passos foi, Wilson
Martins ...
O Sr. Croacy de Oliveira
A UDN não existe mais.
O SR. AMARAL NETTO·- ... Simão da Cunha - meu Deus!
Flôres Soares foi. Quando digo "UDN aplaudiu" é porque a
UDN era quem aplaudia a defesa da liberdade.
O Sr. Oscar Corrêa - Muito obrigado a V. Exa.
O SR. AMARAL NETTO- Sr. Presidente ,estou terminando.
E que esta luz tão discreta, posta aqui para nos chamar a atenção
sôbre o tempo, em boa hora, seja ainda um pouco de luz que nos
reste, depois de votarmos esta Constituição e esta Lei de Imprensa.
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o mestre continuava:
"Louvo mais aquêles que na hora da aflição ficam
com o aflito do que aquêles que na hora da aflição ficam
com os que afligem. Sobretudo assinalo que não é possível se faça essa distinção singela entre liberdades da
manifestação do pensamento pela imprensa e abusos
destas liberdades ... "
Notem bem a beleza, a verdade do contexto de tudo isso.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AMARAL NETTO - Senador Eurico Rezende, por favor
não aparteie o Sr. Pedro Aleixo, por enquanto. Deixe que eu
termine.
O S.r. Eurico Rezende - Aparteio V. Exa.
O SR. AMARAL NETTO - Só que quem está falando é o
Senhor Pedro Aleixo, Presidente da Comissão Constitucional e'
Vice-Presidente da República.
O Sr. Eurico Rezende - Mas meu aparte incidirá sôbre as
palavras de V. Exa.
O SR. AMARAL NETTO - Quando eu terminar a leitura e
volta r a falar ...
O Sr. Eurico Rezende - Vai V. Exa. permtir-me o aparte?
O SR. AMARAL NETTO - ... darei o aparte a V. Exa.
Falta pouco .

-604-

O SR. PRESIDENTE (Senador Guido Mondim) - A Presidência solicita ao seu grande colaborador, Senador Eurico Rezende, que não peça o aparte ~o orador, que está ter~inando 1
ou, como s. Exa. diria: que esta nos estertores do seu discurso.
o Sr. Eurico Rezende - Sei que o vagalume da Presidência
já está agredindo o orador, mas V. Exa. , sempre liberal, vai
conceder-me a oportunidade para o aparte. V. Exa. Sr. Deputado,
cita o eminente Deputado Pedro Aleixo ...
O SR. AMARAL NETTO - Com todo o respeito.
O Sr. Eurico Rezende - Exato. E parece-me querer conectar
essas palavras, em têrmos de adivinhação, com o projeto de lei
de imprensa. Mas V. Exa. não conhece, nem ninguém conhece
até aqui, o pensamento do Sr. Deputado Pedro Aleixo. Todavia,
conhecemos dêle vários outros pensamentos. O Govêrno remeteu
para êste Congresso um projeto de Constituição, e saiba V. Exa.,
e a história o saberá melhor, que graças ao trabalho de Pedro
Aleixo, de Daniel Krieger e de outros líderes do Congresso, muitas
das reivindicações da honrada Oposição, nesta e na outra Casa,
estão sendo atendidas. V. Exa. não ignora que é muito diferente
o projeto do Govêrno nos têrmos vestibulares dêste agora, quando
já nos encontramos a meio caminho do desate final da proposição. V. Exa. deve aguardar para verificar se o fato gravado nos
Anais da Casa, e de responsabilidade do Sr . Pedro Aleixo se
confirma ou não, na apreciação e decisão sôbre êsse projeto.
V. Exa. não ignora que o nobre Deputado Pedro Aleixo vem-se
mantendo fiel aos interêsses da democracia, com uma larga fôlha
de serviços prestados ao Brasil. Estou absolutamente certo de que
o pessimismo adivinhatório de V. Exa. irá em breve cair aos
cacos pelo chão dêste Plenário.
O SR. AMARAL NETTO - Agradeço o aparte de V. Exa.,
que o deu de certo ao Deputado Pedro Aleixo, porque não pode
ter sido a mim. Quando V. Exa. me aparteou, eu estava lendo
as palavras c.to Deputado Pedro Aleixo. Repito o mestre como
exemplo. Não estou fazendo ironia, quando digo isso. Muito do
que Pedro Aleixo disse, muito de que escreveu,· muito do que ensinou, muito do porque êle batalhou, tudo isto, reunido, se constitui numa · pedra angular do edifício democrático do País. É
indiscutível. S~ estou com muita pena, não por êle, mas por nós,
pelo País, de que todo êsse trabalho iniciado, todo êsse alicerce,
todo êsse p~ssado, tôda essa luta, todo o sacrifício, todo o empenho,
todo o esforço tenham redundado nisto: ao ler um trecho de
discurso do Deputado Pedro Aleixo, é preciso que um homem do
govêrno que um companheiro seu, como V. Exa., venha ao microfone para explicar, quando Pedro Aleixo não deveria precisar
de explicação; êle deveria ser aquilo que é. Quando V. Exa.
explica e pede que se espere, é que V. Exa. mesmo, com tôda
a lealdade com que defende o autor das palavras que li, sabe
muito bem que não há como defendê-lo neste momento. E quero
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terminar as suas palavras, para que V. Exa. tenha a certeza de
que não é um dom adivinhatório. Comparo essas palavras com as
de hoje, Senador Eurico Rezende.
·
O SR. PRESIDENTE (Senador Guida Mondin) -Advirto o
nobre Deputado de que seu tempo está esgotado.
O SR. AMARAL NETO - Vou terminar a leitura, Senhor
Presidente. Dizia o Sr. Pedro Aleixo:
"Sobretudo assinalo que já não é possível se faça essa
distinção singela entre liberdade da manifestação do
pensamento pela imprensa e abusos destas liberdades
sem o conhecimento prévio e exato dos próprios fatos
na expressão que êles devam ter em provas cuja apreciação cabe preclpuamente aos tribunais de Justiça. Liminarmente, quando vejo alguém oprimido, minha inclinaçãQ é em favor dêle, e não considero que neste País
se deva instituir censura para evitar abusos na manifestação do pensamento, porque entendo antes, discípulo
que me orgulho de ser de Ruy Barbosa, que a mais moderada lei de censura importará ou em fechar a porta a
todos os jornais, ou em fazer de todos êles mera serventia
do Govêrno."
E agora, Senador Eurico Rezende? E, em seguida:
"Quando a verdade está sendo conspurcada pelos
jornais, é por intermédio da própria manifestação da
liberdade de pensamento que a verdade acaba sendo restabelecida.''
Ora, Srs. Congressistas, se alguém pode ter visto em qualquer
palavra minha o intuito de ferir o nobre Líder Pedro Aleixo, deve
tê-la inventado dentro da própria cabeça. Não houve uma palavra
de minha parte. Consta do Diário do Congresso, como interrupção,
algumas vêzes do discurso do Sr. Pedro Aleixo em grifo e entre
parênteses - muito bem, o orador é ap~laudido, palmas. - Garanto
a V. Exa. que, entre essas palmas, estavam as minhas e o muito
bem era meu. O aplauso era de Oscar Corrêa, era do Padre Godinho, era de Wilson Martins, era de Celso Passos, era de Simão da
Cunha, era de Jorge Cury, e de Flôres Soares. Peço perdão se
esqueço alguns nomes. Padre Godinho, Wilson Martins, Simão da
Cunha, Jorge IC'ury, Flôres Soares, Celso Passos continuam aplaudindo essas palavras comigo. Pergunto: continuarão todos os que
aplaudiram essas palavras a aplaudi-las hoje? .Continuarão os
que pronunciavam essas palavras a pronunciá-las hoje?
O Sr. Eurico Rezende - Continuam, Excelência.
O SR. AMARAL NETTO - Então, 'que às pronunciam e que,
depois de pronunciadas, as aplaudam, porque é o que o País
inteiro está esperando. Estamos aguardando justamente que se

.....
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confirme a sua palavra, que é a de um homem de bem. Senhor
Eurico Rezende, V. Exa. falou em dom adivinhatório sôbre a posição do Senhor Pedro Aleixo, em relação à Lei de Imprensa. Eu
diria que a posição de S. Exa., com o respeito que lhe devo e lhe
tributo, é sumamente crítica, grave e terrível para um homem
que defendeu posições, como esta, da tribuna. E sabe V. Exa.,
como sabe o Congresso inteiro; o que se vai ferir agora como disse
o próprio Deputado Pedro Aleixo, não é apenas a imprensa, a
mesma imprensa que nos tem culpado de tantos crimes, quando
ela conosco tem sido também, responsável por tantos crimes; a
mesma imprensa - e aqui não estou para bajulá-la, mas para
dizer a verdade - que não disse tudo o que deveria ter dito,
quando êste Congresso resistia sôzinho, e que hoje depende um
pouco dêste Congresso que resistiu sem o apoio dela; a mesma
imprensa que poderia ser, que poderia ter sido, que poderá vir
a ser a maior inimiga pessoal dêste Deputado,. mas imprensa que
eu defenderei, do maior ao menor dos seus órgãos, porque prefiro
tê-la como inimiga minha a não tê-la no País. E digo esta verdade,.
porque quero lembrar aos diretores de jornais, com quem vamos
encontrar-nos daqui a pouco, que, quando o Govêrno do Sr. Castello Branco cancelou as passagens áreas dos Deputados e Senadores não houve um só jornal, não houve uma crônica sequer que
deixasse de abordar o assunto com alegria e prazer, dizendo ao
povo: "Agora, está certo, Deputados vão ter de pagar passagem",
Não houve um jornal que dissesse que, nos Estados Unidos, os
Deputados e os Senadores nada pagam para ir à sua Capital.
Não houve nenhum que dissesse que, na Itália, na França, na
Inglaterra, Deputado tem passe livre em todos. os meios de transporte. Não houve nenhum jornal que dissesse como exercemos o
mandato aqui. Pelo contrário, só apresentaram demérito, com
relação a nós .
Só nos têm apresentado mal diante da opinião pública. Mas
até para defender· o direito de apresentar-nos mal a imprensa, até
para defender o direito de nos julgar ela mal, até para defender
o direito de agredir-nos, estaremos na estacada para defender a
imprensa, porque preferimos ver os erros. dela ao seu silêncio.
O Sr. Pedro Vidigal- V. Exa. deve lembrar, também, que
diàriamente certo líder da imprensa nacional pregava o fechamento desta Casa, achincalhava esta e a outra Casa do Congresso .
O SR. AMARAL NETTO- Por isso, Sr. Presidente, vou para
esta Comissão, agora . que terminamos, os Deputados do MDB,
de fazer ao Projeto de Lei de Imprensa cêrca de 40 emendas, quase
tôdas supressivas, vou para essa Comissão, cujo prazo para recebimento de emendas se encerra amanhã, e vou imbuído, certo e
convicto de que devo lá defender uma imprensa livre e responsável: com liberdade e com responsabilidade. Isto porque não conheço
jornalista algum digno dêste nome que não queira a liberdade,
mas que não exija nem aceite a responsabilidade. Vou defender o
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direito da imprensa, de manter a sua liberdade. Mas, repito, era
preciso que a imprensa, que os diretores de jornais compreendessem
que êste Poder desarmado, que êste Poder espezinhado, que êste
Poder humilhado, que êste Poder que tem sido atingido por tôdas
as formas sem ter como defender-se, está na razão direta da própria imprensa livre. E eu terminaria por dizer aos colegas que têm
queixas contra os jornais- como eu as tenho e todos terão, como
os jornais têm queixa de nós- aquilo que quero transmitir, também, aos diretores de jornais: não se esqueçam, Srs. Congressistas,
não se esqueçam, Srs. jornalistas, de que para um Congresso forte
só uma imprensa livre, como para uma imprensa livre só um Congresso forte. Quando um acaba com o outro, quando um não respeita o outro, quando um dêles procura liquidar o outro, caem os
dois, e desaba a liberdade no País. (Muito bem; muito bem. Palmas·
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 1 7
·
O SR. OSCAR CORRÊA * - Senhor Presidente, prometo
a V. Exa. que me aterei, se não ao tempo, pelo menos ao tema.
Garanto a V. Exa. que, enquanto ocupar esta tribuna - e não
digo que a ocuparei apenas por vinte minutos, porque continuo
confiando na generosidade de V . Exa . - estarei, pelo menos
quanto ao tema, fiel ao Regimento e ao a pêlo de V. Exa.
Sr. Presidente, iniciei hoje pela manhã a análise do Projeto
de Constituição e do parecer apresentado pela douta Comissão a
êsse Projeto. Encerrarei as minhas considerações referindo-me ligeiramente àquilo a que chamei, seguindo a doutrina universal
em matéria de economia e finanças, o tabu do equilíbrio orçamentário.
i
Por mais estranho que pareça, os responsáveis por esta parte
do projeto de Constituição, os modernos Srs. Roberto Campos e
Otávio Gouveia de Bulhões, continuam, por si ou por seus assessôres que os acataram, presos ao tabu anacrônico do equilíbrio
orçamentário. É bom que se diga alguma coisa a respeito, nesta
hora em que o equilíbrio orçamentário, pela primeira vez, segundo
nos parece, é incluído como texto constitucional. Com efeito, o
artigo 65 do Projeto de Constituição diz:
"O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período."
Portanto, é obrigatório por texto constitucional o equilíbrio
orçamentário.
Ora, Sr. Presidente, desde logo é risível se chegue ao absurdo
de erigir um princípio tradicional e ortodoxo da finança pública,.
qual seja o do equilíbrio orçamentário, em norma constitucional,.
não só porque a norma pode ser descumprida, na realidade - e o
•
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é e será - como porque a finança pública pode alterar o conceito
de equilíbrio orçamentário e não mais o considerar como princípio
elementar e fundamental da finança.

O Sr. Alde Sampaio - V. Exa. está supondo que não haverá
êsse equilíbrio orçamentário. Mas, diante do que se está fazendo
e do que está sendo realmente adotado no Brasil, haverá sempre
êsse equilíbrio orçamentário, porque se admite que emissões de
apólices e até de dinheiro entrem como receita tributária, como
receita pública. Então é só aumentar no papel as emissões de
dinheiro e de títulos e está equilibrado o Orçamento. É dêsse
Orçamento equilibrado que êles estão falando. É dessa espécie de
equilíbrio.
·
O SR. OSCAR CORRÊA - V. Exa. nobre Deputado Alde
Sampaio, com a inteligência e capacidade que todos lhe reconhecemos, com a competência e proficiência na matéria que lhe são
peculiares, adiantou meu raciocínio, que não foi tão rápido quanto
o de Vossa Excelência.
Dizia eu que, quando muito, teremos o equilíbrio falso, teremos a repetição anual da mentira orçamentária, os orçamentos
mentirosos, que constituem mesmo uma tr-J.dição na História Republicana, segundo Agenor de Roure e outros tratadistas.
Teremos, então, um orçamento equilibrado na sua feição gráfica, digamos assim, na sua apresentação contábil de Despesa
e Receita. Mas teremos, sobretudo, um orçamento que fere um
princípio, êste, sim, elementar e ainda não desmentido na ciência
das finanças que é, o do equilíbrio da sinceridade orçamentária.
Teremos um orçamento falso; um orçamento equilibrado apenas
na contabilidade quando da execução, na realidade desequilibrado.
E teremos um orçamento equilibrado à custa dêsses artifícios
a que se referiu o nobre Deputado Alde Sampaio, como à custa de
outros artifícios, que não faltarão à .inteligência daqueles que o
elaborarem.
Senhor Presidente, será o equilíbrio orçamentário uma norma
de ciência econômica e financeira tão certa, tão segura e tão séria
que deva ser erigida em princípio constitucional? Não, Sr. Presidente. Pelo contrário, a moderna ciência das finanças sustenta
que o equilíbrio orçamentário é . apenas conseqüência de uma
situação econômica equilibrada. Não se trata de equilibrar o orçamento; trata-se de equilibrar a economia com o orçamento que
se equilibre. Não é possível querer transformar o equilíbrio orçamentário em argumento final do equilíbrio financeiro, do equilíbrio da economia nacional, quando, em verdade, a economia nacional equilibrada é que deve ter como conseqüência um orçamento
nacional equilibrado. Isso, hoje, é elementar. Desde· 1936, quando
um inglês genial, John Maynard Keynes, se deu ao trabalho de
renovar a ciência econômica, ou, pelo menos, promover um,movimento de idéias revolucionárias, estas, sim- ou pelo menos revo-

I
-609-

lucionário o movimento, não como esta revolução daqui, mas um
movimento revolucionário nas idéias econômicas, de análise de
tôda a ciência econômica - desde 1936 que' essas idéias não tiveram mais vigor, e o tabu anacrônico, como lhe chama Aliomar
Baleeiro, do equilíbrio orçamentário passou a não ter mais a importância que se lhe dava. O importante não é mais o equilíbrio
do orçamento mas o da economia.
E pode acontecer que em determinadas fases da conjuntura, como nas fases de depressão, o Govêrno, por necessidade
econômico-financeira, seja forçado a iniciar novas obras públicas
nem sempre necessárias, criando deficit orçamentário desejado,
para evitar o desemprêgo e a depressão e conseguir uma reativação
da ação econômica e a volta a uma fase de prosperidade.
É, pois, Sr. Presidente, o equilíbrio orçamentário mero tabu
a esta hora. Não faltam mesmo autores que se refere~ ao deficit
sistemático, ao sistema do deficit, spending~ como sendo necessário
ou pelo menos conveniente ,à economia de certos países, principalmente àqueles em fase de crise de evolução. Não se trata mais
de um equilíbrio anual, mas às vêzes de um equilíbrio plurianual,
como o próprio conhece, quando se refere aos orçamentos plu.rianuais de investimento.
Não é pois admissível que a esta hora os eminentes assessôres
elaborem êste projeto de mini-carta, em matéria econômico-finan ..
ceira deplorável, inassinável, inaceitável e inexecutável e que o
aceitemos sem uma palavra de repulsa. Se olharmos a história
dos grandes países desenvolvidos de hoje a começar dos Estados
Unidos, veremos que, na maioria dos seus orçamentos, ou pelo
menos numa boa parte, são êles deficitários. Mais ainda, o grande
período de crise que os Estados Unidos atravessaram foi o que
sucedeu a onze orçamentos com superavit~ isto é, equilibrados ou
mais do que equilibrados. Veremos, pois, que não é o equilíbrio
orçamentário que caracteriza a normalidade da ordem econômico-financeira.
Mas, Sr. Presidente, em matéria de economia e finanças êste
Govêrno é de uma inépcia inacreditável. Isso mais me espanta
ainda, quando vemos que esta Câmara e êste Senado, êste Congresso Nacional tem a coragem de abrir mão da prerrogativa sua,
a da iniciativa também de projetas em matéria econômico-financeira, para entregá-la com exclusividade) ao Senhor Presidente
da República. Se êste Presidente, que se acercou de dois dos melhores homens, ou, pelo menos, de duas das melhores competências em matéria econômico-financeira neste País - e, à parte
nossa discordância, o reconhecemos, são os Senhores Otávio
Bulhões e Roberto Campos sabidamente homens dedicados a êste
estudo- se êste Govêrno, que tem tais assessôres, comete tantas
barbaridades e heresias em matéria econômico-financeira, que
um principiante como eu desde logo as nota e anatematiza, que
há de ser de outros .governos que não tenham a felicidade de tal
assessoria competente?
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Senhor Presidente, é inacreditável! Por isso, apresentamos as
emendas de números 51 a 58, obviamente rejeitadas pela Grande
Comissão.
Aliás, é a grande crítica que queremos fazer à Comissão Constitucional, tôdas as emendas em matéria econômico-financeira que
podiam melhorar êste projeto inaceitável e inacreditàvelmente mal
feito foram rejeitadas. Tôda a ordem econômica, vê-lo-emos depois, não teve qualquer emenda de importância, de fundo e de
mérito aceita. Essa mesma ordem, êsse mesmo sistema de tributação, de elaboração orçamentária, de organização e fiscalização
financeira, não tiveram qualquer emenda.
A única coisa que pode salvar ainda esta Constituição - que
Deus a tenha em boa paz, porque a mim me parece que as emendas
não serão aprovadas por êste plenário, e ela ficará como está são as resoluções do Senado, figura nova de competência legislativa criada pelo Senhor Presidente da República. E aqui faço
outra verificação: a Câmara foi anulada em tôda sua atuação
econômica e política nesta Constituição; a Câmara_ dos Senhores
Deputados - e o digo com tristeza porque esta Casa tem o meu
aprêço, a minha estima e já a minha saudade deixou de existir
como órgão. administrativo, político e econômico-financeiro com
esta Carta Magna.
O Sr. Brito Velho - Magna?
O SR. OSCAR CORR~A - Magna sim, porque no momento em que se transformar em Constituição será Carta Magna.
Por enquanto ainda é mini-carta. E por que digo com relação à
Câmara dos Srs. Deputados?' Porque tôdas as suas atribuições
foram podadas por esta Constituição. Enquanto isto, o Senado,
quer seja Senado Federal, quer seja Senado da República - por
que o furor modificativo do Senhor Presidente até o nome do Senado modificou - continuou com as mesmas prerrogativas, e as
teve acrescidas. Criou-se mesmo a figura da Resolução do Senado,
em certas matérias. E esta, tôda vez que o problema se agrava,
que a situação se complica e que os doutos do planejamento político não têm solução, é invocada: "Em resolução do Senado" Art. 65, parágrafo 1.0 , letra a; "Em proposta ao Senado, mediante
resolução" Art. 68, parágrafo 2.o. Tôdas as vêzes que os técnicos
da Constituição não têm a solução exata para o problema, apelam
para uma resolução do Senado, que, de futuro, a editará.
O Sr. Alde Sampaio- Peço permissão a V. Exa., nobre Deputado, para acrescentar que não foi só na parte meramente administrativa que a Câmara foi anulada. Uma das maiores funções,
talvez a maior dos corpos legislativos, é a de fiscalizar o Poder
Executivo. É matéria política com base na ciência administrativa.
Pois bem, essa Constituição acabou com a fiscalização do Congresso para os órgãos do Poder Executivo.
O SR. OSCAR CORR~A- Nobre Deputado, V. Exa. está fazendo hoje questão de me tomar os meus melhores pratos. V. Exa.
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há pouco, deu-me, em aparte luminoso, o resumo daquilo que eu
a seguir diria. Agora, V. Exa., antecipando-se à análise que eu
pretendia fazer do Tribunal de Contas, vem dizer que a Cons~
tituição acaba com a fiscalização financeira. V . Exa. tenha do
do seu modesto examinando do concurso para a cátedra de Ciência
das Finanças .
O Sr. Alde Sampaio - Apenas, com sua permissão, acrescentarei algumas palavras ao belo discurso que V. Exa. vem fazendo.
E desejaria ainda salientar que a própria fiscalização do Executivo
é feita por êle mesmo. A Câmara só vai ter direito a uma fiscalização externa e esta seria feita pelo Tribunal de Contas, que êles
também anularam. De sorte que pollticamente a Câmara também
ficou morta. Não tem mais a iniciativa de legislar. Pràticamente
tudo vai depender do Executivo. E não pode também fiscalizar.
É um órgão político sem função. Portanto, existe somente do
ponto-de-vista decorativo.
O SR. OSCAR CORR~A - Para compor o quadro exterior
da existência do regime democrático.
V. Exa. antecipou o que eu ia dizer. Está aqui nas minhas
notas: Art. 69 - Fiscalização Financeira - Tribunal de Contas~
Em verdade o nobre Deputado Alde Sampaio resumiu meu pensamento.
Além de eliminar a atuação do Congresso Nacional no que se
refere à matéria econômico-financeira, inclusive a iniciativa de·
leis que pela Constituição atual, pela Magna Carta de 46 são de
competência da Câmara dos Deputados e do Presidente da República, elimina a competência, vamos dizer assim, concorrente do
Congresso Nacional e do Presidente da República para deixar
apenas, como remanescente, a competência exclusiva, o poder de
iniciativa em matéria financeira ao Presidente da República.
Então o Congresso, veremos se lermos o projeto - e chegaremos daqui a pouco ao Tribunal de Contas - não poderá cuidar
de matéria econômico-financeira. Ainda que eminentes Deputado e
Senadores tenham alguma idéia luminosa a respeito de matéria
econômico-financeira, o projeto é incabível e não pode ser aceito
pela Mesa, porque nos têrmos desta Constituição, a sabedoria
econômico-financeira se restringe ao Sr. Presidente da República
e só êle pode nortear a matéria.
"'Jeja-se, por exemplo, o primor - aliás quero salientar que
apresentei emenda suprimindo quase tôda essa parte, deixando
apenas o que havia de essencial - do parágrafo 2. 0 , do Artigo 66
- e pedi a supressão total dêsse dispositivo:
Os projetes de lei referidos neste artigo ...
Isto é, leis orçamentárias, leis que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção
ou auxílio, ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem
despesa pública.
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. . . "sàmente sofrerão emendas nas comissões de
órgão legislativo. Será final o pronunciamento das comissões sôbre emendas, salvo se a maioria do órgão legislativo pedir ao respectivo Presidente a votação em plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada
nas Comissões."
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Ê inacreditável o casuísmo restritivo a que se chega neste pro..
jeto de lei constitucional. Não se contentam em cortar, em podar,
em castrar, as prerrogativas desta Câmara, mas o fazem com requintes de perversidade. Esmeram-se no casuísmo dos artigos, inclusive em matéria que devia ser entregue ao Regimento de cada
uma das Casas, matéria de competência estrita, de autonomia,
de independência do poder. Até nessa matéria entra a sabedoria
inerrante dos homens do Poder Executivo para impedir que exista
em funcionamento, como em realidade existe, o Congresso Nacional.
Pois bem, êsse artigo está. aprovado pela douta Comissão
Constitucional.
Senhor Presidente, continua o projeto traçando normas, inclusive do Regimento Interno, até que atingimos o art. 69, da
Fiscalização Financeira e Orçamentária. E o que vemos é que o
Tribunal de Contas, órgão instituído para assessorar o Poder Legislativo. na fiscalização das contas e colaborar com o Poder Executivo nestas contas, deixa de existir na realidade como órgão
atuante, passando a fiscalização a ser feita pelo próprio Poder
Executivo, como o demonstrou o nobre Deputado Alde Sampaio.
"A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida
pelo Congresso Nacional, através do contrôle externo e dos sistemas de contrôle interno do Poder Executivo."
Senhor Presidente, é o fiscalizando o órgão fiscalizador. É o
órgão que faz a despesa quem fiscaliza a integridade, a regularidade, a normalidade, a sinceridade e honestidade da despesa.
Onde já se viu, Senhor Presidente, tal absurdo, tal abuso?
Pois bem, o Tribunal de Contas deixa de existir como realidade, para ser, apenas, um órgão que vai exercer as atribuições
previstas neste contrôle externo, subsidiário, que sàmente incidirá
sôbre matéria contábil, isto é, sôbre matéria aparente. E a verdade é que se diz, no parecer do ilustre Relator, que se aceitou
uma emenda que cuida do Tribunal de Contas, acrescentando
mais quatro parágrafos .
Senhor Presidente, fui conferir a emenda do nobre Senador
Eurico Rezende que acrescenta os tais quatro parágrafos. Em
verdade, a emenda se refere muito mais ao aspecto formal das
contas do que à realidade de um contrôle de uma fiscalização
efetiva, sôbre as contas do Poder Executivo. Talvez de agora por
diante o Poder Executivo, esteja tão certo da sua inerrância que
não precise mais de quem lhe fiscalize as contas .
Mas, Senhor Presidente, quero aqui fazer uma ponderação que
parecerá risível aos nobres Senhores Parlamentares. A Comissão
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erra até quando aprova emendas. Ao aprovar uma de minhas
emendas, a Comissão errou lamentàvelmente. E serei obrigado a
pedir destaque da emenda para vê-la rejeitada. A emenda é minha
e vou, repito, pedir destaque da emenda, aprovada, para vê-la rejeitada. E explico porque: Ao emendar o Projeto de Constituição,
adotei o sistema da eleição direta. Sendo o sistema adotado o da
eleição direta, eu deveria pedir, como pedi à Comissão que considerasse que o Congresso Nacional não era o competente para
declarar a vacância de cargo de Presidente e de Vice-Presidente
da República, no caso de não tomarem posse o Presidente e o
Vice-Presidente da República. Essa competência na eleição direta
deveria ser do Tribunal Superior Eleitoral. Notou-o bem o SubRelator, Senhor Accioly Filho - e faço justiça a S. Exa. - que
disse que, caso fôsse aceita a eleição direta, a emenda deveria ser
aceita: e, caso contrário, deveria ser rejeitada. Mas a Comissão,
na sua douta sabedoria, aprovou a emenda, mesmo com eleição
indireta. Então, Sr. Presidente, teremos essa anormalidade: o Tribunal Superior Eleitoral cuidando de declarar a vacância do cargo,
quando o processo eleitoral se desenvolve perante o Congresso.
Ao mudar, enfim, o sistema eleitoral, deve mudar o órgão que
presidirá todo o formalismo exigido pela Constituição. Dessa maneira, sou obrigado a pedir à Comissão e ao plenário, em a tenção
ao parecer do Sub-Relator, Deputado Accioly Filho, absolutamente
procedente e exato, que, mantido o sistema de eleição indireta,
contra o qual me bati, embora tenha sido derrotado, rejeitem
minha emenda 1-67.
Senhor Presidente, tanto se quer armar de podêres o Presidente da República, que a própria Comissão constitucional conclui
que o Presidente não poderá desempenhá-los. Nem mesmo êsse
super-homem, Marechal Humberto de Alencar Castello Branco,
poderia desempenhar todos os podêres que nesta Carta nova se
dá ao Presidente da República. E é assim que no Artigo 91, parágrafo único, se admite que a lei poderá autorizar o Presidente da
República a delegar aos Ministros de Estado, em certos casos, as
atribuições mencionadas nos itens 6, 16 e 20. Então, é uma delegação de podêres e atribuições do Senhor Presidente da República
aos seus Ministros. Isso parece àqueles que elaboraram o texto
constitucional perfeitamente natural é lógico. Êles mesmos reconhecem que não haveria ninguém neste mundo capaz de enfeixar nas -mãos tantos podêres. Quais são os podêres delegáveis?
Primeiro, prover os cargos públicos federais, na forma da Constituição e das leis, o que é coisa: muito grave; segundo, número 16,
autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprêgo ou comissão de
govêrno estrangeiro; terceiro, conceder indulto e comutar penas,
com audiência dos órgãos instituídos em lei.
· Senhor Presidente, a matéria é grave demais para que possa
o Presidente da República transferi-la aos seus Ministros. E, pior,
no sistema desta Constituição, responsável em tese é o Senhor
Presidente da República, porque num regime presidencial; irres-
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ponsáveis, em tese, os Senhores Ministros de Estado, que apenas
auxiliam o Presidente. Teríamos, então, o seguinte, o Presidente,
que é responsável, delega as atribuições aos irresponsáveis, para
que as cumpram. Quem responderá por elas? O Presidente que
as delegou? Não, porque êle as delegou autorizado por lei, com
autorização legislativa. Então, teremos o caso de certos atas de
Ministros de Estado, por que êstes serão irresponsáveis, pela lógica,
do regime - que neste regime presidencial os Ministros de Estado
não são responsáveis - e de por que, legalmente, também não terá
responsabilidade o Presidente da República, que para a realização
dos quais delegou podêres para a sua prática autorizado ·por lei.
Teremos, então, a irresponsabilidade total por lei. Se já a temos
na realidade, passaremos a tê-la na realidade jurídica. Logo, é
inadmissível.
Senhor Presidente, para amenizar um pouco o debate, apresentei emenda modificando o compromisso do Senhor Presidente
da República. Até o compromisso do Senhor Presidente da República está mal redigido no projeto. Procurei, tanto quanto possível,
ater-me ao texto da Constituição de 1946, que, se não era perfeito
- perfeito só o meu, evidentemente - pelo menos era superior
ao texto do projeto de 1967.
Ao enunciar êsse compromisso, ao invés de "bem. .geral" disse
eu "bem-estar geral."
Senhor Presidente, a expressão "bem-estar geral" chocou a
sensibilidade do ilustre Sr. Sub-Relator, a quem rendo minhas
homenagens. S. Exa., ao se referir à minha emenda, de número
1-66, diz o seguinte:
"Trata-se de emenda de redação. O autor pretende,
com razão, manter a parte inicial do juramento do Presidente segundo redação da Constituição vigente. O projeto
nivela a Constituição às leis aos dispor, etc., etc."
.
Aceitou, então, a parte inicial do compromisso que eu propunha. Já é uma vitória. Mas, em seguida:
"A respeito da parte final da emenda, resume-se na
substituição da expressão "bem geral" por "bem-estar
geral." "Bem geral" foi como preferiu a Constituição de
1934 e como se escreveu na Constituição vigente e estava
redigido na Constituição de 1891. É melhor a redação do
projeto, nesta parte, que a da emenda.
"Bem-estar" é o estado de quem vive cômodamente,
de quem possui mais do que o necessário; é a comodidade,
o confôrto (Caldas Aulete). O "bem geral" é a felicidade,
a utilidade, o proveito de todos, o bem público.
Opino pela aprovação da emenda até o vocábulo leis."
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Rejeitou o Senhor Relator-Geral a emenda porque me referi
a "bem-estar geral", como se fôsse uma grande heresia. É que,
data venia de Sua Excelência, na moderna ciência econômica e
na moderna ciência política, os autores preferem substituir a
expressão "bem geral" por "bem-estar geral". É o walfare state ~
teoria geralmente aceita por todos os modernos tratadistas
da ciência política e econômica e a que eu, embora desejando
ater-me ao texto da Constituição de 1946, fui levado talvez por
uma deformação do espírito. Acostumado a ler os autores de
economia, ao falar em "bem" lembrei-me da bem-estar geral.
Embora não me pareça a mudança proposta por mim absolutamente inaceitável - pelo contrário, parece-me muito mais exato,
porque hoje o de que cuida o Estado sob o aspecto social é do
bem-estar geral, e não do bem geral - eu me renderia aos argumentos do Sr. Rela to r, não pelo que êle expressa no seu parecer,
mas pelo que significa essa expressão de tradição na ordem constitucional brasileira, constante que já é das Cartas de 91, 34 e 46.
Fique apenas a ressalva: "bem-estar geral" é absolutamente procedente, dentro da técnica moderna de ciência política e econômica.
Senhor Presidente, vejamos outra matéria mais amena. O
projeto de Constituição diz que as Fôrças Armadas devem sustentar os podêres constituídos, ao contrário da Constituição de 46
e das Cartas anteriores, que se referiam a podêres constitucionais.
Diante disso, apresentei emenda, mandando substituir podêres
constituídos por podêres constitucionais, como vem na Constituição de 34 e na de 46. O Sr. Relator baseou-se em Laudelino Freire
e Caldas Aulete - e é bom. que em matéria jurídica não se sigam
muito os ensinamentos dos dicionários e o ensinamento vernáculo,
como há grande diferença entre a nomenclatura econômica e a
nomenclatura vernácula - Eu respeito a ambos, ou melhor, aos
quatro, ao autor, ao Relator, a Laudelino e a Caldas Aulete, mas,
nesta matéria, prefiro ficar com a interpretação jurídica. Para
mim, Sr. Presidente, "podêres constitucionais" é o certo; é muito
mais do que "podêres constituídos." O poder pode ser constituído
sem ser constitucional, e pode ser constitucional e não estar
constituído.
As Fôrças Armadas não foram feitas para manter o poder
constituído, mas para manter os podêres constitucionais, ainda
que não constituídos.
Eu pediria vênia a S . Exa . para manter a emenda. Quero as
Fôrças Armadas seguras, presas ao cumprimento e à sustentação
dos podêres constitucionais, e não apenas dos podêres constituídos
-data venia do Sr. Relator, de Caldas Aulete e de Laudelino Freire.
Mas, Sr. Presidente, ainda há outras matérias semelhantes.
Apresentei uma emenda, mandando repor "a guarda e o legal
emprêgo dos dinheiros públicos", como matéria de responsabilidade. Argumentou S. Exa. que isso já estava implícito nos itens
anteriores. Disso sabia eu. Disso sabiam todos os Constituintes
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passados. Mas, ainda sabendo, e por sabê-lo, repetiram: "a .guarda
e o legal emprêgo dos dinheiros públicos." É que os dinheiros
públicos exercem tal atração e sua guarda e legal emprêgo são
tão difíceis, que é bom figure à parte, como crime, a parte discriminada, para que sejam incriminadas as falhas contra êsse ilegal
emprêgo.
Portanto, mantenho, Sr. Presidente, a emenda.
Mais ainda: há outro artigo que envolve, sem dúvida, uma
autêntica, digamos a linguagem, "arapuca." Refiro-me, Sr. Presidente, ao prazo de arquivamento da denúncia contra o Senhor
Presidente da República.
O Projeto de Constituição, ao cuidar da responsabilidade do
Presidente, diz que:
"Decorrido o prazo de 60 dias, o processo será arquivado, se o julgamento não estiver concluído."
Senhor Presidente, quer se conceder a impunidade ao Senhor
Presidente da República, depois de sessenta dias. Um Presidente
da República - que Deus nos livre e guarde - se chegar algum
dia neste País a ser processado, se aceita a denúncia a ponto de
instaurar-se um inquérito deve ser, tão corrupto, tão subversivo para usar a linguagem revolucionária- que não deve haver prazo
que lhe elimine a culpa, porque nunca houve neste País Presidente algum que tivesse sido atingido por processo, mesmo de
impeachment. E bem que tivemos alguns que o mereceriam.
Mas, Sr. Presidente, não é possível dar-se apenas o prazo de
60 dias para arquivamento, porque o Presidente poderá ter tais
podêres, que impeça chegue o processo a julgamento, e se eliminará, assim, a queixa. Não é possível dar-se o prazo de 60 dias
para o arquivamento da denúncia.
Tenho, Senhor Presidente, outra matéria que desejaria referir,
para encerrar. Apresentei a Emenda 1-78, mandando repor a
matéria referente às Fôrças Armadas, que dava ao Presidente da
República a direção política da guerra.
O Deputado Brito Velho e eu apresentamos a mesma emenda.
Por que, Senhor Presidente? .Já Pontes de Miranda, salienta, segundo o raciocínio geral de bom senso, que há dois tipos de direção
da guerra: a direção militar e a direção política. Pontes de Miranda é de opinião que o Presidente da República deve ter a direção
da guerra.
A mim me parece, ao Deputado Brito Velho, que o Presidente da República deve ter a direção política da guerra.
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Não é possível se dê ao Presidente da República, principalmente se fôr Marechal - principalmente se fôr Marechal, repito não é possível se lhe dê a direção militar da guerra, porque não é
da sua competência, nem da conveniência da Nação que S . Exa.
abandone os outros aspectos da guerra, muito mais importantes do
que a direção militar, para ater-se à direção militar. O técnico,
quando assume um cargo político, deve despir-se das condições
de técnico, de especialista. O pior político, o pior administrador é
aquêle que leva para o ·cargo que ocupa, de natureza política, os
preconceitos da sua técnica e da sua especialidade. Assim, a direção
da guerra que o Presidente da República deve ter é a política,
a direção superior, delegando aos comandantes militares a direção
militar da guerra. A direção que o Presidente da República deve
ter é, pois, apenas a direção política da guerra. Mantenho a
emenda.
Senhor Presidente, agora, para encerrar, apenas a matéria e me parece que não estou sendo infiel à promessa que fiz a V. Exa.,
pois estou apenas com trinta minutos de discurso e terminarei em
seguida - referente aos direitos e garantias individuais. E aqui
chegamos à Declaração de Direitos.
inadmissível a arapuca constante dêste projeto de minicarta. É inacreditável, Senhor Presidente, como, num regime democrático, um Chefe de Estado, de Estado que tinha uma tradição
de Democracia e de Liberdade, de respeito às liberdades públicas,
que teve esta tradição, tenha a coragem de enviar ao Congresso
Nacional um projeto, como êste, que tem o Artigo 150. Digo e
repito: ao ler a enumeração dos direitos e garantias individuais,
contidos no Artigo 149, fiquei edificado e pensei comigo: Morra a
República, mas salvem-se os brasileiros, com as garantias individuais que estão respeitadas nesta Constituição. O Senhor Presidente da República não perdeu de todo o senso democrático. Ainda
lhe resta, num cantinho escuro do cérebro, um pouco de regime
democrático. Pois bem, Senhor Presidente, o Artigo 150 dissipou
as dúvidas e obscureceu também êsse restante, êsse cantinho de
cérebro, porque o Artigo 150 eliminou de uma vez por tôdas as
garantias individuais.
É

Não sei, infelizmente, como terão elas ficado no projeto aprovado pela douta Comissão. Sei que esta Constituição será um suplício para os que, como V. Exa. na Mesa, deverão subscrevê-la.
(Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) Is
1s

(DCN, 13-1-67, pág, 144)
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O SR. GETúLIO MOURA * - Senhor Presidente, Srs. Congressistas, quando se tem em mãos o parecer da Comissão, fica-se
profundamente desapontado. Reconheço o esfôrço que a ·Grande
Comissão fêz para tentar emitir parecer sôbre as emendas oferecidas e levadas a seu estudo. Mas a grande verdade é que, de
parecer propriamente aqui há muito pouca coisa. Existem, sim,
grandes valas comuns, em que foram tiradas, de roldão, centenas
e centenas de emendas, sem que· a Comissão tenha uma palavra
sequer sôbre os motivos por que as rejeitou. E, quando faz referência, como ocorre em alguns casos, a emendas prejudicadas,
verificamos que a matéria nelas contida é inteiramente estranha.
Assim, o tumulto decorrente da apresentação do projeto neste
fim de legislatura propagou-se, como é natural, também à Co. missão, tangida por prazos curtos para emitir parecer. Consigno
meu louvor a todos os seus membros, mas declaro que quem
compulsar êste avulso no futuro, terá uma profunda decepção,
se entender que isto aqui é, na realidade, o parecer da Comissão.
Tive ocasião de examinar o parecer emitido pela Grande Comissão na Constituinte de 1946. Há uma completa dessemelhança
entre os dois documentos. Num, o de 46, houve o cuidado de apreciar as emendas, dar razões de sua aprovação, de sua rejeição
ou da sua prejudicabilidale; desta feita, a Comissão, por falta de
tempo, limitou-se a agrupar as emendas, considerá-las rejeitadas
e prejudicadas. A impressão que se tem não é a de um relatório
ou de um parecer de Comissão; talvez de uma tábua de logaritmos
ou mesmo algébrica, porque é uma simples enumeração de dados.
E sempre que se busca comprovar o pouco que se diz neste relatório, neste parecer, verificamos não haver, absolutamente correspondência nas indicações da Comissão .
Desejo, Sr. Presidente, pedir a atenção da Casa para uma
emenda que formulei, em matéria orçamentária. Como há pouco
salientou, com muita erudição, o Deputado Oscar Corrêa, as Constituições brasileiras não contemplavam matéria orçamentária e,
principalmente, de regimento interno, como hoje se dispõe no
anteprojeto de reforma constitucional.
Julgo a emenda de muito interêsse, para ressalva da principal
atribuição do Congresso Nacional: a elaboração do orçamento.
Não se discute que o equilíbrio orçamentário seja um dogma
de natureza financeira aceito por muitos estudiosos e recusados
por muitos outros. Há mesmo quem sustente que nos países novos,
em desenvolvimento, uma taxa razoável de inflação é indispenvável a seu progresso. eomente as nações velhas, cansadas, sem
capacidade de recuperação, devem arrecear-se da inflação.
• NAo tol revisto pelo orador.
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Mas, Sr. Presidente, nos limites estreitos estabelecidos pelo
projeto constitucional, o Congresso não terá como emendar o Orçamento da República. O § 1. do art. 66 é claro:
0

"Não serão objeto de deliberação emendas de que
decorrerem aumento da despesa global ou de cada órgão,
projeto ou programa, ou as que visE=m a modificar o seu
montante, natureza e objetivo."
Não se limitou o projeto a criar óbices à apresentação de
emendas que pudessem, de qualquer forma, concorrer para o
aumento da despesa prevista. Vedou qualquer alteração da despesa
global ou de cada órgão, indo mais longe quando incluiu também
a expressão projeto ou programa . De modo que o Govêrno instituiu o chamado "orçamento-programa". O Congresso vai receber
uma proposta orçamentária com o programa preestabelecido e
estará impedido, em face dêsse dispositivo, de introduzir nêle
qualquer alteração, porque não poderá modificar a despesa global
ou a de cada órgão, nem mesmo alterar projeto ou programa que
figurar na proposta orçamentária. Isto, Srs. Congressistas, é da
mais alta importância para as atribuições do Congresso. Por isso,
apresentamos emenda, em que declaramos:
"Redija-se assim o § 1.0 do artigo 66:
§ 1. Não será objeto de deliberação emenda de que
decorra aumento da despesa global ou de cada órgão."
0

Excluímos a parte relativa a projeto ou programa, porque,
se descermos até êsse ponto, evidentemente nada teremos a fazer
com a proposta orçamentária senão chancelá-la através de um
carimbo aprovada e devolvê-la ao Poder Executivo.
Por isso, estamos pedindo destaque dessa emenda, fundamental para · a sobrevivência do próprio Congresso . Não basta
estejamos de portas abertas; precisamos ter as nossas atribuições,
os nossos direitos devidamente assegurados na Constituição.
Até agora, as limitações decorriam de a tos institucionais. Da
aprovação do projeto em diante essas limitações farão parte do
próprio corpo da Constituição Federal, o que vai dificultar, se não
impossibilitar, a ação dos Congressistas na defesa dos interêsses
das respectivas regiões.
O Monsenhor Arruda Câmara, na bela exposição que fêz ainda
há pouco, referiu-se à instituição do júri, revelando um sentido
que considero reacionário . Temos velha admiração por Monsenhor
Arruda Câmara, a quem chamei, certa vez, na Comissão de Justiça,
de ganso do Capitólio constitucional do Brasil, porque, de todos
nós, era quem mais verberava tôda e qualquer lesão direta ou
indireta ao texto constitucional. Infelizmente, Monsenhor Arruda
Câmara sustenta a tese de que a soberania do júri é um mal.
Não considero assim.
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Fui signatário, com o Senador Aloisio de Carvalho, em 1946,
da emenda que restabeleceu a soberania do Júri. Não vejo qualquer inconveniente nesta soberania.
Pretende-se agora que, da decisão do Júri, caiba recurso para
o Tribunal de Justiça, concedida a êste a faculdade de rever a
sentença e, se entender, aplicar pena. Haverá sempre desconformidade entre o julgamento do juiz togado. Se a intenção do legislador fôsse aplicar o texto legal e inerte, ou através de interpretação técnica, não iria dar ao leigo a atribuição de adotar
princípios estabelecidos no Código Penal. Sàmente quem tivesse
competência legal poderia fazê-lo. Por que mantém a lei, há
tantos anos, êsse princípio salutar? Como disse há pouco em
aparte o Monsenhor Arruda Câmara, a lei colocou a toga sôbre
os ombros do juiz para evitar que êle se contagiasse das paixões
ambientes e recebesse a influência do meio. Mas isto tem acarretado o inconveniente, de por vêzes, transformar o juiz togado
num compartimento estanque, quer dizer, impermeável à humanização da própria lei. Por isto, a instituição do Júri permanece,
através dos séculos. O que quer o legislador é que, na aplicação
da pena, a sociedade aja como um todo, através dos seus juízes de
fato. Então os erros, os defeitos, as virtudes, as deficiências desta
mesma sociedade estarão concorrendo para a decisão daqueles
juízes que representam o pensamento médio da própria sociedade.
Ora, se eliminarmos o Júri, ou, se fizermos o pior, como está
aqui - dar ao Tribunal ad quem, o tribunal da segunda instância
o direito de reformular a decisão do Júri e aplicar pena- então,
vamos ter sempre aquilo que ocorreu no passado: a decisão do Júri
nunca encontrará conformidade com a decisão do juiz togado,
porque são dois órgãos que se nutrem de condições inteiramente
diferentes, morais e técnicas. Por esta razão, entendo que a soberania do Júri só existe nos têrmos da legislação atual.
O Sr. Germinal Feijó- Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. GETúLIO MOURA - Com muita honra, nobre Deputado.
O Sr. Germinal Feijó - Desejava fazer a seguinte observação
em relação ao problema que V. Exa. brilhantemente está abordando: pela legislação atual, já em determinados casos, quando
há recurso do Promotor Público contra a decisão do júri, ocorre
- ou ocorrerá, enquanto essa legislação perdurar - a decisão
de segunda instância para os delitos ora julgados pelo Tribunal
do Júri, pelo Júri Popular. Assim, eminente Deputado Getúlio
Moura, não estou muito convencido de que haja aqui prejuízo em
remeter, nos casos Q)]p se fjzprpJD DQCQ""6rina
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Pela legislação atual, há recurso para o tribunal de segurança
de segunda instância. ~sse recurso, entretanto, deverá ter dois
fundamentos, ou um dos dois: a decisão do júri é frontalmente
contrária à prova dos autos. Se esta hipótese fôr comprovada,
o tribunal conhece do recurso, anula a decisão do júri e devolve
ao tribunal popular, outra vez, o conhecimento da matéria, através
de novos jurados. A lei visa esta filtragem: se 7 jurados, no entender da Justiça de segunda instância, tiverem errado numa
absolvição ou até numa condenação, dá-se então a oportunidade
de que nôvo júri, mais 7 cidadãos retirados da sociedade, possa
examinar a matéria e sôbre ela pronunciar-se. A outra hipótese
é quando ocorre nulidade no julgamento. Então, há o recurso, e
o Tribunal, se julgar procedente a nulidade invocada, seja pelo
Promotor, seja pela parte recorrente, anula o julgamento e manda-o novamente a júri. E há casos em que, por três vêzes, o
processo vai a júri. Então, a sociedade vai afirmar e reafirmar a
sua decisão. Êste me parece o melhor sistema. A não ser êste, era
preferível então o julgamento pelo juiz singular, para que o tribunal coletivo pudesse julgar os processos com os mesmos elementos. Mas pretender que uma sentença de leigos possa contar com o
beneplácito ou a ratificação de juízes que julgam com a técnica
jurídica, é muito difícil. Não podemos conciliar situações inteiramente desiguais .
Mas, pergunto, se é assim, por que se mantém a instituição
do júri? A razão está aí. É que em tôrno da lei penal, da lei escrita,
ferve e referve um mundo de princípios não codificados que estão
a exigir a sua introdução na legislação. Mas como não se pode,
a cada passo, alterar um código penal, êle permanece durante
certo tempo. Então, o júri tem essa grande vantagem. ~ses
princípios estavam na consciência de todos, mas que ainda não se
incorporaram à legislação, vão merecer, amanhã, a apreciação pelo
júri, que então atualiza, através da sua decisão, o preceito legal.
Fora daí, o júri não teria explicação nem justificativa. Só encontro
esta que, para mim, é fundamental: atualizar, dar vigência à
norma legal, impedir que uma decisão se faça através de um
preceito que a sociedade já derrogou. Então o Júri, que a reflete,
vai apanhar a norma legal e dar-lhe um sentido nôvo, um sentido
justo, o sentido que reclama a população em cujo seio ocorreu a
lesão penal.
Por isso, Sr. Presidente e Senhores Congressistas, entendo que
essa soberania não deve e não pode sofrer restrições. Restringi-la
é mutilá-la, restringi-la é tornar uma instituição boa em uma instituição capenga, porque nunca teremos meios de buscar uma
perfeita conciliação entre a decisão do júri popular e a decisão de
juízes, de jurisperitos, que têm noção do direito, que têm o tecnicismo, o perigoso tecnicismo.
Contra isso se vem mantendo, através de séculos, a instituição
do Júri. E não vejo razão para que neste instante, nós a devamos
alterar. Andou bem, no meu entender, a Comissão, quando acolheu
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a emenda que restabelece essa soberania do júri, porque não é·
dêle que vêm inconvenientes para a sociedade.
o Monsenhor Arruda Câmara, aqui, ao invés de argumentos.
de ordem jurídica, citou de preferência argumentos de ordem
moral e até de sentimentalismo, mostrando que em vários casos
o júri decide sempre sob o impacto ~e uma paixão, preocupado,
ora com miséria da mãe do réu, ora com a orfandade de pai vivo
dos filhos do réu. Evidentemente, o júri dos nossos dias já não
lança mão dêsses argumentos. Pode ser que no interior do Brasil,
numa comarca ou noutra, o advogado ainda possa conduzir os
combates por êsse caminho. Mas o júri, já não se pronuncia desta
forma. A matéria é exposta com absoluta correção, e os advogados
vão buscar nos meandros da lei a solução para o caso que está sendo julgado. Ês~e sentimentalismo piegas já desertou do júri há muito tempo. Devo dizer que, durante longos anos, freqüentei a tribuna
do júri e guardo dêsse período de minha vida a melhor de tôdas
as impressões, porque procurava sempre, através de uma palavra
descolorida e sem grande erudição, e apenas com aquêles conhecimentos elementares de advogado de província, levar ao júri uma
solução que se pudesse harmonizar perfeitamente com a lei. Nos
casos em que funcionei - estou hoje disso absolutamente convencido - mesmo no período em que havia recursos para o Tribunal, com a possibilidade do reexame da matéria, em quase todos
se não em todos, obtivemos a confirmação pelo Tribunal.
Por isso, acho que andou muito acertadamente a grande
Comissão, ao restabelecer essa soberania, indispensável à defesa
e à segurança dos direitos individuais.
Tive ocasião também, dentre os elementos que devem concorrer para a criação de novos municípios, de mandar se incluísse
a expressão território, porque o anteprojeto fala apenas em receita
e população, mas sile;ncia quanto a território. Entendo que esta
base física é indispensável à criação de qualquer município.
Tenho o exemplo na minha região, em que foi criado com 9
quilômetros quadrados de território o Município de Nilópolis, em
decorrência de uma disposição transitória da Constituição do Estado, que permitia ao distrito com renda superior a duzentos mil
cruzeiros transformar-se automàticamente em município.
Então, tivemos um distrito pequeno com nove quilômetros
quadrados, que hoje constitui o Município de Nilópolis, o de maior
densidade demográfica do País, com grandes e graves problemas
de ordem administrativa, porque não tem zona rural, nem · tem
aquela base física indispensável ao crescimento da própria população.
Por isso, pedimos que, entre as condições apontadas pelo projeto, também se incluísse o Território. O Relator declara que a
emenda está prejudicada pelo parecer emitido com relação às
emendas que cita.
Neste tumulto que é o parecer em que, temos dificuldades em
encontrar o que está rejeitado, aprovado ou prejudicado - com
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efeito, o trabalho é dos mais duros,. dos mais difíceis - verifiquei
com assombro que os artigos a que êle se refere não têm conformidade alguma com a matéria por mim alegada. Evidentemente,
houve um equívoco. Mas aí está a emenda, sem parecer propriamente; declara-se que está prejudicada pelas emendas tais e tais
e no entanto, e essas outras tratam de matéria inteiramente diversa.
Mas eu já disse no comêço e repito: Perdôo a Grande Comissão por êste trabalho, que não considero bom - e comparado
com o que foi feito em 1946, chega a ser ridículo - mas que foi
o que se poderia fazer. É possível que um membro da Comissão
desejasse até me dizer o que certa vez ouvi de um fabricante de
vinho de Jundiaí, quando essa cidade começava a plantar uvas.
Éle era um .francês . Iniciou ali a primeira exploração industrial
da uva. Era Secretário da Agricultura de São Paulo o saudoso
Fernando Costa. No livro de visitas, declarou as suas impressões
admiráveis pela qualidade do vinho que havia provado, e o francês,
modestamente, ao despedir-se dêle, disse: "Sem uva, Senhor Secretário, é o melhor vinho que posso fazer. "
É o que pode responder a Grande Comissão: sem tempo é o
melhor trabalho que pôde elaborar.
Na verdade, Sr. Presidente, Jundiaí àqu~le tempo, estava
ainda começando a plantar uva: não havia, portanto, uva em quantidade necessária para a fabricação do vinho. :Êste era puramente
químico. O mesmo ocorreu na minha zona, em Nova Iguaçu, com
o chamado vinho de laranja: a única coisa que não tinha era
caldo de laranja; era puramente químico. Mas chamava-se vinho
de laranja e até era gostoso. Exatamente isso ocorreu com a
grande Comissão, e eu lhe dou, de antemão, a minha completa
anistia.
Senhor Presidente, também com relação a esta emenda vou
pedir destaque, para que o Relator esclareça qual foi o destino
real da emenda e se êle é favorável a que na criação de um município se estabeleça também a base física, quer dizer, aquêle
mínimo de área indispensável, ou se S. Exa. tem realmente ponto
de vista contrário. Por êste parecer, nada encontrei. Deve estar
aqui na vala comum com a pá de cal que receberam as contas de
emendas que não puderam, em verdade, ser devidamente analisadas pela Comissão.
Sr. Presidente, estou inscrito em outros títulos, e terei oportunidade ainda de voltar à tribuna para cuidar da matéria constitucional.
Hoje, tive o maior interêsse em pedir a atenção da Câmara,
em relação ao nosso direito de emendar o Orçamento. E esta
-"r>·,..·--;z:···~··
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matéria, precisamos decidi-la, como Deputados e como Senadores,
e não na qualidade de membros integrantes da ARENA ou do
MDB. Ela diz respeito à nossa atribuição elementar.
Se conservarmos o que contém o projeto, nenhum de nós pode
apresentar emendas ao Orçamento da República. Isto está maliciosamente escrito no anteprojeto de Constituição, quando
proibiu se alterasse o quantitativo global geral de cada órgão e se
alterasse, também, note bem o Congresso - a natureza do projeto
do programa.
Se o que nos remete o Govêrno é o orçamento do programa,
se não podemos alterar nem a sua natureza nem o quantitativo das
suas rubricas, estamos, na verdade, impossibilitados de emendar
o orçamento.
Com estas palavras, Sr. Presidente, encerro esta pequena
intervenção no debate da Constituição. Mas, se de um lado vejo
essa parte, a meu ver fundamental para o Congresso, da permissão de emendarmos a proposta orçamentária, do outro lado
mant~nho a minha confiança em que o plenário aprovará o parecer da Comissão, como manteve integralmente a soberania do
júri, que é inegàvelmente a melhor de tôdas as seguranças para
os direitos individuais. (Muito bem; muito bem.) 19
O SR. JOS'~ MANDELLI (Comunicação - lê) - Senhor
Presidente, Srs. Deputados, como homem criado no meio rural,
conhecedor profundo dos problemas que afligem os homens que se
dedicam ao cultivo da terra, no momento histórico que estamos
vivendo, no qual se pretende dotar o País de uma nova Constituição, venho trazer de minha parte, a modesta sincera colaboração em que cada um de nós vai fixar suas· responsabilidades
de parlamentar, não só no momento presente mas perante a
História.
De início, Sr. Presidente e nobres Congressistas, devo acrescentar que a minha posição foi contrária à proposição que ora
se discute e debate.
A meu ver, o atual Congresso não tem podêres constituintes.
Por isso, na reunião da bancada do Movimento Democrático
Brasileiro, convocada especialmente para fixar as normas da conduta que. devia tomar posição, manifestei-me contrário à participação dos debates, à apresentação de emendas e à votação da
Nova Constituição.
Fui voto vencido, juntamente com outros colegas parlamentares.
19
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Em face da deliberação do meu Partido, em participar dos
debates, aqui me encontro, discutindo pontos-de-vi~tas que co:nsidero primordial para o amparo ao nosso pequeno agricultor nacional.
Assim, dentro do prazo regimental apresentamos a emenda que
tomou o número 73 e que pretendia acrescentar mais duas alíneas
ao artigo 19 do projeto, no seu inciso terceiro, cuja emenda e justi..
ficação está vazada nos seguintes têrmos:
"Acrescentem-se ao artigo 19, inciso III, mais duas
alíneas:
"Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - ............................................. .
II - ................ ·.......................... .
III a)
b)
c)
d)

Cobrar impostos sôbre:
............................................ .
............................................ .
............................................ .
............................................•

e) a primeira operação do pequeno produtor;
f) o impôsto territorial de lotes rurais ou sítios de
área não excedente a vinte e cinco hectares (25ha.) cujo
proprietário os cultive só com sua família e que não possua outro imóvel. "
Justificação

Como homem criado e vivido no meio rural, podendo,
desta forma, aquilatar todo o sofrimento e dificuldades
do agricultor brasileiro, nos inspiramos na Constituição
de 1946, para restabelecer as isenções objeto desta emenda constitucional.
Os Estados, na ânsia incontida de tributar, jamais
cumpriram os preceitos da Magna Carta, fazendo com que
se observassem inúmeros vexames impostos, pelas autoridades fiscais, ao nosso trabalhador rural: ora exigindo
os comprovantes de impostos em períodos até 5 anos,
multando-os com elevadas somas quando não se faziam
acompanhar das respectivas guias, que, em face do preceito constitucional (artigo 19, inciso IV), lhes assegurava a isenção.
Daí, Srs. Congressistas, no momento em que estamos
votando e aprovando nossa Carta Magna, geratriz de têdas as Leis, como preito de Justiça (com letra maiúscula)
e amparo ao pequeno produtor, desejamos ver restabelecida e cumprida a isenção de tributos para aquêle rurí-
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cola que, com seu e o esfôrço da sua família, tem a tarefa
ingente de se manter e contribuir para a maior riqueza
e prosperidade do povo brasileiro.
José Mandelli Filho (seguem-se assinaturas de 105
Deputados) . "
Inspirou-me a apresentar tal emenda - a única por mim
oferecida - foi o conhecimento estreito de todo o drama de dificuldades que vive o nosso agricultor.
Privado de qualquer confôrto e das facilidades que proporcionar à sua prole a instrução e educação, tão indispensável ao homem, no momento que estamos vivendo.
Via de regra, o nosso agricultor não acompanha as novas conquistas e os novos métodos de uma agricultura racional.
Lançado à sua própria sorte, sem assistência dos órgãos governamentais responsáveis, empenha-se mata virgem a dentro,
iniciando a devastação de nossa riqueza florestal. Transforma em
cinzas essenciais nobres que à natureza levou anos e anos para
produzir.
Lança rudimentarmente as sementes à terra, usando dos métodos mais primitivos.
Na oportunidade da venda de seus produtos, esbarra com os
obstáculos do escoamento, pela falta de vias de comunicação gerando, dessa forma, o ônus de um frete exorbitante, que avilta o
preço que deveria receber pelo seu trabalho. A par disso tudo, vem,
ainda, o fisco estadual e municipal exigir tributos sôbre sua propriedade e sua produção .
Tal é o drama observado em quase todo o território nacional.
Com o correr dos anos, aquela pequena propriedade, já exaurida em sua fecundidade, malgrado o traçado ingente de seu proprietário e seus familiares, já não produz como nos aureos tempos
de sua conquista. Advém, daí, a diminuta produtividade da terra
Os responsáveis pelos destinos da nossa agricultura não
atuam. Deixam ao-Deus-dará o nosso agric-q.ltor. O esfôrço que
emprega para suster-se a si e a sua família torna-se-lhe uma carga intolerável.
O fisco, por sua vez, o acumula de obrigações. Exige a tributação nos prazos fixados por lei. E o agricultor terá de satisfazê-lo,
tenha ou não tenha recursos .
Perguntaria aos nobres dirigentes nacionais: o que fizeram
para melhorar o nível de vida do nosso agricultor? Foram cumpridas as disposições constitucionais do artigo 19, inciso IV e parágrafo 1.0 da Constituição de 1946?
Respondo por êles, Sr. Presidente e Srs . Congressistas. Não
foram cumpridos os preceitos constitucionais vigentes.
Os Estados, na sua quase totalidade, não definiram o que seja
o pequeno produtor, e óbtém dessa forma o produto dos tributos
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que, em face da Lei Maior, não deveriam ser cobrados. Espoliaram, assim o abnegado agricultor, indevidamente, atentando contra a própria Constituição.
E as disposições do parágrafo 1.0 do referido Artigo 19? Constituiram, até hoje, letra morta, em quase todos os Estados.
Neste ano de 1967, em que se discute e se vai aprovar a Lei
Maior de nosso País, deve o Congresso Nacional voltar o olhar
para o homem de cultiva a terra e nós proporciona o pão-nosso de
cada dia.
É necessário sejamos mais sensíveis ao problema de amparo e
bem-estar do homem do campo.
Observa-se que, na discussão dos demais títulos e parágrafos
do projeto de Constituição, os Srs. Congressistas, com dedicação
com conhecimento de causa, os abordam com entusiasmo e com
inteligência. Com o mesmo entusiasmo e dedicação, deveriam
ater-se ao Artigo 19, seus incisos, alíneas e parágrafos, bem como
às emendas apresentadas, que visam proteger e estimular o nosso
agricultor .
Infelizmente, o Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, considerou prejudicada a emenda 73, de minha autoria, em face da
emenda 308, de autoria do nobre Senador Dinarte Mariz, fulminando-a e rejeitando-a igualmente.
A emenda 73, como a de número 308, pretendiam restabelecer
as isenções da primeira operação do pequeno produtor e a incidência do impôsto territorial sôbre sítios de área não excedente
a 20 hectares, quando os cultive, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel (Art. 19, inciso IV, .Parágrafo 1.o
da Constituição de 1946). Acresce que as emendas citadas ampliavam a isenção do impôsto territorial até 25 hectares.
A rejeição das emendas 73 e 308 constitui uma terrível injustiça para com o pequeno proprietário rural. Há ainda, todavia,
uma grande esperança,· o recurso do destaque, a fim de que o
augusto plenário do Congresso Nacional possa apreciá-las e, acolhendo-as, possam figurar no texto Constitucional, fazendo, assim,
justiça ao nosso agricultor permanentemente injustiçado. (Muito
bem.)

20

. O SR. DIAS MENEZES (Comunicação) * - Sr. Presidente,
Senhores Congressistas, na esperança ainda de que possa, nesta
sessão, debater as emendas à Constituição, entretanto reservo-me
desde já para focalizar aqui um dos problemas que me levariam
à tribuna, referente à isenção do impôsto de circulação para os
produtos hortigranjeiros, em apoio à generosa iniciativa do ilustre
Deputado Yukishigue Tamura, que apresentou as emendas. de
•
20
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números 18 e 19, uma delas exatamente com o objetivo de isentar
os produtos hortigranjeiros.
Neste passo, Sr. Presidente, quero aqui congratular-me com
o Governador Laudo Natel, do meu Estado, que reuniu ontem o
Secretariado paulista, exatamente para debater com os seus auxiliares diretos, presente o Secretário das Finanças, Ptofessor Delfim
Neto, o processamento imediato dos estudos, visando à concessão
aos produtos hortigranjeiros de isenção do nôvo Impôsto de
Circulação.
Quais são os produtos hortigranjeiros? São os legumes, os
ovos, os frangos, as frutas.
Quem os produz? São os chacareiros, os pequenos proprietários de 2 ou 3 alqueires, que trabalham de sol a sol, sujeitando
a sua atividade aos maiores percalços, falta de chuva, excesso de
chuva, baixos preços. Êstes pequenos lavradores amanham a terra,
fazem a semeadura, procedem à adubação, matam as pragas, realizam a colheita, acondicionam o produto em caixas ou em sacos,
mandam-no aos mercados consumidores diretamente ou por
intermédio das suas cooperativas. Mas, nem sempre são felizes:
muitas vêzes as verduras, os ovos, as frutas chegam estragadas, ou
se estragam logo após a chegada, porque, como ninguém desconhece, são produtos altamente perecíveis; ou, então, não encontram mercado. A produção, destarte, é posta fora. Ao trabalho
insano do lavrador, soma-se o seu prejuízo. Com o impôsto de
circulação, o prejuízo se agrava, as amolações se multiplicam: o
lavrador é obrigado a ir periodicamente à cidade, quase sempre
distante, para comprar as guias ou recolher o impôsto, desviando-se
da sua atividade, da sua vigilância.
Ora, a influência do impôsto de circulação na arrecadação do
Estado será mínima, pràticamente zero. No entanto, as amolações
que o seu pagamento acarreta são enormes. A isenção dêsse impôsto constituirá ,inegàvelmente, motivo de estímulo para a atividade hortigranjeira e repercutirá favoràvelmente no custo de vida.
:É essa a alta finalidade da emenda Tamura, sob número 18:
isentar do impôsto os produtos hortigranjeiros com a finalidade
de evi~a: percalços ao lavrador, caminhadas e inquietações desnecessarias .
Trata-se de medida de elevado alcance, que deve merecer a
nossa integral solidariedade, o nosso irrestrito apoio.
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, uma das doze emendas que
.apresentei ao projeto de Constituição, logrei ter aprovada pela
douta Comissão Especial, graças, notadamente, à alta compreensão dos ilustres Relator, Senador Konder Reis, e Sub-Relator,
deputado Oliveira Brito.
Essa emenda, que considero de alta importância para a nação
e que contribui também para amenizar, em parcela mínima que

-629-

seja, a dureza brutal do projeto do Govêrno, está vazada nestes
têrmos:
"A União os Estados, os Territórios e os Municípios
criarão incentivos fiscais e assistenciais. à industrialização
dos produtos do solo e do subsolo feita no próprio imóvel
de origem. "
Entendo ser mais amplo e imediato interêsse nacional que o
produtor rural brasileiro tenha oportunidades melhores de lucro
e progresso .
A União, os Estados, Territórios e Municípios ganharão de
imediato os benefícios humanos, sociais, econômicos, políticos e
administrativos que resultarão de uma política de incentivos que
possibilite ao produtor agrícola e ao criador, em nosso país, acrescentarem ao valor do produto natural um nôvo valor - o da
semi-elaboração, ou transformação realizadas na própria área de
produção.
É urgente criar no campo interêsse pela ascenção a um estágio
sócio-econômico superior, a fim de que o produtor e o país subam
do estágio primário, extrativista, atualmente dominante em nosso
meio rural, para o segundo estágio sócio~econômico: o da elaboração progressiva dos bens primários do solo e do subsolo.
·Generalizar tal mentalidade e os meios de sua implantação
é matéria constitucional vinculada ao plano mais alto da segurança do país, considerado o Brasil como potência nova, emergente~
mesmo, no mundo atual e no do futuro.
O poder político no nível internacional toma substância no
poder econômico e êste - no regime democrático, que queremos
e defendemos - só pode gerar-se no valor da produção individual.
Elevar o valor do trabalho humano no meio rural, de modo
que o produtor passe a receber também pelo que acrescento ao
p~odutor primário por livre iniciativa é, portanto, política administrativa de interêsse nacional, além de ser evidente conveniência
pessoal do ruralista.
É condição precípua tornar o meio rural uma fonte generalizada de bens de consumo e de produção mais valiosos do que
os fornecidos pela natureza, se quisermos enfrentar com vantagens a concorrência nos 'mercados externos, que, severos e cada
vez mais exigentes em virtude do desenvolvimento cultural e
técnico, impedem atingirmos, por falta de tecnologia, à suficiência
e ao preço justo, os bens de consumo interno.
Todos sabemos o que têm sofrido e ainda sofrem os países produtores de bens primários com a política de preços impostos pelas
nações fortes. Basta isso para nos impelir decididamente ao esfôrço
de libertação. Subsiste a escravidão econômica, embora se tenha
superado em largas áreas do mundo a escravidão pessoal.
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a libertação humana, social, política e administrativa nacional e
circunscricional.
Por isso, tanto interessa à União, como aos Estados, Territórios
e !Município subir na escala administrativa, política, social e
humana, elevando a capacidade individual das pessoas e organizações em suas respectivas áreas.
Nó nível constitucional a matéria só pode constar, como proponho, em têrmos gerais. Legislação complementar regulará a
criação dos sistemas de incentivo, levando em conta a necessária
gradatividade e as naturais peculiaridades de espaço e tempo inerentes a uma proposição ampla e complexa como esta, cujos
efeitos finais ocorrerão no direito domínio dos interêsses pessoais
do produtor.
É importante grifar a ordem concêntrica que terá de presidir
os estudos, os planos e a execução dos sistemas de incentivo: primeiro a legislação federal pertinente, depois a estadual e por fim
a municipal, de modo que haja harmonização dos interêsses nessa
mesma ordem com vistas ao planejamento econômico nacional.
O que poderá ser incluído desde logo nos sistemas de incentivos, e até que ponto do processo elaborativo, será objeto dos
estudos iniciais, respeitadas, sempre e minuciosamente, as características da área e da época - pois é evidente que os sistemas
de incentivos para o "Cinturão Verde" dos grandes centros urbanos
será diferente dos que se destinem aos sertões do país, à selva
amazônica ou às áreas de exportação mais evoluídas, nos diversos
Estados.
Tomar consciência das condições específicas da área para a
qual legisla e das condições especiais da hora que passa e do futuro visível, é o primeiro dever do órgão legislativo e do legislador.
Os sistemas de incentivo objeto desta emenda serão uma eficaz e
constante motivação de estudos locais, regionais e nacionais, nesse
domínio - e é justo destacar tal efeito como um dos maiores
benefícios da presente proposição.
Os Estados, Teritóri.os e Municípios terão, assim criado em
caráter permanente um modo de levar seus estudiosos, técnicos,
representantes e administradores a se integrarem nas realidades,
nos interêsses, nas possibilidades e deveres de sua área e de sua
época, enquadrando-as no nível superior das conveniências nacionais.
De ano para ano, de lugar para lugar, os sistemas de estímulo
terão de ser atualizados - e é fácil ver como (interessando tão de
perto ao produtor, individual ou emprêsa) ganhará importância
cada um que se revelar capaz de agir eficazmente no trato dêsse
assunto em cada área do País, Estado, Território ou Município.
Terá, portanto, grande "rendimento político" tal trabalho o que é
importante para a sobrevivência do princípio dos incentivos proposto nesta emenda.
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OS SISTEMAS DE INCENTIVO

Incentivos fiscais e assistencias
Sistema Fiscal - Para situação genérica da idéia, que o legislador definirá em têrmos de áreas e condições específicas, ficam
previstos, no âmbito fiscal, as vantagens tributárias que forem
julgadas convenientes.
No âmbito assistencial, as seguintes:
Sistemas Assistenciais - a) Convênios com órgãos federais,
dos Estados, Territórios e Municípios, para difusão dos benefícios,
do incentivo. Será um meio de implantar a compreensão dos
intuitos e das vantagens particulares e coletivas decorrentes desta
disposição constitucional.
Como ação prática, tais órgãos, por meios diretos e indiretos
de difusão, levarão ao produtor as informações, sugestões e as
condições de diálogo possíveis.
Serão meios diretos: publicações, palestras, exposições e visitas de pessoal habilitado a prestar esclarecimentos e auxílios
práticos.
Serão meios indiretos : a colaboração de organizações de classe,
sindicais; de estudo, cooperativas e outras organizações ligadas à
atividade regional da produção.
Será êsse o sistema educacional, de implantação dos incentivos.
b) Criação de Comissões especiais que, no âmbito das circunscrigões, promovam entendimentos com vistas à aquisição, ao
aperfeiçoamento ou à expansão de produção considerada conveniente à área e à época, isto é, ativação do mercado. Será êsse o
sistema econômico de implantação dos incentivos.
c) Patrocínio financeiro dos órgãos referidos para envio de ·
técnicos e material técnico ao produtor.
Será êsse o sistema técnico de implantação dos incentivos.
Abstraindo o que tenha de legitimidade, ou não, a carta constitucional que êste Poder Legislativo recebe por imposição do
Executivo - legitimidade que outros mais credenciados avaliarão
- queremos, os subscritores desta emenda, provar o esfôrço do
partido que representamos, o MDB, em favor do País e do produtor nacional, ambos merecedores de dias melhores ante as
exigências imediatas e futuras, tanto internas quanto internacionais.
Esta é a justificação com que apresentei esta emenda, para
a aprovação definitiva da qual apelo à alta compreensão do
Plenário. (Muito bem; muito bem.) 21
:.n

(DCN, 14-1-67, pág. 172)
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o SR. JOS'É BARBOSA * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Projeto de Constituição, objeto de debates pelo Congresso
Nacional, já apreciado pela Comissão Mista, da qual tenho a honra
de participar prevê, pela primeira vez, em texto das Constituições
brasileiras, no preâmbulo, a inclusão, entre os bens da União, no
item 3.o, da Plataforma Continental.
Sôbre êsse item incidiu uma emenda, de autoria do nobre
Deputado Paulo Sarasate, que manda substituir a expressão
"Plataforma Continental" por "Plataforma Submarina".
Durante os debates na Comissão Mista, tive oportunidade de
defender a emenda do ilustre representante do Ceará, que foi finalmente aprovada. COnsiderou seu autor que a expressão "Plataforma Continental" é mais uma convenção adotada pela ONU,
dada a dificuldade, a complexidade de conceituar-se a matéria.
A legislação brasileira tem sido omissa a êsse respeito, principalmente no concernente à competência do Congresso Nacional.
O Govêrno atual, recentemente, através de mensagem ao. Congresso, propôs a alteração dos limites do mar territorial do Brasil,
estabelecendo uma zona contígua e dando outras providências.
:msse projeto foi transformado no Decreto-Lei número 44, publicado
no Diário Oficial de 21 de novembro de 1966.
Como Relator da matéria, eu tinha a intenção de oferecer-lhe
substitutivo. Mas, infelizmente, isso não me foi possível, em virtude de ter sido, justamente nessa data, decretado o recesso do
Congresso. O substitutivo que eu pretendia apresentar ao projeto
do ·Govêrno, que diz respeito apenas ao mar territorial e que estende de três para seis milhas o mar territorial do Brasil, era
vazado, mais ou menos, nos têrmos de proposição, de minha autoria, sob o número 4. 022, e que dispõe, não apenas sôbre o mar
territorial, mas também sôbre a plataforma submarina.
O projeto, para que os· ilustres colegas tenham uma noção de
matéria tão complexa, está vazado nos seguintes têrmos: .
"Art. 1.o Fica estabelecido que o domínio e a jurisdição da União Federal se estendem ao "mar territorial"
e à "plataforma submarina" adjacentes ao território
continental e insular do País.
§ 1. 0 Define-se como "mar territorial" a faixa de
mar que se estende por 3 milhas a partir da costa .
§ 2. 0 Define-se como "plataforma submarina" a
faixa de terra adjacente ao território continental e insular
brasileiro, limitada pela isóbata de 200 metros, abrangendo o solo e o subsolo.
•

Não foi reVisto pelo orador.
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Art. 2.o As águas sobrepostas à "plataforma sumarina" permanecerão sob o regime de alto mar a partir
do limite das 3 milhas, para fins de navegação, ficando,
porém, reservado à União, o contrôle e jurisdição da área
respectiva, até o limite das 12 milhas, para fins de exploração dos seus recursos naturais.
§ 1.0 O direito de contrôle e jurisdição referido neste
artigo compreende o de construir instalações permanentes
ou transitórias sôbre a "plataforma submarina", com o
objetivo de pesquisá-la e explorá-la."
Como os ilustres congressistas estão vendo, meu projeto ia
além do projeto do Govêrno, porque estabelecia o limite de mar
territorial adotado pelo Comitê Interamericano, até a distância
de 12 milhas depois da costa .
Quero fazer um parêntese, neste instante, para comentar
notícia que o "Correio da Manhã" acaba de divulgar sôbre o ato
unilateral, mas de soberania, do Govêrno argentino, estendendo
numa faixa de 200 milhas o mar territorial da república irmã.
Em entrevista àquele jornal, diz o Professor Clóvis Ramalhete,
especialista em Direito Internacional Público:
"O ato do govêrno argentino, estendendo a 200 milhas seu mar territorial é inapreciável por outro Estado,
por tratar-se de uma manifestação de sua soberania .
O Direito Internacional atribui à soberania a declaração de largura do mar territorial. Não há acôrdo
definitivo a respeito do máximo desta faixa. O Comitê
Jurídico Interamericano, em resolução, fixou-o em 12
milhas."
Quer-me parecer que a Argentina, ao estender seu mar territorial numa faixa de 200 milhas, quer tratar do seu problema
nevrálgico com a Inglaterra, que é a questão da Antártica, no que
diz respeito às Ilhas Malvinas .
Feito êste parêntese, Sr. Ptesidente, quero ater-me ao objetivo do meu discurso.
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOS'É BARBOSA - Com muito prazer.
O Sr. Lenoir Vargas- Não quero que V. Exa. feche o parêntese, sem ressaltar a grande preocupação que existe, sobretudo
no Sul, nos Estados pesqueiros, em relação a essa medida tomada
pela República Argentina. A situação daqueles que se dedicam à
pesca, nos Estados sulinos, ficou sobremaneira agravada. Sabemos
que o Itamarati já está procurando entrar em entendimento com
as autoriades da República vizinha, no sentido de encontrar, por
via diplomática, uma forma que permita a continuidade da pesca
nos Estados do extremo-sul do Brasil .
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O SR . JOSÉ BARBOSA - Agradeço o aparte de V. Exa. e
esclareço também êste aspecto, através de um comentário do Professor de Direito lnternacional Público há pouco referido.
"Nenhum outro Estado podendo apreciar ou intervir
na declaração não abusiva dos limites do mar territorial,
cabe ao Brasil negociar com a Argentina tratado que
preserve nossos interêsses de pesca, porventura afetados
pela nova delimitação do mar territorial argentino."

v.

Exa. não deixa de ter razão, mas o assunto já está foca-

lizado.
Sr. Presidente, quando o nobre Deputado Paulo Sarasate
apresentou a emenda que foi aprovada, referi-me ao projeto de
minha autoria que disciplina a matéria. Li a justificativa, na
parte diretamente ligada à plataforma submarina, não obstante
estarem os dois problemas, plataforma submarina e mar territorial,
intimamente ligados.
Sr. p·residente, na justificativa que apresentei, entre outras
coisas, afirmei o seguinte:
Já hoje em dia não se pode mais pôr em dúvida, graças aos avanços do conhecimento oceanográfico, e graças
ao desenvolvimento da técnica de pesquisa e aproveitamento das riquezas submarinas, a importância da chamada "plataforma continental", a "continental shelf" dos
norte-americanos, a "bordure continentale" dos franceses
e a "fascia continentale" dos italianos, para a economia
dos países ribeirinhos e para a própria economia mundial.
Desde que surgiu em 1945 a primeira declaração
unilateral de soberania sôbre o "plateau" continental, de
iniciativa do govêrno norte-americano, o problema tem
permanecido na preocupação da generalidade dos países
marítimos dentre êles o México, a Argentina, o Chile, o
Peru, a Costa Rica, a Honduras, o Salvador, o Panamá,
a Islândia etc. Aquela declaração, seguiram-se outras
em tôrno da consagração do mesmo princípio básico,
valendo destacar as seguintes:
a) declaração do Presidente Manuel Avila Camacho,
do México, em 29 de outubro de 1945, que reivindicava
para o país a soberania sôbre a plataforma adjacente ao
seu território e sôbre as águas a elas sobrepostas.
Essa declaração se consubstanciou eni Mensagem
encaminhada ao poder legislativo e por êle aprovada integralmente. Ulteriormente, através de nôvo ato, foi
incorporado ao patrimônio do Petróleo Mexicano o subsolo dos territórios cobertos pelas águas territoriais em
uma zona do Gôlfo do México, numa extensão de 5 quilômetros, a contar da linha de baixa maré;
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a proclamação do Presidente da República Argentina, no que tange à soberania do país sôbre "o mar
epicontinental" e sôbre a plataforma continental argentina;
c) a declaração do govêrno chileno de soberania
sôbre a plataforma continental e sôbre uma zona marítima até 200 milhas em tôrno das costas e das ilhas
chilenas;
d)
a declaração da Constituição de Nicarágua, que
no Artigo s.o estabelece: "O território nacional se estende
entre os oceanos Atlântico e p·acífico e as Repúblicas de
Honduras e Costa Rica, compreendendo, além disso, as
ilhas ~djacentes, o subsolo, o mar territorial, a plataforma continental, a esplanada submarina, o espaço aéreo
e a estratosfera. "
e)
as declarações da Arábia e da Grã-Bretanha.

Como se vê, no que diz respeito aos bens da União da República da Nicarágua vai muito mais longe do que à nossa Constituição e o projeto ora em apreciação.
Entretanto, Sr. Presidente, leva-me a discutir a matéria, e
principalmente, o problema da terminologia. Depois, abordarei
outros aspectos da questão.
Os juristas que examinam hoje a importância do conceito da
"Plataforma Continental" tiveram dificuldades em caracterizá-la,
apesar dêsse nome convencional . O professor Celso de Melo, um
dos estudiosos da matéria, chama a atenção para o assunto, nos
seguintes têrmos:
"Alguns geólogos observam que estas expressões:
"plataforma" e "talude", provêm de Murray, que participou da célebre expedição do "Challenger", que partiu de
Portsmouth em dezembro de 1872 e muito contribuiu para
o estudo da Oceanografia com a publicação do "Challenger
Reports". Murray supunha que a plataforma seria formada por produtos trazidos pelos rios, como também o
resultado do trabalho da erosão marinha nos continentes.
Outros, como Krummel (Handbuch der Ozeanographie,
. 1907, vol. I, páginas 103 e 104) sustentam que o primeiro
a usar a expressão "continental shelf" foi Hugh Robert
Mil, em 1887.
Tem êste têrmo levantado uma série de críticas por
não corresponder à verdadeira noção geográfica ou, ainda,
por ser impreciso.
Francesco Durante chama a atenção para a impropriedade desta expressão, uma vez que as ilhas também
possuem plataforma, e não apenas os continentes, como
parece indicar esta denominação, preferindo, assim, usar

l
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a de "plataforma litoral", que teria ainda a vantagem de·
demonstrar a sua contigüidade à costa .
Na conferência de ·Genebra, realizada em 1958, sob
os auspícios das Nações Unidas várias objeções foram levantadas por diversas delegações. A do Panamá, por meio.
de Rubio, propôs que se denominasse "base continental",
como havia proposto o "Comitê Internacional para a
Nomenclatura das Formas do Fundo do Oceano"; tal
expressão teria a vantagem de compreender a plataforma
e o talude continental, e evitaria uma extensão demasiada
da "plataforma", quando os estados adquirissem maior
desenvolvimento técnico, tendo em vista que o projeto da
Comissão de Direito Internacional fixava um conceito de
plataforma continental não apenas na profundidade de
200 metros, mas também no critério de explorabilidade."
O Sr. Campos Vergal - Nobre colega, inicialmente, quero
congratular-me com v. Exa. por trazer a esta Casa um assunto
pràticamente nôvo, uma idéia nova para ser estudada e observada
cuidadosamente. p·arece-me - não sou jurista - êsse assunto de
natureza internacional pois se fala de plataforma continental, o
que abrange vários ou muitos países . Tem de ser solucionado
mesmo por comissões, por convênios internacionais. Todavia, é
para mim muito auspicioso que V. Exa. entre nesse campo inteiramente nôvo. Falou Vossa Excelência ainda sôbre recursos
extraordinários do oceano. Aliás, grupos de cientistas que estudam
a energia atômica, o poder molecular, estudiosos e sábios que declaram que as maiores reservas alimentícia& do globo estão nas
profundidades dos oceanos. Parece que uma pequena luz está
brilhando lá, ao longe, na busca da qual está caminhando a inteligência humana. Temos a impressão de que estamos marchando
para a conquista de grandes reservas, talvez guardadas para a
humanidade de um futuro próximo. Assim sendo, nobre colega,
acredito que, com as novas idéias que surgem - idéias de solidariedade humana, do desejo de uma vida feliz - os homens portadores de grande cultura, inclusive no campo jurídico, hão de
chegar a um entendimento no sentido de que a exploração do que
existe de grandioso, de monumental, na profundidade dos oceanos
e dos mares, sirva para alimentar generosamente todos os povos
de todos os países. Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. JOSÉ BARBOSA - Agradeço a V. Exa. o honroso
aparte que abre justamente' um aspecto do problema que eu ia
focalizar. Realmente, a importância da plataforma continental
ou da plataforma submarina se deve a pesquisas em relação às
riquezas biológicas do fundo do mar. Mas, atrás do peixe - quero
dizer a V. Exa. -estão o petróleo e os minerais atômicos. Já está
comprovada a riqueza submarina e não apenas plataforma submarina e não apenas no Brasil, com relação a reservas petrolíferas
e, possivelmente, a minerais atômicos.
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Muito grato a V. Exa., que me permitiu adiantar meu pensamento sôbre êsse aspecto do problema.
Sr. Presidente, continuando a focalizar a complexibilidade da
terminologia, devo acrescentar, segundo o autor que estou citando,
·que:
"Outros doutrinadores, como Mouton, têm dirigido
críticas a esta denominação, salientando que o uso da
expressão "plataforma continental", no sentido geológico,
significa uma região com profundidade variável, o que
teria dificuldades no campo jurídico, propondo que se
adote apenas a palavra "plataforma", abandonando-se o
adjetivo "continE::ntal", o que teria a vantagem de comprender as plataformas insulares, como também as internas e externas, significando o mesmo em Direito, Geologia e Geografia. Azcárraga propõe a de "plataforma
submarina", para fugir à denominação de "plataforma
continental", para aquela que fique ao redor de uma ilha,
considerando-a todavia ainda incompleta, porque compreende a parte que fica sob o mar territorial, e por "não
considerar as águas sobrepostas". O mesmo Azcárraga
termina por apresentar a denominação de "zona nerítica
epijurisdicional". A palavra "nerítica" (nereis ou nerita,
molusco marinho que tem o seu "habitat" próximo ao
litoral) mostraria que se trata de zona próxima à costa
e a palavra "epijurisdicional" mostraria que tal zona
começa além do limite externo do mar territorial."
Sr. Presidente, procurei defender a substituição do têrmo
"plataforma continental" por "plataforma submarina", não foi
apenas louvado nos estudos que tenho realizado sôbre a matéria
e nos argumentos do nobre representante do Ceará, Deputado
Paulo Sarasate, escudado então nas lições do Professor Haroldo
· Valadão, mas também, sobretudo, no trabalho autorizado do P'rofessor Azcárraga, citado pelo autor, cuja obra também tenho em
mãos e que sôbre esta matéria diz o seguinte:
"LA PLATAFORMA SUBMARINA

Si seguimos in ternandonos en el mar el fondo terrestre submarino continua tambén su descenso lentamente, hasta aproximadamente unos 200 metros, valor
médio de la mencionada plataforma continental o insular,
según sirva de asiento o bordee un continente o una
isla, por lo que nosotros gustamos de rotularia simplesmente submarina, término más amplio y suficientemente
expresivo.
La plataforma también es llamada zócalo, cornisa,
escalón, meseta, estribo, reborde, banco, terraza, y pia-
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n1c1e, en las distintas geografia espafiolas y hispanoamericanas, plateau, plate-forme, socle o seuil, en el idio1na
francés; shelf, en inglés; Sockel, Flachsee, Plattform, en
alemán, y banco o piattajorma, en las geografias italianas.''
Assim, quando defendemos a substituição da expressão "plataforma submarina" por "plataforma continental", estávamos
estribados em grande autoridade sôbre a matéria.
Sr. Presidente, no Brasil, pela primeira vez foi tratado pelo
Presidente Eurico Gaspar Dutra o problema da plataforma submarina, através do Decreto n. 0 28.840, de 8 de novembro de 1950,
pelo qual foi integrado ao território nacional o respectivo patrimônio submarino, após longos pronunciamentos da Secretaria de
Estado do Ministério das Relações Exteriores, do Estado-Maior das
Fôrças Armadas e do Consultor-Geral da República . O referido
decreto a presenta os considerandos e os textos vazados nos seguintes têrmos:
"Considerando que a Plataforma Submarina, que
borda os continentes e ilhas e se prolonga sob o alto-mar,
é um verdadeiro território submerso e constitui, com as
terras a que é adjacente, uma só unidade geográfica;
Considerando que o interêsse da declaração da soberania ou do domínio e juridicidade dos Estados sôbre
a parte assim acrescida ao território nacional tem avultado em conseqüência da possibilidade cada vez maior da
exploração ou do aproveitamento das riquezas naturais
aí encontradas;
Considerando que, em conseqüência, vários Estados
da América, mediante declarações ou decretos de seus
Presidentes, têm afirmado os direitos que lhe cabem, de
domínio e jurisdição ou de soberania sôbre a parte da
Plataforma Submarina contígua e correspondente ao
território nacional (Declarações do Presidente dos Estados
da América, em 28 de setembro de 1945; do Presidente
do Chile, de 25 d.e junho de 1947; decretos do Presidente
da Argentina, de 11 de outubro de 1946, e do Peru, de
1.0 de agôsto de 1947);
~o~siderando que em tais condições, cabe ao Govêrno
Brasileiro, para salvaguarda dos direitos do Brasil sôbre
a pl~~a~orma s~bmariná,,na parte correspondente ao seu
terr1tor1o contmental e as suas ilhas formular idêntica
declaração; considerando que a declàração do Brasil se
~orna urge~te. e. inadiável; considerando que a pesca, nas
aguas territoriaiS e em alto mar, tem sido objeto de leis
nacionais e convenções internacionais, e pode convir aos
interêsses do Brasil participar de novas convenções ou
promulgar novas leis sôbre a matéria· considerando que
'

'
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nos têrmos da Constituição Federal, compete ao Presidente da República zelar, de pronto, pela integridade
nacional e pela segurança interna do País -sem prejuízo~
aliás, da competência do Poder Legislativo nesta matéria;

-decreta: Artigo 1.0 -Fica expressamente reconhecido
que a plataforma submarina, na parte correspondente ao
território continental e insular do Brasil, se acha integrada neste mesmo território, sob a jurisdição e domínio
exclusivo da União Federal. Artigo 2.o - O aproveitamento e a exploração de produtos ou riquezas naturais,
que se encontram nessa parte do território nacional, dependem, em todos os casos, de autorização ou concessão
federal. Artigo 3.o - Continuam em pleno vigor as normas sôbre a navegação nas águas sobrepostas à plataforma acima referida, sem prejuízo das que venham a ser
estabelecidas, especialmente sôbre a pesca nessa região."
Sr Presidente, mais tarde, a lei que disciplinou o monopólio
estatal sôbre os minerais atômicos referia-se também à platafirma
continental. O Decreto n.o 30.230, de 195.1, que aprovou o regulamento para pesquisa e lavra de minerais, de interêsse para a
produção da energia atômica, no seu artigo 12, diz:
"Nenhuma autorização de pesquisa será conferida em
área da plataforma continental submarina .. ·.''
O decreto evoluiu um pouco na conceituação; adotou também
a, expressão continental - plataforma continental submarina .
. . integrada no território nacional pelo Decreto
n.o 28.840, de novembro de 1950, sem prévia autorização
do Conselho Nacional de Pesquisas."
Apenas êste decreto do Marechal Eurico Gaspar e, mais tarde,
o decreto que regulamentou a lei que instituiu o monopólio estatal
dos minerais atômicos é que tratam, na legislação brasileira, desta
matéria de importância internacional. O ilustre então Coronel
Aurélio de Lyra Tavares, hoje General, estudando a matéria em
seu livro "Território Nacional, Soberania e Domínio do Estado"
dedica uma série de páginas à plataforma submarina, afirmando,
entre outras coisas, o seguinte:
"De modo geral, são muito semelhantes os relevos
submarinos e os dos continentes. O que os distingue são
a suavidade dos contornos e a monotonia própria que
caracteriza o relêvo submarino. Aqui não se verifica o
fenômeno da erosão, ocorrendo, ao contrário, um trabalho
sistemático de acumulação, no qual se encontra precisamente a razão de ser do aspecto mats homogêneo e uniforme, que contrasta com o da terra firme."
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"A partir da costa, o solo submarino pode ser dividido
em três regiões sucessivas, de acôrdo com as características determinadas pelas investigações oceanográficas; a
plataforma continental, a região pelágica e a região
abissal."
"Plataforma continental, que se localiza a 200 metros
de profundidade, é de largura muito variável. Estreita ao
longo da costa ocidental da América, ela se alarga sobretudo nas Ilhas Britânicas, na Austrália e na Nova Guiné. o seu parlamento exterior, chamado talude continental, desce pronunciadamente para profundidades batimétricas de 500, 800 e 1. 000 metros.
A região pelágica, que corresponde à cerca de 80%
da área oceânica, está localizada entre as isóbatas de 3.000
a 5 . 000 metros .
A partir dessa última isóbata, tem início a região
abissal, correspondente a 3% da área oceânica e onde se
encontram as grandes profundidades submarinas~
A plataforma continental, constitui, sem dúvida, um
prolongamento da terra firme continental e desperta, por
isso mesmo, o interêsse do Estado ribeirinho, sobretudo
quando as investigações científicas mais modernas assinalam, a cada passo, o valor inestimável das riquezas que
nela se encontram e que já podem ser exploradas. Explica-se, assim, a tese que a conceitua e reclama como parte
integrante do território continental, ultimamente afirmada
e defendida pelos Governos interessados . "
~sse

ilustre oficial do Exército brasileiro teve sua a tenção
despertada para o assunto e chegou mesmo a escrever um capítulo
de uma obra sôbre essa matéria.
Houve também um ilustre brasileiro, filho do Paraná, Nascimento Secato, que apresentou tese à Faculté de Droit de Paris,
sôbre a "Evolution Juridique de la Doutrine de Plateau Continente!'', onde coloca o pensamento do Brasil entre as maiores ex..
pressões, as maiores autoridades no estudo das questões oceânicas
do chamado platô continental, da plataforma submarina.
Um dos ilustres parlamentares me perguntava, ainda há pouco,
se porventura o Brasil havia ratificado as Convenções de Genebra
e da ONU, que adotaram o têrmo "plataforma continental", que é
inteiramente convencional.
O Professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, Vicente Marotta Rangel em sua
recente obra sôbre a natureza jurídica da delimitação do mar
territorial, informa que a Convenção assinada em Genebra, em 29
de abril de 1958, sôbre as águas territoriais, sôbre o mar territorial,
não foi ratificada pelo Brasil.
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Diz êle:
"Está esta convenção em vigor desde setembro de 1964.
A ela o Brasil ainda não está vinculado . "

Sôbre a convenção relativa à Plataforma Continental, também
discutida em Genebra em 29 de abril de 1958, afirma o mesmo
autor:
"Está esta convenção em vigor desde junho de 1964,
mas a ela o Brasil ainda não está vinculado . "
Tive a cautela de, junto aos ar.quivos da Comissão de Relações
Exteriores, pesquisar a êste respeito. Realmente, o Brasil ainda
não ratificou essas duas convenções. Daí ter eu defendido o têrmo
"plataforma submarina", em vez de "plataforma continental", de
acôrdo com a emenda Paulo Sarasate, cuja justificativa foi elaborada pelo ilustre Professor Haroldo Valadão, Professor de Direito
Constitucional.
Pretendendo ainda voltar a falar em sessões outras sôbre esta
matéria, encarando-a sob outros aspectos. Agradeço a V. Exa. a
generosa tolerância e fiel ao Regimento da Casa, dou por concluídas
as minhas palavras. (Muito bem.) 22
O SR. NICOLAU TUMA *-Sr. Presidente, Senhores Congressistas, a exigüidade do tempo entre o conhecimento do texto do
Projeto de Constituição e o dia marcado para a apresentação de
emendas não me permitiu estudo mais demorado de alguns capítulos, dando-me ensejo para a apresentação apenas de oito emendas que julguei necessárias, embora outras pudesse oferecer se o
prazo fôsse maior.
No Título III que ora se examina, e que dispõe sôbre a Ordem
Econômica e Social, tive oportunidade de formular duas emendas,
as de números 657 e 658.
A primeira propõe a modificação do item 16 do art. 149, com
nova redação:

"Proibição de pena perpétua ou morte, salvo nos casos
de guerra; ou de confisco, exceto nos de enriquecimento
ilícito, por danos causados ao erário público."
O projeto original diz na parte final:

"Enriquecimento ilícito no exercício de função pública."
*
22

Não foi revisto pelo orador.
(DCN, 14-1-67, pág. 173)
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Por ocasião dos debates na Comissão Especial, destacada que
foi a emenda, tive oportunidade de sustentar que o confisco a ser
autorizado pela Constituição não se poderia limitar apenas aos
casos de "enriquecimento ilícito no exercício da função pública".
Porque, há outros casos de enriquecimento ilícito, viciado êsse
enriquecimento pela ilicitude e não apenas "no exercício da função
pública". Houve por bem o Relator, no entanto, declarar que aceitava, em tese, a emenda proposta, especialmente pela parte final
"por danos causados ao erário". Entretanto, via-se em dificuldade
para aceitar esta parte final e acrescentá-la ao projeto de Constituição, em virtude da falta da partícula "ou", sem a qual se
enfraqueceria o objetivo da Constituição.
Sr. Presidente, entendo que a partícula "ou" deverá ser acrescentada na redação final, adotando-se a mencionada parte final
da Emenda 657, para que os casos de confisco de bens não fiquem
apenas restritos aos de enriquecimento ilícito no exercício da função pública.
Nos argumentos que expendi na justificação da emenda, configurei a hipótese do contrabando, da sonegação, enfim, de outras
figuras de ilicitude no enriquecimento, e que não ficarão configur adas no texto da Constituição se não fôr aceita esta parte final
da minha emenda, ligada ao texto original através da partícula "ou" .
Assim sendo, desde já formulo apêlo à Comissão Especial, no
exame da redação que será feita após a votação das emendas, para
que aceite esta parte final, que completará o pensamento do legislador. Nem se poderia aceitar como pensamento único do legislador limitar o confisco de bens adquiridos ilicitamente apenas ao
exercício de função pública, o que limitaria de muito o princípio
constitucional que deverá abranger também todos os casos de enriquecimento ilícito com danos ao erário público. ·
Mais adiante, na emenda n.o 658, propus ligeira alteração,
que daria melhor redação, a meu ver, ao texto proposto no projeto de Constituição, ao mesmo tempo que levaria para o texto da
nova Constituição nossos sentimentos cristãos, de acôrdo com
nossa tradição religiosa. Falo sôbre o repouso semanal. Na emenda n. 0 658, proponho alteração na redação do item VI do art. 158,
que passaria a ter a seguinte redação:
"Repouso semanal remunerado aos domingos acrescento a expressão aos domingos - e não obrigatoriedade de trabalho nos feriados civis e religiosos, de acôrdo com a tradição local;"
Acrescentando um parágrafo:
"Nos casos previstos no item VI dêste artigo, o trabalho só será permitido para a execução de serviços essenciais, assim definidos em lei."
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Fica, portanto, resguardada a possibilidade de trabalho em
todos aquêles serviços essenciais, previstos, inclusive na Convenção-Geral da Organização Internacional do Trabalho, de 1957, em
Genebra, que diz· o seguinte: (Lê)
"A Convenção n.o 106, da Conferência Geral da Orga-

nização Internacional do Trabalho, reunida em Genebra,
em 5 de junho de 1957, ratificada pelo Brasil em 4 de março de 195"9, tratou do repouso semanal remunerado, especialmente no comércio e na indústria.
Amplia esta convenção, no seu artigo 3. 0 , os benefícios do repouso semanal remunerado para:
a) os estabelecimentos, instituições e administrações
fornecedoras de serviço de ordem pessoal;
b) os serviços de correios e telecomunicações;
c) os serviços de imprensa;
d) as emprêsas de espetáculos e divertimentos públicos."
Que poderão trabalhar em dias consagrados ao descanso desde
que seja assegurado, a cada um, descanso mínimo de vinte e quatro
horas consecutivas por semana.
Mais adiante, diz a mesma Convenção em seu art. a.o:
"Art. 6. o O período de repouso semanal, sempre que
possível, coincidirá com o dia da semana, reconhecido
como o dia de repouso pela tradição ou pelos usos do País
ou da Região.
Art. 7. o As tradições e os usos das minorias religiosas serão respeitados, sempre que possível."
Assim, Sr. Presidente, entendo que a nova redação prevista
no Art. 658 consagra as tradições religiosas do Brasil onde predomina o cristianismo, destinando-se, portanto, o dia de descanso
semanal preferencialmente aos domingos, respeitados naturalmente os direitos de minorias, como prescreve a Convenção Internacional do Trabalho. E nos dias de não obrigatoriedade de trabalho,
como feriados civis e religiosos, de acôrdo com a tradição, desde
que se assegure a continuidade de serviços essenciais definidos
em lei.
Entendo que estas duas emendas: a do descanso semanal e de
confisco de bens, estas duas emendas deveriam merecer a aprovação
do Plenário, através de destaques que pedirei aos meus eminentes
Líderes.
Mas, Sr. Presidente, não tive oportunidade, no momento em
que se discutia o Título I - Da Organização Nacional - de defender outras duas emendas, a de n.os 654 e 655, que tive oportunidade de oferecer à consideração da Casa, por motivos alheios à
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minha vontade, isto é, porque o período para os destaques se havia
encerrado. Assim, passaram elas pela Comissão sem uma análise
mais adequada. Espero que, através de destaques que pedirei,
possam ser melhor examinadas pelo Plenário .
A Emenda 655 diz o seguinte:
Título I - Da Organização Nacional - Capítulo II
- Da competência da União.
Acrescente-se nôvo item, entre os itens XI e XII do
art. 8.o do Projeto de Constituição, nos seguintes têrmos:
"Explorar e manter o serviço telegráfico interno e o
serviço de telefones interestaduais."
A letra a do item XIV do artigo 8. 0 do Projeto de
Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Os serviços de telégrafo internacional, radiocomunicação, radiodifusão e telefones internacionais."
.Êste item está compreendido no dispositivo que autoriza a
União explorar, diretamente ou mediante concessão ou autorização,
os serviços de telecomunicações citados assim genericamente.
Ora, Sr. Presidente, êste Congresso votou, em 1961 e 1962, o
Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei número 4.117, de agôsto de 1962.
Fui o Relator -Geral dessa matéria na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados; integrei a Comissão Mista de Senadores e
Deputados que examinou as emendas da Câmara e as aprovou
quase que integralmente, transformando-se, assim, no projeto remetido ao Executivo e que se transformou, depois, na já citada lei.
Lembro, a propósito, que o então Presidente da República,
Sr. João Goulart, apôs ao projeto 52 vetos, fato inédito, acredito,
na história parlamentar brasileira. Produziu-se, também, uma
reação por parte do Congresso Nacional- honra seja feita a todos
quantos integravam o Congresso naquela legislatura - e os 52 vetos foram rejeitados, numa demonstração de vontade de mais de
2/3 dos congressistas para manutenção daqueles princípios firmados na citada Lei n.o 4.117.
O Sr. Mário Covas - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NICOLAU TUMA - Pois não.
O Sr. Mário Covas- v. Exa., que é extremamente versado
nos problemas de telecomunicações, e tem pautado a sua passagem
por esta Casa como Relator de matérias relevantes a êsse respeito,
quem sabe poderia opinar e avalizar, com seus conhecimentos,
emenda que apresentei relativa a êsse aspecto. Parece-me lógico
que fique ao arbítrio da União a concessão de serviços públicos
ligados à telecomunicação. Entretanto, julgo que um dêsses serviços deveria ser excluído da competência da União e transferido
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para a competência municipal: o serviço de telefones urbanos. O
serviço de telefones urbanos é serviço eminentemente local, cuja
competência, cujo exercício, cuja prerrogativa para concessão deveria ser transferida à órbita municipal. É o poder público municipal quem fiscaliza, é o poder público municipal quem orienta, é
o poder público municipal quem contrata com a emprêsa concessionária a execução dêsse serviço. Assim, embora me pareça que,
eventualmente, a fixação de tarifas pudesse ficar, senão ao arbítrio, pelo menos, à sujeição de uma aprovação por parte da União,
a concessão dêsses serviços, o contrato dêsses serviços deveria ficar
ao arbítrio do poder público municipal. Não me parece lógico que
as concessões, para . .serviços eminentemente locais, como é o serviço telefônico urbano, sejam oferecidas pela União.
O SR. NICOLAU TUMA - Assiste razão a V. Exa.
O Sr. Mário Covas - Há objeção que gostaria de completar,
- aproveitando a indulgência de V. Exa. - e que diz respeito ao
serviço telefônico que nem sempre é local. Atualmente, não o é;
é interestadual e até internacional. Mas no que se refere às tarifas
intermunicipais, naquilo que se refere às ligações interestaduais,
essa competência deveria passar aos Estados. Esta só é municipal
no serviço telefônico urbano, até porque V. Exa. não desconhece
que, em cada município, evidentemente, o critério adotado para
concessões é diferente. Há emprêsas concessionárias, trabalhando
pelo regime de custo; existem emprêsas concessionárias, trabalhando pelo regime de autofinanciamento; existem emprê~as concessionárias, trabalhando como autarquia municipal. De forma que
o serviço. público urbano é caracterizado, em cada município, de
forma diferente. O lógico é que esta concessão deve ficar na competência municipal, enquanto as ligações interestaduais permaneceriam no arbítrio estadual e, finalmente, apareceria a União
como fator permissionário ou como instrumento permissionário
desta concessão.
O SR. NICOLAU TUMA - Agradeço muito o oportuno aparte
de_v. Exa. que me. permite esclarecer o texto da lei em vigor no
País, a de n.o 4.117, de agôsto de 1962, que regula, perfeitamente
a matéria. Foi esta lei votada pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado com o prévio pronunciamento de Senadores e Deputados,
em 1962. A comissão especial desta Câmara era presidida pelo
então Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nosso
ilustre colega, Deputado Oliveira Brito. Tive a honra de ser
o relator-geral dêste projeto-de-lei do qual foram sub-relatores o saudoso Deputado San Thiago Dantas, e os eminentes
companheiros Deputados Ulisses Guimarães, Maurício Joppert,
Barbosa Lima Sobrinho e outros ilustres parlamentares que contribuíram com suas críticas e suas sugestões para o aprimoramento do texto da Comissão de Transportes, onde também fui o
Relator.
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Ora, Sr. Presidente, que pretende agora o Projeto de Constituição? Conferir à União o direito de explorar diretamente, ou
mediante autorização ou concessão, os serviços de telecomunicações.
Telecomunicação é o gênero; as espécies são os telefones, o
telégrafo, a radiodifusão, o telex, a televisão, o radioamador, a
radiocomunicação.
Admito que uma parte dos serviços de telecomunicações possa
ser explorada pela União, diretamente, ou mediante autorização
ou concessão, como é o caso da radiodifusão, da televisão, que o·
Govêrno, por vêzes, explora diretamente ou concede também a entidades privadas .
Quando se discutia a Lei n.o 4.117, de agôsto de 1962, isto é,
o Código Brasileiro de Telecomunicações, tivemos aqui uma assessoria das Fôrças Armadas integrada pelo Coronel Gustavo Borges,
o Major Chaves e o hoje Brigadeiro Valim e o atual Diretor dos
Correios e Telégrafos, Coronel Afonso Figueiras. Portanto, tivemos
uma assessoria das Fôrças Armadas do País para estudo e elaboração dêsse projeto-de-lei, garantindo, de forma clara, tudo quanto
fôsse de interêsse da União e da segurança nacional.
Ora, Sr. Presidente, se, naquela oportunidade, entendemos
- que o serviço de telégrafo interno era de interêsse nacional e, portanto, deveria ser operado em monopólio pelo Estado, como admitir-se agora, através do projeto de reforma constitucional, que êsse
serviço possa ser delegado, possa ser concedido, possa ser autorizado?
Entendo, Sr. Presidente, que os princípios adotados na Lei
·n. o 4. 117, deveriam ser mantidos, integralmente, na atual Constituição. Não entendo por que a União deva chamar a si a concessão
de todo o serviço telefônico nacional, inclusive dos 4. 700 municípios brasileiros, como, há instantes, falava o nobre Deputado Mário
Covas . A União, dentro do princípio federativo que sempre norteou
nossa organização política, deve ficar na cúpula da organização
nacional e não imiscuir-se em problemas locais, municipais ou
estaduais.
Alega-se, para justificar essa concessão de podêres do sistema
de telecomunicações e telefônico, o princípio de segurança nacional. Ora, Sr. Presidente, a Lei n.o 4.117 foi elaborada com a
Assessoria das Fôrças Armadas do Brasil, que prestaram seu valioso subsídio ao texto então aprovado. E êsse texto, que diz quanto à competência da União?
Art. ··ao:
"O serviço de telégrafos, radiocomunicações e telefones interestaduais estão sob a jurisdição da União, que
explorará diretamente os troncos integrantes do Sistema
Nacional de Telecomunicações e poderá explorar diretamente ou através de concessão, autorização ou permissão,
as linhas e canais subsidiários.'"
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E, mais adiante, no § 2.o, diz a lei:
(Lendo)

"Os serviços telefônicos explorados pelo Estado ou
Município, diretamente ou através de concessão ou autorização, a partir do momento em que se ligarem direta
ou indiretamente a serviços congêneres existentes em
outra unidade federativa, ficarão sob fiscalização do Conselho Nacional de Telecomunicações, que terá podêres
para determinar as condições de tráfego mútuo, a redistribuição das taxas daí resultantes, e as normas e especificações a serem obedecidas na operação e instalação
dêsses serviços, inclusive para a fixação das tarifas."
Está, aqui, acautelada a preocupação do Deputado Mário
Covas, no sentido de dar à União o direito, exatamente, de supervisionar a elaboração das normas gerais da exploração dos serviços
de telecomunicações, inclusive determinar a padronização do material utilizado, para evitar o que existe no serviço de eletricidade:
uma disparidade de normas técnicas que não permitiriam, num
determinado momento, a interligação do serviço de eletricidade
do País.
Assim, pois, na preocupação do legislador de 62 estêve sempre
presente a segurança nacional, o acautelamento dessa segurança
através da fixação de padrões e normas técnicas para a instalação
dêsse serviço e de todo o material utilizado em qualquer emprêsa,
de qualquer município. Só intervém a União para fixar normas,
para fiscalizar, inclusive acautelando a economia popular, quando
dá ao Conselho Nacional de Telecomunicações podêres para estabelecer uma contabilidade padronizada para tôdas as emprêsas
concessionárias dêsse serviço público, a fim de que, através de uma
contabilidade assim padronizada, possa a fiscalização do poder
público estar mais presente, comparar quantidades homogêneas e
não examinar quantidades heterogêneas. Tivemos oportunidade de
regulamentar pela primeira vez no País o art. 151, parágrafo único,
da Constituição de 1946, que dispõe sôbre a concessão de serviço
público, inclusive a fixação de tarifas. E, na fixação de tarifas,
tivemos a preocupação de decompor o art. 156, no seu parágrafo
único, para impedir abusos, para limitar o lucro, uma vez. que tôdas essas atividades de emprêsas concessionárias de serviço público
concedido são sempre executadas na forma monopolística. Então,
para impedir exatamente o arbítrio do monopólio, determinamos
os fatôres componentes das tarifas - tarifas que não podem ser
oneradas, inclusive, pela publicidade e despesas desnecessárias, a
fim de que o usuário fique resguardado na sua obrigação de pagar,
mas pagar um preço justo. Ao mesmo tempo, regulamentamos
ainda aquêle dispositivo do art. 151, que manda que as tarifas
permitam inclusive a expansão e o aprimoramento do serviço.
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Tôda vez que a expansão do serviço exija sobretarifas, esta parte
da tarifa será escriturada à parte das despesas ou da receita da
emprêsa, a fim de que se não incorpore. Ela remunera, exatamente, aquilo que foi aplicado para que o serviço fôsse feito ao patrimônio, para que depois não venha a prejudicar o próprio usuário,
que está pagando o desenvolvimento dêsse serviço.
Ouço o nobre Deputado Mário Covas.
o Sr. Mário Covas - V. Exa., agora, tocou num ponto fundamental. Também de minha parte houve cuidado na apreciação
dêsse dispositivo. Realmente a Constituição parece que vai repetir
o êrro da Constituição de 46, na fixação do conceito de tarifa. É
um absurdo falar-se em tarifa para serviço público, objetivando
cobrir a remuneração do capital investido para o melhoramento e
a expansão do serviço. Melhoramento e expansão de serviço se faz
à custa do capital ...
O SR. NICOLAU TUMA - Exatamente.
O Sr. Mário Covas - . . . à custa do investimento, mas nunca
à custa de tarifa para cobrir o capital investido, porque a tarifa
paga a depreciação, a tarifa paga uma série de outros fatôres, mas
a tarifa não pode nunca obter da parcela destinada a melhoramento e expansão de serviços. Essa parte fundamental deverá ser
coberta através de novos investimentos e, portanto, de nova aplicação de capital, que aí sim, passará a ser objeto de incorporação
da nova tarifa, já que essa deverá, a partir dêsse instante, remunerar a parcela de capital investido. Pretender fazer capital, do
ponto de vista técnico, sem falarmos de autofinanciamento, ou seja,
cobrir uma parcela adicional da tarifa para obter nova forma de
investimento, é um absurdo, é um contra-senso, quer do ponto de
vista económico, quer do ponto de vista financeiro. Tarifa é coparticipação de serviço. Todos êsses serviços públicos concedidos são
feitos pelo regime de custo. A tarifa, portanto, só pode remunerar o
capital e sua depreciação. Nuunca contém qualquer parcela para
efeito de expansão e melhoramento do serviço. Tive, como engenheiro de uma Prefeitura, os maiores problemas com relação a concessionários de servia público - a concessionária de
energia elétrica, a concessionária de telefones- porque a discussão
ficava sempre em tôrno dêsse ponto. O dispositivo constitucional
é absolutamente vago sôbre o que é expansão, o que é melhoramento de serviço e até onde êsse conceito se estende porque, a ser
válida, em sua idéia, a tarifa não tem limitação. Vai expandir e
melhorar o serviço sem limites enquanto a remuneração de capital
é um fator previsível, ponderável, lógico. De forma que acho que
êsse ponto é fundamental e deveria requerer atenção maior da
Casa para que se definisse, com precisão, o que é uma tarifa de
serviço público concedido .
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O SR. NICOLAU TUMA- Quero tranqüilizar V. Exa., porque o texto da Lei n.o 4. 117 se refere ao assunto. Eu também
exerci funções municipais, fui vereador por 12 anos, à Câmara
Municipal por São Paulo, exerci o mandato por três legislaturas,
participei da Comissão de Serviços de Utilidade Pública, e sempre
me causou perplexidade êsse dispositivo constitucional que permitia à tarifa absorver inclusive os investimentos para melhoramento
e expansão de serviços. Por isso mesmo tive o cuidado de, no
art. 102 da Lei citada, colocar o seguinte dispositivo:
"A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos e
expansão dos serviços de telecomunicações, de que trata
o art. 101, letra c, será escriturada em rubrica especial na
contabilidade da emprêsa."
Tive justamente essa preocupação de não misturar a parte da
tarifa destinada à expansão e melhoramento dos serviços de telecomunicações, com aquela que se destina exclusivamente à manutenção, operação e remuneração do capital investido.
Nestas condições, Sr. Presidente e nobres Congressistas, cumpre-nos aqui modificar êste dispositivo do projeto de Constituição,
na parte em que êle diz que compete à União explorar, diretamente, ou mediante concessão ou autorização, "os serviços de telecomunicações". Essa forma genérica, ao mesmo tempo que elimina
a autonomia dos Estados e dos Municípios, na parte que lhes compete, porque o Código Brasileiro de Telecomunicações, votado há
pouco mais de quatro anos pelo Congresso, com a assessoria das
Fôrças Armadas e dentro da conceituação de segurança nacional,
abre uma perigosa válvula, ao permitir a concessão de serviço telegráfico interno. ~ste, sim, é de extrema segurança nacional. Só
deve ser concedido em caráter monopolístico, e o monopólio menos
odioso é sempre o do Estado. Em todos os países do Mundo, o serviço de telecomunicações interno é explorado em caráter monopolístico sempre pelos Estados, com exceção dos Estados Unidos,
onde a emprêsa ITT explora em caráter monopolístico o serviço
telegráfico interno .
Na Inglaterra, na França, no México e tantos outros Países
cuja legislação tive oportunidade de examinar, o serviço de telégrafo e de comunicações internas é explorado sempre pelo govêrno.
O Sr. Rômulo Marinho - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NICOLAU TUMA- Com satisfação.
O Sr. Rômulo Marinho- Estou ouvindo com bastante atenção o seu discurso e como Presidente da Federação Nacional dos
Serviços Telegráficos, estou familiarizado com o problema. Gostaria
de ressaltar aqui que as emprêsas telegráficas que operam o serviço interno do Brasil, o tráfego interior, só se interessam pelas
comunicações nas grandes cidades. Daí a razão pela qual o D. C. T.
apresenta sempre deficit. A êle cabe a tarefa de levar comuni-
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cação a tôdas as cidades do Brasil com despesas enormes. Entretanto as grandes emprêsas estrangeiras que aqui atuam, ficam
nas grandes capitais como São Paulo, Rio, Recife, etc. O serviço
interior nos Estados Unidos não é explorado pelo I. T. T., que explora apenas o serviço internacional. O serviço do interior é explorado pela "Western Union".
O SR. NICOLAU TUMA - Agradeço a informação de V. Exa.
que em nada altera a idéia que venho defendendo desta tribuna;
pelo contrário, vem reforçar o ponto de vista que defendo. Mas
entendo que a União deveria primeiramente cumprir suas obrigações legais, antes de começar a querer alargar demais o âmbito
de sua ação.
Criamos, pelo art. 42 do Código Brasileiro de Telecomunicações, uma emprêsa pública para exploração dos gra.ndes troncos
de telecomunicações do Brasil: a EMBRATEL- Emprêsa Brasileira de Telecomunicações. Lembro-me de que fui autor da sigla
EMBRATEL, cuja obrigação precípua é de interligar todos os Estados do Brasil e todos os serviços de telecomunicações estaduais
e nacionais. Pois bem, decorridos quase cinco anos, a EMBRATEL
não executou a sua obrigação, embora tivesse recursos, - porque
durante algum tempo o Presidente do CONTEL, o anterior ou o
atual Presidente, por ter uma linha de princípios diferentes daquela que ·norteou a elaboração dêsse diploma legal, se opôs à criação da EMBRATEL. Esta só foi criada há dois anos. Pois bem,
essa oposição do antigo Presidente do CONTEL, retardou de dois
anos a implantação do sistema nacional de telecomunicações, tão
necessário, inclusive e principalmente, à Segurança Nacional. A
Capital do País, situada aqui no Planalto Central, Brasília, acha-se
por vêzes ilhada, separada de todo o Brasil, por fôrça da deficiência do serviço de telecomunicações. Quantas vêzes esperamos duas,
cinco horas para falar com São Paulo! E São Paulo é dos Estados
ainda privilegiados, para onde se pode falar em três ou quatro
horas, porque há Estados para os quais uma ligação telefônica demora três, quatro cinco dias, e às vêzes uma semana.
Portanto, Srs. Congressistas, a EMBRATEL não cumpriu a
parte mais importante, que é a interligação do sistema de comunicações. Na EMBRATEL, que estava planificando a interligação
do sistema· nacional de telecomunicações, o dinheiro estava sobrando. Que fêz? Adquiriu a Companhia Telefônica Brasileira, sem
necessidade . Dizem que teria sido um bom negócio adquirir o
acervo dessa Companhia. Entretanto, não existe qualquer dispositivo legal que permita à Emprêsa Brasileira de Telecomunicações
executar serviços telefônicos locais ou intermunicapais.
Estou aqui com o intuito de alertar todos quantos, com boa
vontade de acertar, às vêzes erram e nem sempre oferecem melhores possibilidades para a solução de nossos problemas.
Se o sistema de transportes pode ser comparado ao sistema
circulatório, as telecomunicações representam o sistema nervoso
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do organismo nacional. Se tivermos um perfeito sistema de telecomunicações organizado no Brasil, teremos um serviço de comunicações rápidas, para a economia, para a cultura e, especialmente,
para a segurança do País .
Nestas condições, Sr. Presidente, penso haver justificado, perante os Srs . Congressistas, as emendas que apresentei e que não
tive oportunidade de sustentar perante a Comissão Mista. Se estas
considerações tivessem sido expendidas perante os ilustres membros da Comissão Mista, por certo a esta altura não estaria eu
nesta tribuna para defender aquilo que por certo ali já estaria
aprovado. Tenho certeza de que com os destaques que vou solicitar
aos eminentes Líderes da Casa, esta matéria poderá ser reexaminada e o assunto colocado novamente de acôrdo com os princípios
que inspiraram a Lei n. 0 4.117, de agôsto de 1962, Código Brasileiro
de Telecomunicações. Tenho a impressão de que, com as emendas
por n1im oferecidas, estaremos em condições de restabelecr os princípios daquela lei, e também os princípios da autonomia municipal
e estadual na exploração e na operação de serviços dessa importância.
Muito obrigado a V. Exa. (Muito bem!) (Muito bem!)
(Palmas.)

23

O SR~ ADOLPHO OLIVEIRA * - Senhor Presidente, Senhores Congressistas, estamos vivendo os dias que antecedem a promulgação de uma nova Constituição. Em qualquer país democrático viveria o povo instantes de esperança e de alegria pela normalização das instituições e pela caminhada para a frente, assegurados os direitos da coletividade e resguardado o interêsse do desenvolvin1ento e do progresso do país.
Desgraçadamente, estamos constando que, no fundo, o que se
objetivou foi a homologação, pelo Congresso, de uma Constituição
redigida nos gabinetes e nas antecâmaras do Poder Executivo.
O projeto para aqui enviado pelo Govêrno Federal é um verdadeiro monstrengo, disforme, pessimamente redigido, atentatório
às nossas mais legítimas tradições, discricionário, contrário aos
interêsses nacionais, antidemocrático e impatriótico.
·
Talvez por isso mesmo cêrca de duas mil emendas tenham
sido apresentadas, objetivando a melhoria do texto. E aí, Sr. Presidente, cabe o mais veemente e caloroso protesto contra a angústia do prazo que se concedeu ao Parlamento para decidir matéria
de tão grande importância.
Vivemos nós ao lado de eminentes e ilustres companheiros de
nosso partido e da ARENA, durante dias e noites a fio, num trabalho estafante na grande Camisão procurando com espírito pú•
23

Não foi revisto pelo orador.
(DCN, 15-1-67, pág. 227)

I

~
·.

-652-

blico e com desprendimento, colaborador para que, daqui, saísse
melhor em todos os sentidos, a Constituição.
Vários eminentes Congressistas já ocuparam esta tribuna,
tecendo considerações sôbre os aspectos mais variados da proposição.
Desejo, na manhã de hoje, Senhor Presidente, falar, sobretudo, a respeito de dois pontos: a segurança nacional e a defesa de
nossos recursos no seto r do petróleo e dos minerais a tômicos . E,
muito a propósito, vinculei os dois assuntos, porque, numa época
em que tanto se fala em segurança nacional, não se compreende
que·, para a defesa. . dessa ~e~ma segur:_ança, se dei~e. de enfatizar a
garantia do controle brasileiro, atraves do monopollo estatal para
a pesquisa, a exploração e a industrialização do petróleo e dos
minerais atômicos.
Quero lembrar aqui a palavra insuspeitíssima do honrado
marechal Eurico Gaspar Dutra, em declarações prestadas a "O
Globo", em 17 de maio de 1952. Disse êle a respeito da exploração
do nosso petróleo:
"A minha posição nesse assunto foi tomada no dia
5 de setembro de 1942. Nesse dia, o Presidente da República reuniu o Ministério, para deliberar sôbre um pedido
feito pela Standard Oil, a fim de que lhe fôsse dada a
concessão para explorar e industrializar o nosso petróleo .
Como titular da pasta da Guerra, o meu ponto de vista
foi contrário a que se desse a concessão. Argumentei então com razões de ordem de defesa nacional. E o pedido
não passou . Como vê, é uma velha opinião. "
Trouxe, Sr. Presidente, a palavra do ex-Presidente nutra, para iniciar êstes descoloridos e descosidos argumentos, porque tenho
absoluta e tranqüila certeza de que, entre a maioria dos defensores do monopólio estatal do petróleo e dos minerais atômicos,
sempre estiveram e certamente estão as nossas gloriosas fôrças
armadas! E, quando quiserem retirar da nossa Constituição a
garantia do monopólio estatal do petróleo e dos minerais atômicos,
debatam, primeiramente, êsses problemas no seio do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica; ouçam a oficialidade patriota e, depois, venham trazendo aqui as palavras daqueles que, por definição e por justiça ...
O Sr. Mário Piva - V. Exa. permite um aparte?
O SR. ADOLPHO~ OLIVEIRA - . . . são os maiores defensores da nossa segurança e da soberania do nosso País.
O Sr. Benjamin Farah- V. Exa. permite um aparte?
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA- Ouvirei, inicialmente, o nobre
Deputado Mário Piv a e, em seguida, ouvirei V. Exa. com muito
prazer.
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O Sr. Mário Piva- Nobre Deputado Adolpho Oliveira, quando
Vossa Excelência invocou o testemunho do Marechal Eurico Gaspar
nutra, o que me ocorreu foi precisamente isso: a posição das Fôrças Armadas, dêste País, tem sido constante e de maneira meridianalnente clara em favor do monopólio estatal do petróleo e dos
minerais atômicos. Quero lembrar a V. Exa. a título de ilustração,
que dos três Ministros militares do Govêrno atual, dois já fizeram
declarações públicas a favor dessa tese. Conseqüentemente, parece-me um ponto pacífico, mesmo do ponto de vista governamental,
e a Oposição, através de V. Exa. quando apresentou essa emenda,
fêz incluir na Constituição aquilo que representa o consenso geral.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Muito grato a V. Exa.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Benjamin Farah.
O Sr. Benjamim Farah - Quero felicitar V. Exa. quando
transfere para as Fôrças Armadas a primeira decisão a respeito
da entrega dêsse patrimônio que diz respeito à segurança nacional
e aos interêsses da nossa economia. Lembro-me de um fato, colaborando com V. Exa., ocorrido na primeira legislatura. Recebemos uma mensagem que entregava à UNESCO 3. 000.000 km2 da
Amazônia, a Hiléia Amazônica. Aprovada na Comissão, veio a plenário. Iríamos dar de mão beijada, 3.000.000 km2 da Amazônia.
Houve reação no plenário da Câmara comandada, acredito, pelo
então Deputado Arthur Bernardes. Vários Deputados, lembro-me
bem, como os Srs. Gabriel Passos, Campos Vergai e êste seu modesto colega, tiveram a idéia de pedir o parecer do Estado Maior
das Fôrças Armadas. O parecer foi contrário e o projeto morreu
na Câmara dos Deputados. V. Exa. tem tôda razão quando defende essa tese .
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - V. Exa. lembrou muito bem
porque não tenho conhecimento, acredito que também V. Exa., e
não terá conhecimento tôda a Casa, de um oficial das Fôrças Armadas, de uma autoridade militar que se tenha pronunciado contra o monopólio estatal do petróleo ou sustentado a necessidade
de retirar da Constituição essa cláusula.
O Plenário sabe quem está patrocinando e organizando a
campanha contra a inclusão do monopólio do petróleo na Constituição . Não é preciso que eu o diga. Não é militar e, se é Ministro,
prestou serviços a todos os governos que passaram por aqui, sempre
solidário com seus próprios interêsses, acima dos interêsses do
País. Aí V. Exa. encontrará, talvez, a chave que possa identificar
aquêle que presta serviços, não ao Brasil - não faço a injustiça
de imaginar que proceda desonestamente mais por convicção não aos interêsses brasileiros, mas ao processo de subordinação do
Brasil, aos interêsses privados internacionais. Esta a grande realidade.
E V. Exa. vai ver também a miserável e tôrpe exploração que
se faz em propalar que a emenda n.o 305 "h", incluída no texto da
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Constituição, atingirá as fábricas de tecidos, rayon e outros derivados de petróleo.
Sr. Presidente, Senhores Senadores e Senhores Deputados, a
emenda é clara e concisa. Refere-se ao monopólio, pesquisa, extração e industrializaÇão do petróleo, não dos derivados ou seus
subprodutos. No futuro, precisamos caminhar para aí porque o
petróleo é patrimônio de seguranç~ d? Paí~, garantia de_ d~senvol
vimento e de progresso de nossa Patr1a. Nao devemos eliminar ou
desmoralizar a possibilidade de, no futuro, atribuírmos à
PETROBRAS, que tem resistido a campanhas que se fazem para
sua desmoralização e desprestígio e que se tornou, para orgulho
de todos nós, uma das maiores emprêsas de todo o mundo e a
maior da América do Sul.
A PETROBRAS tem condições para cumprir os objetivos da
Lei n.o 2.004 e não se deve restringir os objetivos dessa lei, e sim,
ampliá-los .
A Lei n.o 2.004, como V. Exa. sabe dava à PETROBRAS o monopólio da comercialização do petróleo, e determinava que as refinarias não poderiam ampliar a sua capacidade de refino. No
entanto, interêsses alienígenas conseguiram fôsse modificada, neste
particular, e concedida autorização a refinaria particulares, por
exemplo a de Capuava.
O Sr. Geraldo Freire- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Com prazer.
O Sr. Geraldo Freire - Nobre Deputado, principio secundando as palavras de V. Exa. quant.a aos encômios feitos à PETROBRÃS
que está, realmente, cumprindo seu alto objetivo, que é de dar
petróleo ao Brasil. Não me consta haja hoje quem a ela se oponha. É iniciativa coroada de pleno êxito e, mesmo aquêles que,
como eu, humildemente, não admitem a intervenção do Estado
em todos os ramos da economia, são hoje combatidos por esta
realidade: a PETROBRAS é um fato, é uma lei que se executa, e
opor-se a ela seria insensatez. Não vamos aqui decidir se a iniciativa privada é melhor do que a estatal. Estamos diante de uma
realidade e o que convém ao Brasil, convém, igualmente, a cada
um de nós. Divirjo de V. Exa. quanto ao aniquilamento da iniciativa individual. Matar a iniciativa privada é ato que não defendo . De modo que data venia, discordo de V. Exa. - e falo em
meu nome pessoal - quanto à inclusão na Constituição de um
monopólio estatal. Entendo que a Constituição d6lve assegurar,
como o fêz a de 46, que a intervenção seja possível mediante lei.
Foi o que aconteceu com a PETROBRAS. Não foi criada pela Constituição, porém por uma lei ordinária.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - A PETROBRAS foi criada posteriormente à Constituição de 46.
O Sr. Geraldo Freire - Podemos - e neste ponto me considero nacionalista - como está na Constituição, a respeito de todos
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os minérios, deixar que brasileiros explorem essas atividades, mas
ta~bém os particulares. Por· que não? No momento entendo que
falar-se em extração do petróleo por particulares é absurdo, de vez
que nenhuma firma brasileira, nenhuma iniciativa privada tem
condições para fazê-lo. Então, o Estado é obrigado a explorá-lo,
do contrário o Brasil não teria petróleo. Entendo que tôda vez que
a iniciativa particular é importente, cabe ao Estado não o direito,
mas a obrigação de intervir naquele setor.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - O petróleo surgiu no Brasil
contra a vontade de maus brasileiros.
O Sr. Geraldo Freire - O Brasil progride contra a vontade
de maus brasileiros. Não tenha dúvidas V. Exa.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Neste particular, concordo
com V. Exa.
O Sr. Geraldo Freire - Sou contra os maus brasileiros. É
coisa até que não devia existir. Deveríamos ser apenas brasileiros,
&em distinção de maus ou de bons. É o que procuro ser, é o que
V. E:xa. procura ser. Reconheço em V. Exa. sempre êste desejo.
Rendo minhas homenagens à sua sinceridade de propósitos. Velhos companheiros que fomos, apesar da diferença de idade que
nos separa, aprendi sempre a respeitá-lo.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - A diferença é muito pequena.
O Sr. Geraldo Freire- Entretanto, neste particular, quero expressar minha divergência, isto é, concordo em que a PETROBRÃS
continue explorando petróleo e o industrializando enquanto lhe
seja possível. Entendo, porém, que permitir ou autorizar ou determinar na Constituição que a PETROBRAS fuja das suas finalidades
para abarcar obrigatOriamente outras, pode prejudicar as finalidades próprias da PETROBRAS. E teremos trancado à iniciativa
particular êste meio de progresso imenso com que conta a Nação
brasileira. V. Exa. sabe que nos Estados Unidos e na Inglaterra a
exploração do petróleo se dá através de poderosas companhias
particulares que fizeram o engrandecimento e a imensa riqueza
daqueles- países. Devemos dar a todos os brasileiros a oportunidade mediante leis que assegurem a participação dos particulares
no desenvolvimento nacional.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA- Nobre Deputado Geraldo
Freire, antes de conceder o aparte ao nobre Deputado Mário Piva,
queria lembrar dois fatos: primeiro, o de que estamos cogitando
de inscrever no texto constitucional o monopólio estatal do petróleo e dos minerais atômicos. Não cuidamos de outros setores
abertos à iniciativa particular, porque não se pode admitir a e!ltrega do petróleo e minerais atômicos à iniciativa particular. Nao
creio que haja necessidade de argumentar isto aqui, porque o
p~tróleo está, ligado duplamente à segurança nacior:al ~ à prosperidade do Pa1s . Precisamos defender e resguardar nao so as nossas
reservas de petróleo, como também assegurar a sua utilização em
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benefício dos brasileiros. E aquela mesma intransigência em favor
da iniciativa particular que tem o Deputa?o Geraldo Freire, creio
que não será nenhum crime tenhamos ~os, em f_avor _dos nossos
próprios interêsses atrav_és ~a- PETROBRAS, q.ue nao va1 a_barcar a
competência nem as atribuiçoes de empreendimentos particulares.
A PETROBRÃS deve continuar garanida, porque o Govêrno já está
vendendo a Fábrica Nacional de Motores, que era um empreendimento também ligado à segurança nacional, para que naquela
altura o Brasil tivesse condições de fabricar motores de avião, tratares, como lembra o Deputado Chagas Rodrigues. Êsse empreendimento não pôde resistir ao bloqueio dos interêsses particulares,
de firmas concorrentes, por outro lado, por causa de administrações que não foram felizes. Agora chegamos ao epílogo melancólico; a venda da Fábrica Nacional de Motores à Chrysler, emprêsa
americana.
Ora, Deputado Geraldo Freire, estamos assistindo à entrega
e à venda de uma instituição, como a Fábrica. Nacional de Motores. Não podemos sequer admitir uma lesão à PETROBRÃS. Quero
esclarecer, de uma vez por tôdas, que a Emenda n. 0 805-H, que
assegura o monopólio estatal do petróleo e minerais atômicos não
é uma emenda do orador como pessoa, nem da Oposição nem
mesmo do Congresso. E uma Emenda' que representa uma consciência consolidada do povo brasileiro . E isto é irreversível. É uma
emenda das Fôrças Armadas. Mandem V. Exas. ouvir o Conselho
Superior de Guerra, o Estado Maior das Fôrças Armadas, a Escola
do Estado Maior. Mandem ouvir.
Não é possível! V. Ex. não encantará, em nossas Fôrças Armadas, quem se oponha ao monopólio estatal do petróleo e dos
minerais atômicos.
O Sr. Mário Piva - Permite V. Exa. um aparte? (Assentimento do orador) -Nobre Deputado Adolpho Oliveira, o que
V. Exa. está dizendo é uma verdade irretorquível e assegurada
pelo próprio Govêrno atual. Se V. Exa. se der ao trabalho de ler
a última publicação que saiu de um estudo feito a respeito dêsse
tema tão impreciso, que é segurança nacional, por homens ligados
ao atual Govêrno, verificará que o elemento principal é a parte
econômica. Conseqüentemente se a parte econômica é o elemento
principal, que se dirá do petróleo que, dentro da conjuntura econômica, dentro de um instrumental econômico, é elemento da mais
alta valia e, assim da mais alta expressão do mundo moderno?
Conseqüentemente, vejo no Deputado Geraldo Freire não apenas o fato de ser um bom brasileiro, mas um bom sonhador sonhador no bom sentido, diga-se de passagem - porque o que
nós vimos, até hoje, em todos os países onde a iniciativa privada
entrou no ramo da industrialização e da prospecção de petróleo,
não é a ação de emprêsas nacionais. Estas funcionam como testas-de-ferro de grupos internacionais que monopolizam, isto sim,
a exploração de petróleo, no mundo inteiro. ·Hoje há reação contra
isto. É uma reação que se conscientizou entre todos os povos do
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mundo. Por que nós, agora, deixaremos aberta esta porta, tendo
oportunidade de fechá-la, em benefício da própria Nação brasileira?
É o que não possa entender, nobre Deputado, e por isso me
coloco inteiramente a favor, não da emenda de V. Exa., mas desta
aspiração que é das Fôrças Armadas, que é dos trabalhadores, dos
estudantes e do povo, em geral, do Brasil.
O Sr. Celso Passos - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA- Concedo o aparte a V. Exa.
O Sr. Celso Passos - V. Exa. tem razão ao apresentar essa
emenda. Se aprovado o projeto de Carta tal como enviado foi a
esta Casa, a red.ação do art. 161 permitirá que, se mantidos os
princípios e os homens que marcam êste govêrno de entreguistas
através do eufemismo de sociedades organizadas no Brasil, até
mesmo o petróleo, que é resguardado pela Lei Ordinária número 2. 004, e os minerais atômicos, que são protegidos pela lei que
criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não mais existirão
os monopólios dêsses dois preciosos recursos minerais derivados .
A verdade é que não mais existe, hoje, êsse monopólio pois foi pôsto
fora da vigência o art. 6.o do Código de Minas, o qual conjugado
com o texto da vigente Constituição, repetido no projeto, quanto a
sociedades organizadas do Brasil, resguardava e impedia que estrangeiros pudessem intervir no aproveitamento do subsolo. O
art. a.o precisava que a pesquisa e a lavra de recursos minerais
eram exclusivo direito de brasileiros, pessoas físicas, naturais e
jurídicas e as sociedades constituídas só de acionistas brasileiros .
Infelizmente, por artes e manobras de grupos econômicos que operam no terreno da exploração mineral, o Supremo Tribunal
Federal, num aresto único, num julgado único, declarou a inconstitucionalidade do art. 6.o e se apressou a oficiar ao Senado que,
também às pressa, baixou resolução tirando da vigência o art. 6. 0 •
A verdade é esta: se não forem inscritos como monopólio os minerais atômicos e o petróleo, como quer V. Exa., em boa hora,
mantido êsses· homens da CONSULTEC, o espírito consultequiano
no próximo govêrno, teremos, certamente, banidos os monopólios
do petróleo e dos minerais atômicos. É oportuno lembrar a expressão zombeteira do Ministro Roberto Campos quando de sua última
aparição na TV, ao ser interrogado pela imprensa sôbre os efeitos
nefastos do último aumento no preço da gasolina. Dizia S. Exa.:
Vocês têm que escolher entre manter-se a PETROBRAS ou aumentar a gasolina. O aumento é feito - dizia, cínica e inveridicamente - para manter a PETROBRAS que, hoje, não é mais uma emprêsa comercial - é um mito. Dizia num tom zombeteiro que dá
bem a medida do seu entreguismo e de sua valiosa maquinação
para derrubar o monopólio estatal do petróleo.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA- O aparte de V. Exa. não só
é oportuno como chama a atenção para um aspecto realmente
grave do problema. Realmente, o § 1.o do art. 161 do Projeto, se
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não me falha a memória, não foi alterado pela Comissão Mista.
Diz êsse dispositivo: (Zê:)
"A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas
e demais recursos minerais e dos potenciais de energia
hidráulica dependem de autorização ou concessão federal,
dada exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País."

o

Sr . Geraldo Freire -

É

quase a repetição da Constituição

de 46.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Mas a Constituição de 46 é
anterior ao monopólio estatal do petróleo. De modo que a inclusão
dêsse dispositivo é suspeita, porque depois de sua vigência surgiu
o monopólio estatal do petróleo e, em decorrência dêsse monopólio,
essa extraordinária e fabulosa realidade, que é a PETROBRAS .
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Pois não.
O Sr. Chagas Rodrigues - Não se' pode mais continuar argumentando. Não é possível. Acho que precisamos falar, pelo menos,
a mesma linguagem. A argumentação é irrespondível. Invoca-se
a Constituição de 46. Nós nos afastamos dela em tudo. Nós estamos invertendo agora a Constituição de 46; para proteger grupos econômicos internacionais, invoca-se a Constituição de 46.
Senhores Congressistas, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal - e hoje Supremo Tribunal Federal está ainda
muito mais afinado com o pensamento governamental, com
a política do Govêrno Federal, órgão que é político, na mais
alta acepção da palavra - o que todos nós estamos a ver é
êsse dispositivo imoralíssimo: que um estrangeiro não pode participar dessa atividade, mas, se cinco estrangeiros se reúnem e
constituem uma sociedade, organizada no Brasil, podem participar
dessa atividadeJ. Isso é uma imoralidade que atenta contra nossos
sentimentos de brasilidade e de homem, de sêres racionais. Finalmente, estamos num época em que as Constituições devem, de
acôrdo com os tratadistas, traduzir o espírito público da época.
Estamos numa época em que um govêrno democrático, trabalhista
como o da Inglaterra, por exemplo, está renacionalizando, ou se
quiserem, está imprimindo caráter estatal à indústria do ferro e
do aço. Vivemos uma época em que Sua Santidade o Papa João
XXIII defende, ao lado da emprêsa privada, a emprêsa pública
e~tatal para aquêles. setores necessários à segurança do país. Não
vejo como se possa, hoje, no Brasil, deixar de considerar o petróleo e os minerais atômicos como não sendo necessários à segurança do País. Há um divisor de águas: quem quiser que fique com
o Brasil e quem quiser que defenda os interêsses internacionais de
grupos estrangeiros.
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O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Queria lembrar a V. Exas.
que o dispositivo, êsse malsinado § 1.0 do art. 161, representa, sen1
dúvida alguma, um passo atrás, para não dizer pior. V. Exa. conhece o Código de Minas, Decreto-Lei n.o 1. 965, de 29 de janeiro
de 1940, art. 6.o (Zê:)
"O direito de pesquisar e lavrar só poderá ser outorgado aos brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas em sociedades com sócios ou acionistas brasileiros" .

c

Tornou-se inconstitucional, mas era dispositivo que tinha
como objetivo resguardar e defender os interêsses do País. E acredito que inconstitucional é admitirmos nós que a Carta Magna
contenha dispositivos alienados, dispositivos contrários à soberania e à segurança do nosso País.
Da minha emenda, Deputado Geraldo Freire, o que ainda se
poderá dizer é que ela é incompleta, não que ela vai atingir interêsses respeitáveis; pode atingir e pode vulnerar interêsses escusas
- isso admito. Ela pode, realmente, prejudicar muitos advogados
ou "bigshots", os representantes "testas-de-ferro" de interêsses estrangeiros. Isso ela pode fazer.
Aliás, neste particular, quero fazer uma denúncia a V. Exa.,
Sr. Presidente, e aos Srs. Senadores e Deputados: os Srs. Deputados, muitos dêles estão sendo chamados e convocados pelo Ministro das Minas e Energia, Sr. Mário Thibau, para um a pêlo no
sentido de que votem contra a ELETROBRÃS e o monopólio es ..
tatal do petróleo e dos minerais a tômicos .
Graças a Deus, faltam apenas cinqüenta e poucos dias para
essa gente deixar de governar o nosso País.
Essa é a denúncia, que fica inscrita nos Anais da Casa. Que
cada qual assuma a responsabilidade pelo que vai fazer. Êles, os que
vivem às portas dos quartéis, cortejando os militares, por que não
trazem, agora, um pronunciamento dos militares contra o monopólio estatal do petróleo e dos minerais atômicos? Vão, agora, buscá-los! Nós não somos do Govêrno nem contra o Govêrno. Queremos é defender o que é patrimônio nosso. E para isso não precisamos, Sr. Presidente, receber lições de ministros que não zelam
por suas pastas e que não defendem os interêsses de sua Pátria,
que é a nossa
Com prazer ouço agora V. Exa., nobre Deputado Geraldo
Freire.
O Sr Geraldo Freire- Não pretendo mais discutir suas idéias.
Respeito-as, sei-as ditadas pelo sentimento de patriotismo. Posso
divergir aqui e ali, mas no fundo, não. Já disse e repito que concordo com a PETROBRÃS. Já está produzindo seus efeitos. Apenas
entendo que isto não é matéria constitucional, que deva ser consignada na Constituição, para não trancar a iniciativa privada. O
que desejo, abusando do cavalheirismo de V. Exa., é dizer que eu
repilo aqui, e o faço com a devida energia, as insinuações atreo

o
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vidas feitas pelo nobre Deputado Chagas Rodrigues, de que estejamos a serviço de interêsses estrangeiros . Tôda nossa vida tem
sido de dedicação ao Brasil. Nada mais queremos do que servir a
êle. E se s. Exa. invoca agora, o serv~ço de suas idéias, as palavras que reputo santas e puras, do Papa Paulo VI, quero lembrar
que foram também aquelas palavras que condenaram nacionalismos doentios que se serviram do nome da Pátria com o objetivo
de entregá-la a idéias subversivas e a nações estrangeiras.
O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA - Antes de conceder o
aparte ao nobre Deputado Amaral Neto, desejo dizer a V. Exa. que
tôda a Casa percebeu e sentiu que nas palavras do eminente Deputado Chagas Rodrigues não houve qualquer intuito de atingir
V. Exa.
·O Sr. Geraldo Freire - Se houve ou não intenção, não sei.
Mas que atingiram, atingiram.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Nobre Deputado Geraldo
Freire, fomos velhos companheiros de partido. As contingências da
política nos colocaram em planos diferentes. Mas tenho o melhor
aprêço por V. Exa., tenho V. Exa. na melhor conta. Meu conceito a respeito de y. Exa. continua aquêle mesmo do passado.
Não creio com a presença do nobre colega ao microfone pudesse
V. Exa. receber uma referência injusta. Sei que inclusive V. Exa.
cumpre o seu dever como Líder do Govêrno, e faz a defesa da política governamental, a defesa do Ministro das Minas e Energia, bem
como o do Planejamento.
O Sr. Amaral Netto -Mesmo que seja difícil.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - E reconhecemos que é dificílhna, realinente quase impossível de se fazer.
O Sr. Geraldo Freire - Se assim eu entendesse não estaria
aqui, neste lugar.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - V. Exa. cumpre o seu dever.
O Sr. Geraldo Freire - Acho· que o Govêrno, isto sim, é que
está a serviço de meus ideais, porque jamais deixei de servir aos
meus ideais para acompanhar qualquer grupo poderoso. :mste o
meu passado, e nesse sentido o de todos os companheiros que
outrora o foram de V. Exa. também, e que continuam admirando
a sua coragem, porque sabem que V. Exa. está a serviço dos seus
ideais, tal com nós outros, que, às vêzes, nos colocamos em oposição aparente mas que, no fundo, queremos o bem do País.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA- V. Exa. agora tocou exatamente no pon1o importante de tôda a discussão. Nenhum de nós
é proprietário da verdade. Não me arrogo êsse direito. Acontece
que V. Exa., também não. Estamos debatendo idéias, discutindo
problemas. Só lamentei encontrar V. Exa., nobre Deputado Geraldo Freire, do outro lado, para discutir êsse assunto tão ingrato.
Seria o caso de V. Exa. convocar aquêles que têm interêsse, e
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que estão fazendo as articulações fora do plenário. V. Exa., pelo
menos, veio lealmente debater conosco. O nosso receio, nobre
Deputado Geraldo Freire, não é a respeito do convencimento da
argumentação de V. Exa. O receio que todos nós temos recai
justamente nas medidas de pressão, aliciamento, exploração, deturpação e de coação sôbre o Congresso para que êste se agache
e negue à face do Brasil o monopólio estatal do petróleo e dos
minerais atômicos.
A minha emenda, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, é realmente incompleta. Lamento apenas que o tempo seja escasso. A
emenda poderia prever outras circunstâncias e outros minerais
considerados estratégicos, que deveriam ficar sob monopólio estatal.
Ainda outro dia um colega lembrava-me o problema da tantalita. Essa tantalita é material indispensável para a preparação
dos mísseis, dos foguetes. Neste moderno mundo da astronáutica
não se pode 'imaginar foguetes sem a utilização dêsse importantíssimo minério .
Pois beml Além da tantalita, que possuímos no Brasil, outros
minerais estratégicos existem que, por sua própria natureza, devem ficar com o Brasil.
Não admito que se fale em segurança nacional para proteger
e resguardar grupos que se encontram no poder. A segurança
nacional é a do Brasil, é a defesa do nosso território, é a defesa
dos interêsses do nosso povo, é a defesa das instituições, é a defesa
do Congresso Nacional, do Judiciário e do Executivo. Isto é que é
segurança nacional. Segurança nacional é a PETROBRAS, mais
que qualquer outra coisa.
Com a permissão do Sr. Presidente, dou o aparte ao Sr. Deputado Amaral Neto.
O Sr. Amaral Neto - Sr. Deputado Adolpho Oliveira, quando
o Deputado Geraldo Freire diz que o q.ovêrno adota as idéias dêle,
não faço a injúria de acreditar que as idéias de S . Exa. sejam tão
ruins assim. É interessante dizer, quando V. Exa. se refere à
PETROBRAS, que nosso querido Líder, Deputado Geraldo Freire,
deveria ter estado no Rio de Janeiro na sexta-feira anterior a esta,
quando o Sr. Ministro Roberto Campos falou na televisão. Fizeram um vídeo tape de três jornalistas com os Srs. Ministro Roberto
Campos e Nascimento Silva, video tap·e que tinha por objetivo um
pronunciamento do Ministro Roberto Campos. Pois bem, quando
puseram no ar, depois de uma pergunta de um jornalista, cortaram
o programa e deixaram os jornalistas fazendo papel de bobos. Isto
é que é, de fato, violar a Lei de Imprensa, mesmo a dêles. Mas o
que desejo é ressaltar, no sentido de caracterizar o significado de
sua emenda, o que disse o Ministro Roberto Campos sôbre a
PETROBRAS. Sabe o que foi? Vou tentar reproduzir nos seus têrmos exatos. Um jornalista presente perguntou por que o aumento
do preço da gasolina. s. Exa. deu o sorriso que todos conhecemos
e disse: "Ué, os Senhores não querem a PETROBRAS, não é ela a
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alma do povo- sempre rindo- a PETROBRÃS não é intocável?
Não é tudo, não é o máximo? Pois bem, querem a PETROBRÃS,
paguem a gasolina." Como quem diz: querem manter esta droga
que eu quero acabar? Pois então não reclamem de pagá-la. Da
mesn1a forma disse - chamo a atenção dos Senhores Deputados
representantes do Nordeste e da Amazônia, saibam desta, Senhores
nordestinos e amazonenses! - o Sr. Ministro Roberto Campos
textualmente, em programa de televisão, no Rio de Janeiro, disse o
seguinte: "Se eu fôsse Deputado do Nordeste ou da Bacia Amazônica, teria vergonha de fazer do subdesenvolvimento de minhas
regiões uma profissão, como se faz agora." Repito: "Se fôsse Deputado do Nordeste e da Bacia Amazônica teria vergonha de fazer do
subdesenvolvimento dos nossos Estados profissão de subdesenvolvimento para obter favores". E depois disse o seguinte: "Sou de
um Estado subdesenvolvido, Mato Grosso, mas jamais teria coragem de pleitear vinculações orçamentárias para Mato Grosso."
"Temos que acabar com isso. Os que vivem dessa vergonha, a
se humilharem como parlamentares, têm que desistir disso. Essa
vinculação não passa, às vêzes, de um negócio político para as
regiões e que não reverte em benefício das regiões!'. Era bom que
os Srs. Senadores e Deputados do Nordeste, da Amazônia, do MDB
e da ARENA soubessem o pensamento do Ministro, que é um dos
principais autores da Constituição. E o Deputado Geraldo Freire,
sobretudo, não voltasse a repetir, o que considero uma injúria a si
próprio, que as idéias de S. Exa. têm refletido no pensamento
do Govêrno. Não acredito que o nobre Deputado Geraldo Freire
possa ser refletido por um Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) - (Fazendo soar as
campainhas) - Peço ao nobre orador que conclua o seu discurso.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Vou concluir, Sr. Presidente.
Iniciei estas palavras declarando que iria falar sôbre segurança nacional e petróleo. Quero terminar dirigindo um a pêlo à consciência nacional, para que desperte e acompanhe a tramitação
das emendas ao Projeto de Constituição. Cada qual deve documentar para a posteridade a sua conduta.
Poderia assim, de momento, desfilar, Sr. Presidente, algumas
das "maravilhas" que alegram o espírito do Ministro Roberto Campos e de outros maus brasileiros.
Por exemplo: permitir a permanência de tropas estrangeiras
em território nacional, em tempo de paz, transformando o Brasil
num país ocupado- para não se imaginar, que seria realmente
uma injúria, que o Govêrno brasileiro admite a hipótese de nem
ter fôrça nem poder para manter a ordem, a autoridade do País,
e precise mandar buscar tropas no estrangeiro, para resguardar e
respaldar a sua autoridade, o seu prestígio de govêrno. Isto está
lá, está na Constituição!
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Autorização de decretos-leis, sôbre ela não iria agora falar. Já
foi suficientemente debatida. Queria apenas lembrar que na Alemanha o nazismo consolidou sua autoridade quando Reichstag, já
decadente, de concessão em concessão, de permissão em permissão,
concedeu a Hitler a autorização de baixar decretos com fôrça de
lei. Aí começou a angústia, a miséria, o sofrimento, o padecimento
não apenas daquela grande nação, que é a Alemanha, mas de tôda
a Europa, com reflexos no mundo inteiro. Foi ali que começou o
nazismo, com a leviandade, com a irresponsabilidade dos homens
da época, que não tiveram como resistir, que não tiveram como
negar o que então se pedia.
Fala-se, Sr. Presidente, que a nossa Constituição foi inspirada
na alemã, na Constituição de Bonn. É melancólico registrar que,
enquanto aquêle grande povo saiu do nazismo para a Democracia,
ainda existe. neste País quem queira fazê-lo sair da Democracia
para entrar no nazismo.
E quando vão lá para ler a Constituição de Bonn copiam errado e mal e não copiam o que deveriam copiar. E trazem, Sr. Presidente, ao lado da Constituição alemã a francesa, e lembram os
podêres excepcionais do artigo 16, esquecidos das razões que determinaram o surgimento daquelas disposições constitucionais
francesas. Esquecem aquêles dias tormentosos em que a velha
Paris estava ameaçada de sofrer um ataque por parte dos militares rebelados no Norte da Africa.
A França vivia em guerra - a Guerra da Argélia. De Gaulle
inspirou-se na necessidade de adoção de medidas imediatas para
atender à situação de emergência nacional, certamente baseado
também na trágica experiência dos idos de 1940, quando o Presidente Lebrun não dispunha daquelas condições mínimas para resguardar o interêsse da França de todos os tempos.
Tudo isto, Sr. Presidente - para concluir - tudo isto tem
que ser dito assim muito às pressas. Não há tempo nem condições
para se debater assunto de tal importância. Enquanto o Presidente da República eleito viaja em volta do mundo, aqui é Lei de
Imprensa, é constituição discricionária; e ainda, Sr. Presidente,
~sta super Constituição que é a Lei de Segurança, insinuada nos
Jornais de ontem, uma verdadeira monstruosidade, mas que confirma a advertência do Sr. Ministro da Justiça, que declarou aos
jornalistas, com aquêle mesmo sorriso profissional de muitos Ministros do atual Govêrno: "Os Srs. estão reclamando contra a Lei
de Imprensa? Pois esperem: vem aí a Lei de Segurança, que é
muito pior." E é mesmo capaz de ser, Sr. Presidente.
, . Espero que na apreciação das Emen?as seja concedi~a ~o Plenario oportunidade de se pronunciar sobre aquelas ma1s Importantes. Evidentemente, não vai haver tempo para que o Congresso
examine mais de 5 ou 10% das emendas. Nunca mais do que lOo/o.
Mas que, entre elas, possamos decidir livremente, sem pressões,
nem ameaças ou coação, no resguardo dos legítimos inte,rêsses da
segurança nacional, através do monopólio estatal do petroleo e dos
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minerais atômicos. E que os eminentes colegas nos ajuden1 e aj udem o Brasil, combatendo, contestando e desmentindo aquêles que
estão realizando uma imensa campanha de deturpação e de pressão buscando, realmente, comprometer os interêsses de nossa
Pátria.
Êsse, Sr. Presidente, o principal fundamento da segurança
nacional- defender a soberania do nosso País e os seus interêsses
permanentes.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.) 24
O SR. HUMBERTO LUCENA*- Sr. Presidente, Srs. Congres-

sistas, venho a esta tribuna para tecer algumas considerações
sôbre. o Projeto de Constituição encaminhado ao Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da República, e, bem assim sôbre as
emendas a êle apresentadas.
A exemplo de tantos que aqui já firmaram ponto de vista semelhante, sou daqueles que acham não possuir o atual Congresso
Nacional os necesários podêres constituintes para a elaboração de
uma nova Carta Magna, eis que não fomos eleitos para êsse fim.
A Constituição de 1946 dá-nos, apenas, o direito de emendá-la,
embora oferecendo um substitutivo completo. Nesse sentido, foi o
pensamento do MDB, exposto no seio da Comissão Mista, pelo voto
brilhante do-· Senador Josaphat Marinho, que, referindo-se a essa
particularidade assim se expressou:
"Segundo o preâmbulo do projeto, são "os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Nacional", que decretam e promulgam a Constituição.
Logo, o próprio Govêrno reconheceu que o atual
Congresso não tinha ou não lhe podia ser deferida função
constituinte plena. Por isso mesmo, não pôde usar a forma correta de deliberação em assembléia constituinte. Se
admitia a existência da faculdade criadora irrestrita, ·e
não a proclamou, então o propósito do Govêrno foi cercear a competência do Poder Legislativo.
Mas, se o Congresso Nacional não funcionar como
Assembléia Constituinte, esta investida apenas do poder
de reforma, tem a prerrogativa ampla de modificar e aditar o texto constitucional vigente, respeitada a unidade do
. seu sistema. Não tem, portanto, o privilégio de substituir
a Constituição, para adotar uma outra, característica por
um sistema ou .por um espírito diverso. É a lição da
doutrina. "
Assim, por entender que não tem o Congresso Nacional podêres constituintes para elaborar uma nova Constituição apresentei
*
M

Nãa, foi revisto pelo orador.
(DON, 16-1-67, pág. 241)

-665-

uma emenda, que recebeu parecer contrário da Comissão no sentido de que a Carta a ser promulgada no dia 24 do corrente, fôsse
submetida a referendo popular, a 15 de Novembro de 1967. Se o
resultado viesse a ser desfavorável, voltaria a vigorar, na sua plenitude, a Constituição de 1946.
O Sr. Presidente da República insistiu em fazer a reforn1a
global da Constituição, antes de passar o poder, ao seu sucessor.
Nesse sentido, opinou que a matéria deveria ser entregue ao atual
Congresso, quando o lógico seria que o nôvo Congresso discutisse
e votasse o projeto de Constituição.
Se êste foi o comportamento do Govêrno, deveria, por outro
lado, para ser coerente, atender à reivindicação que lhe foi feita
pelo Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador Auro Moura
Andrade, acompanhado do Deputado Adaucto Lúcio Cardoso, então
Presidente da Câmara, no sentido de revogar desde logo os arts. 14
e 15, do Ato Institucional n.o 2, a fim de que se concedessem
plenas garantias aos parlamentares, na tarefa de elaboração constitucional. Tudo foi feito para êsse fim. Entretanto, o Sr. Presidente da República preferiu não concordar com a tese, limitando-se
a escrever uma .carta ao Líder do Govêrno no Senado, Sr. Daniel
Krieger, onde assumia o compromisso de não cassar mais mandatos nem suspender direitos políticos dos atuais membros do Congresso Nacional. Ocorre, porém, que os que foram reeleitos e serão
membros do nôvo Congresso Nacional, não estão livres da ameaça
porque o compromisso relaciona-se apenas com o atual Congresso
Nacional.
Mas, enfim, o projeto veio ao exame do Congresso Nacional,
conforme o desejo do Sr. Presidente da República e de sua assessoria política. Aqui sofreu várias emendas, no sentido do seu
aperfeiçoamento.
O Movimento Democrático Brasileiro, através de reuniões do
seu Gabinete Executivo e da Comissão Diretora Nacional, entendeu
de participar do processo de elaboração constitucional, negando o
seu voto ao projeto, durante a sua votação global, mas imediatamente depois colaborando, através de emendas, para que a matéria
fôsse melhor disciplinada e se tornasse a Constituição uma Carta
democrática.
Aqui temos, logo no Art. 10, quando se trata da intervenção
federal nos Estados, emendas apresentadas para suprimir do texto
constitucional a letra b do item V, onde se lê:
"Deixar de entregar aos Municípios as quotas tributárias a êles pertencentes."
Isso porque, de modo geral os Estados, ainda que o desejem,
não possuem recursos suficientes para pagar, na época própria, as
quotas municipais, que são pagas, também, no devido tempo, pelo
Govêrno Federal.

L
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Por outro lado, também houve emenda visando a suprimir,
no item V do mesmo Art. 10, a letra c, onde se lê:
"Adotar medidas ou executar planos econômicos ou
financeiros em contrário às diretrizes estabelecidas pela
União."
Em verdade, isso redundaria numa diminuição de competência para o poder estadual.
No Capítulo III - "Da Competência dos Estados e Municípios"- estão emendas da maior importância e do mais alto interêsse político para o Movimento Democrático Brasileiro. Quero
fazer menção especial aquela que se preconiza a supressão, na letra a do parágrafo 1.0 do item II do Art. 15, da expressão: "os
Prefeitos das Capitais dos Estados". Entendemos que não há razão plausível para que os Prefeitos das Capitais dos Estados deixem de ser eleitos, diretamente, pelo povo. Apresentamos por isso,
a emenda, a fim de que possamos garantir mais uma vez ao povo
brasileiro a escolha nas urnas, livremente, dos Prefeitos de suas
Capitais. Pelo simples fato de cidades importantes serem Capitais
de Estados, não se pode, de maneira alguma, entender que os respectivos Prefeitos devam ser nomeados pelo Poder Público Federal,
pois, se realmente a justificação fôsse válida, deveria ser estendida aos Prefeitos de tôdas as cidades do Brasil.
Dentro da mesma esteira de considerações, foi apresentada a
emenda que suprime na referida letra a do Art. 15, as expressões:
"assim como as cidades incorporadas mediante tombamento ao
Patrimônio Histórico e artístico nacional". Esta emenda, de autoria do Deputado Tancredo Neves, teve parecer favorável na Comissão Mista .
No que tange ao Sistema Tributário, a grande luta do Movimento Democrático Brasileiro é no sentido de aprovarmos, no plenário, aquelas emendas que procuram restabelecer, por inteiro, a
Constituição de 1946, que está mais de acôrdo com a realidade brasileira neste particular. Nesse capítulo há, no projeto, dispositivos
perigosíssimos, entre os quais o do § 1.o, item X, do Art. 21, que
assim está redigido:
"O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites
estabelecidos na lei, alterar as alíquotas ou as bases de
cálculo dos impostos a que se referem os n.os I, II e VI a
fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de
comércio exterior, ou de política monetária."

Não se deve deixar ao Poder Executivo o arbítrio de, através
de simples decreto, alterar as alíquotas dêsses impostos mencionados no projeto de Constituição.
Outro dispositivo que nesse capítulo mereceu emenda de nossa
parte, é aquêle que reduz de 60 para 40% a participação dos Es-
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tados no Fundo Rodoviário Nacional. As receitas estaduais já são
tão fracas, já precisam tanto de auxílio do Poder Central, sobretudo agora, quando a nova reforma tributária em vigor fêz com
que os Estados mais dependessem da União, que de maneira alguma poderíamos concordar em que um dispositivo desta natureza vie&se a diminuir os recursos dos Estados.
. Entao, a emenda que foi apresentada, e pela qual nos batemos, é no sentido de restaurar, no item I do Art. 27, a percentagem de 60% da arrecadação do impôsto a que se refere o Art. 21,
no seu item VIII.
No Capítulo "Do Poder Legislativo" também mereceram atenção tôda especial do Movimento Democrático Brasileiro, uma série
de emendas, não sàmente àqueles dispositivos relacionados com os
decretos-leis, como também àquela parte que diz respeito, diretamente, a economia interna do Poder Legislativo, na Seção II "Da
Câmara dos Deputados", onde se cuida, inclusive, da fixação de
percentual de p:fesença, para efeito de perda de mandato dos parlamentares .
Houve, neste Capítulo "Do Poder Legislativo", vitória que festejamos desta tribuna, e que é a aprovação, na Comissão Mista da
Emenda Amaral Netto, através da qual ficou também o Congresso
Nacional com o poder de emendar a Constituição, mediante aprovação da maioria absoluta de seus membros, direito, até então,
·concedido apenas ao Presidente da República.
Assim, teremos aberto o caminho para a revisão parcial ou
total da nova Constituição, a fim de que ela, amanhã, venha a
ficar mais conforme com os nossos pontos de vista no sentido da
total redemocratização do País.
Quanto aos decretos-leis, vamos destacar a emenda do Senador Edmundo Levy, que procura inscrever na Constituição brasileira um dispositivo da Constituição francesa, que muito melhor
disciplina a matéria.Na Seção VI, do Capítulo VI, correspondente ao Orçamento
da República, há uma emenda que merece todo o apoio de nossa
parte: é aquela de autoria do Deputado Paulo Sarasate, que procura restabelecer as vinculações constitucionais dos recursos para
·O desenvolvimento. de determinadas regiões do País, como a Amazônia, o Nordeste, o Vale do São Francisco, e a região da fronteira
Sudoeste do País .
Todos sabem que essa vinculação foi suprimida no projeto
governamental, porque nesse sentido, é o entendimento do Ministro do Planejamento, Sr. Roberto Campos, que chegou ao ponto de,
num programa de televisão a que compareceu na Guanabara,
afirmar que nós das zonas subdesenvolvidas do País fazíamos a
.indústria da miséria e do subdesenvolvimento, para defender os
jnterêsses de nossas regiões.
Pois bem, nós lutaremos, por todos os meios, para que a
·emenda do Deputado Paulo Sarasate venha a transformar-se num
-dispositivo da nova Carta Constitucional .
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Por outro lado, apresentei emenda ao projeto, na Seção do
Orçamento, procurando excluir do artigo 64, certas expressões, a
fim de permitir que o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem tenha as suas verbas, também, excluídas no Orçamento
da União. De maneira alguma se pode compreender que, apenas
por ser aquela autarquia não deficitária, os seus recursos, não
constem do Orçamento Federal, quando a regra da Constituição é
a de que "o Orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital
e compreenderá, obrigatàriamente, as despesas e receitas relativas
a todos os podêres, órgãos e fundos, tanto da administração direta
quanto da indireta" .
Por outro lado, damos outra redação ao § 4. 0 do art. 64, de
forma que se garanta um maior campo de ação para o Poder Legislativo, no que tange às emendas ao Orçamento da República.
Se realmente permanecer como está o texto do Projeto do Govêrno,
nós não mais teremos condições de emendar o Orçamento da
República, pois ali está que só poderá ser consignado recurso no
Orçamento Federal, para obra cuja execução ultrapasse o período
de um ano, se previamente incluída no plano plurienal do Poder
Executivo.
Ora, Sr. Presidente somente o parlamentar que dispõe de efetivo prestígio junto aos altos podêres da República poderá, realmente, conseguir que determinada obra de interêsse de seu Estado,
ou da sua região, seja incluída_ no Orçamento plurienal da União.
Nesta matéria, o eminente Senador Josaphat Marinho apresentou
outra emenda, que infelizmente não foi aprovada pela Comissão
Mista, a fim de que êsses orçamentos plurienais fôssem aprovados,
mediante lei ordinária, pelo Congresso Nacional, justamente para
que os Senhores Congressistas pudessem participar, efetivamente,
da elaboração do plano tão importante.
Ai~da apresentamos uma emenda procurando suprimir todo
o art. 66, do Projeto, que diz respeito à competência do Executivo
em matéria financeira. Achamos que êste assunto já estava regulado em outro capítulo do projeto de Constituição. E, por outro
lado, no § 2. 0 , do art. 66 estabelece-se, perigosamente, que determinados projetas de lei, ali referidos, só sofrerão emendas nas
comissões dos órgãos legislativos, cujo pronunciamento será
final. Portanto, retira-se do plenário do Poder Legislativo a competência de decidir, soberanamente, sôbre matéria de fundamental
importância para a vida nacional.
Também reformulamos, por inteiro, o Capítulo da Fiscalização
Financeira e Orçamentária, de maneira que assegura maior vigilância do Tribunal de Contas ãa União e do Congresso Nacional,
na fiscalização do Poder Executivo. Mas, sem dúvida alguma, a
emenda mais importante do Movimento Democrático Brasileiro, é
aquela que se refere à restauração da eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República. Na verdade, êsse é um ponto
que está inteiramente de acôrdo com o programa do nosso Partido
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e representa, por isso mesmo, compromisso solene assumido com
o povo brasileiro.
Damos outra redação, através de emenda do nobre Deputado
Martins Rodrigues, ao item XI, do Art. 81, sôbre a permissão a
fôrças estrangeiras para transitarem pelo território nacional ou
nêle permanecerem temporàriamente.
O nobre Deputado Martins Rodrigues procurou restabelecer,
nesse particular, a Constituição de 1946, que restringe essa autoriação, a quando essa permanência de tropas no território nacional
se der em tempo de guerra.
Quanto aos funcionários públicos, há emenda do nobre Deputado Benjamin Farah, que procura garantir a aposentadoria facultativa aos 30 anos de serviço e que será objeto de destaque e~
plenário, já que a Comissão Mista foi contrária à sua aprovação.
Nós procuraremos atender, no seio do Congresso Nacional, a
essa velha reivindicação do funcionalismo público federal .
Apresentamos também emenda à letra e, do Art. 99, estabelecendo que os p~oventos de aposentadoria serão integrais, quando
o funcionário contar mais de 35 anos de serviço, "ou 30 anos, se
mulher", para efeito de manter a sistemática do Projeto, já que
no § ·1.0 , do Art. 98 se dispôs que, no caso da aposentadoria facultativa, êsse prazo é reduzido a 30 anos, para a mulher.
Também procuramos ressalvar a situação dos servidores que
foram considerados efetivados ou enquadrados, ingependentemente
de concurso, antes da elaboração desta Constituição, em face do
que dispõe o parágrafo 1.0 do artigo 97, onde se lê:
"Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade
como funcionário, se não prestou concurso público."
Neste particular, apresentamos emenda estabelecendo que o
disposto no parágrafo 1.0 , do artigo 97, não se refere aos servidores
amparados por leis anteriores a esta Constituição.
O Sr. Nelson C'arneiro - :msse dispositivo é tanto mais oportuno, quando o Senado Federal se reuniu ou está para se reunir
a fim de aprovar numerosas nomeações sem concurso, para Juízes
e Juízes-Substitutos da Justiça Federal, que vão julgar as causas
mais importantes dêste País, aquelas que dizem respeito à segurança e ao patrimônio nacional. Enquanto os Juízes e Juízes-Substitutos poderão ser estáveis e vitalícios sem concurso, os serventes
e os contínuos que a êles serão subordinados são obrigados a
prestar concurso público, para serem nomeados.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a intervenção de
V. Exa. e relembro, neste particular, a grande luta travada no
plenário da Câmara Federal, pelo Movimento Democrático Brasileiro, no sentido de garantir a prestação de concurso para o preenchimento desses cargos e sua atuação entre aquêles que mais se
destacarem no debate, nobre Deputado Nelson Carneiro.
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Na verdade, a emenda tem tanto mais razão de ser, quando a
própria Comissão Mista, ao que estou informado, aprovou uma
outra, no sentido de que todos os atuais servidores nomeados ou
admitidos até 30 de novembro de 1966, desde que contem ou venham a contar cinco anos, serão considerados efetivos. Portanto,
também reconheceu, nesse particular, a efetivação de servidores·
que foram nomeados sem concurso. De modo que aquêles que
foram amparados por leis anteriores à Constituição, igualmente
terão seus direitos adquiridos devidamente ressalvados pela Nova
Carta que estamos a votar.
Quanto ao Capítulo dos Direitos Políticos, procuramos também modificar a redação de alguns dispositivos, entre os quais
aquêles que restabelece "que o sufrágio é universal e direto e o
voto é secreto e proporcional" . A Comissão Mista atendeu a várias
emendas nesse sentido, de forma que a Constituição de 1946 ficará
mantida nessa parte.
No § 1. 0 , do artigo 142, da Constituição Federal, lemos:
"A suspensão ou a perda dos direitos políticos determina a perda de mandato eletivo, cargo ou função pública; a lei poderá impor outras restrições ou interdições
àqueles cujos direitos políticos tenham sido perdidos ou
suspensos."
Estabelecemos, através de uma emenda, que, por sinal, não
foi aceita pela Comissão Mista, que, quando a suspensão de
direitos políticos fôsse conseqüência de crime político, haveria
apenas a suspensão do exercício do mandato, do cargo ou da função pública, mas quando a suspensão de direitos políticos fôsse
determinada por crime comum, então se verificaria a perda total
do
,_ mandato eletivo, do cargo ou de função pública.
O Sr. Aurélio Vianna - Permite-me V. Exa.?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O Sr. Aurélio Vianna- ~sse artigo que V. Exa. acaba de citar
choca-se diretamente com o artigo 150 do Capítulo dos Direitos e
Garantias Individuais - no que tange à suspensão dos direitos
individuais. Tôda a Casa sabe que o Senador Daniel K.rieger tem
uma emenda - e em nome do Govêrno de que é Líder declarou que
é para ser aceita pelo seu partido - que elimina das penalidades
a suspensão dos direitos individuais.
Conseqüentemente, há um choque entre o dispositivo que vai
ser alterado ao certo, e o que V. Exa. acaba de enunciar.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Exa. tem razão. Talvez
na própria redação final do texto constitucional se possa levantar
questão nesse sentido. Realmente, a perda do cargo ou da função
pública é um direito individual que, portanto, deve ficar preservado, de acôrdo com a emenda a que se refere V. Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) - Comunico ao
nobre orador que o tempo de que dispõe já está esgotado. Solicito
a V. Exa. que procure terminar o seu discurso, porque há muitos
oradores inscritos.
O SR . HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Exa. , Sr. Presidente.
No que se relaciona com os direitos políticos, ainda procuramos através de emenda, suprimir o artigo 147, qu~ visa, através de
lei complementar a ampliar os casos de inelegibilidades, objetivando a preservação do regime democrático, da probidade administrativa e da normalidade e legitimidade das eleições, quanto a
abusos do Poder econômico e do exercício de cargo ou função
pública. O nosso entendimento é o de que essa matéria, por importar em restrição de direitos políticos, deve ser contida apenas no
texto constitucional. Não se deve, de maneira alguma, transferir
para a lei ordinária a catalogação de novas inelegibilidades, porque
a lei ordinária fica sujeita ao quorum de maioria simples, fàcilmente modificável às vésperas dos pleitos eleitorais.
Portanto, sujeitaríamos os titulares dos direitos políticos ao
vexame de se verem, de uina hora para outra, inelegíveis, quando
assim o entendesse o Govêrno Federal, que no sistema presidencial,
sobretudo quando se trata de um Executivo forte, tem muito prestígio no seio do Congresso Nacional, para alterar as leis.
Mas, Sr. Presidente, para atender ao a pêlo de V. Exa., apenas
me referirei, encerrando minhas considerações, ao Capítulo do
Estado de Sítio, para dizer a V. Exa. que uma emenda de minha
autoria, que restabelece, nesse particular, todo o capítulo da Constituição de 1946, obteve o parecer favorável do Sub-Relator, Senador
Wilson Gonçalves, com o que não concordou entretanto o Senador
Antônio Carlos, Relator da Comissão Mista. E, neste particular,
desejo fazer um apêlo ao Congresso Nacional para que, quando
destacada essa emenda, vote favoràvelmente à matéria, porque eu
procurei, através da preservação do texto da Constituição de 1946,
garantir que continue com o Congresso Nacional o contrôle da
decretação do Estado de Sítio e não, como quer o projeto do Govêrno, que o Presidente da República possa decretar essa medida,
mesmo durante os trabalhos normais do Poder Legislativo, embora
dando a êste o direito de, posteriormente, examinar a matéria.
Acredito que a melhor orientação, na espécie, é realmente a da
Constituição de 1946, como também, do Capítulo dos Direitos e
Garantias Individuais, que foi objeto de emendas de minha autoria e do nobre Senador Josaphat Marinho, procurando restaurar,
por inteiro, a Constituição de 46, que era mais explícita nesse
particular.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com todo prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - A confirmação da tese de V. Exa.
está na experiência da própria Constituição de 1946. Não houve
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nesses vinte anos de prática daquela Carta, crise alguma em que
as soluções não pudessem ser dadas com a rapidez indispensável
ao restabelecimento da normalidade. E, ainda quando se cuidou
de resolver a crise, por uma mudança no sistema, como se verificou
em 1961, com a renúncia do Presidente Jânio Quadros, o Congresso
encontrou meios e competência para a solução, dentro do quadro
constitucional estabelecido. Se V. Exa. atentar - e por certo
atentou - no contexto do Projeto, há de verificar que o que se
encerra nêle é um grave equívoco; é a confusão entre o Estado forte, próprio do mundo contemporâneo, e o Estado autoritário, que é
uma anomalia. Para que o Estado seja forte, não é preciso que o
Poder Executivo suprima a autonomia do Poder Legislativo, nem
a amplitude de sua competência. Basta que se estabeleça um perfeito regime de freios e contrapesos, um sistema de vasos comunicantes nas atribuições dos dois órgãos constitucionais, e as soluções
serão sempre prontas no interêsse do País.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Exa., que é,
inclusive, um eminente professor de Direito Constitucional e tem
dado tanto da sua brilhante colaboração aos atuais trabalhos do
Congresso Nacional.
Mas, Sr. Presidente, no Capítulo do Estado de Sítio, há, inclusive, o § 3. 0 , do artigo 152, com a n1odificação que lhe foi feita
depois da publicação do primeiro texto do projeto constitucional,
onde se lê:
"A fim de preservar a integridade e a independência
do País, o livre funcionamento dos podêres e a prática das
instituições, quando gravemente ameaçados por fatôres de
subversão ou corrupção, .o Presidente da República, ouvido
o Conselho de Segurança Nacional, poderá tomar outras
medidas estabelecidas em lei."
~ste é o dispositivo mais absurdo, contido no projeto de Constituição que nos enviou o Govêrno Federal, e, apesar das nossas
emendas, não se conseguiu fôsse êle extirpado do projeto governamental.
O Sr. Martins Rodrigues - Permita-me. O que há de grave
nesse preceito a que V. Exa. acaba de referir-se, é que, nesta matéria de suspensão das garantias constitucionais decorrentes do
Estado de Sítio, sempre a tradição brasileira foi no sentido da
sobrevivência de direitos individuais mesmo na fase excepcional da
suspensão dos mesmos direitos. A tradição brasileira é a de que
as garantias suspensas pelo estado de sítio figurem na própria
Constituição, como maior segurança para o cidadão. No entanto,
agora, não como em outras oportunidades se tentou fazer, no capítulo dos Direitos e Garantias, desloca-se da Constituição para a
lei ordinária a enumeração dessas garantias, enfraquecendo-se,
portanto, a posição do indivíduo em face do Estado. Isto é real-
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mente grave e denuncia, ainda uma vez, o propósito e a intenção
autoritária com que foi elaborado o projeto de Constituição.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuição de
V. Exa. . E, ainda, nobre Deputado Martins Rodrigues, erigem-se
em figuras constitucionais a corrupção e a subversão, que devem
constar, apenas, do cuidado da lei penal. No entanto, o mais
absurdo nesse dispositivo é quando determina que o Presidente da
República poderá tomar "outras medidas estabelecidas em lei",
durante o estado de sítio.
Ora, fica o Presidente da República, de acôrdo com o próprio
texto constitucional, com base em dispositivo não modificado pela
Comissão Mista, com podêres para baixar decretos-leis sôbre segurança nacional. Se se decreta o estado de sítio, é porque realmente
a segurança nacional está em perigo. Portanto, S. Exa. poderá,
nessa oportunidade, dispor, através de decreto-lei, por exemplo:
que fica ao Presidente da República a atribuição de cassar mandatos e suspender direitos políticos durante a vigência do estado
de sítio. Ninguém poderá dizer que não, porque, realmente, poderá
ser baixado um decreto-lei nesse sentido, fazendo com que todo
êsse arbítrio que aí está, decorrente dos Atos Institucionais venha
a ser consolidado, definitivamente, pela Constituição que estamos
votando.
Justamente por sermos, Sr. Presidente, contra essa situação
que se criou no País, por sermos contra essas arbitrariedades, essas
violências que estão sendo praticadas, todos os dias, em nosso País,
é que nós, do Movimento Democrático Brasileiro, tomamos posição
contra o projeto de Constituição enviado ao Congresso Nacional
pelo Presidente da República. E, também, coerentes com o ponto
de vista, tudo faremos, no curso da votação das emendas, para
destacar aquelas que procurarão, na medida do possível, restaurar
a feição democrática da Constituição do nosso País, a fim de que
a nossa Carta Magna possa vir a ser o que d.eve ser, isto é, o retrato
fiel das melhores aspirações do povo brasileiro. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

25

O SR. ARGILANO DARIO * - Sr. Presidente, nobres Congressistas, estamos chegando ao fim da discussão da Constituição
que, dentro de poucos dias, será votada nesta Casa. Desfilaram
por esta tribuna os mais diversos líderes e outros ainda se farão
ouvir daqui até amanhã defendendo seus pontos de vista e todos
êles, sem distinção, defendendo a modificação desta Constituição,
através das suas emendas.
.,
É do conhecimento de todos os Srs. Congressistas a evidência,
na democracia, do Vereador. Não há um Sr. Deputado ou um
•
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Não foi reVisto pelo orador.
(DCN, 16-1-67, pág. 254).
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Sr. Senador que, para chegar ao Congresso, à Câmara dos Deputados ou ao Senado, não tenha sido Vereador ou não tenha pelo
menos tido contato mais assíduo com êsse representante.
o projeto de Constituição mandado a esta Casa pelo Senhor
Presidente da República, em seu Art. 15, § 2. 0 , retira a remuneração daqueles que, a nosso ver, são os homens que representam
no sentido lato da palavra a essência da democracia. O vereador
é aquêle que vai buscar nos mais distantes rincões da sua comuna
o contato com o eleitor. E, nesse trabalho, exerce várias atividades,
por vêzes a de delegado de polícia, por outras a de médico, a de
transportador, enfim, tem uma série de obrigações para com o
eleitor e as cumpre na medida do possível, sendo, portanto, o elemento ideal para o eleitor do' interior.
Nós, após a eleição, desaparecemos das cidades, volvemos as
costas à hinterlândia do nosso Estado, ficamos nas Casas legislativas sem o contato dêsses homens, que passam a trabalhar diuturnamente em defesa do seu mandato e que, por isso mesmo, em
razão das suas inúmeras obrigações, deveriam ter merecido um
tratamento melhor, o amparo ao seu trabalho por parte do ilustre
Presidente da República e seus assessôres ao .redigirem o projeto
de Carta Constitucional que mandaram a esta Casa.
O parágrafo 2.o, repito, retira a remuneração do vereador, o
que, em sã consciência podemos afirmar, é um ato destoante, que
todo o Congresso deve corrigir.
Vários Srs. Deputados e Senadores tiveram o cuidado de
emendar a Constituição neste particular, isto é, referentemente ao
parágrafo 2.o do artigo 15. Algumas dessas emendas serviram para
que o Relator da matéria na Comissão Especial reforçasse o apoiamenta à emenda do Deputado Nelson Carneiro, que entendia que,
após a aprovação da Constituição, uma lei especial deveria examinar a matéria.
Foi, sem dúvida, Sr. Presidente, um remédio, mas, a nosso ver,
êsse remédio não é o essencial, porque êle particulariza. :a:1e beneficia a alguns vereadores e relaga às calendas gregas os interêsses
dos demais, porque sàmente os vereadores das cidades de mais de
100 niil habitantes e das capitais terão direito à remuneração. E
por que, Sr~ Presidente, Srs. Congressistas, o plenário do Congresso não adota aquelas emendas, que são muitas, e que trazem
o remédio para todos? Por que não acolhe o Congresso aquelas
emendas que visam à supressão pura e simples do parágrafo 2.o,
do Art. 15, ou, então, a de autoria do ilustre Senador da República
Eurico Rezende, que examina a matéria com profundidade e assegura a todos os vereadores, indistintamente, direito à remuneração?
O Sr. Eurico Rezende - Permita-me, Sr. Deputado, a questão
da remuneração do mandato de vereador foi estudada pela Comissão Mista, e chegou-se a um resultado discriminatório. Formaram-se duas correntes: a corrente do projeto governamental, que
estabelece a gratuidade, e a corrente, traduzida em várias emendas,
que estabelece a remuneração. Nesta última, estão aquelas emen-
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das que estipulam o critério remuneratório, mas num sistema
condicional, isto é, conectando a remuneração do vereador com a
renda própria do Município. Parece-me que êsse critério seria o
ideal. Mas a Comissão chegou, data venia, a um resultado errado,
porque estabeleceu a remuneração para os vereadores das capitais
e dos Municípios de população igual ou superior a 100. 000 habitantes. Então, vamos chegar a êste disparate: Vereadores ganhando e Vereadores trabalhando inteiramente discricionados e orfanizados de qualquer retribuição financeira. Entendo que se deve
estabelecer uma opção: se o trabalho do vereador tem valia, deve
ser remunerado; se não tem, não deve ser remunerado. E uma
outra alternativa: se as Câmaras Municipais não têm valia, devem
ser extintas; se têm, devem sobreviver, devem permanecer, mas
em têrmos de remuneração de seus membros. Assim, quer-me
parecer que o que ocorre é uma distorção de ordem interpretativa.
Não há diferença alguma entre um vereador de São Paulo e um
vereador lá da intimidade geográfica do Brasil, em Alagoas ou no
Piauí. Não há, porque a teoria da responsabilidade é uma só:
atinge todos os homens públicos. A minha responsabilidade não é
maior, nem menor do que a de V. Exa. E a de nós dois não é
maior nem menor do que a do vereador do interior do Amazonas.
Então, é preciso que o Congresso adote uma atitude: ou remunera
todo mundo, ou não remunera ninguém. Entendo que se deve
buscar uma fórmula criteriosa, que impeça os abusos, isto é, coloque o instituto da remuneração do vereador em vinculação de proporcionalidade com o erário municipal . Agradeço a oportunidade
que V . Exa . me dá de prestar êsses esclarecimentos .
O SR. ARGILANO DARIO- É válido, nobre Senador, o argumento de V. Exa., porque não se compreende que, pelo mesmo
trabalho, uns sejam pagos e outros, não. Então, deixo aqui, nesta
oportunidade em que faço referência ao direito do Vereador de
perceber remuneração pelo seu trabalho, apêlo ao nobre Líder,
Senador Eurico Rezende, e aos demais líderes responsáveis pelo
trato de tão magno problema, para que acertem uma solução, que
poderá ser essa sugerida pelo nobre aparteante: dar remuneração
ao vereador de acôrdo com a receita do município que êle representa.
Outro assunto, Sr. Presidente, de que cogita a Emenda n.o 354,
de minha autoria, é o da autonomia das capitais. Não se pode
considerar como de ordem democrática em nenhum país a não
autonomia das capitais dos Estados. No meu entender, é exatamente nas capitais dos Estados que se encontra o que há de mais
interpretativo do ponto de vista democrático, não se justificando,
por isso mesmo, que não sejam elas autônomas. O próprio hoje
Senador Eurico Rezende, quando comigo Deputado Estadual na
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, lutou pela autonomia de
nossa Capital. Posso, neste instante consignar nos Anais da Casa
que, não fôsse a colaboração dêsse valoroso representante do povo
espírito-santense, não teríamos nós, Deputados das três últimas
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legislaturas espírito-santenses, conseguido a autonomia da Capital
daquela unidade da Federação, que há mais de 40 anos se vinha
ressentindo da falta de independência administrativa com calamitosas conseqüências. Somente depois dessa conquista, pôde a
população da Capital de meu Estado e todo o povo espírito-santense
presenciar a transformação pelos prefeitos sucessivamente eleitos
da cidade tida como "Cidade Presépio" do Espírito Santo em verdadeira sala de visita daquele Estado.
Antes da autonomia de Vitória nossa Capital parecia um todo
de velharia. Os prefeitos eram nomeados pela vontade dos Governadores que, antes de eleitos, negociavam a nomeação do companheiro da conjuntura política.
Nomeado o prefeito, êste se acomodava à vontade do Governador, porque, se não realizasse a política do Chefe do Govêrno do
Estado, estaria demitido, como demitidos foram muitos, em pouco
tempo, no Espírito Santo, especialmente no período em que fui
Deputado naquela unidade de nossa Federação.
Com a autonomia, eleito pela vontade popular, o prefeito passa
a trabalhar em prol do povo e a executar obras para atender aos
reclamos dos que o elegeram, sem levar em consideração as recomendações diretas do Governador ,em benefício das áreas dos seus
apaniguados políticos. Com a autonomia exerce-se a democracia
plena, com a não autonomia exerce-se o autoritarismo do Chefe
do Govêrno.
Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, que a não autonomia das capitais vem a propósito de alguma coisa, que o eminente Presidente da República certamente foi aconselhado por
seus ilustres assessôres que temiam na oportunidade a ascensão
das fôrças adversas a seu partido. No entanto, ficou demonstrado
no último pleito que o Govêrno tinha e tem condições de fazer seus
prefeitos, impondo seus princípios, os mais variados, aliás, já
~qui criticados. E nós nos conformamos com isso, muito embora
reclamemos contra as coações, contra as pressões, contra o derrame
de dinheiro por parte de alguns valorosos adve~sários nossos. Mas
o fato é que se exerceu a democracia neste Govêrno, embora de
certo modo não recomendável. Venceu quem pôde vencer realmente, e quem tinha melhores condições para tanto. O povo não pôde
expressar-se livremente, e, por isso o Govêrno venceu bem e poderá
vencer sempre as eleições nas capitais. O govêrno tem a .maioria
dos representantes nas Assembléias, nas Câmaras Municipais, no
Congresso. Se êsses homens passarem a atuar em razão da eleição
dos seus companheiros, não vejo por que temerem uma eleição a
esta altura, a não ser que o Govêrno tenha interêsse em acomodar
a situação de alguns Srs. Representantes que não lograram a
reeleição, com a nomeação para prefeito. Creio que êsse não é o
sentido do dispositivo impôsto na Carta. Mas é possível que assim
seja. Entretanto convém chamar a atenção dos ilustres representantes do Govêrno e de tôda a Câmara para êste fato importante.
Estamos corrigindo uma Carta constitucional que será oferecida ao
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povo brasileiro. É a oportunidade, pois, de se darem a êste povo
os meios pelos quais possa exercitar a democracia. Aliás, a revolução é democrática, conforme afirmado por todos os líderes da
democracia. Assim, não se justifica, não se compreende, que uma
revolução democrática não se defina pelas eleições. Em que pêse a
alguns fatos aqui criticados, ela tem tido arroubos de democracia,
tem procurado, realmente, corrigir alguma coisa, com vistas à democracia. É bem verdade que está muito longe ainda de propiciar
essa forma de govêrno a nosso povo, mas, justiça se lhe faça, tem
dado demonstrações de que vai, aos poucos, trilhando os caminhos
da democracia. Esta é, portanto, uma grande oportunidade para
os Se1~hores Deputados e os Srs. Senadores abrirem ao povo brasileiro, com a autonomia das capitais dos nossos Estados, uma clareira a mais na Constituição que se vota neste Congresso, darem
mais um passo na conquista da democracia.
É êste o apêlo, Sr. Presidente, Senhores Deputados e Senhores
Senadores, que desejava formular. (Muito bem. Pal1nas. O orador

é cumprimentado.)
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O SR. PAULO SARASA:TE * -Senhor Presidente, Senhores
Congressistas. Há exatamente. vinte e um anos, menos três meses,
falei, pela primeira vez da tribuna da Câmara, no Palácio Tiradentes, como representante do meu Estado e, por coincidência,
focalizei então, precisamente, o assunto de que hoje pretendo
ocupar-me, nesta como que despedida, porque, eleito Senador pela
vontade· do povo cearense, será talvez a última oportunidade que
me é oferecida de dirigir a palavra, como Deputado, àqueles com
quem, desde 1946, com o hiato de quatro anos em que assumi o
Govêrno do Ceará, convivi cordialmente, solidificando amizades
que se fizeram de repente, construindo estimas outras que se sucederam através do tempo e alicerçando uma experiência parlamtntar que tem servido bastante à minha vida pública.
Durante todo êsse período de quase vinte e um anos, a consciência não me acusa de haver, em qualquer oportunidade, deixado
de ser fiel a meus deveres ou negligenciado no cumprimento das
minhas indeclináveis obrigações .
Foi no cumprimento de um dêsses deveres - dever de cearense, dever de nordestino, vinculado como os que mais o sejam
aos interêsses de sua terra e de sua região - foi por amor a uma
dessas irrecorríveis obrigações que, a 25 de abril de 1946, na então
Assembléia Constituinte, defendi da tribuna a inclusão, na Carta
Magna que então elaborávamos, de um dispositivo assemelhado ao
* Não foi revisto pelo orador.
~J
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da Constituição de 1934 que mandava destinar um percentual da
receita tributária da União para o combate efetivo, direto ou indireto, às sêcas do Nordeste.
Na perseguição dêsse objetivo, acredito que me saí bem, porque a Emenda que então su~eri à douta ~omissão Constit?cional
foi subscrita, para honra minha, por dois saudosos e eminentes
nordestinos, cujos nomes pronuncio aqui com a maior e a mais
sincera reverência - Edgar Cavalcante de Arruda, representante
de meu Estado, e Agamemnon Magalhães, representante do Estado
de Pernambuco - e, aprovada com ligeiras modificações, veio a
plenário já incluída no projeto, e se transformqu no atual Art. 198
da Constituição Federal.
Foi assim que comecei as minhas atividades parlamentares, na
tribuna do velho Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, naqueles
tempos idos e vividos com tanto amor e com tanta dedicação e que
hoje relembro com tanta saudade numa evocação em que desfilam
diante de mim, como se vivos fôssem, companheiros desaparecidos
na voragem do tempo ao lado de outros que tiveram a felicidade
de prosseguir em suas pr0fícuas atividades, dentro ou fora do Congresso Nacional.
Era na Constituinte de 46, Senhor Presidente. E a nossa sugestão foi vitoriosa. Não compreendíamos, não podíamos compreender, àquela época como hoje não conseguimos compreender,
como uma conquista do Nordeste, concretizada na Constituição de
1934 e omitida na carta fascista de 1937, pudesse ficar esquecida
e desamparada no texto constitucional de 1'946. Impunha-se a
sua restauração na Constituição democrática que estávamos elaborando sob as melhores expectativas do povo brasileiro.
Vitoriosa a minha Emenda, vitoriosa foi, por igual, a iniciativa
dos colegas da Amazônia, em defesa de sua região. E o art. 199
da Constituição, vigente, tal como ocorre com o art. 198 em relação ao Nordeste, vem amparar com relativo sucesso as populações
do grande e abandonado vazio geo-econômico do Extremo Norte.
Também vitoriosa foi em 1946 a iniciativa dos representantes do
Vale do São Francisco; e ~í está o art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que consagrou a reivindicação das
populações da bacia do "velho Chico", na expressão amiga de
Rachel de Queiroz .
Agora, Sr. Presidente, quase cin.co lustros transcorridos, na
hora em que, repito, como que me despeço da Câmara, eleito Senador e prestes a deixar êste convívio amigo, com emoção e com
ternura, com fervoroso reconhecimento e com os melhores votos a
Deus para que continue a ser digno, na outra Casa do Legislativo,
das estimas que aqui conquistei e das quais, só formalmente, vou
separar-me; agora, Senhor Presidente, ao falar ainda uma vez
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aprendi, na Câmara onde, por assim dizer, forjei melhor minha têmpera de lutador de tantas lutas, melhor forjei minha
resistência de batalhador de tantas batalhas civis; hoje, na Câmara, tantos anos passados neste ambiente salutar, quis o destino
que meu último discurso - talvez desta legislatura, porque, quem
sabe se aqui não voltarei, daqui a oito anos - quis o destino que
meu último discurso tivesse por tema o mesmo tema do discurso
inicial. É que, Senhores Congressistas, se àquela época senti de
minha obrigação inarredável defender os interêsses do Nordeste,
hoje como ontem sinto de meu indeclinável dever, movido por um
impulso da consciência e do coração, fazer-me novamente arauto
das reivindicações mais justas e mais profundas daquela região,
das reivindicações mais profundas e mais justas do Vale do São
Francisco, da Planície Amazônica e demais regiões sub ou menos
desenvolvidas da nossa Pátria.
O Sr. Manoel Novais- V. Exa. permite um aparte?
O SR. PAULO SARASATE- Com muita honra.
O Sr. Manoel Novais - Nobre Deputado Paulo Sarasate, nós,
da Câmara, estamos ouvindo encantados seu discurso. E não o recebemos como uma despedida, porque V. Exa. vai continuar a
dinâmica e profícua atuação que teve na Câmara dos Deputados,
a partir de 31 de janeiro, no Senado da República. Entretanto,
para nós, que acompanhamos os fatos por V. Exa. aqui mencionados, e que damos dêles o nosso testemunho, é irrecusável que
não poderia o ilustre orador ter escolhido, como fecho de sua atuação na Câmara, tema melhor do que êsse, na ocasião em que o
Congresso se reúne, não como assembléia constituinte mas para
elaborar a nova Constituição da República. Como em 1946, V. Exa.
defende a tese que foi objeto da sua iniciação na vida parlamentar.
Muitos dos parlamentares daquele tempo pudemos testemunhar o seu esfôrço, entre êles eu, que fui autor do dispositivo sôbre
o Vale do São Francisco - o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- que, naquele momento, teve o apoio das
maiores figuras do Nordeste e, particularmente, de meu Estado.
Cito duas apenas dessas figuras sem que isso desmereça as outras
que assinaram a emenda, naquela oportunidade - uma de saudosa
memória, e outra que ainda vive no cenário político - Otávio
Mangabeira e Juracy Magalhães. Repito: V. Exa. vai encerrar sua
atividade na Câmara dos Deputados defendendo o que é mais justo,
mais sentido e irrefreável daquilo que qualquer homem do Nordeste ou do Norte do País, seja do Vale Amazônico, seja do Polígono das Sêcas, seja do Vale do São Francisco, terá que defender
nesta Casa, neste instante, vencendo as dificuldades que possam
surgir, transpondo os obstáculos que possam aparecer, mas sustentando uma posição unânime no sentido do restabelecimento
dessas disposições na Constituição de 67 - as disposições que
asseguram à Amazônia, ao Polígono das Sêcas e ao Vale do São
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Francisco o que tem sido___ por assim diz~r a razão I?ais forte de
sobrevivência dessas regioes. Desaparecidos do proJeto da nova
Constituição aquêles preceitos, impõe-se uma luta de vida ou de
morte nesta Casa, e também no Senado e fora dêles porque de vida
ou de morte terá que ser pelo Vale Amazônico, o Polígono das
Sêcas e o Vale do São Francisco a luta pela permanência desses
dispositivos, sem os quais essas áreas poderão até desaparecer do
quadro político e econômico do País. (Muito bem! Muito bem.
Palmas.)

·~+.~
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O SR. PAULO SARASATE- Muito obrigado a V. Exa. pela
sua vigorosa interferência no meu discurso, que é quase uma oração de adeus à Câmara dos Deputados. Muito obrigado pelos
aplausos com que o plenário, neste espetáculo de atenção que tanto
me comove, e em que vejo tantas e. tantas figuras exponenciais
das duas Casas, traz o seu apoio à solidariedade que V. Exa. me
empresta.
Mas convém afirmar - e é o que eu ia fazer - convém afirmar que por maioria de votos da Comissão Mista, que com tanto
trabalho e tanto êxito se desincumbiu da sua missão no exame das
emendas ao projeto da nova Carta Política, foi aprovada a Emenda
n.o 286, que tive a honra de apresentar, na qual se reproduzem,
por forma mais racional e com alguns retoques, os dispositivos da
Constituição de 1946 referentes ao Nordeste, ao São Francisco e à
Amazônia e se acrescentam novos preceitos alusivos a duas outras
áreas dignas do apoio legal: a Baixada Fluminense e a Fronteira
Sudoeste.
·
Aprovada na Comissão essa emenda, tenho agora como impostergável o dever de sustentá-la perante o plenário, solicitando,
com o maior de meus empenhos, o apoio dos Senhores Deputados
e Senadores para essa proposição, com a qual várias outras foram
aprovadas, objetivando isoladamente aquelas e outras regiões do
País . Corre-me êsse dever, do qual não tenho o direito de declinar,
nem declinarei dêle em qualquer hipótese, porque aqui me encontro, mandado pelo Ceará, como, por igual, no Senado me encontrarei, para defender em primeiro lugar os interêsses do Brasil e
logo depois os interêsses do Estado e da região de onde provenho
e daquelas outras que, pela miséria, pelo sofrimento, pelas angústias do homem ou a inclemência da natureza, lhes são assemelhadas.
O Sr. Alde Sampaio- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PAULO SARASATE- Ouço com prazer o aparte do
nobre representante de Pernambuco.
_O Sr. Alde Sarro,paio - Permita-me reiterar aqui as palavras,
pronunciadas pelo nosso colega Manoel Navais, de testemunho da
atuação dinâmica e eficiente de V. Exa. na Câmara dos Deputados, com a certeza de que repetirá sua atuação no Senado Federal, para gáudio de V. Exa., vantagens da República e prestígio do
Congresso Nacional. Mas quero referir-me, já que V. Exa. vem
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ao que ocorreu na Constituição de 34, de que também fiz parte.
Foi realmente por iniciativa nossa, creio que através de emenda de
autoria, também, do antigo Senador Ferreira de Souza, ex-deputado, e constituinte, representante do Rio Grande do Norte, que
saiu a idéia vitoriosa na Constituição de 34. Fui também signatário da emenda de V. Exa. para a mesma inclusão na Constituição de 46. Mas quero fazer uma distinção: em 34, o que se pretendia era tivesse o Nordeste uma assistência social; o fulcro da
questão girou em tôrno dessa matéria. Era questão social defender
o Nordeste, amparar as suas populações. Todavia, caro colega e
orador que está na tribuna, não só o interêsse do Nordeste e o
interêsse do Norte estão em foco, quando se trata de emenda como
esta. A vida brasileira prova inteiramente o contrário, argumentos
doutrinários também o provam: é o interêsse nacional que está
em jôgo. Não há região rica em comunhão com regiões pobres.
Não é possível manter regiões ricas, sadias, econômicamente fortes, ao lado de regiões fracas. E, na verdade, o que ocorre é isso.
Sua emenda vejo-a mais como interêsse econômico do que de
interêsse social. O· interêsse social pode-se remediar até pela fuga
dos habitantes da região; o econômico não. Não se diga que se
trata de região deserta, vazia. Não. A densidade da população
do Nordeste é muito grande, é das maiores do País. O número de
habitantes é também elevadíssimo. De sorte que V. Exa. perdoe-me o alongamento do aparte - faz defesa aparentemente
das regiões sacrificadas pelas sêcas e da região amazônica, mas,
na verdade, está defendendo o interêsse geral do Brasil. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)

O SR. PAULO SARASATE- V. Exa. tem absoluta razão na
rememoração feita. No discurso a que me referi, por mim proferido em 1946, fiz o elogio de Ferreira de Souza e de quantos, como
o cearense Pontes Vieira e o paraibano Irineu Joffily, a êle se, associaram na defesa dessas reivindicações.
V. Exa. tem ainda razão, quando sustenta, como eu sustentei
àquela época e renovo agora, que não se trata de uma reivindicação
do Ceará, de uma reivindicação do Nordeste ou de .uma postulação
em que apenas se espelham, com a mais pura das intenções, traços
indeléveis da consciência e do coração do orador . É muito mais
do que isso. É uma reivindicação, é uma causa a cujo serviço se
encontram não apenas os nordestinos, os amazonenses e os ribeirinhos do São Francisco. É uma causa a cujo serviço se ·encontra
ou deve encontrar-se todo o Brasil, a cujo serviço hão de encontrar-se os representantes dos diferentes Estados brasileiros. A
causa não é, como bem diz V. Exa., deputado Alde Sampaio, apenas nossa. É uma causa nacional, pois o Brasil vive sequioso, incontestàvelmente, o povo brasileiro vive sedento, irretorquivelmente, de que não subsistem no território pátrio as desigualdades
regionais que o atual Govêrno, na esteira de iniciativas anteriores,
tem procurado superar com eficiência e êxito, animando esperan-
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ças, ampliando estímulos, abrindo novas e mais largas perspectivas
no espírito de quantos se batem por essas reivindicações ou sustentam essa bandeira.
Que pretende a emenda de minha autoria, Senhor Presidente
e Senhores Congressistas? Pretende pouco mais do que aquilo que
já se contém na Carta de 46. Tomarei a liberdade de lê-la, comentando-a, porque a leitura do texto dirá melhor, possivelmente,
acêrca de seus objetivos do que as palavras que aqui profiro de
improviso, sob o pêso de tantas emoções.
Dividi a Emenda n. 0 286 em duas partes. A primeira foi aprovada unânimemente pela Comissão, com parecer favorável do Relator e do Sub-Relator, respectivamente os nobres Senador Antônio
Carlos e Deputado Oliveira Brito. Refere-se essa primeira parte ao
artigo 8. o do Projeto, onde, no item XII, se inclui, agora, como da
competência da União: "organizar defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente a sêca e as inundações, e, bem
assim, estabelecer e executar planos especiais destinados ao amparo das regiões menos desenvolvidas do País".
Quanto à segunda parte, não mereceu parecer favorável do
Relator, mas foi, mercê de Deus, amparada pelo Sub-Relator, o
nosso eminente colega pelo Rio Grande do Norte, o jurista e deputado Djalma Marinho.
Essa parte é a que estou defendendo, é a que defendemos, nós
os homens do Nordeste, de São Francisco, da Amazônia, da Bai- ·
xada Fluminense e da Fronteira Sudoeste. Essa parte é a que nos
interessa mais de perto, porque é a parte em que se enfrenta objetivamente o problema. E é para ela que solicito o apoio do Congresso Nacional.
Está assim redigida:
"Inclua-se no Título V Transitórias:

Das Disposições Gerais e

Art. - Para os fins previstos no item XII do artigo 8. 0 desta Constituição serão consignados no Orçamento, e anualmente despendidos pela União, recursos nunca
inferiores às seguintes percentagens de sua renda tributária sem destinação específica, arrecadada no exercício
anterior ao da remessa da Proposta ao Poder Legislativo:
I - três por cento para obras e serviços de assistência econômica e social que visem ao combate à chamada
sêca do Nordeste, na área legalmente definida como sujeita aos efeitos da calamidade;
I I - três por cento para execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia;
III - um por cento para execução do Plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do Vale do São
·Francisco;
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IV - meio por cento para execução do Plano de Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste como tal definida
em lei;
V - meio por cento para os planos de recuperação e
saneamento da Baixada Fluminense, como tal definida
em lei."
Aí estão os objetivos da Emenda. Pela redação que proponho,
verifica-se que houve o cuidado de dirimir uma dúvida que se levantava tôda vez que a Proposta Orçamentária era submetida a
exame e que provocava debates os mais acalorados. Declara-se na
Emenda que, em todos os casos nela referidos, a receita vinculada
é a receita tributária, sem aplicação especial; e, mais, que é a
receita do ano anterior ao da proposta orçamentária e não a do
exercício corrente ou do próximo. O ano anterior ao da proposta
é precisamente aquêle em que já está contabilizada a arrecadação
federal.
A Emenda, nesse particular, portanto, pretende uniformizar
racionalmente, pretende modificar para melhor, evitando dúvidas
futuras, os dispositivos esparsos da Constituição vigente.
O § 1.o da Emenda que também vou ler, pretende transformar em obrigação geral um dever que era apenas dos Estados do
N ardeste e da Amazônia:
"Os Estados compreendidos nas áreas a que se refere
êste artigo deverão aplicar, para os mesmos fins, recursos
consignados em seus Orçamentos, correspondentes a
iguais percentagens das respectivas rendas tributárias."
O § 2. 0 repete em têrmos atualizados a inovação da Constituição de 46, obtida por iniciativa minha, em relação ao disposto
na Constituição de 34.
Diz o seguinte, reportando-se ao percentual destinado ao polígono das sêcas:
"Um têrço dos recursos pervistos no item I dêste artigo será anualmente depositado em estabelecimento oficial de crédito, destinando-se parte desta reserva, na forma da lei, ao socorro das populações atingidas pela sêca,
à ocorrência ou iminência desta, e outra parte à concessão de empréstimos, a juros módicos, a agricultores e
industriais estabelecidos no Polígono das Sêcas . "
Foi daí que surgiu - depois que consegui, através da Lei 1.004,
regulamentar êste dispositivo constitucional - foi daí que nasceu
a idéia de criar-se o Banco do Nardeste do Brasil. Naquela lei, que
se originou de projeto meu, pretendia-se aproveitar a Carteira
Agrícola do Banco do Brasil, a título de experiência, para a concessão dos empréstimos preconizados pelo preceito constitucional.
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Sucedeu, porém, que o nosso eminente colega de saudosa me:
mória o deputado paulista Horácio Lafer, atentando para a Le1
n.o 1.004, procurou-me certa vez, quando Ministro da Fazenda, e
expôs a idéia que tivera de criar o Banco d~ ~ordeste. Parec~u-l~:e
preferível instituir de logo um banco oficial para a aplicaçao
daqueles recursos a mobilizá-los, a título de experiência, através
da Carteira especializada do Banco do Brasil. E foi assim que surgiu o Banco do Noroeste que tão bons serviços vem prestando à
região e ao Brasil, graças aos recursos de origem constitucional
que lhe são confiados .
O § 3.o da Emenda, finalmente, declara:
"Não se incluem nos recursos de que trata êste artigo as importâncias especificamente atribuídas à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste."
Pela legislação básica da SUDENE foi fixado o mínimo de
2% da Receita da União para o desenvolvimento de suas atividades.
O Sr. Adauto Cardoso - Permite interrompê-lo?
O SR. PAULO SARASATE- Ouvirei com prazer o deputado
Adauto Cardoso e, logo depois, o deputado Teódulo de Albuquerque,
que também me solicita um aparte.
O Sr. Adauto Cardoso - V. Exa. anunciou que êste é o seu
último discurso na Câmara dos Deputados. Quem conhece V. Exa.
é levado a crer que êste será talvez o exagêro de uma afirmação
sentimental. Nós conhecemos a tenacidade com que V. Exa. defende as causas ,que patrocina e bem podemos prever que, nos
próximos dias, Vossa Excelência voltará dez, cem, duzentas,
vêzes à tribuna, se fôr preciso, a fim de defender seus pontos de
vista. Mas, como V. Exa. nos intranqüiliza com essa palavra que
diríamos melancólica, de que é a última vez que assoma à tribuna
da Câmara dos Deputados, antes de passar ao Senado, não quero
que V. Exa. o faça sem dar o testemunho de que, enquanto aqui
tem estado, V. Exa. tem sido o advogado mais valente, mais denodado dos interêsses do Ceará. Dou meu testemunho, eu que estive em seu Estado mais de uma vez, do quanto V. Exa. , tem
realizado pela sua terra. Não sei se sua causa será sufragada pelo
Plenário nas votações que vamos ter, dentro de poucos dias, mas
posso lhe afirmar que não poderá ter tido advogado mais brilhante, mais coerente e mais antigo. Era a homenagem que lhe queria
prestar. (Palmas.)
O SR. PAULO SARASATE -Muito grato a V. Exa. por esta
sensibilizante reafirmação de aprêço. E espero que a dúvida de
V. Exa. se dissipe dentro de poucos dias e possa o meu denodado
e prezado amigo enfileirar-se entre aquêles que vão votar favoràvelmente à emenda. Muito obrigado, deputado Adaucto Lúcio Cardoso.
Muito obrigado, meu ilustre e querido companheiro.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Sou o autor de uma emen. .
da, a de n. 0 95, referente ao Vale do São Francisco. Com todo
gôsto, abrirei mão dela para apoiar a de n.o 286, de autoria de
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V. Exa. porque é de fato a melhor emenda que existe para atender aos interêsses não só do Nordeste, do Vale do São Francisco e
da Amazônia, mas para atender aos interêsses nacionais, acima de
tudo. E quero, daqui, fazer um apêlo à Liderança do Govêrno, ao
próprio Presidente Castello Branco, que, como nordestino, não
pode faltar, neste momento, ao Nordeste e ao Brasil, para que facilite medidas para que. essa emenda seja, realmente, aprovada no
Plenário. Se foi um Marechal que amparou os interêsses do Nordeste, da Amazônia e do Vale do São Francisco, em 1946 - o Presidente Dutra - não seria razoável que o Marechal que neste
momento governa com tanto aprumo o Brasil deixasse tirar do
Nordeste, do Vale do São Francisco e da Amazônia aquilo que temos de garantia para o nosso futuro. É que pelo § 3.o do art. 64 do
Projeto, está proibida terminantemente qualquer vinculação a não
ser as previstas na própria Constituição. Por isso faço um a pêlo,
não só ao Presidente da República, mas aos líderes do Govêrno na
Câmara e no Senado, para que dêem apoio à emenda de V. Exa.
juntamente com a emenda aditiva do Senador José Cândido.
O SR. PAULO SARASATE - Muito obrigado a V. Exa.
Em consonância com a sua afirmação sôbre a impossibilidade,
face ao Projeto de Constituição que estamos votando, de haver
qualquer vinculação extraconstitucional, quero dizer que, coincidentemente, o seu argumento, que é certo, já figurava no roteiro
de meu discurso. E na justificação da minha emenda está dito
textualmente:
"Para concluir, seja-nos consentido, preliminarmente,
embora a rápidos traços, sustentar que os preceitos condensados em nossa sugestão e as respectivas destinações
de receita não devem, por aparente coerência com a série
de desvinculações que, de modo geral e acertadamente,
foram preconizadas no Projeto de Constituição, ser transplantadas para a legislação ordinária (lei, decreto-lei ou
, ato complementar), como seria, segundo chegou a ser divulgado, das patrióticas intenções do Senhor Presidente
da República, que tão solícito se tem mostrado para com
as necessidades do Nordeste, da Amazônia e demais áreas
em subdesenvolvimento. E não devem, nem podem, pela
razão óbvia 1 e imperativa de que resultaria inócuo qualquer diploma legal de caráter ordinário que procurasse
atender às reivindicações traduzidas em nossa emenda,
por conflitar-se, de maneira flagrante e insuperável, com
a proibição constante do parágrafo 3.o do Artigo 64 do
Projeto de Constituição ora sujeito aos corretivos do Congresso. Se ali está declarado taxativamente, com ressalvas que não se aplicam à legislação ordinária, que "nenhum tributo terá a sua arrecadação vinculada a determinado órgão, fundo ou despesa", como conciliar essa
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vedação expressa com os propósitos da emenda, que são
análogos aos do Presidente da República, senão através
de preceitos constitucionais? Como fazê-lo, se apenas "os
impostos únicos e as disposições desta Constituição" integram as ressalvas a que alude o parágrafo 3.0 do art. 64,
retromencionado ?''
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Srs. Congressistas, pretendo agora, com a modéstia dos meus
conhecimentos jurídicos, mas com a experiência de quem lutou na
Constituição de 1946, discutindo muito, debatendo muito, chegando até a exagêros como agora tenho feito e, se preciso, continuarei a fazer, pretendo agora, repito, sustentar a procedência da
Emenda à luz dos modernos ensinamentos jurídicos sôbre o conceito de Federação. Vou arrimar-me nos doutos do Brasil e nos da
ciência internacional. Vou arrimar-me no Senador Afonso Arinos,
que me honra com a sua audiência, neste instante; como arrimar-me vou em tratadista norte-americano e jurista da Itália e da
Espanha para, ao final, defender a emenda do ponto-de-vista dos
interêsses do Nardeste.
De que se acusa essa vinculação? Que se argúi contra ela?
Segundo sei, são acoimadas as vinculações em exame de não condizerem com o texto de uma Constituição; acusam-se essas vinculações- a do Nordeste e as demais- de serem matéria estranha
ao Direito Público e por isso não ficarem bem no texto de uma lei
magna. Não é exato. Só economistas que não tiveram ainda a felicidade de lidar com os tratados e estudos mais avançados de Direito Constitucional, podem sustentar tese dessa natureza, a esta
altura dos acontecimentos quando o mundo evolui para o econômico e o social, e com êle as regras e interpretações até então puramente jurídicas.
O Sr. João Menezes- Permite-me V. Exa. um aparte, antes
de entrar nesse ponto?
O SR. PAULO SARASATE- Com prazer. Desculpe-me o
ilustre Deputado pelo Pará, por eu não lhe haver concedido antes
o aparte.
O Sr. João Menezes - Neste momento difícil que vive a
Amazônia, quando verifico que a sua grande esperança na industrialização de fibras está ameaçada fortemente com a criação da
indústria da sacaria, na parte do polietileno que se está transplando para São Paulo; quando a Amazônia observa que a sua produção
de goma elástica está seriamente ameaçada com a nova política
encetada; quando se arranca o monopólio do Banco da Amazônia
e se abrem os portos do Brasil para a importação de borracha;
quando nossa produção de madeiras, que seria uma grande esperança para o Brasil, nos escapa; quando essas explorações fogem
das nossas mãos, em face da conjuntura internacional, uma vez
que não podemos suportar a concorrência internacional, animam-nos, neste momento, as palavras de V. Exa. em defesa daquilo
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que hoje é fundamental para a nossa região. V. Exa. , com o ardor
de cearense, nesta oportunidade, repete a mesma atividade de um
conterrâneo de V. Exa., nascido em São Benedito, o Senador Alvaro Adolpho, quando, com grande esfôrço e grande luta, procurou
colaborar para incluir na Constituição a vinculação destinada ao
Vale do Amazonas. Hoje, quando se pretende desviar êsse percentual atribuído à Amazônia, ao Nordeste e a áreas outras do País
ficamos temerosos de que não possamos suportar nesta fase política as conseqüências da omissão pretendida. Mas ficamos até
certo ponto compensados ao ver Vossa Excelência, como homem
do govêrno, e um dos líderes desta Casa, defender com tanto ardor
a reposição daqueles dispositivos, o que representará, sem dúvida,
a tranqüilidade da nossa região. Sr. Deputado Paulo Sarasate,
agradecendo a oportunidade que nos oferece, queremos deixar
também aqui a reafirmação de nossa admiração, fruto do convívio
que mantivemos durante longos anos na Câmara dos Deputados
e no Congresso Nacional, onde sempre reconhecemos em V. Exa.
um espírito até certo ponto irrequieto mas uma fibra de lutador,
bravo e, sobretudo, o patriota que sempre demonstrou ser nesta
Casa. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PAULO SARASATE - Sensibilizadamente grato a
V. Exa. , concedo agora aos meus nobres colegas, Deputados Brito
Velho e Dirno Pires Ferreira, os apartes que estão solicitando.
O Sr. Brito Velho - Nobre Deputado Paulo Sarasate, não
lhe vou roubar tempo, mas apenas prestar-lhe uma homenagem,
como seu colega de quatro .anos, que vi quão bem trabalhou V.
Exa. Ao mesmo tempo, faço questão de antes da defesa qu vai ser
feita por V. Exa., do ponto-de-vista jurídico, apresentar a minha
solidariedade a sua emenda .
O SR. PAULO SARASATE- Muito grato a V. Exa.
O Sr. Brito Velho- Levantem-se os que se levantarem, poderosos ou não, colocados onde estiverem colocados, mas pode V. Exa.
contar com o meu voto em favor da proposição que defende. Para
mim, V. Exa. não precisaria, neste instante, apresentar argumentos
em favor do seu ponto-de-vista. ~les estão plenamente justificados. No entanto conveniente será, porque, assim, talvez consiga
tirar as escamas dos olhos de alguns que não querem enxergar a
realidade. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PAULO SARASATE- Sou reconhecido a V. Exa. pelo
aparte e, sobretudo, pela solidariedade que, eu tinha certeza, não
me faltaria nesta oportunidade.
Ouvirei agora, com muito prazer, o nobre representante pelo
Piauí.
O Sr. Dirno Pires - Nobre deputado Paulo Sarasate, Vossa
Excelência iniciou seu brilhante discurso fazendo um retrospecto, e
com saudade, daquela Assembléia Nacional Constituinte de que
V. Exa. foi, sem favor, um dos pontos altos. Também, Sr. Depu-
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tado, já naquela época era eu um admirador ~e V. Exa. Não participava, como constituinte, daquela Assembleia, mas como es~ec
tador e auxiliar de meu pai que, como V. Exa., atuou com denodo
e tenacidade na elaboração da Carta de 46. Daquela época para
cá tem tido v. Exa. uma atuação parlamentar vigorosa, entrem~ada, como v. Exa. mesmo declarou, de muitos combates e muitas lutas, mas lutas que sempre granjearam para V. Exa. a
admiração e o respeito inclusive dos seus adversários. (Muito
bem.) Quero, assim, congratular-me com V. Exa. , pelo fato de
continuar pertecendo ao Poder Legislativo, transferindo-se apenas
desta Casa para a Câmara Alta do País pelo sufrágio de seus eleitores do Ceará. Quero felicitá-lo, também, mais uma vez, pela
posição de vanguarda que tomou, em defesa dos interêsses da região do Nordeste. Nesta hora em que me solidarizo com V. Exa.
com o apoio de nossa Bancada do Piauí para a sua emenda, quero
que seja aprovada também aquela, que já vem com retardo, favorável ao Vale do Parnaíba. Sei que, para tanto, podemos contar
com V. Exa. como destacado e ardoroso defensor, porque V . Exa.
ultrapassou as fronteiras do Ceará e é de há muito um defensor de
todo o Nordeste. (Muito bem. Palmas.)
O SR. PAULO SARASATE- Meus agredecimentos a V. Exa.
Agora, Sr. Presidente, passarei à parte jurídica do problema.
Aqui está, no "Tratado das Constituições Brasileiras", por coincidência magnífica e opulenta obra de um piauiense ilustre, o professor Cláudio Pacheco, aqui está um trecho em que se firma e se
afirma o conceito mais moderno do que seja o regionalismo em
face da Constituição:
''programaticidade constitucional relativa à denominada sêca nordestina começou na Constituição de 1934,
cujo artigo 177 mandava que "a defesa contra os efeitos
das sêcas nos Estados do Norte" obedecesse a um plano
sistemático e permanente, a cargo da União, obrigada esta
a despender com as obras e os serviços de assistência
quantia nunca inferior a quatro por cento de sua receita
tributária sem aplicação especial."

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

"A Constituição de 1937 (esclarece mais adiante o autor citado) silenciou a respeito da sêca do Nordeste, mas,
em seus lineamentos principais, a preceituação de 1934
emergiu no artigo 198 da atual Constituição, que assim
dispôs: "Na execução do plano de defesa contra os efeitos
da denominada Sêca do Nordeste, a União despenderá,
anualmente, com as obras e os serviços de assistência
econômcia e social, quantia nunca inferior a três por cento da sua renda tributária; um têrço dessa quantia será
depositado em caixa especial, destinado ao socorro das
populações atingidas pela calamidade, podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada a juro módico, consoan-
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te as determinações legais, em empréstimos a agricultores
e industriais estabelecidos na área abrangida pela sêca;
os Estados compreendidos na área da sêca deverão aplicar
três por cento da sua renda tributária na construção de
açudes pelo regime de cooperação, e noutros serviços necessários à assistência às suas populações . "
Segue o tratadista em outras considerações sôbre o assunto
para, .depois de citar a defesa que fiz do preceito da Constituição
de 46, invocando José Duarte, em sua obra de tanto valor histórico,
abordar, precisamente, a tese em que me quero arrimar.
Lembra, então, Cláudio Pacheco que, em discurso proferido
na Câmara dos Deputados, o Senhor Afonso Arinos aludiu à nova
concepção do Direito Constitucional moderno que, sôbre o federalismo político, estabelece o regionalismo ecológico, social e econômico . E prossegue :
a plicada a juro médio, consoante as determinações legais, em empréstimos a agricultores e industrias estabelecidos na área abrangida pela sêca; os Estados compreendidos na área da sêca deverão aplicar três por cento da
sua renda tributária na construção de açudes pelo regime
de cooperação, e noutros serviços necessários à assistência às suas populações."
Segue o tratadita em outras considerações sôbre o assunto
para, depois de citar a defesa que fiz do preceito da Constituição
de 46, invocando José Duarte, em sua obra de tanto valor histórico,
abordar, precisamente, a tese em que me quero arrimar.
Lembra, então, Cláudio Pacheco que, em discurso proferido
na Câmara dos Deputa~os o Sr. Afonso Arinos aludiu à "nova
concepção do Direito Constitucional moderno" que, sôbre o federalismo político, estabelece o regionalismo ecológico, social e econômico. E prossegue :
"Assim, a nossa Constituição "é ao mesmo tempo federal e regional. Nós incluímos entre os nossos princípios
vigentes, não apenas a velha tradição federativa, mas
também a nova tradição regionalista que, além do Brasil,
encontra apoio, guarida e execução na República italiana.
A região passou a ser uma das realidades do nosso Direito
. Constitucional, uma realidade que sobrepaira e que excede ao limite das unidades político-estaduais, e que integra,
em face do poder federal, uma região, um trato do nosso
solo, unido, por circunstâncias de natureza econômica,
sociológica ou ecológica . "
"E exemplifica com a região do Amazonas, "regulada
pelo dispositivo referente à valorização do Vale Amazônico", com a região do São Francisco, "também objeto de
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dispositivo constitucional, destinado a prover às necessidades do vale do nosso grande rio sertanejo" e, finalmen_
te, com "o chamado polígono das sêcas, maneira pela qual
os constituintes de 1946 resolveram impor ao Govêrno
Federal, necessàriamente, obrigatàriamente, sob pena de
responsabilidade do Presidente da República por desobediência ao preceito expresso da Constituição, a aplicação
de verba efetiva para enfrentar o problema terrível da
sêca do Nordeste" (Diário do Congresso Nacional, Seção
I, de 8 de abril de 1958, pág. 1.172.)
Ressalvamos que o sentido com que o regionalismo se
apresenta na nossa c·onstituição é bem diferente, se não
oposto, no sentido com que se apresenta na Constituição
italiana de 1947. Trata-se, ali, de um processo de descentralização, pelo qual são constituídas certas regiões, sobrepairando os limites de províncias, ou reunindo províncias
de modo a se constituírem em organismos autônomos,
dotados de podêres e funções particulares . "
"Mas, aqui, no Brasil (conclui o tratadista citado)
- o regionalismo preceituado pela Constituição, a que se
refere o Sr. Afonso .Arinos, tem o sentido contrário de um
limitado retrocesso centralizador, ou de uma compressão
de autonomias regionais. É que, tanto no caso do polígono das sêcas, como nos casos do Vale Amazônico e do
· Vale San-franciscano, o que se estipula é uma aplicação
de obrigatórias percentagens de rendas federais à base de
planejamentos regionais, cuja elaboração, cuja realização
e cuja gestão cabem aos podêres federais. Os recursos
assim postos sob destinação especial não são entregues aos
governos federados para que os apliquem, mas são aplicados sob um sistema de unitária gestão federal."
Vou abrir um parêntese nas considerações em que incluí a
citação de Cláudio Pacheco, para fechá-lo logo depois do aparte
que me solicita o nobre Deputado Monsenhor Arruda Câmara.
O Sr. Arruda Câmara- A campanha que V. Exa. está susten.tando merece a nossa integral solidariedade. Sem credenciais para
falar em nome de outros Estados, posso, entretanto fazê-lo, em
nome de tôda a Bancada de Pernambuco, de ambos os Partidos. Não
é possível, nobre Deputado, que se afastem do texto constitucional
aquêles dispositivos que figuravam na Carta Magna de 1946, atinentes à Amazônia e ao Nordeste, nos setores da sêca, do Vale do
São Francisco, da SUDENE, e já agora da Baixada Fluminense, da
Fronteira Sudoeste e do Vale do Parnaíba. :G:les vieram trazer a
verdadeira redenção daquelas áreas. Sabe V. Exa. que a retirada
dêsses preceitos do texto constitucional iria cair sôbre tais regiões
como uma cortina de luto e de abatimento. E razões de sobejo
e~tem para está afirmação: V. Exa. sabe o abandono em que
v1vemos nos governos republicanos até Getúlio Vargas, com exce-
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extremo esquecimento. E houve até quem tivesse a infeliz lembrança de sugerir, como solução do problema da sêca, o êxodo e o
abandono daquelas áreas do território nacional.
O SR. PAULO SARASATE- Vossa Exclência tem razões de
sobra para sua afirmativa, que se antecipa ao que, no final do meu
discurso, pretendo focalizar, em face da realidade econômica e
social das regiões subdesenvolvidas .
O Sr. Arruda Câmara- Vou continuar meu aparte: V. Exa.
não ignora que, mesmo impostas pelo texto da Constituição, essas
verbas muitas vêzes não são aplicadas e, quando o são, muitas
vêzes só aparecem tardiamente. V. Exa. tem tôda razão e conta
com a integral solidariedade da Bancada pernambucana de ambos
os partidos, que aqui estarão nesta peleja renhida, para que essas
reivindicações continuem a figurar na Carta l\1:agna da República.
O SR. PAULO SARASATE - Muito obrigado pela solidariedade do "Leão do Norte", que me chega pela palavra dessa alma
angelical que me abençoa quase todos os dias, desde a Constituinte
de 46, quando se iniciou a minha estima e minha admiração por
Monsenhor Arruda Câmara.
O Sr. Edilson Melo Távora- Permite v. Exa. um aparte?
O SR. PAULO SARASATE- Sem dúvida.
O Sr. Edilson Melo Távora- A valorização das regiões subdesenvolvidas depende, naturalmente, de uma ação excepcional do
poder público, principalmente nessa arrancada inicial em demanda
do progresso. Daí justificar-se a inclusão, no texto contitucional,
de recursos orçamentários determinados para empreendimentos
nessas regiões. Quero dizer, entretanto, a V. Exa. que os dispositivos constitucionais por si sós não satisfarão os dispositovos desejados. Vossa Excelência pode observar que, na Constituição de
1946, constam dispositivos obrigando a aplicação de recursos determinados na região nordestina e os governos, seja o atual, sejam
os demais, elaboraram os célebres planos de economia, e assim nessas regiões não foram aplicadas integralmente as verbas previstas.
O SR. PAULO SARASATE- Faça V. Exa. idéia de qual
seria a realidade se não houvesse os dispositivos constitucionais e
aquêle outro que Vossa Excelência teve a feliz .iniciativa de incluir
na lei da SUDENE e que foi enfeixado agora na minha Emenda,
porque até êle desaparecerá, como obrigação mínima, se não figurar no texto que estamos elaborando.
O Sr. Edilson Melo Távora - Concordo. Mas deveria haver
objetividade maior: não só a fixação das percentagens, como também a obrigatoriedade de o Govêrno fazer sua aplicação dentro de
determinado período, dentro de determinado prazo, evitando-se a
inclusão daqueles recursos em planos de economia. O que se
verifica hoje é isto: a Constituição reza que devem ser aplicados
recursos na região do Nordeste e essa aplicação não é feita. Rou-

-692-

bando mais um minuto do preciosíssimo tempo de Vossa Excelência
quero dizer que um outro problema que interessa também no caso
é o da entrega das repartições públicas responsáveis pela valorização da região a homens que tenham capacida~e, ação, dinâmica
e visão para executar os planos elaborados. Existe, em nossa região, o Banco do Nordeste, por exemplo, como fr:uto dos I?aior_:s
sonhos e esperanças. Todavia, como v. Exa. ha de convir, nao
tem êle até hoje cumprido a finalidade para a qual foi criado. O
Banco do Nordeste está prêso a uma burocracia irritante e dominado pela mentalidade típica de qualquer estabelecimento de
crédito comum, de maneira que nos faltou até hoje, através dos
tempos, a ação benéfica daquele estabelecimento oficial de crédito.
Só temos, pois, três caminhos a seguir: distribuir recursos, obrigar
a sua aplicação, e entregar as repartições do Govêrno a homens
de visão, capacidade e dinamismo .
O SR. PAULO SARASATE- Confio em que V. Exa., brilhan..
temente reeleito, ocupe a tribuna desta Câmara, para fazer as
reclamações que sempre fiz em defesa do Nordeste, porque no
Senado minha palavra será um reflexo dessas reclamações .
O Sr. Arthur Virgílio - V. Exa. permite?
O SR. PAULO SARASATE- Queria prosseguir na defesa de
minha emenda, do ponto-de-vista constitucional, todavia ouvirei,
com muita honra para mim, a interferência do meu futuro colega,
o nobre Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio - Meu prezado Deputado Paulo Sarasate, raramente a Câmara ouve assim um discurso que tenha apoio
unânim-e do Plenário. Tôdas as intervenções que se fizeram ouvir
foram para aplaudir e emprestar solidariedade às palavras que
V. Exa. está proferindo na defesa da sobrevivência de amplas regiões desta N~ção. Não poderia deixar de emprestar, como seu
cordial adversário, quase sempre ...
O SR. PAULO SARASATE- Sempre cordial ..
O Sr. Arthur Virgílio - . . . também a minha solidariedade
e, ·ao mesmo tempo, ressaltar um fato inequívoco: é que a manifestação que V. Exa. está recebendo, hoje, pelos pronunciamentos
que aqui se fizeram, vem demonstrar que, além de estar com Vossa
Excelência .a razão, é notória a desvinculação do Govêrno com a
realidade brasileira e com os problemas brasileiros .
O SR. PAULO SARASATE- Realmente grato ao aparte de
V. Exa., não posso calar, com o meu reconhecimento a suas generosas palavras, a minha total discordância com a parte final de
sua interferência quando alude à posição do atual Govêrno em
face do Nordest~ e da· Amazônia. Não quero debater o problema
com V. Exa. mas tenho que afirmar, por amor à verdade, que é
precisamente neste instante que o Govêrno, através da OperaçãoAmazônia, lança os olhos para a sua região, criando como que
uma nova SUDENE - a SUDAM - destinada a beneficiar o
Grande Vale.
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Prosseguindo, Sr. Presidente, abro o "Curso de Direito Constitucional Brasileiro", de Afonso Arinos, para com êle buscar apoio
num tratadista espanhol dos mais eminentes, num criminalista de
vulto doublé de constitucionalista - Jimenez de Asuá, o qual é
invocado pelo nosso eminente colega em defesa exatamente do
federalismo nôvo, em defesa do que chamarei "federalismo associativo", que é aquêle que concilia o conceito puramente jurídico
de federalismo com os anseios de desenvolvimento, com as necessidades de progresso econômico e social do presente e do futuro.
Demos a palavra, para mais uma lição, ao próprio Afonso
Arinos:
"O Direito Constitucional contemporâneo, para atender a situações especiais, ultimamente reveladas, tem consagrado, legislativamente, uma forma intermédia de descentralização, que é a
Região. Esta nova figura constitucional, politicamente mais autônoma que as antigas entidades territoriais administrativas descentralizadas (Municípios e Territórios), não chega a gozar da verdadeira autonomia política reconhecida pelo Estado federal para_ os
Estados membros
A teoria do regionalismo constitucional encontrou, na Espanha, um dos seus campos de estudo e experiência, na época da
Constituição republicana de 1931. Pode-se dizer que, então, começaram as análises jurídicas mais aprofundadas sôbre o assunto.
Em livro especialmente dedicado à matéria, publicado já em
1946, o professor Jimenez de Asuá fêz um retrospecto da doutrina regional, que, a seu ver, se acolhida no texto da lei básica,
teria organizado territorialmente a Espanha com mais acerto do
que a forma unitária (adotada pela Constituição malograda) e do
que a forma federal, que repugna segundo êle, à formação histórica espanhola
Justificando seu ponto-de-vista, escreve Jimenez de Asuá:
"Não se sustenta o Estado unitário, que já denunciava sua fraqueza antes da guerra de 1914, porque, depois daquela primeira
catástrofe mundial, ficou claro que muitos dos misteres que incumbem ao Estado não podem ser desempenhados sob o regime
unitário; mas, ao mesmo tempo, deve-se confessar, também, que
o federalismo está em decadência.
Nas Federações se divide o
Estado de maneira mais ou menos conforme a natureza das regiões,
mas se dá, igualmente, a todos, o mesmo regime de autodeterminação. E quando encontramos países com regiões que exigem autodeterminação em medida diferente . . . "tratá-las tôdas em
o

o

o

•

regime igualitário, como pressupõe o Estado federal, é o
mais insigne absurdo . "
Não há dúvida que êste raciocínio, aliás partilhado,
em outras palavras, por vários escritores, tem o seu fundamento. O Brasil é um exemplo típico da situação deli-
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neada pelo jurista espanhol . Atribuir o mesmo limite de
autodeterminação a um Estado como São Paulo, e a outro, de grande ou pequena área, mas vivendo em condições
administrativas econômicas e sociais, completamente diferentes, não produz bom resultado . A conseqüência aí
está, nas imperfeições do nosso federalismo teórico que,
na prática, equipara os Estados atrasados e pobres a
meros Territórios ou regiões administrativas, sem os recursos federais que teriam, se a Constituição lhes outorgasse estatuto regional, e não estadual. Para que se
mantenha uma autonomia política, na verdade muito relativa, cerceia-se o auxílio material da União, que fica
vedado por causa, precisamente, daquela autonomia mais
ou menos fictícia.
Aliás, a Constituição brasileira de 1946, reconhecendo
a existência de certos imperativos de ordem econômica e
geográfica, criou três regiões a que atribuiu dotações orçamentárias especiais. O mesmo fêz a vigente Constituição italiana, sendo que, na Itália, as regiões possuem uma
autonomia política que não foi outorgada às brasileiras,
as quais existem, jurldicamente, como meras autarquias
administrativas, sem um verdadeiro estatuto regional, e
sujeitas às variações do personalismo político vigente
entre nós . "

t-
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Eis aí a palavra autorizada de dois mestres: um do Brasil e
outro da Espanha.
O Sr. Afonso Arinos - Permite-me V. Exa. um aparte? (Assentimento do orador) - Sr. Deputado Paulo Sarasate, é para
mim motivo de especial satisfação poder atender à convocação de
V. Exa. com a generosa referência aos textos de um estudo que
já data de alguns anos. Eu queria precisar certos pontos dessa
explanação.
Do ponto-de-vista ético, do ponto-de-vista moral, do ponto-devista de todos aquêles dados e conceituações que informam a elaboração dos sistemas de direito, devemos partir daquela verdade
que está consignada, se não me engano, em Santo Agostinho, que
diz: "Não existe maior injustiça do que tratar igualmente situações desiguais." O direito não pode acolher nunca o nivelamento
rotineiro e automático do tratamento idêntico a situações desiguais. De maneira que a justüicação moral, a justüicação ética
para aquelas medidas que foram adotadas pela Constituição de
1946 estão consignadas no texto de Santo Agostinho. No que toca
propriamente à definição jurídica que Vossa Excelência teve a
bondade de referir, eu lembraria a distinção que fazem todos
os constitucionalistas modernos, entre matéria de Direito Constitucional ·e matéria de Direito da Constituição. Nem sempre
o direito constitucional está consignado no texto da Constituição. Muitas vêzes, êle extravasa da enumeração limitada
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dêsses textos. Mas quando as contingências políticas contemporâneas, as circunstâncias, ou a conjuntura, como dizem hoje
os economistas, impõem um tratamento específico a determinado
tema nacional, então essa matéria, que é tratada geralmente e
teàricamente no Direito Constitucional, passa a inserir-se no direito da Constituição. Para quê? Para que se atribua, através de
um texto permanente, que seja infenso às vacilações e contingências dos interêsses políticos, uma fixação mais permanente. E foi
isso o que se fêz no texto de 46: fixar-se o princípio, no Direito da
Constituição, de certas reivindicações regionais. E eu declaro a
V. Exa. que, como representante de um pequeno Estado que não
se encontra como outros nas condições dolorosas que V. Exa. vem
enunciando com tanta eloqüência, me manifesto publicamente solidário com V. Exa. para que se insira no roteiro do Direito Constitucional Brasileiro e na prática do Direito da Constituição brasileira o reconhecimento das reivindicações das regiões subdesenvolvidas do nosso país. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PAULO SARASATE - O aparte de V. Exa. consagra,
com a sua autorid~de, a defesa que venho fazendo da proposição,
não direi minha, mas de todos os representantes das regiões menos
desenvolvidas do Brasil.
Citarei agora Pietro Virgo, o qual, em seu "Direito Constitucional", editado em 1961, vem em abono daquilo que afirmam os
constitucionalistas por mim já invocados. Na parte IV de seu livro
- intitulada "A região e seu Estatuto Especial" - que vou traduzir quase ao pé da letra, diz o -professor da Universidade de
Palermo:
"O regionalismo se propõe, essencialmente, a três
diversas finalidades:
a) assegurar uma melhor correspondência da ação
estadual às necessidades características locais;
b) realizar uma maior aproximação dos cidadãos ao
Estado permitindo-lhes participar da administração de
entidades mais sensíveis a seus peculiares interêsses;
c) promover, através de uma mais equitativa d!St_ribuição da renda nacional, o m~_!hora~ento das con?1ço~s
econômicas e culturais das reg1oes mais atrasadas, 1sto e,
das áreas subdesenvolvidas."
Se a lição dêsse tratadista italiano não bastasse, ci~ar_ia Mário
Pereira de Freitas no ensaio "0 Estado federal bras1lerro e os
efeitos negativos da atual distribuição de renda" publicado na Revista "Jurídica", de março de 1966:
"O processo de federalização, desde a sua realização
nos Estados Unidos, não permaneceu" sempre o mesn:o.
Houve alterações profundas. No começo adotou-se o naointervencionismo da União, princípio êste que regeu, ini-
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cialmente, o federalismo nos Estados Unidos e que também
foi adotado pela Constituição Brasileira em 1891 . Modernamente, o federalismo adota a concepção do Estado
intervencionista, conforme se pode observar nos Estados
Unidos, a partir de Franklin D. Roosevelt, e, no Brasil, a
partir de 1934."
Mais adiante, depois de outras considerações sôbre a natureza
jurídica do Estado federal, esclarece, já agora acêrca dos aspectos
econômicos do problema:
"O poder econômico não é um mal, mas é o abuso do
poder, o poder do dinheiro decidindo, quer na ordem privada, quer sôbre a direção suprema das funções públicas.
Neste trabalho veremos que a própria Federação não ficou
isenta de deturpação dos seus princípios por causa da má
distribuição das fontes de renda entre os podêres territorialmente divididos. Com efeito, a autonomia política das
regiões depende de suas possibilidades económicas. Adistribuição territorial dos podêres não seria uma realidade
sem a independência econômica necessária para a realização de suas atribuições constitucionais .. O poder que
dispõe de maior riqueza acabará diminuindo ou mesmo
suprimindo a competência de outro poder econômicamente fraco.
Verifica-se, com freqüência, que, nos Estados federados, a União, por causa de uma distribuição de rendas
que sempre a favorece, acaba anulando a autonomia dos
Estados-membros. Os Estados-membros vivem, então, num~ eterna dependência do auxilio ,econômico da União.
Para garantir êste auxílio econômico da União, os Estados-membros, não raro têm que se submeter a exigências
e imposições, renunciando à sua autonomia. É a intervenção política da União através da intervenção econômica. E isso é que se verifica no Brasil, em virtude da
atual distribuição de rendas. Entre nós, a União vem
exercendo uma verdadeira ditadura p,conômica sôbre os
Estados-membros, porque o Poder federal concentra muito dinheiro em suas mãos e, na distribuição de rendas, a
parte maior sempre fica para êle. Não há dúvida de que,
dessa forma, não há no país poder econômico mais forte
do que o Poder federal. "
E, finalmente:
"O Estado-membro, de joelhos, está sempre implorando auxílio do govêrno central, mas êste, em troca, faz a
sua exigência: submissão à política do Poder ·central. É
o que se passa no Brasil. A União se prevalece de sua
privilegiada situação econômica para fazer imposições aos

.,
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Estados-membros. A divisão espacial dos podêres públicos,
característica do Estado federativo no Brasil, é mais aparente do que real. A autonomia política, conseqüência que
é da autonomia econômica, não passa aqui de um mito".
O que aí está dito em relação aos Estados-membros aplica-se
à maravilha às regiões subdesenvolvidas.
Lerei agora trecho de um ensaio de Raul Machado Horta,
publicado pela "Revista Brasileira de Estudos Políticos" da Universidade de Minas Gerais, intitulado Problema de Evolução do
Federalismo. Afirma êle à certa altura: "A organização do Estado
Federal não se ajusta a figurino exclusivo e reclama, ao contrário,
técnicas peculiares, que ass~nalam a existência de tipos de federalismo."
''As técnicas organizatórias -acrescenta- têm variado no tempo e essas variações se explicam não apenas
em virtude das peculiaridades do espaço político nacional,
como também por decorrência das transformações operadas na estrutura do Estado moderno.
Daí dizer-se que, em função do tempo, o federalismo
evoluiu de um tipo originário, o chamado federalismo
dualista, para outro tipo mais recente, o federalismo contemporâneo ou nôvo federalismo.
O federalismo dualista surgiu nos fins do século XVIII,
identificou-se com os objetivos antiintervencionistas do
Estado liberal e seu declínio coincide com o desfavor dessa
filosofia governamental.
O federalismo contemporâneo surge com o Estado
intervencionista, para oferecer a êste último nova repartição de competência, funcionalmente vinculada aos objetivos económicos e sociais do intervencionismo. A ampli-

tude nacional das intervenções requer centro ·decisório
dotado de competência correspondente e no Estado federal
o intervencionismo encontra predeterminado êsse centro
do poder.
Nos Estados Unidos, o período de Franklin Roosevelt
assinalou o federalismo dualista e inaugurou a expansão
do federalismo contemporâneo ou new federalism.
O federalismo segregador, entrincheirado nas resistências estaduais cedeu lugar ao federalismo cooperativo,
fundado na ajuda financeira federal e na intensidade das
relações intergovernamentais .
No Brasil, o federalismo dualista se inaugurou e se
expande sob a vigência da Constituição_ de _1891, datando
seus primeiros abalos da reforma const1tuc1onal de 1926.
A Constituição de 1934 marca a recepção inaugural
do federalismo contemporâneo, que vai afinal, revelar a
plenitude de suas linhas e:v:pansivas na Constituição Fe . .
deral de 1946.
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A evolução do federalismo inverteu a frase clássica de
Tocqueville, pois, em face da organização dos Estados federais modernos, não constitui exagêro afirmar que, sob
muitos aspectos, o govêrno federal é a regra e o govêrno
estadual é a exceção. "

Outro estudioso dos problemas brasileiros, por sinal chefe da
Casa Civil da Presidência da República, o professor Luiz Navarro
de Brito, em "Um estudo sôbre a Federação Brasileira", na "Revista de Direito Público e Ciência Política", edição de setembro de
1964, aborda, com lucidez e proficiência, a mesma tese, arrimando-se, inclusive, em dados estatísticos eloqüentes, quais sejam os
referente à renda per capita das regiões brasileiras, em que o Piauí,
por exemplo, aparece em condições deprimentes, para demonstrar,
com o seu subdesenvolvimento, que o Brasil continua sendo um
país de contrastes.
Num dos trechos de seu excelente trabalho, lembra o professor
Navarro de Brito:
''Mas, o govêrno central também peca por omissão.
Ninguém hoje mais discute a presença imprescindível
do poder público no processo de redenção das áreas subdesenvolvidas. No particular faz-se mister que o Estado,
através do planejamento, de auxílios, de incentivos, de
investimentos nas unidades mais pobres, providencie a
recuperação de suas economias. Ora, os governos estaduais não dispõem de recursos para o desempenho desta
tarefa. Então, a sua exeqüibilidade depende· do govêrno
federal. A omissão dêste último equivale a preservar,
conscientemente, a estrutura sócio-econômica dessas áreas,
com todos os seus efeitos negativos."
Charles Aikin, da Universidade da Califórnia, num trabalho
sob a título "A estrutura do poder nas nações federais", proclama
por seu turno:
"Um govêrno central com recursos financeiros adequados pode participar atiYamente, isto é, cooperar na
consolidação das unidades constituintes e no desenvolvimento e administração dos seus programas pela maior
prosperidade . "
.
"O eterno clamor pelos direitos dos Estados que sele..
vanta contra a ação do govêrno central -prossegue na área dos problemas sociais e econômicos, é significati..
vo apenas como uma arma nas mãos dos que se opõem ao
exercício dêste poder, lJOT motivos pessoais e não constititucionais .

Ao lado daqueles que clamam pelos direitos dos Estados estão outros que alegam que a divisão de podêres é
de fato absolutamente jurídica, mas que ela na realidade
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nhando um papel cada vez mais preponderante nos programas do bem-estar público."

Essa a lição, Sr. Presidente, do ponto de vista constitucional.
Temos agora um federalismo cooperativo ou associativo contra o
federalismo segregador, isolacionista. E, como não queremos segregadas as regiões subdesenvolvidas do Brasil, desejamos a cooperação de todo o País no desenvolvimento, na expansão e no progresso dessas regiões, porque assim, somente assim, o Brasil será
realmente uma federação. Não adianta dizer-se que a Constituição
somente não poderá ser emendada para abolir a Federação e a República, porque a Federação não existirá, a Federação desaparecerá
na prática se os Estados não forem tratados igualmente. Não com
aquela igualdade na desigualdade, de que falava Santo Agostinho,
há pouco citado pelo Senador Afonso Arinos no aparte com que me
distinguiu. Mas com uma igualdade efetiva, justa, em que os mais
fortes se entrelacem aos mais fracos, sob a tutela do Poder Central,
na perseguição de objetivos de ordem geral.
Já mencionei o regionalismo italiano, Sr. Presidente, na sustentação de minha tese, e outros exemplos poderia citar em seu abono.
Mas o adiantado da hora não me permite alongar-me. No entanto
não poderei deixar de invocar o que se passa na índia, onde a
reformulação legal e constitucional daquela grande nação da Asia
foi além, muito além - não direi daquela serra, como diria Alencar. . . - mas foi além, muito além, daquilo que propugnamos
para o Brasil na Carta Constitucional de 1967: a reprodução dos
dispositivos da Constituição de 1946 em favor das regiões menos
desenvolvidas do País.
Seria agora a oportunidade de apresentar a defesa de minha
emenda em função dos interêsses regionais objetivamente considerados, Sr. Presidente, mas vejo que não posso fazê-lo con1 os
pormenores desejados, pois V. Exa. me adverte novamente, com
os tímpanos, de que ultrapassei o tempo de que dispunha. Lembraria, no entanto, que foi o atual Govêrno que instituiu o Ministério dos Organismos Regionais. E na mensagem do Sr. Presidente
da República ao Congresso, em 1966, às págs. 205 e seguintes, há
precisamente o justo elogio dêsse nôvo Ministério. E se êle foi
criado - digo eu - é porque a região não é um mito no Brasil.
É um fato, econômica e socialmente considerada, e como fato real,
·palpável, indiscutível, como fato tem que ser tratada na Constituição, sob pena de, por omissão, ela própria, a nova Carta Política,
transformar-se num mito no que tange a problemas de tal magnitude.
o desenvolvimento do Nordeste depois de 1934 e de 1946, com
as verbas substanciais destinadas ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, e depois da criação da SUDENE; o desenvolvimento da Amazônia, embora engatinhante, digamos assim,
depois do dispositivo constitucional de 46; o desenvolvimento

-700-

atuante do São Francisco, depois do art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, aí estão para demonstrar que acertadamente andou a Constituinte de 46, quando incluiu tais dispositivo no texto constitucional.
O Sr. Manael Navais- Permite V. Exa.?
O SR. PAULO SARASATE- Permito, sem dúvida, mas não
sei se o Sr. Presidente o permitirá.
o Sr. Manael Navais - Desejava, exatamente, abordar o aspecto que V. Exa. aflorou.
O SR. PAULO SARASATE - Sei que V. Exa. comunga comigo dos mesmos ideais. Se o Sr . Presidente concordar e não me
levar a mal, concederei o aparte.
o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade)- O Deputado poderá
apartear. Entretanto, lembro ao orador que já ultrapassou todos
os limites de tempo já ultrapassados por qualquer parlamentar
nesta Casa ...
o Sr. Manoel Navais - Deputado Paulo Sarasate, duas palavras apenas para entendimento da Casa. V. Exa. discutiu a
matéria sob o prisma da Constituição, citando depoimentos de autoridades, como Afonso Arinos, mas todos nós - e aqui estão
homens de tôdas as regiões subdesenvolvidas do Brasil - sentimos
o· problema não apenas em têrmos de uma Constituição que seja
letra morta, que seja um escrito, uma publicação simplesmente
jurídica, mas um documento efetivo de resguardo dos interêsses e
da sobrevivência dêste País. Portanto, acompanhando sua tese e
quando V. ·Exa. penetra num ângulo do problema que sentimos
dentro de ·nós mesmos, que é a realidade vivida e palpável em que
se encontravam as diversas regiões brasileiras, perguntaria àqueles
que aqui se encontram, os de antes de 34, quando a Constituição
consignou o art. 177, de que fui signatário como Constituinte; os
de 1946, quando a Assembléia Constituinte renovou o texto, :&...epetindo a de 34, e ampliando-o em relação à Amazônia e ao São
Francisco: por que reclamamos? Porque reconhecíamos a evidência indiscutível, proclamada por todos, não apenas por nós
que aqui nos achamos, mas pela população · que lá vivia, de
que antes dêsses dispositivos constitucionais nada ou ·quase
nada existia naquelas regiões em matéria de desenvolvimento organizado. E perguntaria ainda em têrmos de Nordeste
mesmo, para não parecer exclusivismo, porque aqui estão representantes da Amaz:ônia e da Fronteira Sudoeste: qual a peça mais
poderosa que já se articulou em defesa daquela região, senão a
SUDENE? Qual seu objetivo mais alto? Restabelecer uma ordem
econômica e social que constituía uma ameaça até para a ordem
pública e a unidade dêste País. Entretanto, a SUDENE foi feita
à semelhança de que? De Paulo Afonso. Se não fôsse o art. 29 das
Disposições Transitórias talvez não tivéssemos realizado Paulo
Afonso até hoje. E se assim foi com a Paulo Afonso, se assim foi
com Três Marias, com Orós e com a Belém-Brasília, por que, des-
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às necessidades do País, somente foram realizadas com a existência
dos preceitos constitucionais que não querem reproduzir?
O SR. PAULO SARASATE- V. Exa. está certo e vem reafirmar, com ênfase, o que estávamos começando a proclamar; vem
reafirmar com palavras vibrantes aquilo que sempre temos dito;
vem reafirmar o que assegura o próprio Presidente da República
em suas mensagens e discurso; vem reafirmar o depoimento de um
observador desapaixonado, Stefan H. Robock, o qual, tendo vindo
do Nordeste em 1964 e em 1960, como Consultor das :Nações Unidas,
pôs em destaque, da segunda vez, isto é, seis anos depois, em seu
Relatório, a transformação econômica da paisagem nordestina, a
transformação do antigo Nordeste no Nordeste nôvo que se está
pretendendo criar para o Brasil.
Eis a palavra conclusiva do técnico norte-americano:
"Há seis anos, em junho de 1954, vim ao Nordeste
como consultor das Nações Unidas, em desenvolvimento
econômico, para cooperar com o então recém-estabelecido Banco do Nordeste. Minha missão era auxiliar o
BNB, na formulação de um programa de crédito que contribuísse para um volume máximo de emprêgo, renda e
produção no Nordeste.
Para o cumprimento dessa missão, havia três exigências:
1 - Técnicos com algum treinamento e experiência
em programação econômica, bem como portadores de ~ti
tude objetiva de pesquisador;
2 - Informações fatuais, dados técnicos e pesquisas
globais sôbre a estrutura e tendência econômicas, recursos
físicos e humanos e as oportunidades de desenvolvimento
da região;
3 - Atitude e mentalidade dos líderes regionais e do
govêrno, de sorte que pudesse compreender e apoiar programas positivos para desenvolvimento econômico.
~sses três requisitos de bom êxj.to eram quase total
mente inexistentes."
Mais. adiante, aludindo, já agora, a sua segunda visita feita
com o objetivo de avaliar o que acontecera após o seu retôrno aos
Estados Unidos, assim se expressou o chefe da Missão Robock:
"Fiquei altamente impressionado com a notável mudança ocorrida na mentalidade da região sôbre o problema
do Nordeste. Seis anos atrás, o pensamento econômico da
região era monopólio absoluto dos poetas e políticos. Todos os debates públicos eram feitos em têrmos emocionais
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e negativos. Em documentos, discursos, em círculos fechados, debatiam-se e discutiam-se apenas idéias como:
"salvação do Nordeste", "~xodo", "fixação do homem à
terra", "defesa contra as Sêcas", etc.
Essa modalidade de pensamento regional tinha dupla implicação. De início, a principal justificativa do auxílio ao Nordeste eram a miséria e a pobreza ali existentes
- nada jamais fôra dito sôbre o potencial do desenvolvimento econômico da área. Em segundo lugar, os problemas desejados eram de caráter defensivo, para recolocar
a região numa posição anterior que se supunha houvesse
sido satisfatória. Além disso, dava-se ênfase a empreendimentos físicos, tais como, a construção de açudes, em vez
de investimentos em pessoal.
Seis anos é período pequeno na história do Nordeste.
Todavia, nesse curto espaço de tempo, conforme demonstrado em debates provados e públicos, os técnicos treinados assumiram a liderança na formulação do pensamento regional, sôbre desenvolvimento econômico. Os
tópicos ora em debate são positivos, econômicamente válidos e razoàvelmente objetivos. Eis alguns exemplos: treinamento de técnicos e investimento em recursos humanos,
planos para maior investimento de capital e financiamento de pequenas indústrias, coordenação do plariejamento e funções operacionais das agências de desenvolvimento regional. Sem dúvida, o Nordeste sofreu uma
revolução na mentalidade regional e no que tange ao desenvolvimento econômico."
Por que essa revolução, que todos observam e que se acentuou
nos últimos anos, graças à ação coordenada da SUDENE, do
DNOCS, do Banco do Nordeste e demais agências do Poder Público
a serviço do desenvolvimento regional? Por que isso, senhores congressistas? Precisamente porque demos ao Nordeste, através de
preceitos constitucionais e dos recursos atribuídos à SUDENE, os
elementos naturais e humanos de que a região carecia para o seu
efetivo desenvolvimento. O Nordeste brasileiro, conclui aquele técnico de renome, tem excelentes oportunidades, que merecem aten. .
ção prioritária, tendo-se em vista os objetivos do desenvolvimento
nacional em vez de favores especiais para a região. Não apenas
o Nordeste, acrescento eu, mas também a Amazônia, o Vale do São
Francisco e demais áreas subdesenvolvidas do País possuem tais
oportunidades. Não a desperdicemos, pois, seja por ação negativista, seja por omissões imperdoáveis. Dentro dêsse quadro, sobretudo psicolàgicamente, será o retrocesso, para não dizer, e eu não
diria, um crime, eliminar da Constituição dispositivos a duras
penas conquistados pelos defensores das causas regionais.
Que se alega em sentido contrário aos nossos argumentos?
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Em primeiro lugar, sustenta-se que a matéria não é constitucional, e já demonstrei que é falsa essa tese. De outra parte,
insinua-se que o chamados estímulos fiscais, retirados do Impôsto
de Renda, valem mais dos que os recursos decorrentes das vinculações da Receita previstos na Constituição vigente. Esquecem, no
entanto, os que trazem êsse argumento ao debate que as parcelas daquele tributo recolhidas em nome dos contribuintes,
e depositadas em estabelecimentos oficiais de crédito para aplicação no Nordeste e na Amazônia, são atribuídas à iniciativa
privada, visando especialmente ao incremento industrial das
duas regiões. Não se destinam a obras, serviços publicas e
assistência social e econômica, como os recursos provenientes
dos dispositivos constitucionais que não apareceram, como
deviam aparecer, no projeto da nova Constituição. Por último,
sustenta-se que diante do que já foi realizado, Govêrno algum,
dagora por diante, terá coragem de restringir as importâncias destinadas àquelas áreas. Se assim é, que mal haverá em manter as
vinculações constitucionais, se elas seriam quando muito inofensivas? Que mal haverá em conservá-las, se a omissão acarretará
novamente o desânimo, provocará o desestímulo e será fator permanente de angústias, dúvidas, inquietações e temores, em síntese,
uma fonte inesgotável dos mesmos tormentos morais e materiais,
que durante tanto tempo debilitaram e ainda debilitam o homem
do Nordeste, do Vale do São Francisco e da longínqua Amazônia,
tornando-o, quando não seja um revoltado, pelo menos um desiludido e um apático. Que mal haverá em não permitir seja omisso
o texto constitucional em relação aos problemas regionais do País
hoje nitidamente, iniludivelmente, entrosados no próprio conceito
de federação, como tentei evidenciar, se êsse procedimento, que
estamos combatendo com todo o vigor de nossas fôrças de persuasão, poderá provocar o desalento e o desencanto, por via de um
processo mental irrecorrível, avassalando de súbito e dominadoramente as populações do Nordeste e paralelamente as do extremo
Norte, no momento mesmo em que, relativamente a esta, o Govêrno ciente e consciente de suas responsabilidades, promove, sob os
aplausos de tôda a Nação, a já referida Operação-Amazônia? Por
que isso, Santo Deus?! Por que isso, se, ainda há pouco, o Chefe
do Govêrno deu eloqüente testemunho de tais propósitos, quando
manteve intocáveis, a despeito de fortes opiniões contrárias, os
chamados incentivos fiscais da SUDENE, a que emprestou mobilidade e dinamismo, e da SUDAM, por êle criada em bases racionais,
lógicas, capazes de bem orientar e conduzir os planos de recuperação e desenvolvimento daquela portentosa mas abandonada planície brasileira? Por que isso, finalmente, Sr. Presidente, se o procedimento inverso é que estaria de acôrdo com as linhas de ação
até aqui desenvolvidas, com tão salutares e fecundos resultados,
pelo Govêrno da Revolução?
Não compreendo. Não consigo entender. A minha lógica os
contra-argumentos que a mim mesmo apresento, tudo quanto que
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se possa alegar em sentido contrario ao meu raciocínio, nada disso
abre clareiras diferentes no meu espírito, nada disso me conduz
por caminhos opostos àquele que percorro e que espero seja, no
caso, o caminho que o Congresso Nacional também há de palmilhar. E porque não compreendo essa omissão, porque não a entendo, porque não atino, através de seus refólios, com as razões de
conduta semelhante, é que, com os olhos no plenário das duas
Casas do Congresso, a consciência de pé, a alma transbordante de reconhecimento e confiança, despeço-me da Câmara
como a renovada certeza de que ela não me descepcionará
- como até hoje não me decepcionou, como até hoje não me
desiludiu no curso de tantos anos - e apresto-me a integrar o
Senado da República com a esperança - solidificada pelo espírito
público de seus componentes, tonificada pelo patriotismo daqueles
que amanhã serão meus colegas e meus companheiros - com a
esperança, repito, de que as suas portas se abrirão para mim com
as claras e amplas perspectivas da vitória que almejo neste DlOmento, não para mim nem para meus sentimentos e palpitações
patrióticas, senão para as sentidas e generosas reivindicações do
meu Nordeste querido, da Amazônia sem mistérios, do velho e tradicional São Francisco, da Fronteira Sudoeste, da Baixada Fluminense e demais regiões carecidas de amparo, entrelaçando naquela
esperança e naquelas perspectivas os mesmos sonhos que me dominaram a juventude, os mesmos anseios que ora me dominam,
as mesmas aspirações de unidade, progresso democracia e libertação para a nossa Pátria. (Muito bem! Muito bem. Palmas prolongadas; o orador é vivamente cumprimentado.) 27
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) - Os Srs. Congressistas que aprovam o requerimento que acaba de ser lido, de preferência para votaç.ão da emenda n.o 805-H, de autoria do .Deputado
Adolpho Oliveira, queiram conservar-se como estão .· (Pausa. )
Aprovado. 28
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Encaminhamento de votação)
* - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a emenda 805-H, foi aprovada pela Comissão Mista. Tem, portanto, parecer favorável. Para
estarrecimento nosso, foi ela, no entanto, objeto de requerimento de
destaque dos Líderes, na Câmara e no Senado, Srs. Deputado Raymundo Padilha e Senador Filinto Müller. O destaque é para rejeição.
Creio que poucos assuntos interessam tanto ao País, com reflexo em tôdas as suas camadas sociais e em todos os setores de
atividade, quanto a preservação do monopólio estatal do petróleo
e dos minerais atômicos - e digo preservação, porque a emenda,
neste particular, não contém novidade.
Ela resguarda o princípio do monopólio estabelecido na Lei
0
n. 2. 004 quanto ao petróleo, e homologa, quanto aos minerais
*
27

Não foi revisto pelo orador.
(DON, 18-1-67, pág. 317)
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atômicos, o que se dispõe na criação da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
O SR. CELSO PASSOS - Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma questão de ordem, com permissão do orador.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Consinto na questão de ordem, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) - Tem a palavra o
nobre Deputado Celso Passos.
O SR. CELSO PASSOS (Questão de ordem) - Senhor Presi..
dente, existe uma disposição legal que estabelece o monopólio estatal do petróleo. Existem também, em verdade, as regras de
Regimento. E a minha questão de ordem é para saber de V. Exa.
se não seria lícito, patriótico e legítimo que a Presidência do Congresso Nacional pedisse aos Congressistas, no momento em que
vamos entregar o que resta da nossa soberania econômica, um
pouco de atenção para a votação desta emenda. (Muito bem.) 28
. O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) -Acabe o plenário
de ouvir a solicitação do Senhor Deputado Celso Passos. Naturalmente, tendo já o plenário tomado conhecimento dessa solicitação,
não há deliberação a ser tomada pela Presidência .
Continua com a palavra o Sr. Deputado Adolpho Oliveira.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA .- Sr. Presidente, antes de
prosseguir, quero declarar perante O" Congresso que êste assunto
deve ser muito bem explicado e muito bem meditado, para que
cada qual assuma a responsabilidade pelo voto que dentro em
pouco vai proferir. Não há de nossa parte, qualquer preocupação
de natureza pessoal. Nós estaríamos, como estamos, dispostos a
aceitar, por exemplo, a emenda Afonso Arinos, que também cuida
de resguardar o monopólio estatal do petróleo e dos minerais atômicos, de acôrdo com a legislação em vigor atualmente.
Vê V. Exa. a nossa disposição, que não é apenas minha porque é, estou certo, de tôda a bancada da oposição na Câmara e no
Senado, e que, no entanto, não encontra qualquer correspondência
por parte de um pequenino grupo que pressiona o Congresso e que
atua neste trabalho de atentado à soberania nacional e à segurança do País - petróleo e minerais atômicos representam a base da
segurança nacional.
Quero chamar a atenção dêste Congresso para a gravíssima
denúncia estampada no Correio da Manhã de hoje, sob o título
"Monopólio":
"ARENA vê com Castello a queda da emenda- esta
emenda que vai ser votada agora. Fontes do Planalto disseram que o Presidente está disposto a baixar um decreto-lei dando nova redação e orientação sôbre a exploração
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do petróleo, bem como tirando tôdas as atribuições estatais da PETROBRAS, inclusive dando nova orientação
para a distribuição."
As mesmas fontes disseram que até o dia 15 de fevereiro a
PETROBRAS deverá ser desdobrada em cinco companhia de capital
misto, com a finalidade de aproveitar melhor o petróleo brasileiro.
Ao mesmo tempo, o Correio da Manhã informa sôbre o total
apoio à emenda por parte das classes conservadoras do Estado de
Minas Gerais, tradicionalmente progressistas, patrióticas e vanguardeiras na defesa de nosso patrimônio, de nossa soberania e da
segurança do País.
Fala-se, Sr. Presidente, que a emenda atinge a distribuição e
a comercialização do petróleo. Trata-se de um grosseiro embuste.
A emenda é muito clara, concisa e se limita a inserir na Constituição o princípio básico de que compete à União exercer, mediante
monopólio, a pesquisa a extração e a industrialização do petróleo
e de minerais atômicos. Se a redação não satisfizesse a bancada
da Maioria, nada mais indicado do que a aprovação da emenda
Afonso Arinos, com a qual estaríamos nós de acôrdo. Mas não há
êsse objetivo. O objetivo é fulminar a emenda n. 0 805-H, que vai
ser votada agora, e enterrar, na vala comum, a emenda Afonso
Arinos. Não há tempo para apreciação de tôdas as emendas. O
Govêrno está preparando o golpe da votação em conjunto de tôdas
as emendas que pretende rejeitar no plenário do Congresso, ver_
sando matérias das mais diversas, assuntos dos mais diferentes.
Alega-se que a emenda iria atingir a petroquímica, quando tem ela
como objetivo consolidar o disposto na Lei n.o 2.004:
''Art. 1.o Constitui monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e
outros hidrocarbonetos e fluídos e gases raros existentes
no território nacional;
I I - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro."

A refinação já constitui monopólio estatal. N~o será nenhuma
novidade se, através do princípio constitucional, a União continuar exercendo êsse monopólio, com respeito às situações anteriores, traduzidas em três ou quatro refinarias menores, particulares,
como aquela do grupo de Capuava. Mas acharia muito interessante
e muito engraçado, se não fôsse trágico, quando se fala dêsses
interêsses da iniciativa privada que estariam sendo ameaçados pelo
monopólio estatal do petróleo.
Uma publicação ligada ao Ministro Roberto Campos, "Brasil-66", em sua página 79, diz o seguinte:
"As recentes medidas governamentais dão margem à
perspectiva de um considerável incremento das atividades do setor petroquímica no próximo ano . E isto inclui
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a vinda de novos ca pitais do exterior . Em fins dês te ano,
entre outros planos, foi anunciada a abertura de negociações entre a Guf Oil, de Pittsburgo (EUA), e a Refinaria União, para exploração conjunta de uma fábrica de
materiais básicos para a indústria petroquímica. O projeto está orçado em US$ 100 milhões. Por outro lado, a
Philips Petroleum Corporation, em associação com a Ultragaz, tem planos para um projeto de US$ 60 milhões,
visando a montar a maior fábrica de fertilizantes da
América Latina. A própria PETROBRÃS já pôs em andamento um ambicioso plano de expansão. "
Por aqui se vê que falar em capital privado e capital particular, ligado a petróleo, é falar nos interêsses dos grupos americanos, de grupos estrangeiros interessados no plano petrolífero. Isto
porque, se ainda existissem grupos brasileiros, de capitais brasileiros, que estivessem interessados em agir e trabalhar nesse
setor, ainda seria respeitável o debate em tôrno do problema. Mas
debater contra a PETRO·BRAS, que quer dizer Brasil, que quer dizer segurança a soberania de nossa Pátria, e no interêsse de grupos
norte-americanos ou de outra origem, isso é profundamente constrangedor, para não utilizar outra expressão mais forte e mais
pesada. ·
Não há radicalismo algum de nossa parte, não há incompreensão, não há demonstração sequer de intransigência. Nós transigimos em tudo, desde que respeitada a segurança nacional e os
sagrados interêsses do País.
Fora daí, não há entendimento. Temos muito receio, Senhor
Presidente, de que aconteça com a PETROBRÃS, como denuncia o
Correio da Manhã, o que está acontecendo com a Fábrica Nacional de Motores, que recebeu a imposição de despedir mais de
1. 500 trabalhadores, reorganizar as suas atividades, disciplinar a
sua produção. E a F. N. M. nos apresentou um belíssimo relatório,
muito bem impresso e muito animador, de suas atividades no ano
passado, que inclusive registra um lucro líquido superior a 3 bilhões de cruzeiros. No ano passado, a Fábric~ Nacional de Motores
distribuiu dividendos aos seus acionistas em valor superior a 1 bilhão de cruz·eiros. Pois bem, com a casa arrumada, em fase de expansão, preparando-se até mesmo para a produção em massa de
pequenos carros militares de reconhecimento, com absoluto interêsse e reflexos na segurança nacional, agora que a Fábrica Nacional de Motores conseguiu recuperar-se, vai ser vendida pelo govêrno a grupos estrangeiros. Não é isso desnacionalização; se é a
própria alienação do interêsse estatal num ramo de empreendimento que interessa à segurança do País? E depois vão dizer, como
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o fêz o Sr. Presidente da República no trabalho com que se credencia à Academia Brasileira de Letras, "Nacionalismo e Desenvolvimento":
"Aos que, com um misto de má-fé e ignorância,
acusam o Govêrno de atitudes favoráveis à desnacionalização das emprêsas lembramos alguns fatos simples."
Pois bem, lembro eu êste, que é o fato do dia: a Fábrica Nacional de Motores alienada .
Quanto à industrialização do petróleo e não existe referência
a subprodutos ou derivados de petróleo - quero lembrar ao Congresso Nacional que cêrca de 90% da renda da PETROBRAS, é
proveniente da industrialização do petróleo. Impostos, tributos e
outras fontes de arrecadação oficial para a PETROBRAS, não representam 2 o/o do orçamento global da emprêsa. A PETROBRAS é
uma potência. Ê uma das oito maiores companhias de petróleo do
mundo. É uma das 100 maiores emprêsas do mundo em todos os
setores, e a maior da América do Sul.
Acho que a decisão que o Congresso vai adotar é muito séria.
Cada um deve assumir a responsabilidade do seu voto. E lembrem-se: a- propaganda feita contra a emenda é inverídica, mentirosa,
porque não dispõe sôbre a comercialização, sôbre a distribuição,
sôbre os interêsses já resguardados e os direitos adquiridos; ela,
apenas, numa hora difícil, numa hora em que acontecem coisas
estranhas, insere na Constituição princípios de monopólio estatal
de petróleo e dos minerais atômicos.
Acho que dispensamos, com esta simples referência, novas
argumentações e novas discussões. VamO-s manter a PETROBRAS
como ela está, dando-lhe condições para realizar o seu trabalho
em benefício de tôda a comúnidade. E êste é o patriótico desafio
que lançamos à bancada do Govêrno: se não concordar com a
redação da nossa emenda, aprove a emenda Afonso Arinos, porque
nós a aceitamos.
Quero, antes de terminar, Sr. Presidente, lembrar que ainda
existe sôbre o assunto uma outra emenda, de autoria do nobre
Dep. Teódulo de Albuquerque, sob o n.o 94, que estabelece o monopólio apenas da pesquisa e lavra do petróleo e dos minerais
atômicos.
Por amor de Deus, nem a PETROBRAS, nem companhia alguma do mundo será capaz de resistir a mais de 90 dias, se fôr sustentar-se apenas com a pesquisa e lavra!
Sr. Presidente, a emenda 805-H, depois de estudada na Comissão Mista de Senadores e Deputados, na qual o MDB dispunha
apenas de um têrço dos integrantes, foi aprovada. E, agora, todos
êsses interêsses enormes que estão em jôgo por detrás da política
do petróleo, no Brasil, em tôda a América Latina, e em todo o
mundo, foram mobilizados. Mas não creio, Sr. Presidente, que o
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patriotismo da Comissão Mista de Senadores e Deputad?s, cujos
dois terços pertenciam à ARENA,_ deixe de prevale?er_ tambem n~s~e
plenário, porque aquela Comissao era uma p:o]:çao .do pl:nar:o
da Câmara e do Senado. Os membros da Com1ssao Mista nao sao
mais patriotas do que os membros da Câmara e do Senado Federal,
na defesa da PETROBRÃS e dos interêsses do País. (Muito bem.
Muito bem. Palmas.)

2s

O SR. GETúLIO MOURA * - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, na apreciação do projeto chamado de Emenda Constitucional, têm ocorrido muitas anomalias, dentre elas, a quebra de uma
praxe tradicional aqui no Congresso. As emendas que via de regra
tinham parecer favorável da grande Comissão Mista sempre. mereciam o apoio da Maioria. Mas desta feita, emendas da mais alta
importância, que mereceram aprovação da douta Comissão Mista,
foram destacadas pela Maioria, através de sua liderança, para sua
recusa. Evidentemente, isto pode ocorrer regimentalmente, mas
não é da boa norma, não é da nossa tradição. Se o Govêrno dispunha de 2/3 da Comissão Mista, deveria ter feito prevalecer seu
ponto de vista no curso da elaboração do parecer na Grande Comissão.
De modo que aquela matéria que ali transitou - e foi aprovada, como ocorre com a emenda há pouco defendida pelo Deputado Adolpho Oliveira - estávamos no pressuposto de que ela
viesse a merecer, também aqui, o apoio da Maioria. Mas tendo a
Maioria - êste o ponto que quero destacar - requerido destaque
para essa emenda, com a finalidade de recusá-la, viu-se obrigada
a liderença do MDB a também requerer destaque para sua mantença, para sua aprovação.
Dou esta explicação, porque pode parecer estranho que uma
emenda, que tem parecer favorável da Comissão e pela qual se
bate o meu partido, tenha sido destacada também por nós.
Só o foi nesta circunstância, porque a li(ierança da ARENA,
antes de nós, pediu destaque da emenda para recusá-Ia. Então,
nós apenas pleiteamos preferência para que o destaque fôsse desde
logo votado; senão, estaríamos de acôrdo com o parecer dado pela
douta Comissão Mista.
Mas, Sr. Presidente, custa acreditar que, depois que a PETROBRAS se afirmou no Brasil como a nossa melhor organização industrial, ainda se pretenda agora, através de dispositivos equívocos,
afastar da estatização do petróleo os produtos da Petroquímica.
Ora, como todos sabemos, muitos dos subprodutos não têm
sido aproveitados, dado o desinterêsse da própria iniciativa privada. Portanto cabe ao Estado intervir neste campo se a iniciativa
privada nacional não tem revelado maior interêsse pelos subprodutos do petróleo. Com a recusa desta emenda, vamos dar a impressão, primeiro que tudo, de que queremos terminar com o mo• Não foi revisto pelo orador.
28
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nopólio do petróleo através de sua estatização; ou então de que
pretendemos apenas ficar com a lavra, com a pesquisa, com o
refino do petróleo, abandonando os subprodutos. Todos sabem que
o petróleo é o menos importante, quando se retira a gasolina e o
óleo combustível. Mais importantes são os subprodutos, que representam mais ou menos um elenco de vinte e dois.
Dêsse modo, a PETROBRÃS vai apenas refinar, comercializar
uma parte do petróleo, a menos apreciável, abandonando vinte e
dois subprodutos para a ação privada, e, com certeza, emprêsas
estrangeiras virão explorar êsses subprodutos, com grave prejuízo
para a economia brasileira e também para a PETROBRÃS.
Por isso, Sr. Presidente, o MDB, por meu intermédio, quer
declarar aos nossos companheiros que a questão é fechada, e fazemos um apêlo a todos para que nem sequer se abstenham.
Conhecemos os motivos de ordem moral, de ordem ética, de ordem
jurídica, que têm levado alguns colegas nossos à abstenção . Entendem que o que estamos votando constitui um retrocesso na vida
constitucional dêste País. Mas, neste inst~nte, estamos votando
matéria de interêsse nacional, e não acredito que nenhum de nós,
por um escrúpulo de ordem jurídica oti política, vá abster-se de dar
seu voto afirmativo, em matéria de interêsse vital para o desenvolvimento dêste País.
É. o apêlo que dirijo a todos os nossos companheiros do MDB;
que votem afirmativamente e nenhum se abastenha, porque, no
curso da votação, um voto só pode determinar o prejuízo irreparável para a economia nacional, se deixarmos à exploração privada
êsse campo imenso da petroquímica e dos minérios atômicos. E é
de notar que a Constituição vai até inovar, porque a lei que cuidou
da comercialização dos minérios atômicos estabeleceu seu próprio
·
.
monopólio.
Portanto, se a Constituição agora, com a recusa desta emenda, abandonar à exploração privada os minérios atômicos, estará,
em verdade, revogando uma lei existente no Brasil, que ainda é do
tempo do saudoso Ministro das Minas e Energia, cujo filho ali está
me ouvindo.
Devemos, portanto, ter o maior empenho em evitar que seja
derrubada aquela lei de Gabriel Passos, o homem que à frente do
Ministério das Minas e Energia deu um sentido nacionalista àquele
órgão, procurando defender todos os nossos minerais atômicos .
É lamentável que a Constituição, nesta hora em que caminhamos para a estatização de tôdas as atividades indispensáveis à
segurança nacional, venha abrir as portas do Brasil à exploração
estrangeira dos subprodutos do petróleo e até da exploração dos
minérios atômicos.
Sr. Presidente, ao encerrar esta pequena exposição, que constitui, principalmente, o apêlo a todos os elementos do nosso partido - e devo limitar-me ao meu partido, para o qual é questão
fechada- desejo, ainda, dirigir-me aos brasileiros desta Casa, aos
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patriotas que aqui têm assento: não devemos decidir esta matéria
sob o ângulo do interêsse do Govêrno ou do interêsse da Oposição.
Pensemos, neste instante, no futuro do Brasil. (Muito bem.) Devemos manter esta emenda que é, pràticamente, a conservação do
que existe, porque mantém o monopólio da PETROBRAS e o monopólio dos minérios atômicos. Apenas se buscou, através desta
emenda, dar ênfase a esta matéria, para que não se permitisse que
amanhã houvesse distorções a respeito dela, em prejuízo da economia nacional
É o apêlo que dirijo a esta Casa: vamos votar, na defesa daquilo que constitui, em verdade, a segurança nacional, porque a
segurança nacional não se alcança através de órgãos como o SNI
(Muito bem), através de pressões, através do cerceamento das
liberdades. Segurança nacional está, em verdade, na defesa dos
nossos minérios, das riquezas do nosso subsolo, na industrialização
delas, para que possamos ter uma Pátria maior e um padrão de
vida melhor para todos os brasileiros. (Muito bem. Muito bem.
Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.) 29
O SR. RAYMUNDO PADILHA (Encaminhamento de votação)
* - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a emenda que estamos
examinando é, para a bancada do Govêrno, absolutamente inaceitável. Faremos todos os esforços por que ela seja impugnada pelo
voto de nosso Partido, na Câmara e no Senado da República, pelas
razões que tentarei desenvolver, na limitação de tempo que me é
reservado.
O problema do petróleo foi sempre, no País, colocado no ângulo da possonalidade política, da emoção, dos trêmulos da voz, da
vociferação .
É questão .grave, sem dúvida. E, por ser grave, exclui a emoção, exige o raciocínio ponderado de homens livres, que amam
igualmente a sua Pátria, que a estremecem, que sofrem por ela.
O raciocínio frio nos ensina que essa riqueza mineral é, no
momento, um instrumento econômico de primeira ordem para a
segurança e para a economia do País, como o foram outros combustíveis no passado. Porque ainda estamos numa fase em que o
petróleo prepondera na elaboração do instrumento energético indispensável à economia, devemos preservá-lo, devemos defendê-lo.
E foi por isso que no País se instituiu o seu monopólio.
~sse monopólio não era, entretanto, matéria constitucional.
Foi matéria de lei ordinária. E o tema mobilizou tôdas as consciências cívicas do País. As opiniões se dividiram nesta Casa. Uns
aceitaram, o monopólio; outros não. Todos, por igual, entendiam,
entretanto, a necessidade de se legislar a respeito, de maneira que
se produzissem os resultados que se colimavam, numa política de
preservação da economia brasileira. E votamos o monopólio. Vem
o projeto de Constituição e aparece, então, a emenda com propó• Não foi revisto pelo orador.
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sitos que não se convinham na Lei Maior, anterior, procurando
inserir matéria de lei ordinária dentro dêsse estatuto esquecido de
que esta Constituição pode muito mais fazer pelo petróleo, sem
mencioná-lo, do que, simplesmente, reservando-nos a essa religiosa
e quase mística tentação de exará-lo no texto da Constituição.
Ora a emenda padece de vários vícios, além dêsse. Além de ser
matéria estranha à Constituição é um estado de consciência nacional, digamos, a preservação disto. Mas, por que essa necessidade
imperativa que se nos inculca, violentamente, querendo impor à
Nação uma diretiva que nada tem de constitucional? Diz-se no
texto constitucional que a União tem o poder do monopólio em
tudo aquilo que entenda como interêsse superior da Nação. É o
que está escrito no estatuto. E, na base dêsse preceito, podemos ir
até o monopólio de tudo, não apenas do petróleo. Podemos legislar
em qualquer instante, inclusive revigorando esta lei. Ora, sucede
que a emenda vem, inclusive, retardada no tempo. Ela comparece
ligeiramente arcaica. Ela constitui um solecismo em matéria política, em matéria constitucional, porque vem traduzir a industrialização. A industrialização - é preciso que se saiba - não vai
afetar a totalidade das refinarias. Ela vai, sobretudo, invadir, e de
maneira sub-reptícia, um outro setor, que é da indústria petroquímica, cuja estatização, se pretende da maneira mais inofensiva,
segundo o escorregadio preceito dessa redação . A indústria petroquímica é uma incapacidade nacional, provisória, mas o é. Como
criação brasileira, exigiu até agora e exigirá da PETROBRAS esforços que a emprêsa não está em condições de desenvolver. A
PETROBRAS não tem gente, nem tem recurso para implantar no
Brasil uma indústria petroquímica. Isto está demonstrado no momento presente, no momento em que estamos tratando desta matéria. É necessário pois que, abrindo as possibilidades do desenvolvimento da indústria petroquímica, que é um campo vastíssimo,
como todos sabem, possamos carrear para o País os necessários recursos, os necessários privilégios, no sentido tecnológico. Reafirmo
a palavra privilégio, porque sou homem que pouca importância dá
a capitalismo e, a comunismo, mas dou muita importância a uma
coisa que se chama técnica. E, porque a própria tecnologia já dissolvei o marxismo em tôdas as suas raízes, diante do desenvolvimento tecnológico moderno, a técnica de exploração de subprodutos do petróleo revoluciona uma nação, tal a gama imensa dos
seus subprodutos, os quais pràticamente abrangem uma das órbitas mais amplas de uma produção. Ora, fecha-se a porta de uma
indústria que já absorveu, nesta hora, cêrca de quinhentos milhões
ou pelo menos um trilhão de cruzeiros.
O Sr. Alde Sampaio·- Permite V. Exa. um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) - Não podemos permitir apartes no encaminhamento de votação. É norma regimental, contra a qual a Presidência não pode transigir.
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O Sr. Alde Sampaio - Desejo dar um simples esclarecimento.
Não se trata de subproduto, mas de matéria-prima. É coisa diferente.
O SR. RAYMUNDO PADILHA- Onde matéria-prima corrige,
com sua habitual competência bem superior a minha, o mestre da
engenharia, um dos mais distintos economistas desta Casa. Na
realidade, essa matéria-prima, cuja reelaboração se iria efetuar,
através de uma indústria nova, uma indústria que está nascendo
no País, seria simplesmente sufocada nos têrmos desta emenda.
Ademais, pretende-se eliminar os minerais atômicos.
Em primeiro lugar, não há minerais atômicos, essa expansão
não existe. Talvez queiram dizer minérios atômicos. Pois bem, os
minérios atômicos não podem, de forma alguma entrar neste domínio do monopólio, provisoriamente pelo menos, no campo da
pesquisa. E que faz um país adiantado? Entrega a pesquisa inicial
a quem queira fazê-la. A pesquisa é livre nos países livres. Só o
país totalitário não admite a pesquisa e, conseqüentemente, quer
sufocar a ciência. É preciso, pois que os países livres, como o nosso,
estabeleçam inclusive a liberdade da ciência, que se quer sufocar
na proposição. Todo o esfôrço de pesquisa é trabalho de um estudante de física, de um mestre universitário. No entanto, isto é
impedido para se estabelecer que essa coisa, religiosa e mística,
uma espécie de Iemanjá da energética, seja um poder tão absoluto,
uma ditadura tão .patente, que elimina a capacidade de investigção da juventude, da inteligência brasileira, no sentido da exploração de um reduto importantíssimo da atividade econômica. Convém repisar os argumentos que mais de uma feita tenho tentado
reproduzir, e já vi reproduzidos, também em conferências. Penso
que não estou dizendo novidade. Essas coisas estão por aí afora.
Já pronunciei -discursos nesse sentido em associações, escolas e
universidades. O petróleo agora é um poder, mas pode não ser
mais, daqui a algum tempo; e poderá ser igual ao carvão, de que
quase não se fala atualmente. O petróleo é um poder prodigioso,
monumental, agora.
Há cêrca de três anos, folheei uma revista científica, e lá encontrei o que dois sábios, um americano e outro inglês, realizavam.
Dizia essa revista, uma libra de água do mar explorada cientificamente poderia levar à descoberta de um átomo do hidrogênio, o
mais potente de todos; e com essas- vamos dizer- quatrocentas
e tantas gramas, ou meio litro d'água do mar, transformável em
um laboratório científico, ilumina-se uma cidade de três milhões
de habitantes .
Para isso se prepara o mundo moderno. Dentro de dez anos,
essa não será uma hipótese científica, mas simplesmente uma realidade monumental, com a graça de Deus. O espírito humano vai
avançar até lá, e então olharemos, ligeiramente encabulados, a
posição que adotamos em 1967 no Brasil, inteiramente medusada,
e só veremos minas de petróleo, absolutamente inúteis, absoluta-
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mente improdutivas e inteiramente desprezadas. É a energia
transformadora da ciência e da técnica. Ê isso tudo que se pretende liquidar nesta emenda.
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, advertido, deixo aqui estas
palavras. Votaremos não, severamente não, se po~sível unâni~e
mente não; votaremos contra esta emenda. (Muzto bem. Mutto
bem. Palmas.)

30

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) - Solicito aos Senhores Secretários da Câmara comparecerem à mesa, para procederem à chamada.
Vai ser iniciada a votação .
o SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) -Está encerrada a
votação. Vou proclamar o resultado: 132 Srs. Deputados votaram
sim; 183 votaram não, havendo 7 abstenções. A Emenda foi rejeitada e, em conseqüência, não s·erá votada no Senado.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem) *-Senhor
Presidente, a Emenda 805-H, que acaba de ser votada pela Câmara
dos Deputados, salvo melhor juízo, está aprovada.
Antes de prosseguir, Sr. Presidente, queria esclarecer que ·a
emenda, de tôdas as destacadas e apreciadas até agora, é a única
que teve parecer favorável da Comissão Mista, tendo sido expres~
samente aprovada em globo, anteontem, pelo plenário do Congresso Nacional, inicialmente pela Câmara e depois pelo Senado Federal.
Ontem, o Senador Auro Moura Audrade, Presidente do Congresso, decidiu, de maneira clara e inequívoca, que o pedido de
destaque é um recurso ao plenário . Se o plenário por 202 votos,
não rejeitar aquilo que já votou e aprovou em globo, automàticamente a emenda continua aprovada, como realmente ocorreu anteontem.
Quero ainda esclarecer a V. Exa., Sr. Presidente, que, como
autor da emenda nenhuma iniciativa tive no sentido de que ela
fôsse apreciada novamente - e nem poderia ter, eu ou o Movimento Democrático Brasileiro. Quem pediu o destaque, quem recorreu da sua aprovação em globo, anteontem, foi a ARENA,
através do documento que V. Exa. tem sôbre a mesa.
Quanto à preferência para a apreciação dêsses recursos da
ARENA, então funcionaram as preferências solicitadas pelo MDB.
Mas nem mesmo nessas preferências, eu, como autor da proposição acessória, tive qualquer influência ou entendimento para que
fôsse votada antes ou depois desta ou daquela.
Agora, ao final, como se trata de uma decisão da maior importância e seriedade, queria lembrar a V. Exa. as palavras do
Presidente do Congresso que, de certa maneira, contrariam o anúncio que V. Exa. fêz, de que a emenda teria sido rejeitada, pois para
'·
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ser rejeitada seria necessário o mesmo que se exige para as emendas com parecer contrário serem aprovadas em plenário.
Se uma emenda com parecer contrário vem a plenário e precisa de 202 votos para ser aprovada uma emenda aprovada, que
tem parecer favorável, também precisa de 202 votos para ser rejeitada, e não para ser aprovada vida tôda, a cada dia e a cada sessão.
Daí por que, com a devida vênia, peço a V. Exa. consulte o
Presidente do Congresso, o nobre Senador Moura Andrade, porque
esta emenda é diferente das demais: teve parecer favorável e foi
aprovada em bloco. Agora houve um recurso. Não conseguiram
202 votos, a emenda está aprovada. (Muito bem. Palmas.) 31
O SR. RAYMUNDO PADILHA (Questão de ordem) * -Senhor Presidente, quero louvar a decisão de V. Exa., no sentido da
rejeição da emenda - uma decisão sábia, procedente, jurídica, correta sob todos os aspectos .
O Sr. Oswaldo Lima Filho - 1mpatriótica.
O SR. RAYMUNDO PADILHA- A decisão de V. Exa. decorre apenas desta análise, desta consideração preliminar: estamos·
votando emendas: não estamos votando pareceres ou destaques .
O que nos obumbra, o que nos perturba é esta palavra destaque. Mas estamos votando emenda; ela é o objeto da oração e sôbre
ela incide o pronunciamento do plenário. Ora, sucede que quem
deveria obter a aprovação, nesta instância superior, que é o plenário, seriam os nossos nobres colegas da Oposição. Tentaram-no
galhardamente, brilhantemente: batalharam nos mais respeitáveis
estilos parlamentares pela sua vitória. Não a lograram. V. Exa.
proclamou um resultado justo, correto. Não há discussão em tôrno
da decisão de V. Exa. Quero trazer a V. Exa. os meus aplausos
os aplausos da Maioria. (Muito bem.) 32
O SR. CHAGAS RODRIGUES (Questão de ordem) * -Senhor Presidente, todos os jornais de hoje noticiam, e as estações
de rádio também, a decisão tomada, ontem, pelo Sr. Presidente do
Congresso Nacional. Ontem, por motivo superior, estive ausente
pois precisei ir ao Rio acompanhar pessoa de minha família gra_
vemente enfêrma. Chegando aqui, tomei conhecimento da decisão
do Sr. Presidente do Congresso Nacional. Todos os jornais de hoje,
inclusive o Jornal do Brasil, insuspeito, dão essa versão: O Senhor Presidente do Congresso considerou como aprovadas tôdas as
emendas que haviam sido aprovadas por nós, membros da Comissão Mista. E entendia mais o Sr. ·Presidente do Congresso que
qualquer uma dessas emendas, aprovadas só poderiam ser consideradas rejeitas, se o destaque tivesse o número necessário d~
votos: 202. A mesma coisa ocorreria com as emendas rejeitadas.
Para que as emendas rejeitadas pudessem ser dadas como apro•
81
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vadas, o destaque precisaria também do quorum_ regimental. Os
jornais dão notícia, inclusive, dos protestos do em1nente Deputado
Pedro Aleixo:
"O Sr. Pedro Aleixo qualificou de golpe contra a boafé da Casa a tese sustentada pelo Sr. Auro de Moura
Andrade acrescentando que sua confirmação será surpresa que :r{ão poderá prevalecer e que elidido estaria o Ato
Institucional n.o 4. Clama aos céus êste atentado contra
a boa-fé, reiterou o Deputado Pedro Aleixo, protestando
contra a ficção com a qual a Mesa buscava golpear a
Maioria. O nobre Presidente, em sua resposta ao Sr. Pedro
Aleixo, reiterou suas afirmações anteriores. Disse te~tual
mente: A Presidência deixa bem claro que os requerimentos de destaque deverão ser votados pelo plenário. Se não
o forem, as matérias a que dizem respeito terão o destino
correspondente ao bloco de emendas de que fazem parte.
As que estão aprovadas estão aprovadas. As que estão rejeitadas, estão rejeitadas."
De modo que é dentro desta definição que o plenário vai trabalhar. Há necessidade de aprovar ou rejeitar o requerimento de
destaque. Qualquer retirada de requerimento de destaque implicará a reintegração da emenda no grupo de que faz parte. Assim,
se êsse requerimento de destaque tivesse sido retirado, a emenda
já estava aprovada. O destaque para rejeitar a emenda precisaria
ter, portanto, a votação.
O que houve, Sr. Presidente, é que o nobre Presidente do
Congresso não pôs em votação as emendas com parecer favorável,
ressalvados os destaques. Sua Excelência pôs em votação tôda
aquela matéria com parecer favorável do órgão técnico. Posteriormente é que foram requeridos os destaques; ou melhor, posteriormente, trouxe o Sr. Presidente do Congresso ao conhecimento do
plenário os destaques solicitados. Portanto, a decisão do Presidente
do Congresso é uma decisão corrente. Estaria certo o nobre Líder
do Govêrno se, na ocasião de serem as emendas colocadas em
votação, tivesse o Presidente do Congresso pôsto em votação as
emendas, ressalvados os destaques. Isso êle não fêz nem dêles deu
conhecimento. Daí a decisão coerente do Sr. Presidente. E esperamos que V. Exa., Sr. Presidente, que está eventualmente exercendo a Presidência, mas que é um homem honrado, um homem
de espírito público e um patriota, nesta altura não contrariará, de
certo modo- permito-me dizer- não tumultuará o processo de
votação, alterando o que foi decidido expressamente pelo Presidente
do Congresso e aceito por ambas as lideranças. (Muito bem.
Palmas.)

33

O SR. PEDRO ALEIXO * - Sr. Presidente, peço licença para
começar observando que o fato de estar no exercício da Presidência
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não constitui motivo para que se faça a adversativa ou a ressalva
de que se trata de pessoa honesta. Disse o nobre Deputado Chagas
Rodrigues que "V. Exa., que está eventualmente na Presidência,
m.as que é um homem honrado e honesto", como se necesàriamente o fato de estar eventualmente na presidência implicasse em ser
desonrado e desonesto .
Feita esta observação inicial ...
O Sr. Antunes de Oliveira- Maliciosa.
O SR. PEDRO ALEIXO - . . . maliciosa ou não, mas que me
parece deveria ser feita, porque nunca comprenderíamos que a
Presidência tivesse realmente aquêle efeito de diminuir a reputação de quem quer que seja, sinto-me no dever, chamado à autoria
que fui, de trazer a êste plenário, mais uma vez, a questão proposta
e a solução que a ela foi dada.
A questão proposta, Sr. Presidente, foi exatamente esta: se,
num determinado momento, estivesse sôbre a mesa um requerimento de destaque para a votação de certas emendas, com parecer
contrário, qual deveria ser o procedimento do plenário, uma vez
que havia emendas aprovadas ou emendas rejeitadas, e a votação
dessas emendas tivesse de ser feita com a ressalva dos destaques
produzidos?
Houve, Sr. Presidente, declaração expressa na solução de
questões de ordem suscitadas, segundo a qual seria sempre necessária um votação positiva para que qualquer emenda pudesse ser
encartada no projeto de Constituição. E êsse saldo positivo exprimir-se-ia indiferentemente, fôsse o parecer favorável ou fôsse o
parecer contrário, mediante a votação do quorum especial qualificado na maioria absoluta. Num dado momento dêsses debates,
que se prolongaram pelo dia de ontem o nobre Deputado Nelson
Carneiro lançou no papel a interpretação que havia dado às palavras do Sr. Presidente, e nessa interpretação procurava classificar
as soluções em três categorias. Estava exatamente na primeira
categoria o seguinte, que havia sido entendido por êle, Deputado
Nelson Carneiro: que se fazia necessária a votação de quorum mesmo em se tratando de emenda com parecer favorável para que a
emenda pudesse ser encartada no diploma constitucional em votação. E, depois de louvar com sua linguagem exuberante, e com
acentos de justiça as interpretações dadas pelo Presidente do Congresso Nacional, concluiu o nobre Deputado Nelson Carneiro que
pedia licença para divergir da primeira das soluções, porque com
ela não se ajustava o seu entendimento. Foi então que eu intervi
nos debates para dar meu ponto de vista em face da interpretação
que me coube emitir sôbre o processo de votação. E a minha divergência não estava em relação ao primeiro dos três itens arrolados pelo Deputado Nelson Carneiro no elenco de suas observações, estava sàmente em relação à interpretação dada e constante
do terceiro item .
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Veio o nobre Presidente do Congresso e afirmou, de n1aneira
peremptória, que mantinha a sua decisão quanto ao primeiro item,
sem a preocupação de agradar a quem quer que seja, porque o que
desejava era exprimir os seus pontos de vista, e com clareza, para
que êles pudessem, assim expressos, servir de orientação ao plenário. Mas nunca, Sr. Presidente, estêve em dúvida aqui, depois
das explicações peremptórias dadas notadamente en1. face da questão de ordem suscitada pelo nobre Deputado João Menezes e depois
da interpelação feita pelo nobre Dep. Nelson Carneiro, que, para
que se aprove uma emenda, esteja ela com parecer contrário ou favorável, se faça necessário a votação do quorum qualificado. O que
para êle ficou em dúvida, e objeto de discussão de nossa parte, foi
aquela interpretação, segundo a qual, se não se fizer a votação
das emendas, apesar dos destaques concedidos, destaques todos
votados pelo plenário, aquelas que tiverem parecer contrário incorporar-se-ão às que tiverem sido consideradas rejeitadas e as que
tiverem parecer favorável irão ser classificadas entre as que forem
consideradas aprovadas. Neste particular, houve uma divergência
que, peço licença para dizer, sustento, embora saiba bem que a
decisão do Sr. Presidente se inspira em razões que não podem,
absolutamente, ter por objetivo fazer constar da Carta Constitucional aquilo que não haja sido apreciado pelo plenário do Congresso. Valeu a sua interpretação como advertência, para que nós
pudéssemos logo depois, ouvidas as suas informações, saber que
deveríamos faz·er os nossos requerimentos de preferência e apelar
para o plenário, que é a última instância, a decidir do destino do
projeto de Constituição remetido ao Congresso Nacional, e que vai
encontrar nas emendas que estão sendo votadas à colaboração dos
Congressistas .
Assim, participo agora dêstes debates, a contragôsto para não
permitir que a minha intervenção sofra interpretações menos exatas como interpretações menos exatas estão sendo emprestadas à
solução da questão de ordem suscitada. (Muito bem.) 34
O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA (Questão de ordem) * Sr. Presidente, gostaria de indagar de v. Exa., não apenas para
o meu esclarecimento mas de todos - consultado o Assessor da
Mesa do Senado - se determinada emenda foi ou não aprovada
englobadamente. Segundo estou informado, é uma emenda com
parecer favorável e _desejo saber se foi ou não aprovada, tendo alcançado 202 ou ma1s de 202 votos, no bloco das emendas de parecer favorável.
A emenda é de parecer favorável. Foi votada, em bloco, com
as demais emendas de parecer favorável. Estava, portanto, aprovada.
O Sr. Adolpho Oliveira - Perfeito.
,i
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Todavia da aprovação em bloco, foi interpôsto requerimento de destaque, conforme
deferido pelo plenário. O requerimento de destaque foi interpôsto
pelo Sr. Senador Aurélio Vianna e pelo Sr. Deputado Humberto
Lucena.
O Sr. Adolpho Oliveira- Não absolutamente; afirmo a Vossa
Excelência que o destaque foi da ARENA, aprovado ontem.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Exato: êsse é orequerimento de preferência.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA - E evidente, porque bastaria retirar o destaque, e estaria aprovada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Eu não estou deci..
dindo ainda questão de ordem. Estou informando apenas.
O SR. AFRÂNIO DE OLIVEIRA - E vou aguardar a decisão
de V. Exa. para completar minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -O requerimento de
destaque foi, de autoria da liderança da ARENA, para que fôsse
votada em separado. A liderança do MDB requereu preferência
para a sua votação. Tem V. Exa. as informações que pediu:
emenda de parecer favorável, aprovada em bloco, requerimento de
destaque solicitado da mesma concedido pelo plenário e requerimento de preferência concedido pelo plenário.
O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA - Obrigado, Sr. Presidente.
Desejo completar minha questão de ordem. A emenda foi aprovada por 300 e tantos votos, como tôdas as que tinham parecer
favorável. Daquelas com que não concordou, o MDB, interpôs destaque; da mesma forma procedeu a ARENA. Concedido o destaque
para a emenda em causa, ela veio hoje, atendendo à preferência,
a ser novamente votada. O destaque, segundo a minha memória,
Senhor Presidente, e tenho-a boa, e segundo questão de ordem que
V. Exa. resolveu, vai funcionar como um recurso. E acrescentou
V. Exa. : Se não houver tempo de apreciar o destaque, o recurso
está perempto. São palavras de V. Exa. Ora, se essa emenda foi
aprovada por trezentos e tantos votos, como, agora, para ser rejeitada, não há necessidade de alcançar pelo menos o quorum de 202?
Esta a minha questão de ordem. Acho que essa emenda já aprovada pela Casa, para ser rejeitada, precisa no mínimo de 202 votos
(muito bem). Admito que ela venha a ser derrubada pelo Senado.
Ainda há pouco, conversava com um ilustre Senador, que tem o
meu ponto-de-vista, e S. Exa., embora contrário à emenda, achava
que ela deveria ser submetida ao Senado. Eu, também, que aceitava a emenda apenas pela metade, fui levado a votar contra ela.
Mas acho que ela continua aprovada. Não há dúvida. Não há aqui
homem algum que possa trazer outra interpretação válida. Ela
está aprovada, continua aprovada. O recurso não obteve quorum.
V. Exa. assistiu ontem, aqui, à luta terrível para que uma outra
emenda pudesse ser aprovada. V. Exa. viu: só alcançou quorum
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à última hora. Fomos até ajudados por um homem da ARENA, o
Deputado Paulo Sarasate. Com muito custo obtivemos 203 votos.
Mas ela foi derrubada pelo Senado. Esta também precisaria de 202
votos contrários para ser rejeitada, pois foi aprovada por trezentos
e tantos votos.
Por isso, Sr. Presidente, peço que V. Exa. fique na resolução
anterior, muito bem aceita por todos; porque, do contrário, daqui
a pouco vai ocorrer o mesmo com emendas que o Govêrno vai ter
naturalmente interêsse em manter. Pode-se repetir o fato. Agora,
é contra MDB. Daqui a pouco, pode ser contra a ARENA. E vão
sendo mudados os critérios. Não é possível. 1!ste critério já foi
traçado e aceito. De modo que peço a V. Exa. que submeta o destaque da emenda, que continua aprovada, à apreciação do Senado, porque não obteve quorum esta tarde.
Era a minha questão de ordem. (Muito bem.) 35
O SR. RUY SANTOS (Questão de ordem) *-Sr. Presidente,
duas palavras apenas. Nunca ouvi falar que, em um turno de
votação, a mesma matéria em discussão sofresse duas votações.
Alega-se que já foi votada esta emenda, quando da votação global,
e agora se faz uma segunda votação.
O Sr. Antunes de Oliveira - Não; um destaque ...
O SR. RUY SANTOS- Um momento. V. Exa. me ilumina,
mas faça o obséquio de deixar que eu conclua o meu raciocínio.
Não há assim, Sr. Presidente, num turno, duas votações. Quando
V. Exa . , e qualquer Presidente, fàz uma votação diz : estão em
votação as emendas com parecer contrário, salvo os destaques . A
matéria que estava destacada indiscutivelmente não foi votada.
Por isso é votada dentro de um outro turno. Agora, Sr. Presidente,
descobrir-se que é preciso, para derrubar aquela votação, que haja
202 votos em sentido contrário, é inovação de que nunca tive notícia, em nenhum processo de votação, pelo menos no Brasil, neste
período em que vivo. A matéria foi votada. Para ser aprovada,
precisavam os ilustres membros do MDB de obter 202 votos. Não
obtiveram os 202 votos. Logo, Sr. Presidente, a matéria caiu, a
emenda foi rejeitada e está perfeito o anúncio feito pelo Senhor
Presidente no momento em que deu o resulto final. E para concluir, Senhor Presidente, por que nos anúncios anteriores a mesma
impugnação não foi feita?
O Sr. Oswaldo Lima Filho - Eram emendas rejeitadas. Essa
é a única aprovada.
O SR. RUY SANTOS -Nada disso; havia rejeitadas e aprovadas. Havia pronunciamentos sôbre elas.
Não cabe, assim, Sr. Presidente, essa interpretação . Essa interpretação, aliás, está fugindo à orientação que V. Exa. traçou
quando, ontem, resolveu as questões de ordem aqui formuladas.
(Muito bem.)
•
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O SR. PAULO SARASATE (Questão de ordem) *-Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o argumento do nobre colega invocando meu nome, veio precisamente abonar a decisão, que não pode
ser outra, da Mesa, no sentido de que a emenda, não tendo obtido
o quorum legal de 202, foi rejeitada. Citou S. Exa. que ontem
foram necessários 203 votos, num esfôrço sôbre-humano; disse que
meu voto foi decisivo - foi ou não foi, pouco importa; mas Sua
Excelência citou, precisamente, a necessidade dêsses 202, para que
fôsse aprovada uma emenda.
(Pedido de aparte)

Sr. Presidente, pergunto até quando serão permitidos apartes
em questão de ordem, porque eu não os consinto.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -V. Exa. está dentro do Regimento.
O SR. PAULO SARASATE- Muito obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Presidência não
permitirá que apartes lhe sejam dirigidos.
O SR. PAULO SARASATE- Pouco se me dá que o Deputado
Afrânio Oliveira tenha votado "não" e agora esteja defendendo
ponto de vista contrário. Pouco se me dá isso, como pouco se me
dá tenha eu votado sim ontem, e S. Exa. arrimando-se no meu
voto, tenha escorregado nessa "casca de banana", que para êle foi
o meu voto. Se ontem foram necessários 207 votos para a aprovação
de uma emenda, 202 votos, hoje, amanhã, depois, em qualquer
tempo, enquanto o quorum fôr êsse, serão necessários para aprovação de qualquer emenda. O que houve foi precisamente isto, foi
esta a combinação feita, e não é possível se fuja de combinações
acertadas. A combinação feita foi esta, a de que precisava haver
destaque aprovado pelo plenário para que a emenda ...
O Sr. Adolpho Oliveira - Não há combinação alguma.
O SR. PAULO SARASATE -Não admito aparte. Foi feita.
Se não fôr feita combinação, foi emitada a palavra de alguém, e
para mim a palavra de alguém é mais do que uma combinação, é
o vestido inteiro ... Feita a combinação, feito o acôrdo, ou aquilo
que nome tenha, no sentido de que aprovássemos, nós da Maioria,
ou destaque da Minoria e, vice-versa, os pedidos de destaque é que
tiveram 300 e tantos votos, tanto os de uns como ...
O Sf. Adolpho Oliveira - Não, não.
O SR. PAULO SARASATE- Não admito apartes, já disse a
V. Exa. quem afirmou que foram 203 foi V. Exa. Se foi simbólico,
foi V. Exa.
•
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade)- Os Srs. Deputados
não podem apartear, ainda que estejam convencidos de que estão
retificando o orador .
O SR. PAULO SARASATE -Aguardarei até que o nobre
Deputado Adolpho Oliveira, que não é nervoso como eu, fique menos apaixonado, mais calmo. Porque essa paixão e êsse nervosismo
dêle são o. resultado de uma consciência que está falando contra
o que a voz aqui emitiu. Esta é a verdade incontestável. Não preciso dizer mais nada. Queria apenas, já que meu nome foi invocado, mostrar como aquela invocação veio em detrimento do orador, que, tendo votado não neste caso concreto, vem agora lançar
o seu mea culpa, não sei por que, e levantar questão de ordem em
sentido contrário ao seu próprio voto. (Muito bem; muito bem.) 37
O SR. OSWALDO LIMA FILHO (Sôbre a questão de ordem)
* - Sr. Presidente e Srs . Congressistas, é natural que o plenário
se apaixone. Meu nobre colega Deputado Paulo Sarasate clamava
contra a paixão dos debates. -Mas aquilo que se está decidindo
nesta hora é o destino da independência econômica do País
(Muito bem) ...
O Sr. Afrânio de Oliveira - E a sua soberania.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO- ... aquilo sôbre que se
está decidindo são as riquezas minerais do País, que esta Nação,
pelo sangue dos seus filhos, pela decisão das suas fôrças Armadas,
já deliberou que pertencem ao povo brasileiro. E não será uma minoria ocasional, tangida pelo temor do Govêrno (não apoiado), que
poderá alienar a riqueza da nação, o seu subsolo, todo o futuro
dêste País, numa decisão que não tem o número de votos reclamados pela Constituição .
Quero dizer, Sr. Presidente, que a Emenda 805-H, do nobre
. Deputado Adolpho Oliveira, está aprovada, a contrário do que
imaginou o nobre Deputado Ruy Santos. Foi exatamente uma
inovação que ocorreu no processo da votação . V . Exa . não submeteu previamente os destaques, antes de submeter as emendas
aprovadas à votação. Se V. Exa. tivesse submetido os destaques
à votação antes de votarmos globalmente as emendas com parecer
favorável da Comissão de Justiça, teria razão a ARENA, teria razão
o nobre Deputado Ruy Santos. Mas não foi isso que ocorreu.
V. Exa. submeteu à votação as emendas com parecer favorável
em globo, e entre elas estava a Emenda no. 805-H, do nobre Deputado Adolpho Oliveira, que estabelece o monopólio estatal do petróleo e dos minérios atômicos. Posteriormente, é que foram submetidos os destaques. (Muito bem.) E V. Exa. , com sabedoria
absoluta, com previsão, os classificou como recursos para o plenário da aprovação que já havia sido feita. (Muito bem.)
• Nfi.o :foi revisto pelo orador.
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Mas, Srs. Congressistas, não quero aqui valer-me de minha
pobre argumentação. Quero repetir as sábias palavras do Sr. Presidente, na sessão de 17 de janeiro, respondendo a uma questão de
ordem exatamente sôbre ordenamento dessas matérias.
Preliminarmente, quero responder ao nobre Deputado Paulo
Sarasate que a oposição não fêz acôrdo algum para a aprovação.
Aceitamos, por indicação de V. Exas., um critério para a ordenação das votações e para que o plenário não se entredevorasse numa
anarquia e numa desordem que não seriam compatíveis com o
decôro desta Casa. Foi só isso que se acertou. No mais, temos
nossas idéias e nossas emendas, como as tem o nobre partido do
Govêrno.
As palavras de V. Exa. foram exatamente estas, e só as repito para conhecimento do plenário, porque sei que elas estão na
consciência de Vossa Excelência.
"Segunda hipótese: se a emenda não alcançar quorum, de 202 Deputados, na Câmara, e de 34 Senadores, no
Senado, se ela fôr de parecer favorável está dentro do seu
grupo, estará aprovada; se fôr de parecer contrário, está
dentro do seu grupo, estará rejeitada. "
São as palavras de V. Exa. e, no meu entender, elas elucidam
cabalmente a questão ora proposta. (Muito bem; muito bem.) 38
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Presidência vai
agora passar ...
O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presidente, peço a palavra, para
unaa questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Não darei naais a
palavra, para questões de ordem, a ninguém.
O SR. CELSO PASSOS - Mas por que, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Porque êste assunto está sendo discutido desde que se começou a votação e estou
percebendo que, ou não o estão querendo entender, ou, efetivamente, não entenderão nunca. Assim, não darei mais a palavra para
questões de ordem.
O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presidente, permita apenas que
eu leia palavras proferidas pelo eminente Deputado Pedro Aleixo,
no momento em que V. Exa. proferia também essas e logo após.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Se eu der a palavra para uma questão de ordem, a fim de que sejam lidos trechos
de discursos de todos os parlamentares, proferidos no plenário, não
faremos outra coisa. Estamos em processo constitucional.
O SR. CELSO pASSOS - Mas é somente para possibilitar a
V. Exa. a solução perfeita da questão de ordem.
38
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o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - É a Mesa quem dá
soluções para questões de ordem, e esta se sente suficientemente
esclarecida . Ela já manifestou sua definição desde o primeiro dia.
Insistem, entretanto, em querer tomá-la pelo pensamento que não
é o da Mesa. A Presidência quer, neste instante, dar a sua definição, mais uma vez.
O SR. CELSO PASSOS - Não poderia V. Exa. permitir que
eu lesse estas palavras?
O SR. PRESIDENTE- (Auro Moura Andrade) -Permitirei a V. Exa.
o SR. CELSO PASSOS * - Senhor Presidente, eram 11 horas e 6 minutos quando se discutia a matéria que ora se reproduz.
O nobre Deputado Pedro Aleixo, que há poucos instantes fêz
uso desta tribuna, dirigindo-se a V . Exa., assim se pronunciou:
"Vamos, portanto, agora Senhor Presidente, conforme V. Exa. anuncia, entrar na segunda fase dos nossos
trabalhos, isto é, vamos saber, de agora em diante, quais
as emendas que ainda terão de ser submetidas ao conhecimento do plenário, e, então, pondo a questão como Vossa
Excelência a pôs, fica perfeitamente ressalvado que será
necessário que pelo voto expresso da maioria absoluta de
Deputados e pelo voto expresso da maioria dos Senadores
é que se fará a modificação no Projeto de Constituição já
votado em globo e especialmente em relação a emendas
que tiverem sido também aprovadas explicitamente, ou
então relativamente a emendas que, dadas como rejeitadas,
possam ressurgir, por via da votação dos destaques indicados." (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Auro Moura Andrade) *-A Presidência
vai prestar mais uma vez a informação. Na oportunidade em que
traçou as normas do trabalho, e quando definiu as conseqüências
de cada ato que seria praticado, deixou claro que a aprovação, em
bloco, das emendas, constituía a fixação do processo constitucional, com a sua elaboração pronta, caso não ocorresse a votação
de destaque. Esta declarava que, se não estivesse, a 21 do corrente, ultimado o processo de votação constitucional, dar-se-ia
como aprovado o projeto no seu original, votado na primeira fase.
A Presidência, para ressalvar a participação do Congresso, que
precisava ser efetiva na elaboração constitucional, estabeleceu, então, a aprovação, em primeiro lugar, das emendas, e passou a atribuir, conforme reiteradamente declarou, aos requerimentos de
destaques, a verdadeira função de recursos suspensivos, que teriam
de receber votos positivos e idênticos aos que recebeu a matéria
recorrida; e que, se não fôssem êstes recursos votados, a matéria a
que diziam respeito os destaques estaria integrada na Constituição.
•
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E, então, verificamos as seguintes decisões que a respeito dêsse
assunto foram dadas:
"Se não alcançar 202 Deputados na Câmara e 34 Senadores no Senado, a emenda é tida como rejeitada."
Esta é a decisão da Presidência.
Esta decisão da Presidência, que aqui está nas notas taquigráficas do dia 17, conteve uma contradição, como todos estão lembrados.
A Presidência afirmou textualmente o seguinte, que vai reler:
"Se não alcançar 202 Deputados na Câmara e 34
Senadores seria tida como rejeitada e, conseqüentemente,
aí se verificará a integração da emenda, de parecer favorável, já aprovada por maioria absoluta, no Projeto."
Aqui, deveria ter sido dito o seguinte:
" ... e aí não se verificará a integração da emenda
de parecer favorável já aprovada por maioria absoluta, na
Congresso",
porque havia antes a afirmação de que a emenda era tida como
rejeitada.
Mas, verificando que no apanhamento taquigráfico, cuja cópia, ainda sem a devida revisão, foi encaminhada à Mesa, deixou
de figurar a palavra não, e que ficara, portanto, "e, conseqüentemente, aí se verificará ... ", em lugar de "e, conseqüentemente, aí,
não se verificará ... ", a Presidência vol tau ao assunto para declarar novamente que, ao ter dado aquela decisão, para que não subsistisse equívoco, assinalava para todo o plenário que ela não
poderia prevalecer na forma em que se achava, porque uma contradição evidente nela estava. Então a Presidência dizia:
"Se ela afirmou que a emenda que não alcançasse
202 Deputados, na Câmara, e 34 Senadores, no Senado,
seria tida como rejeitada, é evidente que não poderia ter
afirmado, na continuação, que ela seria integrada entre
as emendas aprovadas.''
Mas, ainda assim, a matéria continuou a ser objeto de inúmeras questões de ordem, e a todo instante, ora de uma parte, ora
de outra parte, quer-se levantar uma nova interpretação; e a Presidência declara e declarou que não recua da sua interpretação,
dada desde o primeiro momento. E não recua, porque está conven-·
cida dela e também porque é necessário que a mantenha, a fim de
evitar exatamente que o processo de votação acabe se transfor-·
mando num tumulto, como êsse que agora novamente voltou a
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apaixonar o plenário, quando é um assunto já sucessivamente decidido . E, então, na sessão do dia 17, a Presidência, respondendo
a questões de ordem, disse o seguinte:
"A Presidência vai prestar um esclarecimento. Ela
não vê nenhuma confusão no assunto. Vê, realmente,
desejos de facções. Percebe que sua decisão desagradou
, profundamente ao MDB, porque a Presidência entendeu
que a emenda só se considerará aprovada quando alcançar 202 votos. Percebe, também, que desagradou à
ARENA, porque o Sr. Deputado Pedro Aleixo procura exatamente estabelecer que a votação dos requerimentos de
destaque implica em não ter sido concluído o processo de
votação."
E desculpem, no calor daquele incidente, a Mesa disse mais
estas coisas, que não deveria agora reiterar, mas cuja leitura é
necessária ao esclarecimento:
"A Mesa, infelizmente, não pode, neste episódio, agradar a ambos e, felizmente, pode desagradar aos dois . O
Ato Institucional é muito claro. No seu art. s.o diz que
"a 24 de janeiro as Mesas da Câmara e do Senado promulgarão. a Constituição, segundo a redação final da Comissão. Seja o projeto com as emendas aprovadas, seja o
que tenha sido aprovado de acôrdo com o ·art. 4.o, que é
o original, se nenhuma emenda tiver merecido a aprovação, ou, ainda, se a votação não tiver sido encerrada até
21 de janeiro, temos então que se promulgará o projeto,
nos têrmos do que foi enviado ao Congresso pelo Poder
Executivo. Isto ocorrerá, pois, nas seguintes situações:
primeiro, se não tiver recebido emendas; segundo, se tendo recebido emendas elas tiveram sido aprovadas; terceiro,
se tendo recebido emendas, tiverem sido aprovadas, mas
não tiver sido concluída a votação de tôdas.
Conseqüentemente, a Presidência tinha de considerar
êsse fato. Foi o grande equívoco do Ato Institucional de
não dar oportunidade ao Congresso de votar as suas próprias normas para: esta elaboração constitucional. Já disse
isto uma vez e preciso repetir. O Ato Institucional pretendeu regular duas fases da votação. Em conseqüência,
deixou o Congresso sob o risco de não poder concluir o
trabalho de votação da Constituição. Cabe à Presidência
o dever de equacionar o problema em têrmos de possibilitem a conclusão da votação e o aproveitamento, na
Constituição, da contribuição dada pelo Congresso durante as votações.
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Assim sendo, manteve-se o sistema tradicional que é
realmente o que tem produzido bons resultados. Mas
houve necessidade de conciliar êsse sistema tradicional
com as determinações do Ato Institucional.
Dêste modo, assim como na primeira fase votou-se o
proje~o e~ bloco, salvo as emendas que não foram, naquela primeira fase, dadas a conhecimento do plenário, porque só seriam oferecidas perante a Comissão ao terminar
a primeira fase, na segunda votaram-se em bloco as emendas sem os requerimentos de destaque. Era a filosofia, a
determinação, do Ato Institucional e a única maneira de
aplicá-lo. Neste momento vamos passar a votar os requerimentos de destaque."
E, mais adiante:
"~sses

requerimentos provocam novas votações e, provocando novas votaç;ões a emenda destacada será considerada rejeitada, se a votação não alcançar 202 votos favoráveis, sendo ela favorável."
Tudo a presidência procurou prever e por esta razão, porque
procurou prever tudo e comunicou seguidamente suas previsões ao
plenário, é que já não compreende mais por que se continua a
discutir a respeito desta matéria, ou acaba entendendo que é porque realmente ela não tem conseguido merecer tôda a atenção que
o plenário possivelmente lhe pudesse dar, quando ela enuncia as
regras de votação, as normas, as interpretações, adverte das conseqüências, e, quando, como no dia inicial das votações, ela se dá às
fadigas de ler, uma a uma 1 270 emendas, chamando a atenção
para cada caso.
Os líderes encheram blocos de papel, com os necessários registras, e o Sr. Relator também. Então, dizia, a Presidência:
"t:sses requerimentos de destaque provocam votações
e, provocando novas votações, a emenda destacada será
considerada rejeitada . Se a votação não alcançar 202 votos favoráveis, sendo ela favorável, a emenda de parecer
favorável, se tiver parecer contrário, só será considerada
aprovada, se receber 202 votos favoráveis da Câmara e
34 do Senado."
Não podia a presidência acolher a aspiração do MDB, de que
a emenda de parecer favorável que viesse a ser votada através de
destaque, deveria ser dada por aprovada, se, porventura, não alcançasse o número de apoiamento na votação do destaque de 202.
Não poderia fazê-lo. E por isto é que decidiu que não o fará. Ela
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entende que a votação deve ser positiva. É votação de matéria
constitucional, e ela só se realiza e se consuma por maioria
absoluta:
"Mas, no ponto que a Presidência percebe que é
aquêle no qual divergem, não divergem, mas disputam;
porque, na verdade, não está havendo divergência e, sim,
disputa para verificar se se consegue da Presidência uma
solução que convenha a uma, ou convenha a outra, das
partes, é na indagação para hipótese de não se concluir
a votação dos destaques.
Então, pergunta-se: se no dia, 21 não estiverem concluídas as votações das matérias destacadas, qual a situação?
Respondo: se no dia 21 não estiverem votadas as matérias destacadas, terá ocorrido a decadência do prazo
estabelecido pelo Ato Institucional, e, tendo ocorrido essa
·decadência, peremptos estarão os requerimentos de destaque que nos foram apresentados."
E prossegue por aí. Há mais uma página ou duas de_ exp~ica
ções a respeito de como se processam os trabalhos. Entao, f1cou
muito claro. Se a emenda com parecer favorável não alcançar
202 votos ela é tida como rejeitada. E, também, se não forem votados os destaques, as matérias a que êles dizem respeito ficam incorporadas à Constituição, se forem de parecer favorável; não
ficam incorporadas, se de parecer contrário.
Espero que não tenhamos necessidade de, nas próximas sessões,
discutir esta matéria, porque devemos aproveitar o tempo. Hoje,
votamos apenas duas emendas. Vamos ver se, à noite, conseguimos votar bastante emendas.
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Questão de ordem) *-Senhor
Presidente, antes de V. Exa. chegar, eu havia formulado uma
questão de ordem, mas não me cabe outra posição senão a do acatamento e de respeito à palavra da Mesa.
·Quero, Sr. Presidente, já agora anunciando outra questão de
ordem, indagar de V. Exa. uma vez superada essa fase já anterior
de apreciação global das emendas, de parecer favorável ou de parecer contrário, bem assim daquelas coincidentes, vamos continuar
nessa fase de apreciação das emendas destacadas uma a uma, ou
há qualquer possibilidade de se agruparem emendas que versam
assuntos dos mais diferentes, para serem apreciados pelo plenário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Presidência dependerá, exclusivamente, de requerimentos que lhe sejam apresentados e que serão submetidos, em cada caso, ao plenário. Enquanto
• Não :fol revisto pelo orador.
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êles não cheguen1 à Mesa, a matéria continuará a ser votada uma
a uma. Os Srs. Líderes, entretanto, têm a faculdade regimental de
agrupar el?endas, de parecer favorável ou de parecer contrário;
têm tambem a faculdade de agrupar, no mesmo requerimento,
emendas de parecer favorável e também de parecer contrário, desde que para determinada finalidade. Mas, no momento, só posso
responder a V. Exa. que ainda não recebi requerimento que agrupasse emendas. Pelo menos ainda não chegou nenhum às minhas
mãos. Como V. Exa. sabe, estamos discutindo as preferências concedidas às matérias do Movimento Democrático Brasileiro .
O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Obrigado a V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO*- Senhor Presidente, em face
do resultado que V. Exa. acaba de confirmar, a matéria não irá
ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Não irá.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Quero então declarar, com
a permissão de V. Exa. , que se a emenda não houvesse sido considerada rejeitada, como acaba de ser feito, eu votaria, no Senado,
por sua aprovação. Votaria tranqüilamente a emenda do nobre
Deputado Adolpho Oliveira, inclusive pela certeza de que a declaração solene do monopólio do petróleo e dos minerais atômicos, na
Constituição, em nada prejudicaria o interêsse nacional. Antes o
resguardaria, com tranqüilidade. Além disso, a lei consideraria,
por certo, as situações preexistentes, para lhes dar a solução devida, sem prejuízo do monopólio reclamado.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A declaração de
V. Exa. , além da devida publicação, constará da Ata.
As declarações de voto referentes às emendas apreciadas e
enviadas à Mesa serão publicadas.
São as seguintes as declarações de voto enviadas:

DECLARAÇÃO DE VOTO
Sr . Presidente:
Voto pela aprovação da emenda, por considerar o artigo 170
indigno de figurar na Constituição de vez que faz aprovar atos
desconhecidos do Congresso, sejam passados, que não foram por
nós examinados, sejam, o que é pior, futuros os que vierem a efetivar-se de hoje até 15 de março.
A inclusão no texto constitucional de tal dispositivo, fere os
mais elementa~es princípios da ética que orienta minha .v~da ~'
ao demais, atinge as convicções religiosas por que sempre lutei, po1s
supõe a inerência ou infalibilidade, atributos diversos, como qualidades do atual Executivo, o que configura autêntica heresia.
Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1967. - Brito Velho.
• Não foi revisto pelo orador.
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Votei contràriamente ao Projeto de Constituição, na Sessão de
21 de dezembro de 1966.
,.
E o fiz por discordar profundamente do seu conteúdo in totum
e por não admitir os prazos para sua votação e discussão, impostos
arbitràriamente a um Congresso Nacional subsidiário, impossibilitando-o de apresentar um trabalho constituinte digno da posteridade. Vejo, isto sim, num futuro próximo talvez, a necessidade
de um avultado processo ementatório, a corrigir as falhas que aí
estão.
Não a discuti nem lhe apresentei emendas quaisquer, impondo-me apenas uma única obrigação, votar contràriamente ao seu
texto.
Assim, declaro que não responderei às chamadas para Votação,
a não ser que o meu voto seja absolutamente necessário e imprescindível para aprovar ou rejeitar a matéria que, na ocasião, estiver
sendo sujeita à deliberação do Plenário. Serei somente o 34.o a
votar pelo Senado Federal, quando a necessidade de quorum tornar isto inevitável.
Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 1967. - Senador Aarão
Steinbruch.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto contra a emenda n.o 805-H, porque adotei a emenda número 78, na qualidade de sub-relator.
Sala das Sessões, em 18-1-67. - Djalma Marinho.
DECLARAÇAO DE VOTO

Sr. Presidente,
Srs . Congressistas:
Ao ser apreciada a emenda número 805-H, que procura estabelecer o monopólio do Petróleo e dos minérios atômicos, por uma
questão de consciência cívica, sou obrigado a hipotecar apoio à medida nela pretendida. Todavia faço restrições no que concerne à
"Pesquisa", que no meu modesto conhecimento, dispensaria o cuidado patriótico, que a citada emenda pretende promover, no campo dos materiais físseis. E por questão de respeito à decisão expressa do "Líder" do meu Partido, sinto-me, na obrigação de abster-me de votar.
Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 1967. -

çalves.

Adriano Gon-
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REQUERIMENTO

Requeremos a Vossa Exc~lência preferência para votação da
Emenda n. 0 731-1-2, de autor1a do Sr. Deputado Dias Menezes.
Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder do MDB no Senado. - Deputado Humberto Lucena, Líder do MDB na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Em votação o requerimento de preferência. Os Srs. Congressistas que 9 aprovam,
queiram permanecer como se acham. (Pausa.) Está aprovado. Vai-se passar à votação da emenda.
O SR. DIAS MENEZES (Encaminhamento de votação) * Sr. Presidente, Senhores Congressistas, ao ensejo da votação da
Emenda 731, que tive a honra de apresentar e ver prefencial no
meu Partido, o Movimento Democrático Brasileiro, entre muitas
outras apresentadas por eminentes companheiros, desejo dizer algumas palavras, para encaminhar a votação.
Agrada-me muito, Sr. Presidente, ter no Plenário o eminente
Sub-Relator da matéria, ilustre Deputado Oliveira Brito, a quem
não posso deixar de render, nesta oportunidade, a expressão de
minha admiração pela forma realmente eficiente, séria, dinâmica,
com que se houve na apreciação de todo o Título I do Projeto de
Constituição. Permita-me S. Exa., entretanto, assinalar que, num
contraste com o brilho excepcional com que analisou, defendeu
seus pontos de vista e expõe a matéria, referente a muitas outras
importantes proposições, com relação ao problema da eleição direta do Prefeito das Capitais, que é o objetivo da minha emenda,
S. Exa. analisou a propositura muito pela rama. Os argumentos
de fato expendidos pelo brilhante Sub-relator, pràticamente se resumiram na apreciação de certos exemplos com os quais S. Exa.
admitiu como impróprio o sistema de votação direta dos prefeitos
das Capitais. Invocaram-se realmente alguns exemplos de administrações mal sucedidas e originárias do processo de votação direta. Eu mesmo posso alinhavar aqui. muitos exemplos de má
administração por que passou também a Prefeitura da Capital de
São Paulo, mas também posso invocar magníficos exemplos de
como o povo soube eleger excepcionais prefeitos no mesmo Estado,
e como também ilustres homens públicos foram levados a dirigir
prefeituras de Capitais de outras unidades da Federação.
Ainda agora dirige a Capital de São Paulo um ilustre engenheiro Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi eleito em
memorável pleito, no qual venceu, pràticamente por maioria absoluta nove de seus competidores. E talvez seja esta administração,
que está em curso, a mais extraordinária de tôdas nos tempos
modernos. E também s. Exa . sucedeu a outra excepcional figura
da paisagem administrativa e política de São Paulo, e do Brasil,
•

Não foi revisto pelo orador.
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que foi o saudoso e eminente Prefeito Prestes Maia. Ora, Sr. Presidente, Senhores Congressistas, admitir como válido apenas o argumento de que, em eleições passadas, muitos prefeitos não corresponderam à expectativa do povo e vieram a comprometer até o
nome da administração municipal, êsse argumento não é suficientemente válido. A experiência nos tem demonstrado ainda que a
nomeação de Secretários de Estado, e mesmo de Prefeitos, têm resultado num malôgro de administradores, e que as Capitais também estão sujeitas aos mesmos erros, às mesmas vicissitudes por
que passaram algumas das que tiveram seus prefeitos eleitos diretamente pelo povo.
Na verdade, Sr. Presidente, Senhores Congressistas, não há
cargo público administrativo, neste País, que tenha mais respon_
sabilidade direta perante o povo do que a tem a autoridade municipal diante do munícipe. Por esta razão fundamental, os Prefeitos
devem ser necessàriamente eleitos diretamente pelo povo. Ainda
recentemente, o atual Prefeito Faria Lima, visitando o Canadá,
hauriu ali exemplo admiráveis. O Prefeito que hoje dirige a Capital do Canadá disse ao Prefeito Faria Lima que em hipótese
alguma seria admissível naquela República, que como todos sabem
adota o regime parlamentarista, que o Prefeito pudesse ser nomeado ·pelo Governador ou pelo Presidente da República. E êle, inclusive, admite a hipótese de governar a sua Capital tendo que suportar as impertinências de seus munícipes, que, até altas horas da
noite, como de fato já ocorreu, têm o direito, que êle acha autênticamente válido, de importuná-lo em sua casa, mesmo acordá-lo,
para reclamações sôbre deficiências sérias da administração municipal. Então, tal é a proximidade que há entre o administrador
municipal e o munícipe, que a sua condução ao cargo só pode
·dar-se por meio de votação direta, nunca pela votação indireta.
Ora a nomeação de Prefeitos das Capitais, como se pretende
agora pode resultar - e fatalmente isso ocorrerá - num malôgro muito maior, porque são administradores que, não podendo
mais ter independência completa, terão de sujeitar-se às vicissitudes
da luta política.
E o fato principal reside exatamente no retrocesso de voltar-se
a conferir ao Governador a faculdade de eleger o Prefeito, como
se êste fôsse um mero Secretário de Estado, e, portanto, sujeito aos
caprichos, às paixões políticas, à vontade unilateral do governante,
do Governador .
Passa a ser êste problema um fato eminentemente político e,
por esta razão, representa de fato um retrocesso na vida política
brasileira. A Capital de São Paulo, por exemplo, hoje com dois
milhões de eleitores e cuja população está ao redor de cinco milhões de habitantes, soube dar uma demonstração de que é capaz
de escolher muito bem o seu Prefeito, e principalmente agora, no
regime de bipartidarismo a que estamos condenados não sei por
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quanto tempo, po:~ue estas duas agremiações, necessàriamente,
haverão de ser sufiCientemente responsáveis na indicacão dos candidatos que oferecerem ao veredicto popular.
..
Faço um apêlo ~os Senhores Congressistas no sentido de que
atentem para as razoes, de ordem até histórica, que recomendam
as eleições diretas dos prefeitos das Capitais. Solicito, sobretudo,
que o problema político em si seja pôsto em segundo plano, a fim
de prevalecer, essencialmente, o direito de eleger o munícipe seu
prefeito. O povo ficou marginalizado nas eleições para Presidente
da República e para o Govêrno de 11 Estados, inclusive o de São
Paulo. Ofereceu-se ao País o melancólico espetáculo de pràticamente se nomear governadores, cujas conseqüências fatalmente
sentiremos em breve tempo.
Encareço, portanto, dos prezados Congressistas que não tirem
da população das Capitais, as mais lúcidas esclarecidas e politizadas da Nação, o lídimo direito de eleger seu prefeito. (Muito
bem. Palmas.)

39

O SR. OLIVEIRA BRITO * - Senhor Presidente, Senhores
Congressistas, agradeço ao nobre Deputado Dias Menezes as referências de S. Exa. à minha atuação, como Sub-Relator do Projeto
de Constituição. E, de justiça, rendo ao nobre representante por
São Paulo minha homenagem, ao proclamar, o que é fato notório,
o espírito público que marca a atuação de S. Exa. nesta Casa do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o projeto ora em discussão, ao incluir as Capitais dos Estados, entre os municípios cujos Prefeitos serão nomeados pelo Governador, seguiu, em parte, a inspiração do Constituinte de 1946, que estabeleceu medida idêntica em Carta vigente
até agora.
Emendas constitucionais e leis posteriores restauraram o princípio da eleição direta dos prefeitos, e a experiência, se não na
totalidade, pelo menos na maioria das Capitais, não foi a mais animadora para que mantenhamos tal princípio. Crises freqüen!es
entre prefeito e governador prejudicava os interêsses da populaçao,
que não via seus problemas encaminhados e resolvidos.
Sabemos hoje que, a não ser na rica Capit~l de São_ Paulo, os
problemas municipais são tão complexos, que ~a~ poder~o, de forma alguma ser resolvidos com os recursos propr1os. Dai a necessidade, Sr. Presidente e srs. Congressistas, de, para servir a essas
populações, votarmos tranqüilamente contra a em~nda, mant~~do
o texto do Projeto. Assim procedendo, estaremos criando c~nd1çoes
para que encontrem solução os grandes problemas 9u~ afligem as
populações das cidades maiores, sobretudo das Capitais.
O projeto, mais do que a Constituição de 1946, est~belece cautelas em relação à escolha feita pelo Governador, pois o nome
* Não foi revisto pelo orador.
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indicado terá de ser a provado pela Assembléia Legislativa. Assim,
haverá a participação do povo através dos seus representantes, na
seleção dos futuros governantes dos Estados.
Sou partidário, Sr. Presidente, da eleição direta, mas reconheço que, em ~etermin~~as condiçõe~, d~v.em~s c?l?car, acima das
nossas convicçoes ideolog1cas, dos pr1nc1p1os JUrldicos que adotamos, das inspirações democráticas que devem marcar nossa atuação na vida pública, um interêsse maior - o da coletividade. E
êste - digo-o com absoluta tranqüilidade - estará mais bem
resguardado com a nomeação prevista no projeto. Dêsse modo, se
evitarão as crises que assinalaram a passagem de prefeitos eleitos
diretamente em quase tôdas as Capitais dos Estados, de 1946 para
cá. (Muito bem.) 40
O SR. JOÃO HERCULINO (Como Lider) * - Sr. Presidente,
Srs. Congessistas, vamos votar agora a Emenda 731 de autoria do
nobre Deputado Dias Menezes, que estabelece a eleição direta do
prefeito e vereadores das Capitais de Estados e dos Municípios.
Depois da manifestação patriótica do Senado Federal, na noite
de hoje, votando a Emenda 782, depois- do pronunciamento dêste
plenário, nós, da Oposição, temos renovadas esperanças de que não
se repetirá o doloroso acontecimento de ontem, quando os anseios
do funcionàlismo civil da União foram jogados por terra, após magnífica vitória no plenário da Câmara dos Deputados. A isenção de
ânimo, a independência na votação, a liberdade de cada um manifestar o seu voto sem qualquer restrição, por certo há de marcar,
de. agora em diante, a atitude do plenário dêste Congresso Nacional. Espero, com justa razão portanto, e é o MDB que o faz, é a
população das Capitais dos nossos Estados que também espera que
Congressistas nesta noite, não tirem por completo a esperança de
escolher o seu Prefeito.
Sr. Presidente e Srs. Congressistas, não queria eu fazer uma
análise geral do projeto da Constituição, mas não posso em absoluto deixar de, neste momento, consignar a minha estranheza pela
diversidade de orientação que encerra a Carta Magna do nosso País,
como um dos seus principais defeitos. Para Presidente da República, teremos_ eleições indiretas, para Prefeitos das Capitais, teremos nomeaçao pelo Governador com o referendo ·da Assembléia,
e para os Prefe,itos municipais teremos, enfim, eleição direta. Afinal de contas, qual a filosofia desta Constituição? Que linha segue
esta Carta que deve ter uma norma geral regulando todos os procedimentos que ela contém ou que ela estabelece? Como podemos
aprovar eleição indireta para Presidente da República, eleição
d1ret~ ,P~ra Goyern~dor de Estad3, eleição direta para Prefeito dos
mun1clp1os do 1nter1or e nomeaçao p~ra os Prefeitos das Capitais?
Quais os principais argumentos expendidos pelos doutos que
ocuparam aquela tribuna, na defesa da eleição indireta? Nas elei• Não foi revisto pelo orad&r.
40
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cões indiretas - diziam êles - haveria um colégio eleitoral mais
consciente, mais apto, para decidir sôbre os destinos do País.
Pergunto então: por que não prevalece essa mesma orientação de
querer um colégio com maior categoria, maior capacidade, para
também resolver o problema das administrações dos municípios
das Capitais? Se têm mêdo dos eleitores do interior, realmente
abandonados, relegados, e lembrados apenas nas horas das eleições, não podemos ter, definitivamente, no mesmo conceito o eleitorado das Capitais. Todos sabemos que a própria lei reconheceu
a excelência do eleitorado das Capitais, ao estabelecer nestas as
eleições através da cédula única. Será possível que um eleitor, que
tem consciência e conhecimento para votar pelo sistema de cédula
única no Governador do Estado, nos vereadores, nos Deputados
estaduais, nos Deputados federais, nos Senadores, não tem conhecimento, capacidade nem discernimento para escolher seu Prefeito?
O Sr. Presidente, Srs. Congressistas, uma das formas de implantar um regime ditatorial é através da concessão, que se faz no
Parlamento, ao poder central da República, aos podêres centrais
dos Estados. Quando tivermos a infelicidade de ver êste texto
consagrado na Carta Magna, teremos, por certo, cometido um nôvo
êrro, que poderá ter no futuro repercussões danosas.
Quero fazer um a pêlo aos Srs. Congressistas, que ainda há
pouco, pressurosos aprovaram a emenda n.o 782, que um nobre
Deputado chamou "a vitória do MDB", quando essa vitória de hoje
não foi do MDB, mas sobretudo, da ARENA, que a possibilitou.
A vitória do MDB seria, ontem, a da aposentadoria aos 30 anos;
seria aquela conquista social com a consagração da emenda Benjamin Farah. Mas queremos fazer um apêlo a êste plenário, ao
Congresso Nacional, para votar, com o mesmo entusiasmo e com
o mesmo ardor cívico, a emenda 781, do nobre Deputado Dias Meneses. Não há - e desafio que alguém o apresente - um argumento válido contra a eleição nas Capitais. Eleitorado consciente,
eleitorado instruído, eleitorado que já vota pela cédula única para
todos os demais cargos, dêle não se pode definitivamente roubar o
direito de escolher seu prefeito.
Ainda agora, estamos vendo o que acontece em Belo Horizonte, onde vai ser nomeado um prefeito para a Capital. Quem sabe
se êsse prefeito não irá de Brasília para Belo Horizonte, para
administrar os destinos da nossa Capital? Quem sabe, não irá o
Governador de Minas buscar um ilustre gaúcho ou um ilustre
amazonense para administrar os destinos da Capital do meu Estado? Negar aos habitantes das Capitais a eleição. direta do s~u
prefeito, considero uma burla, um roubo, Sr. Presidente, naquilo
qu~ o homem tem de mais caro, que é o direito de escolher quem
va1 administrar sua casa a sala de visitas do seu Estado, a sua
Capital. Falo, Srs. Congr~ssistas - e nisto não há questão ideológica que possa prender qualquer congressista ao Sr. Ca~tello
Branco, não há questão de princípios que possam fazer ca1r as
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cóleras e as iras do Sr. Presidente da República sôbre as cabeças
daqueles que votarem favoràvelmente a esta emenda - em nome
do eleitorado de Belo Horizonte, que represento pela votação magnífica que ali obtive; falo em nome do eleitorado de tôdas as Capitais, das Capitais de cada um dos Estados que V. Exas. representam.
Falo em nome daqueles cidadãos que querem ter o direito de
escolher livremente o seu prefeito, e não deixar que o governador
retire do bôlso do seu colête o nome que melhor lhe convier para
depois o submeter a uma assembléia, geralmente submissa composta quase sempre pela maioria do partido governista. Vamos
dar a êsse povo pelo menos êste mínimo direito de escolher seu prefeito; vamos repetir aquela edificante votação da Emenda 782,
votando a emenda 731, e assim respondendo presente ao apêlo do
eleitorado das Capitais dos Estados do nosso País. (Muito bem;
muito bem. Palmas.) 41
o SR.. GERALDO FREIRE (Encaminhamento de votação)

*

- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, minhas palavras serão rápidas. O nobre relator, Deputado Oliveira Brito, já esclareceu
suficientemente o assunto. De maneira que o Congresso está perfeitamente a par da situação que temos em vista.
O nobre Líder da Minoria, Deputado João Herculino, entende
que contra os municípios das Capitais se está erguendo a ira do
Sr. Presidente da República. S. Exa. comete grande injustiça
porque, ao revés da ira há isto sim, um carinho especial para com
as Capitais. Na realidade, o artigo 15 do projeto diz que a autonomia municipal será assegurada pela eleição direta do Prefeito e
dos Vereadores e por outros dados que, log_p a seguir, são indicados
nos números e alíneas que prosseguem a redação do artigo.
Entretanto, Sr. Presidente, quando se trata das estâncias
hidra-minerais e das Capitais dos Estados, a alínea a do parágrafo 1.0 , do mesmo artigo 15, submete essa escolha aos Governadores
estaduais com prévia aprovação das Assembléias Legislativas, justamente para que não haja a mínima divergência entre os podêres
estaduais e municipais. Porque, afinal de contas se houver divergência tudo será carreado contra o progresso da' mesma Capital.
A experiência nos tem demonstrado suficientemente que o
Prefeito deve estar em identidade de ponto de vista com o Governador. Em assim sendo à administração da Capital nunca faltarão
os recursos necessários a seu progresso.
Todos sabemos que as Capitais vivem mais dos recursos que
vêm do Est~do, que vêm do inter!or do que das próprias rendas.
Porque as finanças municipais das Capitais são sempre deficitárias, terão as Capitais de viver sempre administradas pelo Poder
estadual. No caso, por exemplo - trazendo o assunto para um
•
41
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plano mais alto - o da Capital da República, e sabemos perfeitamente que é uma das cidades mais bem administradas em todo
0 País senão a mais bem administrada, os prefeitos aqui são sen1 pre nom~ados. E o prefei~o atual goza da estima, do respeito e da
admiraçao d~ _todos aqueles que o c?nhecem, quer da situação,
quer da opos1çao. O mesmo ~contecera nas demais Capitais, assim
como nas cidades que constituem patrimônio histórico e artístico
nacíonal, ou nas estância~ hidra-minerais. Quer dizer, para tudo
aquilo que merece um cu1dado e um carinho especial, o Projeto
destinou prefeitos nomeados, para que a administração seja mais
eficiente. A autonomia dêsses municípios está assegurada pelos
outros elementos que a configuram, isto é, a eleição de vereadores,
a administração própria no que concerne ao seu peculiar interêsse, especialmente quanto à decretação e arrecadação de tributos de sua competência e a aplicação de suas rendas, bem como a
organização dos serviços públicos locais. Apenas o prefeito passará a ser elemento da confiança do governador do Estado, porque
assiin estas cidades serão mais bem administradas.
O que interessa, Sr. Presidente, é o progresso de tais comunas. Elas não se pertencem. Uma Capital é um patrimônio de
todo o Estado. Não são donos delas apenas os seus habitantes.
Todos os que residem no Estado têm participação na vida da Capital, e, se contribuem para que elas sejam cada vez mais belas,
é justo também exijam que o seu prefeito, o seu administrador,
seja o elemento comum da confiança de todos, escolhido através
<lo próprio governador do Estado .
Com estas palavras, Sr. Presidente, conclamo todos os companheiros de partido para o orientação da liderança, que é no
sentido de votar contra a aprovação da emenda. (Muito bem, muito bem. Palmas.) 42
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -Vai-se passar à votação da Emenda n.o 731-1-2.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Vou anunciar o
resultado: votaram "SIM", 120; votaram "NÃO", 157; abstiveram-

-se de votar 8 Srs. Deputados. A emenda foi rejeitada.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (Declaração de voto) * -Senhor Presidente a bancada do MDB no Senado, votaria pela aprovação da emenda que assegura eleiÇão dos Prefeitos _nas Capitais,
se a maioria da ARENA na Câmara dos Deputados nao a houvesse
rejeitado, como o fêz.
O SR. ANTONIO CARLOS (Encaminhamento de v_otaç~o) .*
- Sr. Presidente, Srs. Representantes, entendo que a d1vergenc1a
entre o Relator, no que toca à emenda n. 0 58, e o nobre autor da
emenda é eminentemente de técnica.
•
42
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A opinião do Relator foi acolhida pela Comissão, que negou
parecer favorável à proposição do nobre Deputado Amaral Neto.
E devo aqui, também ràpidamente, expor as razões, dessa rejeição. O impôsto de exportação, co~o a Casa, sabe, ate A1965 era
da competência dos Estados, que podia~ cobra-lo, nos t~rm~s ~a
Constituição de 46, numa taxa, numa allquota que poderia at1ngrr
até 5<t'o do valor da mercadoria. A Emenda n. 0 18, que reformou
o sistema tributário do nosso País, deu à União a competência
para cobrar o impôsto de exportação, e o fêz. nos seguintes têrmos:
"Art. 7.o Competem à União:
II - o impôsto sôbre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados.''
E no parágrafo 1.0 do mesmo artigo determinou:
"O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de
cálculo dos impostos a que se refere êste artigo, a fim
de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de comércio exterior."
O projeto, Sr. Presidente, nada mais faz do que repetir a
regra da emenda n.o 18, pois assim está escrito no art. 21:
"Compete à União decretar impostos sôbre:
I I - Exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados . "
E o parágrafo 1.0 do mesmo artigo:
"O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites
estabelecidos em lei. alterar as alíquotas ou as bases de
cálculos dos impostos a que se referem os n.os 1, 2 e 6, a
fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de
comércio exterior ou de política monetária.''
O n.o 2 refere-se exatamente ao impôsto de exportação. A
emenda deseja estabelecer no texto constitucional a isenção dêsse
impôsto para os produtos industrializados e manufaturados destinados ao exterior. Entendo que o projeto, assim como a Emenda
n.o 18, já armam o Govêrno de instrumentos válidos capazes e
eficientes para estabelecer, quanto ao impôsto de exportação os
· favores indispensáveis a que o Brasil possa incrementar a sua' política de exportação. E digo que me baseei, primeiro, na Lei número 5 . 072, de 12 de agôsto de 66, que regulou justamente o
inciso II e os parágrafos 1.0 e 2.o do artigo 7.o da Emenda Constitucional a que me refiro. Nessa lei, diz o art. 1.o:
"O impôsto de exportação a que se refere o art. 7.o
inciso II da Emenda Constitucional n.o 18 é de caráter
exclusivamente monetário e cambial e tem por finalidade

m:u:
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disciplinar os efe~tos monetários decorrentes da variação
de preços no exterior e preservar as receitas de exportação."
E mais adiante:
"Art. 3.° Cabe ao Conselho Monetário Nacional
tendo em vista. o preceituado no art. 1. o desta lei, deter~
minar oportunidade da cobrança do impôsto ou de sua
eliminação, aprovar a lista de produtos sujeitos ao tributo e, observadas as limitações do parágrafo único do
artigo 2. 0 fixar a respectiva tabela de alíquotas."
O sistema do projeto não é o de gravar os produtos destinados
ao exterior com um impôsto que venha, em conseqüência, evitar
o incremento das exportações. Estabelece, isto sim, a possibilidade
da cobrança do impôsto, através de alíquotas variáveis, de forma
que o Govêmo possa, de um lado aumentar as exportações brasileiras, estimulá-las, e, ao mesmo tempo, dispor de reservas monetárias para também, de outro modo, atender às necessidades da
exportação .
É sabido que vários produtos brasileiros, principalmente os
primários, muito freqüentemente não encontram mercado no exterior, porque os preços internos são superiores aos externos. O
recurso que se tem utilizado para sanar êsse desnível é a elevação,
pura e simples, da taxa de câmbio. Não tem preço o produto da
exportação para competir no exterior? São nossos preços superiores aos do mercado internacional? Que faz o Govêrno? Eleva a
taxa de câmbio .
Pelo sistema do projeto, que repete o disposto na emenda
constitucional, regulada pela lei a que me referi, o Govêrno, para
atender àquela diferença de preços, vai contar com a arrecadação
do impôsto de exportação, seja ela grande ou pequena, para que
possamos, então, colocar aquêles produtos comumente chamados
gravosos. Por outro lado, se o problema não fôr o de favorecer os
produtos gravosos, o Govêrno, pelo projeto, e principalmente pelo
parágrafo 1.o do Artigo 21, tem condições de reduzir as alíquotas
do impôsto de exportação a níveis capazes de não torná-lo um
obstáculo ao aumento de nossas vendas para o exterior.
A isenção absoluta e automática no texto constitucional, ainda que solicitada com os mais nobres e elevados objetivos, vai quebrar êsse sistema o único no meu entender, capaz de evitar o
recurso, danoso e' prejudicial, à elevação da taxa de_ câmbio, tôda
v~z- que um produto primário ou industrializado nao tenha condiçoes de concorrer no mercado internacional.
Por isso, Sr. Presidente, emiti parecer contr~rio à ~menda,
sem, contudo, negar seus altos propósitos. O Governo esta ,armado, _pelo projeto, de todos os instrumentos para regular ~ allquot~
<io _unpôsto de exportação, atendendo a êsses dois obje_tn:os: pnmerro, aumentar a exportação dos produtos industrializados e

~
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manufaturados brasileiros; segundo, munir-se de elementos para,
através de uma reserva monetária, poder subsidiar os produ~s
primários que não tenham preços compatíveis com os internacionaw.
.
Mantenho, portanto, o parecer contrário à emenda. Entendo
que a lei deve regular sempre a questão de isenções. Por esta razão,
sou favorável ao sistema instituído pelo projeto. (Muito bem.) 4 3
REQUERIMENTO
\

Sr. Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência preferência para votação da
Emenda n.o 58, de autoria do Deputado Amaral Neto.
Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder do MDB no Senado. - Deputado Humberto
Lucena, Líder do MDB na Câmara.
.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Os Srs. Congressistas que aprovam o requerimento que acaba de ser lido, queiram
conservar-se como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Em conseqüência, passa-se imediatamente à votação da Emenda 58, que
tem a seguinte redação:
"O item II, Art. 21, Capítulo V do
rio passa a ter a seguinte redação:

Sis~ma ~butá

Art. 21 . · Compete à União decretar impo~tos sôbre:
II - exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados, exceto os industrializados ou
manufaturados."
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o autor da emenda, o Deputado Amaral Neto.
·
O SR. AMARAL NETO (Encaminhamento de votação) * Sr. Presidente, Srs. Congressistas, esta emenda foi apresentada
com um único objetivo: o de dar ao mercado exportador bras~leiro
um grau de capacidade para competir com o mercado exterio~, a
fim de nos proporcionar divisas e de promover o desenvolvimento
do País. Como quero ser breve, inclusive por causa do tempo, vou
limitar-me a ler a opinião do Sr. Ministro da Fazenda Sr. Otávio
Gouveia de Bulhões que, em exposição de motivos feita ao Presidente da República eni novembro de 1965, publicada no n. 0 242
• Nfi.o !o1 reVisto pelo orador.
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da Revista de Finanças Públicas, editada pelo Conselho Técnico de
Economia e Finanças, afirmou aquilo para o que peço a atenção
dos Srs . Senadores e Deputados:
"Caso nos limitássemos a declarar na reforma da
Constituição que o impôsto de exportação seria transferido dos Estados para a União, a medida haveria de ser
considerada sem justificativa plausível, porque todos reconhecem a inconveniência econômica dêsse tributo."
Em seguida, passo a ler para V. Exas. , resumidamente, o que
dispõe o Conselho de Comércio Exterior, na Lei 5.025-66, item 1
e 2 do Artigo 5.o:
"Na formulação da execução da política de Comércio Exterior, serão considerados, entre outros, os seguin··
tes objetivos principais: l.O) a criação de condições internas e externas capazes de conferir maior capacidade
competitiva aos produtores brasileiros no exterior; 2.~) A
crescente diversificação da pauta de produtos exportáveis,
especialmente através de estímulos apropriados à exportação de produtos industriais. O programa de ação econômica do Govêrno atual, ·na sua fôlha 131 acentua que
não são poucos os ônus fiscais que incidem sôbre a exportação do produto, reduzindo-lhe pela elevação do custo o
seu poder competitivo no exterior, principalmente no que
diz respeito a produto manufaturado."
Quero, depois dessas opiniões, que são do Govêrno, não são
minhas, acentuar o seguinte: exportar produto manufat~rado é
exportar mão-de-obra, é exportar trabalho, é exportar o produto
do suor do trabalhador brasileiro e dar à indústria nacional, quer
ela seja de capital totalmente nacional, quer ela seja es~rangeira,
mas com sede aqui, emprestando mão-de-obra ao operário brasileiro, fazendo girar capital no País, fazendo com que essa indústria
nacional ou estrangeira, aqui sediada, possa ver no seu sustento
a garantia de que, exportando, jamais sofrerá ônus qualquer por
exportar; é fazer com que o parque industrial se movimente mais,
se incremente, e fazer com que exportar se transforme em meta
cada vez maior dos produtores de manufatura.
Essa teoria não é minha. Aqui não quero fazer citações, o que
compete mais aos conhecedores maiores da legislação estrangeir!l.
Mas o Japão, ao invés de falar em exportar, taxando, tem uma
. tabela de prêmio para quem exporta, prêmio para quem manda
para fora do pais a manufattira japonêsa; a Alemanha, quando
quls entrar no mercado americano de automóveis, pr~miou ·~
Volkswagen com 10% do valor do carro exportado, para que ela
pudesse conquistar o mercado americano. E assim por diante,
Itália, França, Inglaterra e até mesmo com o sacrifício do consu-

I
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mo interno do produto industrial, porque exportar dá a êsses países a garantia de uma receita em divisas que lhes possibilita um
desenvolvimento e um enriquecimento maior d~ntro do país. Por
outro lado, Srs. Senadores e Srs. Deputados, a não existência de
qualquer dispositivo constitucional que permita uma taxação à
exportação constitui também uma garantia de segurança para o
produtor brasileiro porque, sem querer referir-me a qualquer govêrno, mas ao mesmo teinpo podendo referir-me a qualquer govêrno ·futuro, podemos ter a certeza de que a nossa fragilidade
econômica e a nossa dependência econômica pode permitir que
lá fora um trust qualquer que domine um mercado, ao se tornar
pa.Ssível de diminuição pela presença de um produto manufaturarado brasileiro, venha a conseguir aqui dentro taxações que impeçam a competição do produto brasileiro. Repito que não estou
aqui fazendo uma acusação. Estou, apenas, relatando um fato
que, amanhã ou depois, pode ter cabimento na sua concretização
infeliz, que esperamos jamais aconteça. Mas afirmo, Srs. Congressistas, e para isto convido o Sr. Relator que teve o obséquio de
analisar seriamente o problema e que na Comissão, dando seu
voto contrário, não combateu o projeto, não combateu a emenda
em si, mas, por informações recebidas, defendeu uma posição governamental - quero chamar a atenção necessária de S. Exa.,
no sentido de que verifique a opinião do próprio Govêrno, a opinião emitida pelo Plano de Ação Econômica, a opinião emitida
pelo Ministro da Fazenda, a emitida na Lei de Comércio Exterior,
e lhes diga, daqui da tribuna, que, neste momento, não há no
mundo país algum que, orgulhoso da sua indústria, continue a
manter na exportação a ameaça de qualquer espécie de ônus.
Mais ainda: Quando se fala no impôsto de exportação como fator
regulador de mercados, é preciso não esquecer aquilo que li, de
autoria de um grande legislador italiano. Quando na sua terra se
impunh~ a extinção -dêsse impôsto, afirmava êle que se o impôsto
é· tão baixo que não é. capaz de dar ao Estado proveito algum e
apenas atemoriza o exportador, de nada vale . E, se êle é tão alto
a ponto de atingir o produto, êle mata a exportação, que seria a
galinha-dos-ovos-de-ouro.
Por isso, Srs. Congressistas, ao finalizar estas palavras, faço
um apêlo a êste Congresso, para que raciocine em tôrno desta
emenda em têrmos nacionalistas - não do nacionalismo estranho,
mas do nacionalismo brasileiro - em têrmos de desenvolver esta
indústria nossa, que dá ao operário a mão-de-obra de que êle precisa e· à Nação o desenvolvimento de que ela carece. Por isso, Senhores Congressistas, na certeza da apreciação de V. Exas., independente- e sou um homem apaixonado em minha posiçãoda posição político-partidária de cada um, o que viso nesta emen-
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da, principalmente, é dar ao País uma contextura nova no mercado exportador, uma segurança maior para a competição de manufaturas lá fora e, mais do que isso, expelir de uma Constituição
nova um impôsto, que hoje é considerado, no mundo inteiro, uma
excrescência contraditória, num país que se diz em desenvolvimento. (Muito bem. Muito bem. Palmas.) 4 4
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) - O Sr. Senador
Vasconcelos enviou à mesa discurso para ser publicado, nos têrmos regímen tais . S . Exa. será a tendido .
É o seguinte o discurso do Senhor Senador Vascon-

celos Tôrres :

Apresentei emendas, por mim ardorosamente defendidas na
Comissão Mista que estudou o projeto de Constituição, objetivando assegurar remuneração ao vereador. Entendo que o representante mais direto do povo deve receber subsídio condigno dentro
de critérios estabelecidos nas leis orgânicas das municipalidades.
Julgo que a gratuidade da vereança abriria a porta da corrupção.
Sou pela fórmula ampla, que não limita a remuneração às capitais
e às cidades com mais de cem mil habitantes. Dentro das possibilidades financeiras de cada comuna, essa matéria deveria ser
regulada. Para mim, o assunto não se esgota com a votação das
emendas 130-6 e 82-1. Na devida oportunidade estarei voltando ao
tema e provarei, como tive oportunidade de fazê-lo da tribuna do
Senado Federal, que a edilidade se constitui numa escola de serviço público, devendo ser, por isso mesmo, amparada para que a
democracia não seja feita pela metade no Brasil.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. - Senador Vasconcelos Tôrres.
DECLARAÇAO DE VOTO
EMENDAS 82-1 -

130-6 -

354-3 E 804-d

Reafirmo o que disse na Comissão Mista que deu parecer ao
projeto de Constituição: o vereador dever receber subsídio condigno, não apenas, nas capitais e nas cidades de mais de cem mil
habitantes e sim em tôdas as comunas, de acôrdo com as possibilidades financeiras de cada uma. O princípio deve ser igual para
não provocar desigualdade. Votando favoràvelmente ao assunto,
que tanto tem preocupado no Senado Federal desejo esclarecer
"
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que na devida oportunidade, insistirei no sentido da remuneração
ao vereador ser aplicada sem distinções de quaisquer espécies.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. -Vasconcelos Tôrres.
DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei "sim" na presente votação, para manifestar minha concordância à emenda que atribui aos Vice-Governadores dos Estados a atribuição de presidir as Assembléias Legislativas.
·
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. - ·Aroldo Carvalho.

t\~-

