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DIVISÃO DE RENDAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS,

TOMADA DE CONTA, REGISTRO

E FISCALIZAÇÃO DAS DESPESAS

N. 21 D
Título XI:
A?'gmnento - O problema da educação "do povo apre,

'sentano Brasil, um quasi intransponivel obstáculo: a ex
tensão imane do território, tal que a densidade da populaçã~

·escolar se numéra em cerca de 1 aluno por 3 quilômetro!:>
.quadrados. Despreze'-se a ténue crosta litoranea de civili
zação. com as suas cidades medíocremente povoadas, e tudo
·0 mais é sertão. Como levar o ensino a milhões de cI'iança:!>
a-ssim dispersas? Eu já demonstrei, e não é agora momento
para repeti-lo, que sómente :í ,União deve ser entregue esta
tarefa; primeiro, porque só ela póde arcar com o vulto
dêsse serviço, graças ao destino de 20 % da receita feci\Jral
que fica obrigada aJhe reservar: segundo, porql1e$ó ela está
'autorizada a penetrar no território brasileiro, de qualauer
"Estado, para fundar os grandes Institutos de Ensino subor
dinados a um só pensamento did&.tico - formar o cidadães
útil a si próprio e á Pátria.

O Imperio e os quarenta anos de República se esgota
··ram no preparo do escol, da.s élites. A' fórmula o Estado
tem o dever de dar ao povo a instrução primária; se lhe so~

brarem meios. fornecerá também a secundária e se ainda so
'brarem, chegará até á cultura superior, êle, o Estado, con~
trapoz a inversa; inundou o Brasil de doutores; depúi~

-reuniu-lhes os bacharéis, e quando chegou a vez dos anal~
fabetos, I.ão tinha mais vintém. Ora, dum povo culto res,
sáem naturalmente as élites.: mas as élites não descem ás.

ibaixuras do analfabetismo. O resultado é que até hoje o
Brasil não perdeu na América o seu primeiro lugar no banca

··.de honra da ignora,uc.ia. .~ ,
O atual anteprojeto reincide na mesma imprecisão da

:.:antiga Carta, necessáriamente com as mesmas eternas con
'trovérsias' acadêmicas, que deram os belos frutos que se co'
·nhecem.

Reza o artigo 112: "O ensino será público ou particular, .
·cabendo aquele concurrentemente á União, aos ~Estados e
~MS Municípios.' O regime do ensino, porém, obedecerá' a um
plano geral traçado pela União, que estabelecerá os princí
pios normativos da organização escolar e fiscalizará, por
~,funcionários técnicos privativos, a sua execução."

Êste artigo, afogado em palavras, além de injusto por
..que tira, aos Estados, a direção do ensino, que ministram, é
mudo. porque o principal que tinha a dizer relegou para as

....calendas gregas, sem tanchar os marcos das atribuicões res-
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pectivamcntc da União, dos Estados e dos Municípios. Por
outro lado, confessemos a verdade, sem ofensa - que miQ'
está na minha índole, mas sem ambages. O desvio de verbas,
mesmo nos tempos normais, é vício tão profundamente en
raizado nas práticas administrativas àa nossa terra, que c·
verbo estornar poderia ser conjugado em todos "os modos e
tempos, pelos nossos governos passados e futuros, como do'
outro latino mandou o Grande Padre: A boa educação man
da excetuar os presentes ...

. A' semelhança de antiga Alemanha, torna..;se necessária
fi criação do nosso Tesou7'O de Gue7'ra ... á ignorancia.

E, pois, peço licença para o1'erecer as seguintes

Emendas:

ArL. O ensino primarlO, compreendendo a instrução·
moral, intelectual, física, e quando possível a profissional, é
obrigatório; obrigatório ao Govêrno em forneQc-lo e ás crian
ças em idade escolar em frequentá-lo.

§ 1.0 A União compete particularmente fornecer o ensino
primário no interior do país. .

§ 2.° Os pais e irmãos mais velh.os, sempre que lhes fôr
possível, têm o dever ele dar a educação aos seus filhos e
irmãos mais moços.

§ 3;° O ensino primário fornecido pelo governo é único
e gratuito.

§ 4.° Vinle por cento das receitas da União, dos Estados e
dos Municípios serão compulsoriamente destinados á educação
e á saúde do Povo. .

§ 5.° Todos os impostos federais aplicados 'á Educação e
Higiene serão pagos diretamente num tesouro especial- o
Tesouro da Educação - e nos Estados á "Delegacia Federal
da Educação". Est.as reparti!;õcs será" geridas pelo :'1inisté
rio da Edl1ca~ão e Higiene.

§" 6.° Destinam-se exclusivamente á educação e s:,úde de
povo:

O imposto sôbre a renda;
O imposto sôbre o alcool;
O selo de educação.
As mulLas, por faltas, conh'avcnções e outras.
Os municípios - salvo o Distrito Federal - enviarãG

20 % das suas receitas dirctn,mente a um tesouro especial
em caàa Estado, sob pena de perda da sua autonomia.

§ 7.° A cada Estado compete o ensino pI imário nas suas·
cidades, vilas, povoados, etc.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - JIigue[
Couto.

N. 21 H
Onde convier:
Art. Todas as compras ou 0]3ras, acima ,de 1 cOhto dê"

réis, salvo o que se referir a material de guerra e envolver'
por êste motivo segredo do Estado; serão feitas por concor- .
rência pública.' '.

Sala das Sessõ~s, 30 de Novembro de 1933, - cJli(Jllet
Couto.
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N. 30 A

TÍTULO V

ArL 87, substitua-se pelo art. 68 da Constitui~ão de
-1891, conservados 05 parágrafos.

§ ;30, onde conyier, redija-se:
"do seu regular custeio administrativo."
Al't. 89, onde convier, redija-se:
"licen(:.àS de indústria e pronssões."
SaJa dascSessões, 4 de Dezembro de 1933. - XefJrei1'O,~

FaZcciO.

Ao art. 14 § 1".

Suprima-se tuelo quanto 'se refere ao imposto ele "ex
l107'taç{fO". que eleve ficar, como na Constituição de 24 dé
Fevereiro de 1891. rcservado ti competencia exclusiva dos
Estados.

Leg'islariio ideal, seria a que abolisse, de todo, essc irrl
püsto anti-econumico, que entretanto poderú. figurar no ar
tigo 15. com a seguinte rcstri0ão:

§ 3,0 - "imposto de export.ur;ão, que 'não poderá exceder
de 5~/é '"acl-'~'alo1'em" nem incidir sôbre mercadoria proce
den! e elo estrangeiro, a êle destinada ou a outros Estados."

.-\ di::crimillução de rendas, instituída no 'ante-projeto,
HIenas feliz que a da Constituição de 189 l, agravará a si
tua(:i'io financeira fIe muitos Estados, já demasiadamente
crílica. .::oncgando-lhes Ci:'sa fonte de receita. basead~l nos
estimulos da sua' própria produc:;ãoe no trabalho e indústria
dos seus habiLun tei:'.

"\0 art. 18 § 2" - Suprima-se,
"\lt;m da 5urisprudencia univcri'al ferir', com uma una

nimc e formal condenn(:1io as leis de efeito retroativo, em
,matéria tributária, é. em le.::e, absurdo. iniquo c "amoral",
'que. ::lf!usando da siluaç;ão ou da 1"O::.tÍO do mais fort-e ...
(-"'qui(/. n07ninor Léo ..• "), o legislador constituinte, em
nome ela Nação, decrete impostos retroativos sôbre os juros
da divida pública nacional, emitida e assentada na boa fé
dos contratos, solenes e escritos.

::\lais lógico, honesto e curial será que se decrete a
,·conversão dos títulos, em curso, reduzindo-lhes os juros,
aliás módicos, nada remunerativos e pagos em moeda, cons
tante e progressivamente depreciada e desvalorizada.

O deve-dor, público ou 'p"articular (nação, império,ou
firma individual) não pode, nem deve, decorosamente, des
mOl'~Üiz<ll' o .~en r:rédito. reduzindo SOb'l"eDticiamente a sua
cotac::~ão e validade, alterando-lhe, fortuita e clandestina
men te, o c seu quantitativo, de ,júros e éapital: sendo tanto
mais lamentável essa nova praxedebitória de solver com
promissos, quanto ela só será extensiva ao credor nacional,
tosquiado in 'anima '1)ili.

Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - JYefJ1'eiros
Falcão. c,
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N. 50

Acrescertte-se no arL 70:
§ 5.0 Os orçamentos da despeza da União, dos Estados e

dos :Municípios obedecerão ás seguintes regras:

I) - Os vencimentos dos juízes, das forças arma
das, inclusive as de polícia, serão orçados fixamente;

lI) - O débito público apurado até a véspera da'
confecção do projeto, será também orçado fixamente;.
a menos que as probabilídades da arrecadação não per
mitam o seu pagamento integral, caso em que será in
cluiéio parcialmente, ficando o resto em suspenso;

IH) - Todas as demais verbas, quer de pessoal,
quer de material, serão representadas em porcentagp-ns
sõJ:)re o líquido da arrecadação, depois de separaàas as
verbas fixas e mais 5 % para eventuais.

Sala das .Sessões, em 5 de Dezembro de 1933. - Barreto·
Campello.

:N. 54

Na letra e do art. 13, em vez do que está, diga-se:
e) para tornar efetiva a aplicação mínima de 20 % dos

impostos estaduais e municipais nos serviços da instrução
pública e da educação.

Sala das Sessões, em 5 de Dezembro de 193. - He1'c-,
ctiano Zenaide.

Justificaçüo

A medida visada pelas emendas que tenho a honra de
apresentar, corresponde a uma das maiores aspirações nacio
nais, a Obrigntoriedade efetiva ao ensino primário. A expe
riCncia já demonstrou que, sem a intervenção do poder cen
tral, nenhum dos grandes problemas brasileiros logrou solu
lJltO satisfatória, . -

Nenhum dêsses problemas é mais essencial ao desenvol
vimento da nação de que o da' instrução pública, cuja base é
o ensino primário. A Constituição de 1891 calou sObre a com
petência da União para cooperar com os Estados na difusão
do ensino primário, e esse silêncio foi fatal ao progresso bra
sileiro. O Brasil não deve continuar pelo segundo seculo de
sua independência política esmagado pela massa crescente
de mais de 3D milhões de analfabetos. A' União. aos Estados
e aos :Municípios, cumpre o esforço comum, núm propósito
deliberado, para extirpar o analfabetismo no Brasil.

Sala das Sessões, em 5 de Dezembro" de 193. - Here,-
etiano Zenaule.

N. 55

"Emendas á Secção VI do Título I:
Advel'tencin prévia: .r:. ,-

E' indispensavcl- para bom entendimento das emendas·
propostas, que a leitura das mesmas seja acompanhada pelo,
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confronto dos artigos do Anteprojeto, elaborado pela Comis
são nomeada pelo Govêrno Provisório. Por economia de
tempo e por desejo de síntese, as justificações e os reparos
referem-se á matéria contida no texto, sem as reproduzir.
Portanto, só ajudado por êste, se póde perceber o sentido.

Advérte-se mais que os títulos acrescidos, não têm por
fim inculcar novas epígrafes na letra da constituição, mas
simplesmente grupar por matéria os artigos da mesma
secção.

A constituição de 91 é deficiente no assunto de finan
ças, entretanto será recomendável que, aí como no mais,
tudo quanto nela seja aceitavel e esteja cláro e bem dito,
se conserve por amor tradicional; o que equivale ao bene
plácito das gerações que se sucederam e á demonstracão
histórica da excelência do dispositivo adotado. ~
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Item b - 1\ovo;
As receitas ,extraordinárias, provenientes de operações

de crédito, só poderão ser destinadas a pagamento de dívi
das extel'ans ou a despesas com iins produtívos.

Justificação

A. situação econômica do Brasil é de verdadeiro disper
çlício das suas riquezas, As populações do Interior, despo
jadas. dós í'rutos do trabalho, pouco remunerado, não con
seguem acumular capital que auxilie a exploracão dos bens
naturais. Por outro lado os Poderes Públicos, não auxili
ando com as rendas fiscais o aproveitamento das riquezas
do país, concorrem para que estas vão sendo devastadas
sem deixar sobras que permílam a emancipacão econômica.

Em futuro ntio muito longinquo, todas estas fontes,
que constituem um monopólio enriquecedor, eslarão sendo
eX[lloradas em outras regiões, com prejuízo total nosso.
Como exemplo bastará citar a carnaúba e o côco babassú.
A primeira explorada paI' método destrutivo e-a preço qne
não permite largo consumo. o segundo relegado á sorte d03
acontecimentos salvo pequenos estudos de laboralório.

As duas medidas tem em vista o amparo a uma econo
mia mais racional.

§ :3° __ Sllbsi.iluir pelo flrl. n. adiante.
~, 'í O - COI'l'i.íam-se, 1)01' Sel' mai,,; C'Uft'II1ico: "A lei de

ol'{;<lmf'nio" pura "a lc'i ol'l.:arnl.'n!úl'ia·'.

li) "o nlOdo de empl'egaJ"'. etc· .. para: o modo pelo qual
se f'nllll'pgnl'ú. ek, l' ::1.' L'uJtI'Í1'ú,

JH,~I ifif.'II~',ífl

1':u'('l'1' )'1,11:)(;;;0 rnnis 1l('PI'lnrla para o 'fim f'l1Iln1f'I'alivo,
]l"r dar ;;igll i rie'lI;rio comp! .. 1a no snhsl.an ti,,!) 7J/.odo em lu-
g:ll' d(', :;11],nrdillú-lll ao It~J'll1inalÍ\'n verbal. '

.AJ'l. B - ~nhsl il.l1l.' Il ~ :~O 110 aJ'!. 'in:
O minisiro da F:!zf'wl:l. l!uVf.'IHio r('c('}Jido dos OlllJ'M

milli~lrns o:: OI'(;amentns l'elalí\'(IS :'1:' de:,p'e:,ns das snas rc
p:lI'f,jt;'iil';;, enviar:! ú As:-:cmhl{·ia. dentro do primeiro mês <la
~C's~:ii.n :.1JHwl, a JjI'oposl:J. (jn Ol'(:nmenlo assinada por si e
pelo Presidente. '

.Jusli{icaç{ío

_ Se tt tendência modcI'na pretende incOr1)01'ar a ação
(los partidos políticos ás normas constitucionais, por assim
o indicarem 05 fatos, não se compreende que se retire a res
ponsabilidade dos minisLI'oS que corresponc!em verdadeira
mente ú realidade e tem por si o apoio elas normas científi
·cas da organização.

1'. redação se nproxima da do art. 172 da Constilui<:ãu
do Impêrio .

.:\1'1. C - 1\ovo:
A :\"sem])l:Sia não l)otlcr:'i major<lr :.15 verbas constan

tes da pt'oposL~ oI'(;nmcnlária l,cm adicionar novas.

Jus.L ·Correrüo ao abuso dos o:'ramentos '"l:abilonõos".
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Art. 71.

§ 3°. Passar a arligo.
§ 4°, Acomp::mbar como § 1° o art. eriado e S(I' sl1b~ti

·tuído por:

O p::tgamcnLo efetuado contra o vélo do Tribunal de
Contas, serú consideradc da responsabilidade pecuniúria do
Presidente c do :Minislro cxeculore~. alé muni1'e~Laf'ão em
contrário ela As~embléia. . .,

.Tust. Substitue-se a corrc(:~o posterior pela defe:::a
preventiva.

§ GO. Pa~sf.l.r a § 3°.

Art.

§ 0°. I\ovo.

Xüo ~al\"a <lOS liIinisLros da responsabilidade a ordem do
Presidenle. vocal ou por cscl'ilo nem a assinaLura. em con-
junto, de 'atos l)l'aLiCt~clos. .

JusL. Adaptu(:ão do art. 1:35 da Consl. do Imp':l'io.

Tem 1101' fim ovi lar o jogo ele l.'esponsab il idades nas
acusf.l.(:ões c julgamentos c a excessiva <lutol'idade do
Prcsi(1en1 e stJbl'C os :Ministros.

I\, B. - :Esle parágl'<'~1'o podel'ia vir a COllsLiLnir ,11'
Ligo do Capíl4'110 lY ela Sec(:ão n, como elisposi(:üo gel',l1.

Sislema ll'U.mlúrio

o~ :~!·tig()S dp ~JÍ a 1R nhrang:enl (1 ~i:;f,('~na ll'jiJlll(:l·io.
011 (I País OJ'g'<lniza um sislema iribulúrio nncional (~m Iln
S('.~ f'col~:'m,ie:1S l'acionais e consen lanea;; com o ~f'tl de,-en
volvimf'lllo, d i I :!fIo nelas (Oond i(~i"íes g'C'ogl'úrica:" ou f;e 1'11:11- .
perú o meio ef!tlil íhi'io ccon("mico ('x~islelllc e 8l'r<Í I!Jll l'llig'

m:t a sol'le ria Uniilo .

..-\l'i~. 1;~ a 'lS. P:.l:=-::-:n1~ 'l,al'n, a Seec;;tn de }":l;:'.':ldu PÚ
blica.

,Ttlsl_ (:omo 'J ~I':''.:i:O de Fiml11(:a,; 1'CCilll'r gTt,;!r1e nm
],lill1de Da Consfi{llJl:iio, nii.o (~ lôoo"o"ín'l l'Oll":Pl'\';]r lIa parle
jWÜr1ri,trncnic r1ognl,Hka ria Ol'g<lniz:l(:i'io 1'edr:t'a1. n sCjJara
(.:iio de imyosto".: con: o. CO!~r:;.i_o d~~ to(h~;;. as disposii.:iies 1'C
101';::>nl,;o" u. g·CS!.<IO 1'l:'C<11. ~SLaO mdublLuveJmentc clc:-31oc,1
elos os §§ 1° c 2" elo arL. 18 e vúrio" ontros, as;;im como fi
c::ll'iani sem cabimento novos disposiLiyos requeridos pela
01'g-nn iZ:.1(;ão administra Uva.

"\l't. 1,\. YoJi.ar <Í disposição do a1'l. 7" da Constituirão·
de !.l1:

a; com ::l conceITo proposta n~,Jtem 2° "qniLcs com a
al:fandega" ;

b)com os únicos acres::tmos de:
hIn1vosiosdc eonsurno'!'l; ~

Imposlos s:',Llre a ronda, seguido ôslc último d::ls rC5
Lrieões seg·uil!f.es:

Hem 1°. ~OYo.•

o imill1,.:!ü rceair;i CX"lllsi..-ameI11c st,bl'C rCllda pro\'e
niente de li[ u!os púl;licos, de~)6si!05 bancários, di',idendos
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ou gratificações de sociedades anônimas, empréstimos hi-
potecários, coparlicipação em rendirnentos de esJabeleci
mentos ou repartições oficiais ou oficializados e sôbre lu-o
eros e remunerações de carácter insofismável que a lei de-o
terminar.

Item 2°. Novo.
O imposto de rendas cobrado sôbre a hipotéca de ter-'

ras reverte ao Município como completivo do imposto ter-
ritorial.

Justificação

Imposto de Importação

Não tem cabimento a supressão da ressalva antiga, .
feita no imposto sôbre a importacão que fosse limitado á
"importação de procedência estrangeira". Se o fito é impe
dir que surja dificuldade de cobrança de imposto de con-
sumo nas Alfandegas, não há razão de ser porque taxar na·
ocasião de entrada não é ato idêntico a taxar pelo fato da
entrada. Por outro lado a supressão póde dar motivo a dis-
cussões sôbre o art. 17, relativamente á União.

Imposto de Renda

Adotar a enumeração seguinte:
a exportação de mercadorias de sua própria

transmissão de propried~de inter-vivos c·

1°. Sôbre
produção.

2°. Sübre a
causa-mort-ís .

Just. dos itens novos.
O imposto de rendas é o mais racional e justo em prin

cípio, mas, de- difícil aplicação, ton14-se na prática degra-··
dador das boas qualidades. humanas, o que não é possível
deixar de levar em conta num povo em formação étnica.

Além disto, como adiante se verá, depende de ótimo
aparelhamento fiscal para uma relativa eficácia.

Não seria feliz que a Constituição o admitisse em toda
sua plenitude como inovação fundamental recomendável.

O item segundo logo se percebe que tem por fim evitar
que recáia, por difusão, uma tributação dupla sôbre as·
terras.

Art. 15.

Item único. Nas transmissões inter-vivos é defesa a
majoração das taxas atualmente vigentes, quandCl incidam'
sôbre bens não sujeitos á valorização espontanea.

3°. Sôbre indústrias e profissões.
Também compete_ exclusivamente aos Estados decre-'

tal': '-
Taxa de sêlo quanto aos atos emanados de seus res-

pectivos govêrnos e negócio de sua econômia.
J1Utif1.caçáv

Imposto de Exportação dos Estado!

O imposto de exportação "õ sobretudo conséquência -cdá,
monocultura ou da falta de popululjflO. Por deficiência d~
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matéria tributável e com diminuto intercambio regional,
surge impreterivelmente o imposto de exportação, como··
o meio mais camada de se obter numerário que cubra as
despesas públicas.

Onde existam estas condições, geralmente agravadas.·
pelo excesso de gastos públicos superiores ás possibilida
des da econômia local, qualquer outro imposto que subs
titua o de exportação não passará de um sucedaneo com'
maiores inconvenientes. É realmente do próprio interesse
dos Estados reduzí-Io, mas não se póde de momento sem
atender a suficiência ou não das tributações,decretar-Ihe a
abolição. Só o desenvolvimento econômico multiforme e o·
progresso material do Estado poderão progressivamente ir
eliminando.

O gravame do Estado há de recair sôbre a movimen
tação da riqueza e seria lógico raciocinar, que, se as rique
zas se cambiam entre si, ficasse então livre o volume pro
duzido, pela transferência de todo o onus, ao volume rece
bido em troca. Mas isto é sabiamente defeso pela Federação
para evitar a guerra tributária entre os Estados e Lrasia in'
convenientes financeiros áquelas Unidades que servem de
entreposto comercial, ao mesmo tempo que prejudicaria as
que são abastecidas.

'Além disto, as transacções comerciais estão de tal for
ma sobrecarregadas por imposicões federais, que não seria:
possivel cogitar de substituir integralmente o imposto de ex
portação por contribuições comerciais de índole local. (N.
B. adiante na Just. doAr. H se insiste com mais minúci:::.·
sôbre o mesmo assunto). Tambem não daria o resultado de
sejavel da uniformidade de carga fiscaL a passagem, por
ventura, lembr:ida do imposto de exportacão di:ls Estados para
a União, a qual valeria, pelo contrúrio, como um protecionis-
mo regional, intrafronteiras. _

.Deste mesmo mal pode ser acoimado o imposto federal·
de exportacão para o estrangeiro. inculcado no anteprojeto,
o qual é além de tudo prejudicial á nossa concorrcncia nos
mercados internacionais e contrário á sã medida de se taxar
a mercadoria recebida, em vez de remetida por ·permuta.

As isencões concedidas frequentemente pelos Estados em
leis especiais, para lotes de exportação assús confirmam o
7esaccrto da proposta.

Imposto cedular de rendas

Justificação da Supressão

A evolução do imposto se tem operado no sentido "do.:
individual para o social.

Acompanhando a marcha da,prppriedade em si, que de
colétiva passa a individualista até atingir o exagero do su-

.. premo liberalismo ,do século passado e, presentemente, re
toma a tendência ou aspiração a uma nova forma social oUr
pelo menos, de associaç5.o, o Jributo, seguindo ~o mesmo tri
lho, passa progressivamente a'constituir uma quota-parte da·

. riqueza, que retorna á sociedade.

. Por consequência, o proprietário de um prédio não deve·
contribuição ao fisco pela sua posse; mas esta perde o seu
carater individualista e deixa de ser completamente alodial:
o proprio prédio responde pelo imposto. Assim t.ambem nas
transac\:ões e nos negocios. a sociedade exige Uma qUota-
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parte nos ganhos. Não é mais· a permissão ou licen(:a de
'mercancÍa, é a participação nos lucros, a quotidade do im-
posto. .

Ao lado, porém, desta evolução do imposto, pelo menos
em fund,lmento, do individual para o social, como fenômeno
corl'elútivo á evolução da sociedade, surge em sentido inver
so, uma tendência do imposto em retornar á taxação indivi
dualista, como medida artificial de correção á desigualdade
econÇJmica.

·Por efeito da necessidade de defesa, quer inter, quer
extracomunidade, o individuo é hoje acompanhado e fisca
lisado dentl"o da sociedade, por tal forma, que as imposições
sociais o podem, com r"elativa facilidade, atingir diretamente.

Com esse fundamento, lluceu o imposto direto sDbre a
renda. Mas, ao mesmo tempo que a organisação da sociedade
progride em perfeicão, progride tambem em extensão e am-'
plilude, esta mesm:l sociedade abrangendo, nas suas rola
çücs, camilO cúda vez mais vasto. Já não há pequenos nú
cleos i:"olados e restriL05; as tran5uC'úes interlocais cedem
lugar ús nacionais e 1110,3!110 intc'rnacionais c o individuo que
perdeu a :lcenclencia consanguinea do clan, perde cada vez
mais ,l ;;eogrúfica local.

VGm ú báila estas considerurúes nara deduzir duas con
sequencius de e:reito il1cvit,1\'cl s6bre ã: nossa vida tributária:

1.0 O i'mpcsto sobre as rondas requer uma completa 01'
ganisação social, onde o indivíduo, como elt~menLo, possa ser
pcrt'f'i [nmente scg'uido 0m toel05 os seu,; passos.

2.° O imposto sübr'e a renda não l)O(k~ júmais ter cara
te~: local.

_\ primeira COl1scqueneia adVC1"tc do 0no em querermos
~J]:3i:::lil" em imposlo para o qual nilo esLamos preparado:::.

),. seg·undu qu:.: n~m ll1osrüo o imposto cédulur podo com
neUr nos T~sLt~do~.

- ".É bastàn\.l~ pcn:::ur no critério \.ributúrio que (]e\\~l':a ser
adóiac!o. nar" desi:.;li:· do intento. Seria o critério da r05i
dên.:ia-: ~cl"ia o d., colowt·fto dos b~ns? E si os bens s.:io
mO'v~~li::~ O~l (~e ~éde :,ocial de~locavcl:' Sórncnlc sofi~nlas re:5
pOn(~('~ll a estas lJe~·a'uIlLu~! COD1ü solu!;üo .

.JllnLc-:3l\. poren1, o i(~:3lcn1nnh;) de Scligrnan~ d~~s 111uio
rC:3 m1tOl'idu.de5 mundiais no assunto, quando declara que o
inlpo3to de rondas (~n1 alguns E5Lados do::; Estados Unjdo~..
não P,lSSU de vcrâadeira lJilkiria. (Ensaios sLlhrc OimlJosto
T }í vago 101 da lrad. ü'ancesa).

Justifica!}110 do item

_\ ,1:11 país cie c1eficiencia de capital como o nosso, em
prest~nea àus possibilidades enormes de explol.'.açãos, as
t1"ansferêllcias de capilal produtiYú, não devem ser exce5si
vamenJe sobrccUr~"e;;lldas.

O imposto de transmissão ha de anle."; \"iS3.1' o aspélo S0
cial, buscando rccuperm' para ;i coletividade p:ll'Le elos pro
ventús obtidos sem esforço próprio e, a:"sim, attingindo di

. versamentc a sucessfro cau.sa-mortis, permitir a t:lxar;ão di
·reta sõbre as grandes fortunas, sem haver Pl'ovocxdt1 a dis
l1crsilo prejudicial cio capital,
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Deixa-se á lei ordinária a liberdade de alteração do
statu quo.: não se consente, porem, o agravo daquilo que já
nos é actualmente nocivo. (N. B. Fiz a demonstração da es
eassez do capiLal entre nós, como fator da produção em "Pro
blemas, Basicos na Constituição", pags. 104 a 115 - Edicão
Arie! - 1933) . -

Art. - D - Novo.
É da competência exclusiva do Município decretar:
1°, o imposto sObre as terras;
2°, o imposto predial;
3°, o imposto sObre transações comércclals ele produtos·

agricolas municipais destinados ú alimentação local;
4°, o imposto sObre a industl'ia caseira e sôbre a pe

quena industria de carater local.

Justiticaçlío

Imposto sObre as terras

o imposto tcrrit6rial centralisado é de perequaçüo di
ficilima.

A organização de um perfeito cadastro agrícola só foi
até hoje levada a efeito pela França, imposta pela necessi
dade de república unitária e se pode, scm exagero, eon,;:ide
1'0.1' impossivel de conseguir para o nosso País, dadas as
nossas condições.

Porouiro lado, a cobrança avaliada exclusivamente su
bre o valor vcnal das terras, deixando de lado as condições
de cultura, a j)ro])abilidade das rendas em face dos fatores
naLuJ'uis c a própria riqueza natural àisperdi<:.~adu, é injusta
e -conlrária á produLiYidade agl'Ícola, indo ferir, solH'ctudo,
o pequeno proprietário que não dispõe de capital suficienle.

A suposição corrente de Cjue o valor de venda é igual
ao valor das rcndas capiLali~adas, S0 se verifica nu economia.
eslútica e pal'a confrontaçües de longo prazo e não pode sel'
adr,liLiiJa para as condi:;ücs ele trabalho em vC!'dndcira ebuli
.;:ão, nem IHU'U os modos .dispúr·es de aproveitamento das
propriedades terrilOj'i:lis, como sucede entre nós.

Com dificuldades insuperáveis para execução de cadas
tro, o mais rudimentur - pela ausência mesma _de fixidez
na própriu coniínação de limites - e pela impossibilidade
de unificar em lei, as condições mais diversas e variaveis da.
l1rodu<.;.ão territorial, resta ° único caminho de res~ringir
estas dificuldades, pela limiLacão geográfica da taxaçao.

E o imposto passa á competência municipal, onde a~

taxações são menores e melhormente distribuídas, pelos pró
prios· habitantes.

Outras tributações

Dispensàm jústificativa. . .
ArL. E - Substitúe o § único do arL. 15.
Mediante acôrdo, em conjunto, dos· Estados, a União e.·.

os :Munícipios ou quaisquer das duas partes parceladamen
te, e, sem prejuízo da separação estabelecida pelos artigos.
11, 15 n, pode a arrecadação dos impostos indirétos, ou
das imposições diretas cumulativas, ser efetuada por. c,en-
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;:tralizaçi:io de cobrança e divisi:io de i-endimentos l"egul~da
por lei emanada do Poder hierarquicamente supe~·ior.

Justificativa. P..essalvou-se o princípio da separação que
deVe ser mantido mesmo na cobrança centralisada e restrin
'$iu-se esta aos impostos indiretos e aos diretos de taxação
cumulativa.

Os impostos indiretos são efetivamente os que recla
mam um aparelhamento fiscal eficiente e não se justiifca,
de modo geral, a 'entrega de impostos diretos de fácil impo
sição, a um 6rgão superior e portanto de remunerâção mais
elevada. Só no cuso da dupliciclade de taxação - e s6 com
nma mesma cobrança ela se salva - poàe ocorrer a necessi
dade de centralisação de imposto direto, como seria o caso
para o imposto de renda, nas fcderaoões de gráu elevado de
civilização.

Relação das unidades federativas entre si e com a União

(Do art. 16 a 18)

Art. 17. Substituir "qualquer obstáculo" por "qual
quer imposição fiscal".

Justificativa. Não é linguagem própria o termo obstá
culo e pode sug'erir· dúvidas com respeito ás cobranças de
.pedágio, em obras contratadas, de grande vulto, para ser-
ventia pública, onde a taxação é admissível. ~.'

Art. I~ - E' vedado aos Estados estabelecer diferen
oa tribut.úl'ia em razão da procedência dos bens; produtos

·ou mercadorias.
Jusiific,ativa. Procura manter o equilíbrio econômico

entre as regiões IH'odutoras, impedindo que' os Estados se
jam levados' a sobrecarregar com :impostos comerciais, mer
cadorias provenientes de importação, no intúiLo de aliviar
a producão própria.

'LimiLur.ão de imposLos pela restrição ao direito de taxar

.4.dvcrtôlcia: "As despesas públicas não devem ultrapas
sar as furças de contribuíção dum país: é êste um· princi
'pio que se pode chamar de· relatividade de vantagens das
-despesas públicas.· .

A falta de observação desta regra é a principal causa
'd ~ má gestão financeira das democracias". .'

Gastão Jéze - No prefácio do livro "Cllêlrges Fiscales
et Depenses Putliques de Angelos Angeloponlos".

Alerte-se que, na História, .as reações das _massas foi
contra: os excessos de apropriação de riquezas, os privilé

'-gios de cidadãos; contra as' castas, contra a nobreza e atual
mente contra o industrialismo assoberbante; roa.s no Brasil
a reação, a grita, foi sempre contra o Govêrno. O Govêrno,
,desde a Colônia, espolia o povo por intérmedio do imposto
,crescente e mal aplicado. '

São do Chefe do Govêrno Provisório, na sua Mensagem
.á Constituin~e, as I~alavras que se seguem:

"Criou-se, mercê desse estado de coisas, uma: espécie
·de casta governamental, instalada no poder, com o pJ:,ivilé':;
~gio de aproveitar e distribuir os seus proventos".

Art. F - Novo •
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E' vedado criar qualquer imposto ou majorar
·;tentes, quando representem os mesmos, imposições
'rias ou tributos "com feição de senhoriagem, sem
menta econômico.

Parágrafo único. São tidos como fundamentos eco
'nõmicos qualitativos para a imposição de impostos:

a) a renda ou lucros, prováveis, efetivos, estimados, ou
.supostos;

b) os proventos emanados da valorisação natural dos
ben~, salvo:s a~ elevações de preço por efeito da depreciação

.monetária;
c) a segurunca e validade das transações;
d) a retribuição de serviços efetuados ou vantagens

-concedidas, pelo Poder Público;
e) a proteção nacionalista da produção;
f) a defesa do bem público.
Justificação. Prescinde de justifica\)ão. Basta advertir

·que possuimos de fato vários tributos de espoliação.
Art. G - Novo.
Atingem o limite da gravação as imposicões fiscais,

"cujo aumento não traga á receita pública, acrescimo pro
porcional ao rendimento do imposto.

Art. II - Novo.
O total das imposições fi:;cais do Estado e dos Municí

·pios, subre as mercadorias produzIdas no Estado. quer inci
'dam diretamçmte ou atrayez do!.' fatores de produção, não
pode no orçamento estadual exceder a. metade da sõrna das
.demais imposi<;,ões.

Parágrafo único. NEio interferem neste dispositivo as
imposições tributárias federais.

Justificação.
Trata-se de um dISpositivo de intCl;esse geral da na

cionalidade })ela relação econumica entre as unidades federa
das e não é lícito invocar a autOnomia <.los Estados. Não
pode haver 'sistema tributáyel parcial, quando de início' se
'estabelece proibiCão de fronteiras. As~ ]jases do sistema hão
de ser nacionais e, por isso mesmo, - é imprescindível que
sejam incluídas na Lei fundamental.

E' suficiente que a disposição em si seja realmente'
justificável. ;..

A produção, a riqueza acumulada e a constituição de
.entreposto comercial (talos entrepostos históricos de Por
tugal, Holanda e atualmente a Inglaterra), são as únicas
fontes verdadeiras de tributação fiscal. Acontece, porém,
·que na vida dos povos de hoje, a troca de mercac-lorias atin-

_.ge. desenvolvimento considerável. A produção de consumo
. in-loco é diminutíssima. A produção traslada em trocas

sucessivas.
Como, pelo princípio de Say, mercadorias se trocam por

'mercadorias, ao volume de mercadorias produzidas, ocorre
outro de idcntico valor de mercadorias recebidas.

A boa tática, portanto, para desenvolvimento econômIco
local, seria taxar exclusivamente o volume recebido, em vez
·do produzido. =
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Teria sido esta a prática idéal para. o Brasil, com as,
sm,s ycri<ldíssimas condiçõcs geográficas, por concorrer para
a delimitação de zonas 'econômicas, por processo natural de
vantagens geográficas.

Advcio, porém, que a 110ssa imprevidência administra
tiva não olhou o problema e sobrecarregou excessivamente
as duas parles: o volume produzido, e, por taxas comer
ciais, o volume recebido.

~...,s çondições não permiLem, portanto, senão ressalvar
o futuro, impondo restrições que alertem do perigo e que
possam com o prog'resso do país trazer proveitos reais.

A disposição proposta. serve de restringir o abusG> de
taxações unilaterais, promovendo o equilíbrio entre impor
tação e exportação dos Estados, e concorre para manter as
v,,",ntugens econômicas oferecidas pelas condições geográfi
cas.

Sómcnl.e a sabedoria e o patriotismo dos dirigentes es
I.aduais pode6io completar as v<lntagens oriundas da limi

Jação, forçando-os a diminuir, cada vez mais, o onus sôbre
a produção, comparativamente ao onus s0bre os produtos
importados.

Como meio (!e. ação que não vt:nl1a a quebrar de cho
fre a situação vig'ente e a encaminhe progressivamente á
solução preferÍ""el, contam os Estados. por um lado, com o·
disposto no art. 15. item 1° (imposto de exportação) e
por outro: com as disposições do arL 15, item 3° (imposto
sôbre indústrias e profissões) e do art. L (em. substituição
ao parúgra[o único do art. 15), em combinação com o Go
verno Federal para divisão do imposto mereanLil, além da
faculdade de outras tributações; com o que podem habil
menle salvaguardar os interesses locais, conciliando as ",an
I.agens da exporLa<:ão. com a da boa ordem do comércio in
terno e com 03 pl'oveHos auferidos por vendas de entre":'
posto.

O perigo oposl.o. o da sôbrecarga no volume da impor
tação, com o fim de proteger a produção local em detrJ
menta da impol'l'lda. -- em suma o protecionismo econômico
~ será evitado pela proibição formal de impostos de en
trada con tida 110 al't,. 17 c de preferências propõsta pelo
artigo F. _

O impósto exclusivamente comércial que atinja os pro
dutos imporL:.ldos, da mesma forma que os provindos de
produção do Est~do, sómente beneficia a produção de con
sumo in-loco - o que não é desaconselhável, antes satisfaz
o preceito econômico de aproximar os custos de produção
e consumo - c colóca em pé de igualdade a concorrencia

. para os. grandes volumes de. venda, que são de fato os in-
dices das vantagens geográfIcas. . ,

O limite apresentado corresponde a esta igualdade de
condições éomerciais. quando se faz abstração dos demais
tributos e se considéra o volume total das transações, for
mado pelo valor da impol-tação e o valor da exportação,
contado êste ao duplo por estar sweito ás operações co
merciais: internas.

Assim é obvio que, se um Estado exporta 50 mil· con
tos e impórta 50, a parte que sáe' já ,Sofreu tributos comer
ciais que equivalem aos que vae sofrer a parte que entra.

o O imposto de produção corresponderia a 113 dó total,
ou na forma apresentada, ú metade da soma dos outros·
dois_ .
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A ndiçfio dos restantes impostos a estas pat'r.(!ln~ 1111
confronto, tem por fim a facilidade de apreciação c valo
por um acréscimo do limite, sem importancia prática.

N. B. - Convém, de passagem salient.ar, com o fim
de prevenir qualquer orientl:u;;üo erronea que, n:l gelU:Jl'nll
dade, as nossas condições não permitem o abuso da extf!ll~iill

que desaconselhadamentê vai tendo o imposto de \'(\IHlll~

mercantis, sob a cobrança federal; ainda que fosse pnl'a flJ'f1
tuar a divisão na forma do art. L. Em muitos casos sCl'ia
preferível a cobrança na fOl'mn, de quMas-partes nomi lia 1i
vas, mais apropriada â situação rudimentar de grande par!.l!
do nosso comércio do interior.

Art. 10 - Novo:
E' da compctôncia local a trihutar.ão que .incide r1h'élu-

mente sôbre bens imobiliários. .

Ju,stificação

Procura evitar os tributos de submlssao. O impMfn
deve Ser de proycil.o não do município, mas da pr61)1'ia lo
calidade onde estão instalados os bens. Taxar bens imohi.
liários e arrastar o prodúto das cobranças, é impor tl'ibul.u
feudal ou ágio de senhor.

Art. J - Novo:
E' da compet.Cncia do município, o imposto que incidn

dir(~tamcntc sôbr'e as maLéria.s primas, sujeitas por 1111111
rf:z~t, H transforma(;ão indusll'iaJ exclusiva)l1Ontc local ü :-;u
hl'c quaisquer fatôres locais dCstl1 t.ransformar:ão.

Parágrafo único. E' livre ao Estado a taxação l'lc'tbl'fl
llmas c antros quando a matéria prima, sujeita a" tran:;l'ol'
mação industrial, constitueprodúto de comércio gerul.

Justificação

PrOC1ll'a-se evitar o encarecimento da produoão local
ao mesmc tempo concorrer para a descentralização dn. in
dústria, que constitue hoje um mal universâl.

Por ontro lado,' a livre tributação da matéria prima,
não obrigada atrallsformação local, assim como a das ffl
bT'icas e instrumentos quI' a transformam, tem pOI' rim
l'tlargar o campo da taxação qne não prejudica a geogra
fía econümica c qne ineidc sôhrc prodútos que são C<\1'uctc
rístricamenLc matéria de transat,:.ões comerciais.

Princípios de ordem fiscal

AJ:t. J{ - Novo;
Nenhuma imposicão de ordem fiscal, será estabelecida

a' não ser relalei. '-Os regulamentos da Fazenda não obrigam
os contribuintes, senão no conforme ao instituído n:I,c lei.

Art. L - Novo:
O exator responsável. pelas arrecadatües ilegais res

pondcl'á pecuniariamente pela importancia do imposte inde
...-ído. após reconhecimentoua ilegalidade, pelo Poder com-
petente. - - ~

VOLUME lV



Justificação

E' inutil insi!;tir na demonstração d~ abuso, conhec"ido
por torios~ Os regulamentos fiscais nHo s6 constrangem até
ao :n'hítrio, como interpretam, ao alvcdrío dos funcionários
l'Nln 1ores, as disposições legais,

Como desta situação, ressalt~m vantagens e prejuízos
ncmminrios constantes, é imprescindivel ligar aos atos a
j'r>spnnsnbilid;1:Je dos qur:: exorbitam. - Alde Sampaio.

N. 60
Emenda' ao art. 7°:
Redija-se:
E' privativo da União:
a) a emissã,o de moeda de curso, e outorgar contratos

para funcionamento de bancos de emissão;
b) a instalação e manutenção de alfandegas e mesas

de renda;
, c) os serviços de correios, telégrafos, radiotelegráficos
e radiotelefônicos, podenrlo entretanto contratar com ter
ceiros para eficiência e desenvolvimento dêsses serviços.

Sala das Sessões, 1 de Dezembro de 1933, - Mario A,
Ramos. - RieaJ'do 3facharlo, - F, de Oliveira Passos, 
Rocha F01'ia, - Er1aard Tei:1'cira Leite. - Pedro Rache.
- Jocío Pinheiro Filho.

Justificação

O art, 7° do anteprojeto escreve textualmente "s6men
te a União podet'á ter", ora em relação aos serviços de cor
reios, telégrafos, radiotelegráficos e radiotelefônicos, etc.,
já existem outros serviç,os explorados por emprêsas parti
culares e haverá sempre conveniência em não cercear o
rlesenvolvimcnto que a ciôncia e a técnica possam trazer para
o serviço das comunicações de quaisquer, espécies. O que
deve competir á União exclnsivamente é legislar e contratar
na espécie e manter os serviço~ que já possne.

Com relação 'aos bane08 rle emis~iio. certamente deve
ser privativo da União outorgar contratos para o seu fun
cionamento, mas nunca S0I' eln. acionist.a ou fundadora ou
proprietária ou exploradora de tais bancos. No' caso parti
cular do Brasil, o que ccrt,amente há de suceder no mais
breve tempo é o contratar a 'União o serviço de emissão de
papel moeda lastrado eom o Banco do Brasil: tudo pois'.ius
tifica a emenda, pois que a redação do art. 7° contravém
com a situação de fato rle dct01'minados serviços e quer que
só a União tenha bancos de emissão, causa que jú~tamente
em face da legislação bancária de todos os outros 1'laíses é
sempl'e explorado por bancos particulares ,~com contratos
com o Estado; mas, de administrucão 'particular 'onde ás
vezes os governos apenas nomeiam os presidentes.

N. 62
Emenda ao artigo 14:
Redija-se: .::...
E' da competência exclusiva àa União decretar:
a) impostos de importação;



li) impostos ele consumo;
c) imposto sôbre a renda. excetuado sobre a renda de

imóveis; .
d) taxas de entradas, saídas e estadia de navios e aeró

naves;
e) taxas de sêlo e dos Correios e Telégrafos federais.
§ 1.0 Os impostos de importaç50 apenas poderão incídir

sôbre mercadorias vindas de paí!': estrangeiro ou a êle des
tinadas; os impostos federais serão uniformes para todos os
Estados, salvo caso previsto no art. 33, n. XX.

§ 2° - Será regulado por lei o direito ela União e dos
E.stados, legislarem sôbre Vi3.<;ão f~rrea e navegação inte
1'101'. A nlwcga0iio entre portos nacionais chamada de "ca
botagem" só será f~ita por navios nacionais.

Emenda ao artigo 150:

Redija-se:
E' da competência exclusiva dos Estados:

Manter os at1.1ais impostos de exportMão de mercado
rias da s.ua prôpria produção. sofrendo êsses impostos cada·
auo fise.al, uma redução de 1% até sua extinção.

Decretar:
a) impostos sõbre imóveis rurais e urbanos e sôbre a

transmissão de propriedade inter-vivos e causa-mortis:
b) impostos sõbre a terra; .
c) taxas de sêlo quanto aos atos emanados dos seus 1;0

"crnos, sôbre mercadorías de circulaçiio ,oentl'o do Estado e
producão do mesmo Estado. -

Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - Mario de
A. Ramos.

Justificação

As emendas aos artigos 14 e 15 referem-se á magna
qnestã.o fia I;rjbutação que é das mais delicadas; cada inrlí
víf!1JO deve suportar uma parte das despesas públícas; o
impo:>to deve t.er o caráter de obrigação Jurídica.

Adaro Smith estabelece que um imposto deve conciliar
dois interesses em presen(ja, o interesse do Estado e o in
t.eresse dos contribuintes. J~le deve ser assim proporcionado
ás faculdades de cada um, estabelecido de maneira certa..

Outro característico importante do imposto é que êlc
deve retirar do povo o menos possível para a sua cobranca
isto é. ~s despesas ode encaixe devem ser mínimas. O 110S50
sistema tributário ut.iliza-se dos impostos diretos ~ indire
tos. Devemos o mais possível:conservar as suas tradições
melhorando os aparelhos de arrecadação. Assim é de se
constatar que há no Disteito Federal uma boa arrecadação e
que para os Estados esp_ecialmente a arrecadação dos im
postos federais decresce de uma maneira assombrosa. De
fato, enquanto um habitante do Distrito Federal paga per
capita de imposto de consumo, de importação; de renda e;'
de circulaçãO"' 494$630, um habitante de São Paulo paga per
capita para os mesmos impostos 66$584; um habitante do ;"
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Estado do Rio Grande do Sul 30$~02 e um do Estado de
Pernambuco 188831, etc.. '

Devemos ter, pois, em vista não perturbar os apare
lhos de arrecadação federal que são hom:. assim o imposto
i1e renda que o ante-projeto quer dividir o global para a
União e o cedular para os Estados não deve sofrer tal mu
tilaçfio,

Também não devemos tirar aos Estados imediatamente
os impostos de exportação para os seus produtos; é prec.iso
dar-lhes um jlr::'.7.o· c iiaí a razão da emenda. Outro ponto
finalmente qne a emenrla procura corrigir é esclarecer e
e manter o privilégio da navegação entre os portos nacio
nais. chamada de "c:lbota~em", para os navios nacionais. Tal
regime que vigora há "'O anos e que tem sido eertamente
o único elemento de vida ela nossa marinha mercante na
cionaL pois, contra ela nnlitos fatores trabalham, foi uma
grande conquista dos Constituintes de 91 para a soberania e
economia da nação; e deve continuar, corrigindo-se antes
outros males que são elo conhecimento rIos t~cnicos. dos in-
dustriais da navegação e do próprio Govêrno. .

Finalmente. no que concerne á nossa tl'ibutaç50 quer
felileral quer estadual, o dispositivo constitucional emenda
do faculta á União e aos Estados poderem encontrar receita
para as suas rlespesas, usando com critério dos impostos in
fJireLos que são em geral os preferidos pela sua maior
~nperfícic, menor contusão ao cont.rih\lintc e maior renda.
De fato. nos orc;·amentos (]e todas as o'l'andes na0úes sô])re
um aspecto geral, os impo,,!.os indir'cLos eonCOl'l'em com
75% das rendas enquanto os diL'etos com 25r,t". 1:;sl,es alga
rismos ,:;oft'el11 ;llteraçõ(~:; nos paísf\s f\111 CjUf\ as tarifas ~tl

fundegtirias foram ultimamente muito elevadas.

N. 67

Parágrafo único A. Fica instituido na Capital da UnWn
a organização do' crlSdiLo público hancúrio, 1101' meio de

Ao art. do anteprojeto aerescenle-se:
um hanco central de emissão e re(k:;~.onl() qne terá. sucUt',:;ais
lia Capital de cada um dos :E::;[·arlos opor'ando pcnnancn
temente.

Justificação

O crédito nacional haseado no patrim')nio e riqucza do
país é privativo da União. Mas. os Estados pl"(~cisam para
seu· desenvolvimento que uma organi::5<l'~'üo hanC:1.1'ia di,,1,1'i
bua a todo::; o território. renovando-os. drenando-os. dis'5cmi
nando-os. os funrJos de movirncnto, o capital de trahalho, o
numel'úrio ele circula.r.:fto, indispensáveis ;i ]H'pdnc,ão. ela
prójwia. em continuo movinlCnlo c renovaçúo. 8:imc-nle por
meio de um InstiLuto Central rami ficado pelos E::;Lados Sé-'
rã ll":IOhilizadv 0.crédito goraI c de emissüo 8C.bre: a) encai
xes metálicos; b) Utulos púhlicos; c) títulos crédito real; d)
valores comerci<tis .

.A diyi.s50 gcogr;ific<l () um imperativo· da igualdade po
lítica. que foi preterida aLé hoje, em con~equência d~ ~lC
uns Estados se desenvolveram sob os carmhos da Umao,
enquanto outros cail"<1m em ycrdadeira penúri:t, aba,?donà
c:Ios como órfãos indigentes. Eis aí um dos ma~ores erros a
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c.orrigir lio regime constituciona1. Se a Uniilo l'e.3Cl"VU para
SI o lJrivilt~gj() lia fal:uldu<le emissura e do manejo do crédito
nacional, medida cClDvenienLe par<1 evitar n. ::m3.J'quia. monc
L:íria c financeiru, eumpl'e-lhc nessa ccnLl'aliza(~ão financei
ra, l'csLJellur o ciil"liLo do::; 'EsLucias ii parLillJU, dos benefícios
daí dCt:olTcnLc's, m:\);1U jm'ülica que foi esquecida quando se
dispunba do en:,diLo k~ncúl'jo federal p:ll'a o inlerior do pai::;,
COlIJO se fosse (;ousa lJarticulal' ]icrlenccnle aos que o diri
giam.

8nJa da.- :-::es~iíe.3, :) de Dczell11H'o de 1!1:~:3. -- ftl'/'uria
FuJcCw.

N. 73

Onele se le:
A:rl. 72.

PudiO/'''!o único. O ~Tribunal de ConLas Lcrú. (J1l::n!(l :í.
(ll'g::nJz:l(;üo tl(~ seu regimento iuLel'uo e de sua seerelaria, as
mesmas aLi'ibui(;ões dos Tribunais .Turliciúrios .

•4.c1"esceníc-si': salvo quanto ú (;Om\JcOLf~lh.~i;~ cOlll"l'l·ida.
a()~ rC'S[Jl.'cLi\'u,,: Prcsífif~jIL(·s. pal'a nomear e ,jl'nlil il' u": run~

eiol)úl'ios (k ;;nas seel·(~lal·ill":. euju jJl'tlvin:"I1!o ,"~ ,,:u]lol'di
11:1\':i <to ci·jih·jll gr.;·d, na j'onna du:, :I1·Ls. /1'1, 10. 1,1, e Dl,
11'1l'a (; da ConstiLuír,:ão.

Jus l il' icar;ão

-'\ LTi:t~::tn (h~ utn ~;(Il'gfin'''' 1)l1i'a :qJU1':li.· 0 lner°p.p- in101do dO$
~(~l'y:df)J'I_I~'; da ~'\~{t~:::n t~ n-}(~dida que ~o ilnplic '"1 núo pa~SOl1

dC':'JII"'cddila :1U:, ,>jal.Jol'arJn;·('s ilu anl.(~lJroj('I(l :-onsLiLllcional
em ddJ;üe. "

A T1I.:d ida. pod'rn. d..,\'1' ;;('1" 1:;"I'I11'I'al izaila. r l's,-aI\':ltla
l]Llalllu ;ws 'J'l'ihlln:,li,; .Judiciúl"Ífl". cÚllola lllle :-:;;.0 ti .. (~diricio

social de um IJO\'O.
A LHulo de cl15aio o ;tf.lla! Litul:u' do ,"!inislérIO da Via

çüo e Obrlls Públicas vem pondo-a em execlllilO e, pré\"iden
1crnenlf.', foi eollc(~hj,ja 11('1u::; autores elo anteprojelo do no\"o
eslaillto po!ilil'l) d:! Xa\;ão.

Subll'llÍl' (J Tri])nn:d de Contas ao estabelecido l';H'a a
gencralidade l; ir n11:ilo além do desejávcl, pois as fall.as do
mesmo Instiluto. quanlo ao provimento de CaI'gos, estão na
concjt\ncia :ele lodo:", principalmenle dos mais int.eressado." e
di l'ei.amen le Pl'C.i ndiclldos.

Confel'ir-.3e ao TribUl1ul, cuja eslrulura lem relações m~

Umas com a \'ida. financeira do pais. as atribuições prévistll:5
na Carta ConsLiLtwional em elabor::u;:ão, é medida. de alta vali::>.
e que colocará. esse InstiLulo. a salvo das I)Ossiveis diminni-
c,jes cle sua auLoridade. .

Já o mesmo não poderá acontecer quanto ao- seu "Corpo
InsLrutivo", que deve ser recrut.ado dentro das nõrmas ge
rais prévistas no art.?l, letra. c do texto do anteprojelo em
tll1rC(;O.· .

A revolução não conseguin extirpar cerlos vícios radj..:.:
caJos, para os quais a observação de lodos os dias 1105 eslá
a solicitar um remédio heróico e que cur~, de pronlo, as
mazelas qUE: sacodem, endemicamcnle, o corpo burocrático
federa1.

Urgo acabar com tão jnominável injusLiça, e a solução
indicada está, quanlo ao Tribunal de Contas, nas nórmas pr~-



visLas 110 art. 91, letra c, combinada COrri O art, 72 pará
grafo único, acrescido da "Emenda." ora jusLi1'icada. '

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 1933. - ])ontclf
Vieira,.

N. 92.

o § 2° elo art. 14 passará. a SeJ' o 3° do mesmo artigo
e o 2°, a se intercalar neles, deverá. ser redigido nos têrmo~
seguintes:

§ 2.° O impostei sobre a renda incidirá sómente sõbrc
os lucros de capitais em opel'a.çüe.;;, nf!o devendo incidir, soa
modalidade alguma, sübre os juros' dos ULl.11o~ da. (\[vida l1Ú
biiea federal, estudu::l e municipaL 1.:1lliLh,io,,; em quulquer
tempo; sübre os venclmentos uos funcionár'jlls llúblicos civil>
ou militares, de qualquer especie e caLcgol'ia;Sllbn~as re·
murtera<:,ôes dos empregados pt\l"LicuhU'es (k CJu<\lqull\' pro,·
fissão e llcm sObre subsídios. aposentadorias, pensõcs, gl'a
ti1'icaç.ües p1'O labore, ajudas de custa e representação.

Ã vista. da emenda SUpl":l. sUjwimum-se o § 2° do artigo
18 e os V~rmos "bem como o CCdllhll' {le renda", do § 10 do

. art. 15, por incompatíveis com a redação do § 2° <10 dito
artigo 18.

Justificação

O imposto sôhre os juros o1os título,.; da divida púhlica
é inaceitável, de deslealdade Dm'a CUlIl os portadores dt~sse;;
títulos, porquan/.o ao emisso(" niio as~isLc o rl ireil.o, ni'ie- é
Ueito lan<::ar impostos suhre o::; juros do qnc 10lnon ou vier
a tomar emprestado. AtraiT." () emprosLadot'·cow promcssn5
e g-nranLias de lucros ,ao seu capitaL e no I.mbnlllO, IWl'<t pos
teriormente despojá-los dêsses lucros, <]lW lIlWem ser' inL~
graü~ e pagos pontualmente, é faltn.!' :i fé dos vcul.r:tt.os!
Dando-se ao govêrno a í'aeulikàc de );:mr;:lr imDosLos sub)'"
os juros desses título", poderá acontecei' Ql](\ êsses imoos
tos progressivamente, o que nfio l~ de se duvidar, venham a
absorver todos os juros ou hlCl'(ls. Desta sort.e o aludido
imIJOslo importarâ num v:erdadeiro lügro 'ao incautú em
prestador, um inominávei esbulho, .

O imposLo sôbl'e os vencimenl.os (los funcionários pn
})licos dos empregados pal'ticul:wes e sübre o mais de' que
trata a última parte da red~Lção do § 20 que :':e oferece como
acréscimo ao urt. 14, é antírracional, vi>:to que vencimentol>,
rcmunerações por serviços prestados ao E;;ludo o a quem
quer que seja, aposentadorias, pensões, subsídios, gratifica
cões, ajudas de custo e de. representações, não consituem
renda, na sua eXJ)ressão literal. na sua significação lexico
grafica, nem em sentido aJgum. Eles são, apenas, remune-

_ração de serviços e nunca, absolutamente 'nunca, renda de ~
capitais em giro. Renda, na sua única e verdadeira signifF
cação, ê, rigorosa e incontestavelmente, o lucro obtido com
capitais em movimento, empregado em papeis; de crédito.
particu.lures, em arrendamento de D!'opl'iedades, etc., etc"
e não a remuneração de serviços. Dando-se ao vacábulo 
renda - a significação extensiva, elãstica, que se vem dan
do, apanbando-se tudo· na rêde, os funcionários não mais
t.erão garantias a.os seus vencimentos integrais e ficarão á
mercê de taxas e impostos que reduzirão os seus vencimen
tos, senão quasi totalmcllteabsorvidos. Será o Est8.dore
rouneJ'al' DO!' um lado e por outro extorquir o que dp,r I
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Dil'-se-á que a redação da emenda está muito deialha
d:l., minuciosa, nJas se faz preciso que assim o seja. A ex
periência colhida na prática, durante !tO anos, da Constitui
ção de 1891, con,junto de belos preceito~ d~mocráticos e li
berais, não ultrapassada até iloje flor qualllucl' outra, que
foi, devido á síntese, á concisão de muitos dos seus textos,
lamentavelmente detUl'pada pela kgislaçü,o ordinária, por
seus executores c interpretações diversas e geitosas, para
servir a convcnicncias politiQueirab e parLicu:ares, aconse
lha-nos a que se,jamos claros, c talvez prolixos, a-rim de
evitar qne o pensamento do legislador se,ja falsearJo, :ldul
tCl'ado. Não se pretende que a reda(:.ão oi emenda se,ja a
mesma que se apresenta, nos seus termos, mas espel'a-se que
quaisquer outros que venham <t ser os termos: não alterem
o pensamento que nela se conlúm.

Sala das Sessões da ASSemDI(~ia Nacional Constituinte,
11 de Dezembro de 1933. - Adolpho SOLL1'CS. - l.üto Jlo
chado. - BorlriJl1U;s JIQ1'cira. - em'los lleis.

N. 9~::l

Ao art. '18, ~ 2.° Sll])l'ima-se: "O inl]lt,sLo di~ renda po
dcn'~t incidir' s0bre os jUl'OS de qualquel' título de divida pú
blica, se,ja qual fuI' a época da emissilIJ."

Justi['icac;ão

Tem sido muilo discutida a queslfio de saber se é lícito
ao Estado tributar os ,juro:; ela:' dívidas 1'01' êle contraídas,
em virLude de atos qUl~ constiLucm vCl'dadcil'os coúlral.o;;,
cujos tCrmos não lhe é licito altei'ar jlor slla única vontade.

Do ponto de vista legal, lem o Sl11Jl'(~mo /J.'t'ilHlIlal Fe
deral decidido que niío é isso jlGl'lnilido, em vista dos dispo
sitivos de lei que criou a dívida pública flll1dal!a. 110 Bl'asil.
'l'ratando-se agora do dispositivo ue U11l projeto' de Consli
tuição, semelhante p01110 de vista não pode ser considerado..

Nas decisQes aludidas, além do argumenlo de ordem le
gal, tem sido invor.ado o de nalureza moral, pal'a o corrobo
rar, sustentando-se que a soluçiio contrária importaria fal
tar o Poder Público <i fé dos contratos, o que não lhe deve,
em caso algum, ser permitido. .

Atendendo a essa consideração é que apresentá a emen
da de que ora nle ocupo.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. - Costa Fer
nandes.

N. 101

Art. HO - Redi.ia-se da, seguinte maneira:
·'N. 1 - Impostos de consumo, de importação, global e

cedular sôbre a renda, cnt.radn, saÍõa e estadia de navios é
aeronaves, sendo livre a cil'~ulação, no país, de mcrcad0rias
nacionais ou de estrangeiras nacionalizadas".

Justificaçiio

Seria criar a balbúrdia dividir o imposto sôbre a renda.
dando uma parte ~ao Estado e outra parte c á União. .

A expressão "mercadorIas estrangeiras nacionalizadas"
signifíca a mesma coisa que "mercadorias estrangeiras qui-



tes com a Allandega", tendo sôbre esta última a Yàntagém
da concisão.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Luiz
Sllc7tpira.

N. 102

Art. 14 - Suprima-se a restrição contida no n. 2,
ficando o mesmo numero, assim redigido:

'·N. 2 - Taxas de telégrafo, correio e sêlo".

Justificaçeío

Os Estados não podem e não devem cobrar taxas de
selos mesmo em aLas emanados dos seus governos e negó
cios dn. sua economia. Além disso, redigido como está o in
ciso 110 antüprojeto, daria margem a que os Estados vies
sem t[l.mbém a exig'ir sêlo para a cOl'respol1dencia que rir
cuIasse rias respectivas circunscrições.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Ln-iz
Suc7tpira.

N. 103

.:\1'1,. 1':'0 - Redija-se da seguinte forma o seu pa!'úg-ru
1'0 pl'imciro:

"Os impost.os de importação apenas incidem subre mer
cadorias vindas de pa.íses estrangeiros e os de eXDtwl.:H;;W
sObre aquelas para os mesmos destinadas. nua podendo) I)

imposlo de exporLa<.:,üo exceder 5 % ad-'1.1Illol'e In.

Jus l.ificaçiJo

Parece que assim fica o dispositivo com melhor redação.
embora não se possa dizer que seja a mais perfl.dt.u. Corno
está 110 anLeprojeLo é que não pode ficar. Dizer-se. como ali
está, que "os impostos de importação e exporLu(;ão apenas
poderão incidir sübre mercadoria vinda do estrangeiro ou a
êle desLinada" compI'eende-H,\. mas não está lógico, pois dá
margem a que se analise da seguinte maneira: "05 impost.os
de imporLa\.~ão e de exportação poderiío incidir sôbre merca
doria vinda do estrangcieo" e "os impost.os de importação e
export.acão ]loderão incidir sôbre mercadorias destinadas ao
estrangeiro", o que, por sem dúvida, é um absurdo.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Luiz
Sucupira.

N. 104

Arl. 11.0 - Suprima-se a parte final do purágrafo
segundo.

Jus t7"{ícação

A uniformida(le dos impostos federais não deve, ser al
terada de forma algumu c em nenhuma ocasião. Isso darh
margem a abusos ou a privilégios incompatíveis com o sis
tema de igualdade imposto na Constituição.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Luiz
Sucupira.



N. 105

Art. 15° - Suprima-se o n. 2.

Jusli{icaçao

Os Estados nüo devem cobrar selo de documentos, alas
ou negócios da sua economia. ScJmenle á União deverá ler
eS§!h=lJl'ivilég;io. Seria, a accilar procedimento contrário,
criar a dualidade de impostos para um só ato. E isso, hoje,
ij o que se verifica nos Estados, onde reina a concomitancia
da incidência do imposlo. do selo em quasi todo::; os pavei::;
de atos públicos e privados. -

Sala das Sessões, 12 cIe Dezemhro de JO:33. - Lui:.
SucupÍ1'a.

N. '1-12

Suprima-se o § 2° cIo art. 18 .

.Tu8 l i{'icaçao

Segundo a jurisprudência do Supremo 'fri!.JllnaL CX[Jl'es
Sft em din'J'sos a(~\'H'dãos. as apólices fcderais, emi Lidas antes
da lei que cl'iou ó imposto sôbre a renda, nüo estão stJjeita~
á ll'ibu lac.:ão. E nem podcria ser de outra forma, uma vcz
qlH~. ,:pgundo o compromi"so i'ol'lnal do" g'ovcrnos que as
emitiram, isso ficou expliciLamenle c:::t;Jbelccido, importando,
portanlo.• numa clara Yiola(:.ão de eontruto legal o que se
contelll no pal'úg'l'al'o que esla emenda manda suprimir.
Acrcsce: ainda que, em vitof.ude do l'I~cente dccl'clo de l'Üujus
I.amenlo econômico. as apólices alualmente em cit'CLlI~lI~iio

1endem ncce;;::::tl'iumcnte a de::;yalm·izal·-se· (o j(t dilllinuÍl:arn
de colac.:iio), não s6 porque os Ululos a serem emitidos, r;:r:-?)'i
do aludido decreto, vencem juros maiot'Cs; e são bentos de
impostos, como por lhes ser g'arantido um curso forc.:ado que
os iguala ao nosso papel fiduciário.

Por lodos esses motivos, é absolntamente indispensável
isentar de qualquet' 01/118 as apólices da c1í"ida púl.Jlica. a
não ser que o poder público queira, deI iberadamente, prcju
dicur aos que, de boa fé, confiaram na irretroatividade da lei
e na lealdade dos governos •

.sala das Sessões, em 9 de Dezembro de 1933. - Fernan
des Tavora.

N. 120

Art. 73, § 3° - Acrescente-se, no final:

", fi respeito de cuja respons:lbilidade tem jurisdição
própria e privativa.". '

Justificação

A melhor :justificativa para o acréscimo acima pro
posto se· encontra fio-magnífico trabalho que sôbre o :lS
sunto acaba de publrcar o briihallte e dos mais dignos fun
cionários do Tribunal de Contas, Dl'. José 'de Matos Vas
concelos. Como uma homenagem, portanto, ao autor do
"O Tribunal de Contas na Constituinte", limito-me a jus-
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tifjcar a redação proposta transcrevendo o que sobr'e ~ mes
ma escreveu o Dl'. Josó de l\1ntos Va~conce!os:

"Os que negam a jurisllir;ão do Tribunal de Contas
SCI"vem-sc do argumento ue que o judiciarislIw da carta de
21 de fevereiro, isLo é, a ljrepodcrancia lJolitica do Poder Ju
diciário nu organização estrutural do regIme só conhece
uma jurisdição. EsLa permanesse - acresceirtam -nas
miIos do poder a quem a Constituiçã.o cometeu a f{mção dl:
interpretar a lei, nos cusos concretos em lide: - una lex
wia jw·isdictw.

Tal assertiva não passou unanimemente em julgado.
Vilaboim, professor catedrático da Faculdade de Direito de
São Puulo, não vé IlleompaliJjilIclade entre o TrilJunal de
Contas e u unidade de jurisdição.

!\,'üo é imvcl'lincntc,píJ1:;, a existência do Tribunal de
Contas dentro do quadro da unidade jurisdicional. O Tri
}.unal de ConLas, diz êle: "conquanto de natureza adminis
trativa, Merece peias garanLias de independencia, que se
lhe asseguraram e pelos agentes que devem presidir sua
composição todas as garantias dos tribunais do poder ju
diciul'lo . .J:: um Vel'liaclCll'O Lrllmnui j UUlVlánú". (ltev.itiLa da
Aeaúcmia de S. Paulo, 1893, pg. 84j. Ao lado de Vilaboim
está o saudoso Nuno Pinheiro.

"O Tribunal de Contas j ulg-ando as nanç:.as e as toma
das de contas dos responsáveis' age como verdadeiro Tribu
nal de JusLiç:a e não constiLúe c:xcepção á unidade de ju
risdição. Obscrvuçãi _curiosa: sôbre o principio-da sepa
ração de poderes construiu a Républica o seu reg-ime dê
justiça, assim como o Impürio o seu conLencioso adminis
trativo CRúv. do InstiLul.o J:iistórico - 1916 pag·. 671).

l)assaremos a estudar o assunto, á luz do di1'eito cuns
lu,.i.do, para, em segUIda, dizer o que se nos oferece sôbre o
dü'eito conslíl'uendo."' Esforça-nas-emas por demonsti'al'
que sem prejuizo elas prerrogativas do Poder Judiciário,
deve ser consagrada, uma vez por todas, a -jurisdição própria
e privatIva do 'l'ribunal de Contas, adstrita aos exatores da
Fazenda Nacional.

Assinalemos, de passagem, a tendência moderna da
criação de tribunais adminisLrativos, com um corpo de ju
dicatura, independente da administração, para corrigir os
erros, abusos e omissões dos órgãos administrativos.

O Tribunal de Contas tem investidura especial, dentro
da Constituição. Assim formados os referidos' tribunais ou
cõrtes, obviam o grave incovenienfe ânotado no conten
cioso administrativtl da França, de ser a administração juiz -
em causa própria. . ,

Aos albores da República, o Decreto n. 966~.A., de 1890
da autoria do grande l:tui,' dava ao Tribunal de Contas, além
de medidas de fiscalização orçamentária, a função juris
dicional.

O dee·reto não chegou a ser regulamentado, tais as di
vergênc~as no seio da comissão, presidida pelo Barão de
Paranapiacaba. .

R.ui saiu do Ministério da Fazend.Q, a 22 de""'Janeiro de
1891, sem ver últimada a obra que havia encomendado.

Apesar disso, no ano, seguinte, .0 Decreto -n. 1.~6G, .de
1892. consagrou a jurisdil;ão do TrJb~nal, prerrogatIva 1ll-



tegralment~ manLid?- em todos os regulamentos posterio
res, sem dlscrepanclU de um só, até os nossos dias,
. Cur:ios? é,. e~Cretanto, a falta de uniformidade na ju

rlsprudencIa patnu. Anotaremos as eontradkües chocantes
em tal sentido. .,

O Supremo Tribunal Federal, na :1})elação criminal
n, GO, de 25 de agôsto de 1900, interposta por um tesou
re,ir~ da Estrad.a. de ~elTo Central de Brasil, ?3. sentenC<1
prolcrlda pelo JUIZ feueJ:al que a condenou a tres anos um
mes e 15 dias de prisão celular, depois de i'rizar' em' um
dos considerullda do acórdão que o juiz a quo abstivera-se
de aprcciar o falo 'lJwlerial rio alcance atribuido ao apelan
te pelo Tribunal de Contas, observa qne êste, ;i vista de lU
cidentes pl'oGes.~uais que tornaram i1íquida a situação do
responsável com a Fazenda Pública, nüo podia fixar ter
minantemente a quantia do desfalque do apelante, (Cole
ção de S acórdãos do S. Tribunal de 1900 pags. 100 :"t 172,).

Posteriormente, a proposiLo da a])solvição r1p um ;,gen
te de compras do Arsenal de Guerra, na apelação n. 83; de
:31 de outubro de 1900, recüa o 'Tribunal, ::Supremo e dULL
tr-ina:

"Considerando que a Constituição do Brasil, no arL. 89,
instituiu um tribunal especial, a quem compete, entre ou
tras funções, toma!' e julgar definiLivamente as contas dos
responsáveis por valores pertencentes á Fazenda Nacional
(lei n. 392, de S de outubro de 1890, arLs. ::10 e 5°); cOllSi
dCL'::mdo que é só pela tomada de contas que se pode co
nhecer se há saldo a favol' do responsável ou da Fazenda e.
nos V:l'l110S do clecl'eto n. G57, de ;) cle dczembl'o de 1819, 1'0
devais de decorrido inutilmente o prazo assinado ao res
ponsável alcançado e preso ou não aclministrativ:lmente
para denLro dêle. fazer a entI'afla no seu deficit ó que SP.

lhe instaura o respectivo proce5:'0 crime; considerando que
a procedência necessária (lo processo sumário de pre:;ta0ão
de contas, cuja obl'igação nasce da guarda ou da adminisl.ra
~ã.o de bens alheios, n{\o contraria a divisão pCl'scrita pela
lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841, art. 68, entre a a,cão
Í)êual e a civil (Jl'•.iiual'ia lJam a iudellizaçúo do mal cau
sado pelo delito· comum; isto posto, considerando que a
contadoria da Guerra ainda não iniciou o processo das con
tas d() apelado, conforme pronunciou no caso o tribunal
criado polo Constituição. ele.; considerando em suma, que
apelado, assim, como não pode ser condenado, menos deve
ser desde já absolvido de um crime funcional, cuja. existên
cia ou inexistência depende de pl'évia averiguação feüa em
jttí;;o privativo, ave1·ig71açüo qtte é base direta do processo
e cuja lacuna não se pode suprir indiretamente pelo ,dito'
das testemunhas. (Coleçüo eit., págs., 179 e 180),

Escolhendo entre a doutrina dos dois acórdãos a que
foi esposada pelo Supremo, a 25 de agôsto de 1900, o juiz
de secção no Pará, por sentença de 25 de "'Ievereiro de 19Ü4,
no porcesso de um tesoureiro dá Delegacia Fiscal, arro
gou-se apI'eeiu!', ao mesmo tempo. o elemento 1n01"(1/, ou .~?1.1I

jetivo do crime de peculato e o elemento rrtaterial ou obje
tivo.

Criticando a sent~nca, Didimo da Veiga, presidente por
muitos anos do Tribunal de._Contas e"abalizado jurisconsul
to, assim se exprime: "desde que no julgado do Tribunal de_
Contas ficar estab~lecida, a r.esponsabilidade do referido te--



SOUreiro e fix<.tr'-se o alcance verificado, arredado o fator
dirimente da fôrca maior, a não a-propriacão do dinheiro
deve l:llllstur do IH'oee::;su pai'a funclamental' a absolvição do
tesoureiro, do crime de peculato.

Apurada, porém, a existenein do alcance, nenhum jul
gado do .íuizo criminal tem fOrça para desobrigar o exator
ou pag'ador da prestação da quantia e os. valores indevida
mente retidos em seu podei'; a razão capital está em que o
juízo criminal não se jnstituc como o administrativo (ci
vil) sü])re pr,was documentais da gestão do agente fiscal.
únicos instituidores da rcsponsabilidade do mesmo. Desde
que só há alcance por fOrça de sentença elo Tribunal de
Contas e que tal ülcanco é elemento material do crime de
peculato, o julgado penal que absolve por fundamento de
falta de elem.ento moral não afeta o julgado do processo
das contas; a sentença penal carecendo, por outro lado, de
uutoridade para estahelecer a não existência de alcance não
pode dispcll5ur a vel'ifica<,:,üo prévia deste pela autoridade
competente como elemento cio .iulgado criminal" (Relató
rio do Tribunal de Contas de 1900, pub. em 1901).

No relatório ele 1905 (1'15. 97) declara. o Jeminente
mestre:

"qLlC a jurisdi<;:,ü.o privativa do Tribunal de Contas sO
bre todos os responsáveis pelaguarela de dinheiros públi
cos exclúc a intromissão de qualquer tribunal na aprccia
çüo da situação ele La.is re5ponsaveis para com a Fazenda
Pública, e, no rcldório de 1907 (fls. 19) bate na mesma
tecla, com asseverar "que os seus julgados não podem ser
revi::;Los lJor llu<tiquer uuLrú in::;LituLo de ordem judwlária".

Pedro Lcssa, na sua o1.no a "Do Poder .Juclicial'io" con
traria a opinião l:ilada c o faz de Jorma terminante (Do
Poder Judiciário, pg. H9).

Nem só, RUI quo, no decreto n. 9úú ,A, de 1890, havia
dado jurisdição ao Tl'ibunar, no rccurso extraordinário nú
mero 1.04'1, recorrente l\larLínho Garccs, recorrida a .Fa
zenda Municipal,' reforça a opiniüo de Lessa.

Na coleção elos julgados dos tribunais, inúml:l'os são
os acórdãos, por veze" discrepanLes, ora negando (a maio
ria), ora aceitando a jurisdicão contenciosa do Tribunal de
Contas. .

Onde, pois, encontrar-se a razão? Do lado dos que
afirmam ou dos que negam a di!:.... jurisdiçüo?

. Se o p1'ocesso gramatical constituisse elemento decisivo
de interpretação, razão teriam os que á luz do artigo 89,
maximé tendo em vista o artigo 60, da Constituição de
1891, viessem recusar jurisdição ao Tribunal de Contas,
visto que no artigo 89 nada existe a respeito.

Tal processo, falho e defeituoso, é abandonado pela sã
hermenêutica, para dar lugar ao processo lógico, este do
valor inestimável para explicacão. do sentido do texto, con
forme aforismo de Celso - scire leges non est verba earum
tenere sed vim ac potestatern.

Na liquidacão das cQntas da receita e despesa, antes de
serem ,prestadas ao Congresso, o que faz o Tribunal do
Contas'! . - t - t

Realiza entre outros mistéres, a contras eaçao en re o~

balancos d~finitivos dos exercjéios da:". contas ministeriais e
as c.antas individuais dos responsáveIs '(Reg. 1.166. de.
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1892, artigo 69 1°, Decreto n. 392. de 189B. artigo 2°. 2 e.
Decreto n. 2.'109. de 1890. artigo 944 Decret.o n 15 770 d~
1922. artigo 191)'. . -, ", I;

. Na liquidaç;'io da contn dn gestão 'financeira do Prc-
;;Jr1en!e da República. r>n1.ru,n. pois, elemcnlos que estão em
1'ola('.ao de can:::;a e efeito.

Destruido um rlmes. estará dest.ruido o·outro.
Ora. em hoa· 16gicn. anulada a jurisdicão do Tribunal

(le C~ntas ~ôJJ!e os l'emonsáv0is com a Fazenda Pública,
]101:1 mft'omJs:::;ao ele por]e1' exf:rnnho. não há como liquidar
as contn:::; ria receit.a e d0.spes:1. da gestão financeira. inequí
voc!1 e sobel'anam~nt~ ,..:'1trihuida ao Tribunal, por fôrç~ do
art.!~o 89 da ConstJtl1lcao.-

Em apoio r'le nossa argnmentacão. invocaremos Cooley,
atr:lvez a cit.ação de Carlos Maximiliano "Quando a Constí
tlliçrío confere poder geral ou pl'escreve deve1', franqueia
tamJ)(hn. implicitamente todos O.ç porle1'es part:icnlares, ne
cessârio.ç para o e:r:e1'cício de um., ou cumprimento do outro.

É fô1'ça. não se.ia. a lei. fundamental casuística, não rles
ca. - 11. m.in'IÍ.r:ia.s. crrJolo[Imul0 7wde1't>s eS1Jechr.is. úme1'ilhan
do prrmidêncios. Seirt ent.enclirla c inteliaentem.ente: se teve
em mira. os fins fornece?!. meios pnra os aNn(fir. Variam
estes com o tem.'f)o e as circnnstancins; desco7Jrí-los e apli
crí.-los P. n. tnrl?fa corn.1)le,7:a dO,ç q!te admini,~tram (Carlos'
Maximiliano. Hermenêutica e Aplicação do Direito. pago 318).

Forçoso conclnil' que a jnrisrli('.ão nl'ivativa Sflbl'e os qne
al'rer-ndam r. despenclem rlinhciros púhlicos. est.á implicita
mentI' contina no artigo 80, pr0.C0ito explícito na lei ordiná-
l'ia, ('m Jlarmonia com a Constitui0ão. .

Passemos. agora. ao direito constUnendo.
De início. não aceitariam os o fundamento dos que vies

sem a enxergar nessa jurisdicão o perigo de ressuscitar-se o
contcnciriso administrativo. indubitavelmente sepultado em
·11'89. pelo f,rovôrno l'epllblic:mo. (l (Inal outorgou mais am
pias garantias ao;:; r1ireiios individnais. conforme se vô no
decreto mímel'o ft.íR de 11 de ontuhro de '1890. artig'o (iO da
(;onstif.nir:.ão de :>r. rIe Fevcrei,'o rle 189[, artigo 13, da lei nú-
mero 221. de 180 ft f' ai o;:; posl cl'iores. .

O Trihunal rl e Con fas. criado 110 artip:o SD. nada !em de
eomum com o exfinlo TI'ihlln~l do T,~;:;olil'o NU"jonaL 11Inn.
das peeas do desengOllt'ado con!enciôso adminisl.rativo im
perütl.

Não se al0.g'lle (Ine a f.nll1splanl.açfio da fU1H:.ão eonten
ciosa da 0xf.inla ol'g'anizaeflo monarl1nica. vasada no decreto
número 392, de '1S!1G. (Iu:1"i com as mesmas palavras, mal
disfarr;.on o ])ensaml~1l10 do leg'islador ordinário em dar ao
Tribunal de Contas fun(:ões do conlenciôso administrativo que
o gov(~rno republicano del"l'uíu.

Para que- ao Tribunal de Contas rcptiblicano, com jUl'is
(lir:ão contenciosa. se iJ'l'ogas"e a civa de tribnl1al conten
r'i:)so administratiYo. rlW;l mish~r, além de mnitos motiyos.
Qne constii.liisse um' corpo dependente ela administração e a
'est.a vinculado. .

O Tl'ibnnal de Conta::: n:ío (~ apéndico da administra(:ão
ativa: não é eOl'po colegia.ão dependente da administraeão;
não é, também, tribunal de justiça comum. É Tribunal, mas
Tribnnal sni-(Jeneris.

Niío pode fazer parte da administIação quem julga os
atos, desta.
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A operaç,ão cirúrgica; realizada habilmente pelo legisla

dor republicano, secionando o apéndice, que era o Tribunàl
do Tesouro Nacional, e criando o aparelho constitucional, é
de molde a não deixar a menor dúvida, a começar pelo pro
cesso de investidura dos seus Ministros, idêntico aos dos Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal.

Os tratadistas de direito administrativo quando fazem
referência ao contenciôso administrativo - justiça excepcio
nal e ante-científica que consiste em fazer da admnistracão,
julgadora dos seus pr6prios atos. anotam a existência de três
entidades encarregadas dêsse mistér: a) a própria adminis
tração ativa; b) os tribunais administrativos, separados do
corpo da administração mas dela dependentes; c) os tribu
nais da ,justiça comum, especificamente criados para ,julgar
e sentenciar. É o que se lf~ em Renê Jacquelin (Les Princi
pes dominants du Contentieux AdminisLraLif, pag. 2) e no
velho Ribas D. Administrativo Brasileiro, vaI. I, pago 1(5).

Ora, o Tribunal de Contas não está catalogado nos três
casos acima e nem podia estal'o pelo que acabamos de dizer,
além de que o ambito da sua competência específica, em
matéria de jurj~dição contenciosa, está adstrito e:xclusiva
mente aos e:J:atm'es da fa-:,enda nacionaL (Doe. 392, de
1896).

Objetar-se-á, talvez, que dar ao Tribunal de Contas,
constitucionalmente (não em lei ordinária), jurisdicão pri
vativa, no julgamento da responsabilidade dos gestores por
bens públicos, seria violar o princípio do artigo 72, pará
grafo' 23, da Constitni(jão de '1891, reproduzido no antepro
jeto no seu artigo 102 parágrafo 22: "Salvo as cansas que,
por .nla nat1J,1'e::;a., pertençam, a .iuí;;os especiais não haverá
{ôro p1'i?)ile(Jiarlf), nem, tribunais de exceçlío.

Dentro do fio do nosso racio~íl1io, provado que o Tri
bunal de Contas núoconstitl1e .i1lstirja de e.rceçfÍo, de vez
que não é 0)'gão da administração nem de;:;ta prepôsto, e em
tais condições. não representa um [rlro privilegiado a criar
se contra o espírito do regiIilC em detrimento das prci'I'oga
tivas do poder .judiciál·io, a quoslüo estará solucionada.

Destarte, em J.lada ficará diminuído ° poder oracular
cujas altíssimas e pl'cponoerantes fUTH;:ões na estrutura do
regime, jámais de\'01'ão ::ol'1'eI' &, mais 10"0 amrn1ta\,ão, anLes
recomendúscl se IOl'na cCI'rá-lo do pl'esUg'io que dcvclllos
querer c cxigi/' cm bCrlf'fkio !las liberdades públicas. '

Não nos 11<lJ'eee, pOl:l\rn. dcsavisado. inl.r;;'l·[\l· na consti
tuição, pl'Cl'l'Ogn. (iva a que roi Jwg:tda ffJros de cidade dentro
da lei ordin;í.1'in.

A Coni'oUtui<:::ío r]e, '1891 no artigo 77. não dou aos mili
tares um {/'oro c,';pccial, nos delilos militarcs, o Supl'emo Tri
bunal :Militar? J::ste fôl'o não continuará a existir? Onde 10
})l'igar contradicão entre o artigo 72, parágrafo 23 e o artigo
77 da carta de 24 de Fevereiro?

Ficou o princípio da unidade de jurisdição abalado nos
seus fundamentos básicos c:om essa indicatura específica?

Sofreu o regime algum ataque na sua pureza?
Como, pois, não conceder também jurisdição especial

ao Tribunal de Contas, no julgamento da responsahilidade
de todos quantos hajam arrecadado e dcspendido bens e v3,
lôrcs da União, obrigando-lhes á reparação do dano causado
aO Erário?
~ A nosso vêr. tudo recomenda tomarmos vereda clara e
segllr:l" em benefício da ordem jurídica, quebrada constan-
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temente, conforme mostraremos, passando em revista essas
"três questões:

a) cobrança executiva dos alcances fixados pelo Tri-
bunal de Conias;

1)) embargos infringentes do julgado;
c) prisão administrativa;
d) qlwstão p1'ej1Ldicia~ e o crime de peculato.

Cob'rf1.nça Executiva - No que concerne a êste caso. não
é (] e l~().ie que a ,justiça federal tem posto entraves á' exe
c11l::ão das sentenças do Tribunal de Contas proferidas em
acórdãos, em que fica perfeitamente definida a situaç:.ão dos
respon ",Cweis alcanead os.

Por ocasião do Congresso .Jurídico. realizado em 1905,
o Dl'. Tomás Coei,rane, a propósi t.o das díyidas pro"enien
tes de alcance, sufragou uma emenda, que se tornou vito
riosa, usando dos seguintes têrmos:

"A. sentenca do Tribunal de Contas, condenando o res
ponsável ao pagamento do alcance, tem um processo com
execueão própria perante a justiea federal e longe de ser
simples cobrança de dívida é a execução de sentença judi
cial proferida por um Tribunal Federal, que, na espécie,
procede como órgão do Poder Judiciário independente e au
tônomo. "

Parecia esclarecido o assunto, senão quando o Segundo
Procurador da República, em 1928, recebendo um acórdão
condenat6rio, representou ao presidente do Tribunal de
Contas para que se fizesse inscrição da dívida fiscal e a
remessa do titulo da dívida inscrita ou da certidão autên
tica "xtraír.la do livro respedivo. quI" provasse a certeza e a
liqninez na dívida p::.ra o efeito da Fazenda entrar em juízo
com Sll:l inten:::ão fundada de fato e de direito e assim rea
liz31'-se a cobrança j1.ldicial do alcance, nos tôrmos dos ar
tigos 77 e 7~, do decreto n. 10,!:l02, de 20 de maio de 1914.

Relatou o feit.o o l\1inistro .Jesuíno Cardoso, que de
forma brilhante moshou a inaplicabilidade do processo su
gerido pelo Segllndo Pr'ocurador. cabível no Império em que
a cert.idão nassarla pelo Contenciôso era o assento da açfio
~xccnfiva acrescentando qlle o Tr'ibunnl de Cont.as, inst.ituf
(~0 ~)('lo GOVI~l'n() Pr'ovisrírio ria República e j.:ol1sag-rado no
f'stall1!o constitucional de 1R9L não é um sucedaneo -ou
tl'ansfor-n~a"fío do extinto "Tribunal do Tesouro" (Diário
O[idal de 13 dI} ,ja:lcil'o de 1fl2S) .

Nem s6. Remetida a cópia do ac6rdão condenat6rio aos.
Procuradores Secionais. !lar'a cobranç:.a executiva, nessc ato
extingue-se a ação do Trihunal. A propósito Dídimo da
Veig-a, observava que "no quadro das faculdades funcionais r

do Tribunal de Contas é essa faHa de competência para cxc
cuç:iIo de suas senteriças a (lue m:lis sensivel se vai tornando
(Relatório de H10S), e, ainda. uC~'cscenLava, que "os alcances
fixados pelo Tribunal em jnlgamentos, finais é il'l'ecorrí';eis
não são cobrndos por depender dos juízes e Tribunais Judi
ciários a execução das condenações" (Relatório de :1911).

O !lminenle jurista nfiú a\'ançav~a uma inverdade.
Em setembro de 1928. l\I::í.l·io l\ewton, esforçado e ope

rôso diretor da Tere·eira Diretoria, representava ao Tribu
nal, propondo, em tal sentido. medidas assecuratórias dos
interesses da Fazenda. Para isso, levantou um demonstra-
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tivo complelo por onde se vê que o "total dos alcances não
cobrados até aquele momento se elevava á ímportante cifra
de 20.082 :015$012, 'sendo 13.893 :5.878574 não prescritos,
emb01'a a qllasí totalidade dêsses alcances tenha sido reme
tida aos procuradores dfT. ReplÍ.blir:a, para a cobrança judi
cial desde 1900 e 6.188: 274$.í38, de sentenças prescritas por
serem anteriores a 1897, proferidos há mais de 30 anos
(Diário Oficial de 2 de dezembro de 1930, pagos. 21.622 a
21.644).

Como corrigir o desacerto? Simplesmente dando ao
Tribunal a prerrogativa' de executar as suas próprias sen
tenças, medida tanto mais aconselhável quanto o Tribunal
de Contas passará a ser Tribunal de Justiça especifica dentro
da Constituição.

É de :boa ética que o poder que profere a sentença te
nha, por si só,' competência para executá-la.

Não disputaremos a paternidade do alvitre. Dfdimo da
Veiga, em sen projeto sôlwe o Código de Contabilidade já
preconizava a medida. nos artigos 781 a 784 (Biolchini.
Codificaç1.io da Contabilidade Pública Brasil;;ma. pago 3(6).
Tudo se resume em apaJ'clbar o Tribunal com, elementos
para isso fazer. Estamos em época de renovação.

Aproveitamo-la, dissipando nuvens, clareando hori
zontes,

Se assim não fôr entendido, definámos responsabilida
des, pelo inadimplemento da' cobrança executiva do alcance,
em mão da Just.iça Federal. A sanção está claramente tra
çada no art.. 900 do R.: Geral de Contabilidade Pública e ar
tig-o 185, do decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922.

Embar{jos 'infringentes do ,jul(Jado - O artigo 187 do
decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, prescreve
que os embargos opostos na execução, quando infringentes
ou modificativos do acórdão. serão julgados pelo Tribunal
de Contas '(extinta Segunda Camara) ao qual será devolvido
o processo. Quando referentes ao processo de execucão,
julgá-Ios-á o juiz federal de secção.;

Importa dizer que duas alternativas se passam, quando
em mãos da ,iustiça fed~ral a senten(:,a do Trihnnal de Con
tas, para cohrança cxeCll Uva: - ou. a pal'le eonrlenada ern
harga quanlo .lO 7np.ri/o da scntenoa: invocando iliqllid,~: do
alcance fixado pelo Trihumtl, ou embarga com 1\indamenlo rle
terem sido ])l'p.lcl'irJ:)s formalidades no p)'or:csso (le execução,
fase esta da cO!Ylpel<~neia da justiça' federal.

No primeiro ea--o. o juiz rJeve sobrcst:m' no feito, á es
pera 'do pronun!:iall1cnto elo Tribunal de Conlas. a quem deve
ser devolvido o proeesso, findo o que, o juiz julgará na parte
que lhe diz respeito, ,isto é, a referente ao processo exe-
cutivo.' '

Novas discussões surgem em torno dessa qnestão prévia
'administrativa. Alguns juizes aceitam-na, outros têm se ar

rogado a competência de decidir em qualquer das duas hi
póteses figuradas. Entretanto. não vejo como poder a auto
ridade judiciária julgar da matéria pertinente ao .Tribunal de
Contas.

Em primeiro lugar, faltam ao juiz da execução, dados
e pecas info1'l11utíY:lS, ás vezes, aos milhares, que permane~
cem nas rcparticões organizadoras dos processos das contas,
únicos eapazes de esclarecerem a situa<;:,ão do responsável:
em segundo lugar, á carência de conhecimentos especializados
de técnica contável e, prinCÍpa!mente de tornada de contas,

., -
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a autoridade judiciária lutará com dificuldades insuperáveis
para exercer sua nobre missão.

Foi certamente êste o motivo, a despeito da opinião de
Pedro Lessa (Do Poder Judiciário, pag. 150), que levou re
centemente, o juiz federal na secção de 'S. Paulo Desembar
g'ador Vfeira Ferreira, nome conhecido nas !etr<1.s jurídicas,
a sobrestar em um processo executivo para ouvir a opinião
do Tribunal de Contas, sôbre embargos modificativos do
acórdão que lhe fôra remetido. Ao juiz careciam elementos
de prova para decidir e sentenciar, afinal. (Muito bem.)

Prisão admin'ist7·a.tiva - Dois casos imi)Ortantes '1P!'C-
sentam-se no exame àa questão:

a) alcance encontr:l.do pela autoridade administrativa;
b) alcance fixado por sentença do Tribunal de Contas.
Em relação ao primeiro, e por for<;a do dispositivo do

al'tigo 14, da lei n. 221, de 20 de novembro de 18911 (segunda
parte) a au~oridad,e administrativa tem competência para
ordenar imediatamente a detenção provisória do responsá
vel, alcançado até que o Tribunal de Contas delibere sôbre a
dita prisão. sempre que assi.m o exigir a segurança da Fa
zenda Nacional (Dec. 392, de 8 de outubro de 1896, artigo 3°.
n. 3; Dec. 15.770, de 1 de novembro de 1922, art. 31, n. III
segunda parte) .

No que concerne ao segundo caso, cabe ao Tribunal de
Contas ordenar a prisão dos responsáveis com alcance jul
gado em sentença definitiva ou daqueles que procuram au
sentar-se furtivamente ou abandonam o emprêgo, a comis
são ou o serviço de que se acham encarregados ou hajarrl ,to
mado por empreitada.

O tempo de duração da prisão· administrativa não poderá
exceder de três meses, findo o qual serão os::;documento:5 que
houverem servido de base á decretação da medida coercitiva
remetidos ao Procurador Geral da República para instaurar
o processo por crime de peculato, nos termos do art. 14. da
<lei n. 221, de 1894 (Decs. 392 e 15.770 citados) .

Ocorre ,indagar se, excedida a medida coercitiva (tres
meses) tem a justiça federal competência para. por meio de
ltabeas-corpus, conhecer da legalidade da prisão dos respon
sáveis, quando ordenada pela autoridade administrativa ou
pelo Tribunal de Contas. =

A Justiça Federal tem, sem restrições, concedido o re
médio, sem fazer a mínima distinção entre o primeiro caso
(prisão provisória da autoridade administrativa sujeita á.d~
jiberação do Tribunal de Contas) e o segundo caso (pl'lSaO
administrativa ordenada pelo Tribunal de Contas).

Para isso, basta, que o impetrante do recurso instrua o
pedido com documento de quitacão (?!) ou depósito do al
cance-verificado (Lei 221, art. 14; Dec. 3.084, de 1898. ar-
tigos 354 e 355). . , .

A jurisprudência é copi6sa, em tal· sentido (Acórdãos de
24 de maio e 24 de julho de 1899,2.847, de 6 de abril de 1910,
3.346, de 5 de abril de 1913, 3.700, de 27 de dezembr.o de
1914., 4.292, de 13 de junho de 1917, 4.330, de 28 de .lulho
de 1917. 4.535, de 22 de maio de 1918, Malaquias Santos,.
Prisão Administrativa, pag. 63). .

Diverge Viveiros de Castro, extinto Ministro do Su
premo Tribunal, repudiando a jurisprudência citada: "O Su
premo Tribunal Federal firmou a jurisprudência no sentido·
de não poder a aludida .prisão administrativa exceder de,
três meses, ma--nmo estabelecido peloàrt. 3°, n. 3, do De-
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.-34 -

ereto Legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896 para a
prisão ordenada pelo Tribunal e, por paridade de ràzão, ex- .
tensiva a qualquer outra da mesma natureza (Acórdãos de
24 de maio e 24 de julho de 1899) .

E, portanto, a Justica Federal tem concedido habeas
corpus, uma vez excedido o referido praso.

T~enho, porém, sérias dúvidas sôbre a legalidade dêsse
procedimento, pro:posição que avanço., amparado em ex
pressas disposições legais e na autoridade de dois dos mais
respeitados Ministros do Supremo Tribunal os Srs. Macedo
Soares e Pereira Franco, ambos de saudosa memória.

O referido artigo 14 ela lein. 221, mantendo a compe
tência da autoridade administrativa para ordenar a prisão de
todo e qualquer resposnsavel pelos dinheiros e valores per
tencentes á Fazenda Federal ou que, por qualquer título. se
acharem sob a guarda da mesma, nos casos de alcance, re
missão ou omissão em fazer as entradas nos devidos prazos,
declara expressamente que nílo é admissivel a concessão de
"habIJas-cm'ptLS" por autoridade judiciária, salvo se a ~)eti
fÜú do impetrante vier instruido. com documento de quitação

. Ol~ ct'?l'ósito do alcance verificado, ou em têrmos claros se o
impetrante puder provar a inexistência ou desaparecimento
do desfalque.

Conseguintemente, a referida jurisprudência seria le
gal sómente na hipótese de ter sido o artigo 14, da lei n. 221.
derrogado pelo Decreto Leg. n. 392, de 8 de outubro de
189tl mas nem expressamente nem tacitamente, se den tal
derrogação. Como confessa o citado acórdão de 24 de ,iulho
de 189B. a Justiça Federal resolveu estender, P01' paridade de
)'a:;ão. uma disposição peculiar ás prisões ordenadas pelo
Trihunal de Contas; tal extensão, porém, é absolutamentú
inadmi,,:,:ível em matéria penal, como reconheceram os 81'S.
Macedo Soares e Pereira Franco, justificando os seus votos
vencidos.

E tanto o Decreto Legislativo n .. 392, não cogitou derro
gar a disposição do artigo 14, da lei de número 221 que, na
2~ alínea do n. 3, do artigo 3°, declarou expressamente que
seria ordenada a detenção provisória do responsável :"l.lcan-

. t.:ado até que o Tribunal delibere sôb1'e a dita prisão.
Duas são as conclusões a tirar -de uma. disi>osição tão

clara e terminante: .. .
1~ - E' de exclusiva competência do Tribunal de Contas

deliberar sõbre a legalidade das decisões ordenadas, pelo Go
verno e seus agentes responsáveis;

:;= - Antes do Tribunal deliberar, as mesmas prisões
devem sei' mantidas, não tendo aplicação á espécie a =dispo
siç.ão relativa ao prazo de três meses, que se refere ás pri
sões ordenadas pelo Tribunal, quando o alcance for julgado
POi' sentença, ou pelo menos, está devidamente verificado,
não havendo, portanto, receios de ser demorado o início"do
pro~es5ó criminal. Seria absurdo e altamente prejudicial aos
interesses da Fazenda Naeional a disposição do citado n. 3
do art. gO,do Dec. Leg. n. 392, se ela tivesse realmente li
mitado a tres meses a duração da prisão administrativa, por
que sómente quem não tenha noção de um "processo de to
mada de contas poderá admitir a possibildade de, em tão
curto' prazo, serem efetuadas as diligências e pesguizas
administrativas necessárias ao descobr.imento da fratid-e, or
ganizar-se no Tribunal o respectivo processo, ser o<responsá
vel.intimado do alcance verificado e .apresentar as suas ale
gações, (para o que poderá ter um prazO' de ~O dias) npre-
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ci::tr o Tribunal as mesmas alegações e proferir o julgarrlento
definitivo, passar êste em julgado, podendo então ter lugar
a remessa de uma cópia autêntica do acórdão proferido ao
respectivo Procurador da República (Decreto Leg. n. :192.
art. 4, parágrafo 1°) .

O artigo 14, da Lei de número 221 proibiu a concessão
de habeas-corpus aos responsáveis em alcance, levado por
considerações de ordem pública tão valiosas como a'5 que
inspiraram a restrição contida na última parte do al't. n do
decreto de n. 848, de 11 de outubro de 1890, relalivamente
ás prisões ordenadas pelas autoridades militares; em ambos
05 casos seria inconveniente e intempestiva a intervenção do
Poder Judiciário antes de terminado o processo administra
tivo ou militar. E se os Tribunais militares não retêm inde
finidamente em prisão os indivíduos dessa classe, protelando
caprichosamente a organização dos respectivos processos, pa
rece-me lógico admitir também que as autoridades adm inis
tr:ltivas e principalmente o Tribunal de Contas não :prolonga
rão a prisão dos responsáveis além do tempo necessário para
garantir Os interess'~s da Fazenda Nacional (Viveiros de Ca5
tro. Direito Adrnini.~t1'ativo,2~ ed. pag. 644 e 646, not"a) .

Na me5ma ordem de considerações, Didimo- da Veiga.
impugna a jurisprudência citada: "Se aos trjJ)-' ais judiciá
rios não é lícito contrapor julgado ás decisões do Tribunal de
Cont:::.s, as deliberações das autoridades administrativas em
matéria de prisão de exatores e pagadores, tomadas de acôrdo
com o decreto de número 657, de 5 de dezembro de 1849, de
"em ser sujeitas á aprovação do Tribunal de Contas, para a
confirmação das prisões coercivas ordenadas como, de
modo preciso, estabelece a segunda alínea do n. 3, do Dec.
Leg. 392, de 189G e tem resolvido o Tribunal em mais de um
(::1:;:0. (RelatóriO do 'Eribunal de Contas de 1900, pago 8).

Antes, porém, do pronunciamento do Tribunal de Con
ta:::, !lão é de se conceder o habeas-corpus, (1 0 caso) segundó
opinião dos citados mestres. _

Aos' individuos da classe militar não tem cabimento a
concessão do habeas-cm·pus. pelo Supremo Tribunal Federal.
quando a coação ou ameaça. emanar de autoridadc militar
administrativa ou judiciária (Dec. 17.231-A. de 26 ~e fe
vcr'eiro de 192G). O furo é o Supremo Tribunal MIlitar.
Porque, em se tratando de jurisdicionados do Tribunal de Con
tn:" e antes que a responsabilidade tenha sido apreciada .de
finitivamente pelo mesmo Tribunal, a concessão da medIda,
no ea!'o tão brilhantemente comenlado por Vi\'ciros: de
C'1síro?

Questão pre.iudicial - O art. 1.525 do Código Civil de
~~ clara que a r~sponsabiIidade civil é inâependente da cri~

minaI.
O foro criminal e o foro civil são perfeitamente sepa-

rados. . .
" Na responsabilidade cÍ'iminal objetiva-se o restabelec!

menta da ordem social violada pelo delito; na responsabI
lidade civil. al'cparação do dano patrimonial causado. Agin
do em esferas. próprias, cada juízo gozac de inteira liherdade
de ação. Não há confundir coisa distinta. .

En1rctantr" a segunda rmrte do artigo 1.525. (';:tnbe:ec~
uma 1'es5ah-a: "não se poderáo quc.~lion01' .ÇCib1'e a e:rj.~iência
do ío:'o ou. qu.em. seja seu mr.tor, Qlwnr/o e.~:as questões se

-::cr:charem rlecilli.das no crime,"
:Mostraremos. <Í luz do artigo. R repercussão COll~,p-fT1lenl.e

ao e:-;:ame da responsabilidade dos exat.ores da Fazenda ~a-
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cional perantn o Tribunal de Contas.· Ainda, a contradição
que, em detrimento dos interesses do erário, vem se no
tando ~ntre o foro criminal e o foro Civil.

Desde 10,",0. convém indagar se. a. fixação do alcance pelo
referido Tribunal constitue uma questão prejudicial á re
pressão do crime de per.ulato pela justiça criminal. É sa
bido que. na espécie, o Tribunal funciona como foro civil ou
administrativo.

Xa opinião de Hoffmll.nn, o traço característico da
questão prejudicial consiste' em constituir o antecedente 16
gico-jurídico de um delito ou de uma circunstancia dêste;
<) seu objeto é sempre um fato anterior á infração e distinto
rJaql1('lc que o determina. Os fatos, ainda puramente civis,
que são elementos constitulivos da infração ou que se con
rondem com ela não podem mot.ivar questões prejudiciais;
núo necessilam processo separado nem devem ser submetidos
a outras jurisdições: ° próprio tribunal de repressão é com
petenLe pm'a examiná-los conjuntamente com o fundo da
(."ausa. (Tem'ia e Prática das Questões Prejudiciais, pági
rut 352.)

Exemplificando: - em uma acusação por crime de biga
7nifl fl quest.ão da existência. validade .e eficácia do primeiro
c-asamento. é uma p7'ciudic-ial, porque se êle não tiver valor
('m face da lei, o fato do segundo casamento não constitui
d delito. Se, porém, o delito imputado residir no contrato
que motivou a ação c.riminaL' como no caso de ser êste o
próprio objeto de uma falsidade punível ou de constituir o
"lemento primordial do estelionato, é evidente que a prova
do contrato se confunde com a do delito e não dá lugar a
I1ma questão pre,ludicial, cujo exame deya ser separado do
"xame dI' fundo".
, Af!uilera de paz estabelece diferen!:a entre a questão
p}'e]uflicia? e a questão prévia. As qneslõe.<; prévias como são
jn(':rlenV~;; de· um assunto principal, não têm valor pr6prio
nem existência independente, segundo doutrina geralmente
admitida, não podendo, portanto ser objeto, por si mesmas,
de um processo especial; as prejudiciais. pelo contr.lrio, par
ticipam dessa existêucia, dêsse valor que falta ás outras,
podendo por isso constituir objeto de um processo separado
e indp.pendente. (Tratado de las cllestioncs prejudicialcs, ceI.
de 1917, pago 29.)' .

No delito de malversação de fundos públicos, diz Muniz
Barreto, não há motivo legítimo para reconhecer a existên
da da questão prévia administrativa que ponha obstáculo
ao exercício da ação penal. Tanto na jurisprudência crimi
nal como na administrativa, tem-se sustentado numa multi
dão de casos, o princípio de que, no delito de malversação
dos dinheiros públicos, não-deve ficar suspensa a ação penal,
até a apuração administ.rativa das contas correspondentes aos
fundos malversados .

.:\ razão disto se estriba em que a aprovação das contas
não pode por si legitimar atos que, desde logo, revestem
o carácter de delito, nem alterar a natureza dos mesmos.
:t competência, pois doT"ibuna1,de Contas pm'a conhecer dos
alcances ou desfalques não é anterior nem excludente da que
c'Jrl'esponde aos tribunai.s de iurisdiçã9 ordinária, para pro
;:cssar e resolve,' as causas P01' malversação, fundadas em
i!Flais fatos já porque não póde subordinar-se a punição dos
delitos ao c"itério da administração, já porque não há in
compatibilidade ent,'e p,'ocessos l{e diversa índole.
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Nesta classe de delitos não há motivo legítimo para re
conhecer a existêncict da questão p"'évia administrativa que
ponha obstáculo ao exercício da ação penal."

Discórda o Ministro Edmundo Lins, em notável voto
vencido, reconhecendo a existência da questão in'ejudicial.

"O que é certo, o que é incontestável, ante o rigor da ló
gica, é que, atentos os textos legais supra transcritos, antes
da decisão do Tribunal de Contas, o Ju.ízo criminal não pode
absolver, como não pode condenar o réu. É consequ.entementp.
obrigado a sobrestar no processo até que o dito Tribunal
de Contas, profira a sua decisão, julgando o responsável, em
debito com a Fazenda Nacional. Cita, em abono do voto, os
Acórdão de n. 83, de 31 de Outubro de 1900 e n. 5.388, de.
17 de Outubro de 1919, o último dos quais declaru: "consi
derando que enquanto o Tribunal de Contas não profere o
seu julgamento, não é possível afirmar que o responsáwl
lenha realmente em seu poder saldo pertencente á Fazenda
Nacional" .

Igual doutrina transp'arece no recurso de "habeas-cor
pus" n. 9.. 381, de 30 de julho de 1923, de que foi relator
Guimarães Natal: "A autoridade competente para declarar
ou não, um funcionário público alcançado é o Tribunal de
Contas, não podendo o judiciário contrariar a declaracão do
mesmo Tribunal, pela qual um funcionário é isentado de um
SllpOsto alcance, afim de afirmar a existência de um crime
(D. da Justiça, de 7-1-1931, página 127). Ao lado de Ed
mundo Lins. colocam-se Dídimo da Veiga e Viveiros· de
Castro. .

Por outro lado, o Supremo Tribunal Militar, nos recur
sos criminais ns. 22 e 30, adota. sem discrepancia, a juris
prudência vencida. (Tomaz Pará - Legislação Militar, vo
lume I, págs. 336 e 393.)

É certo que a matéria atinente ás questões prejudici(li.~,

participa da índole da legislação de cada povo, sendo co-
nhecidos quatro sistemas a respeito: .

iO) "completa independência e predomínio da jurisdição
penal;

2°) prejudicialidade civil absoluta;
3°) prejudicialidade civil limitada e obrigatória ou sis

tema eclético (mixto);
4°) prejudicialidade civil limitada, porém· facultativa.
No que concerne ao primeiro s~stema, dizem os seus

prosselitos - o juiz da ação é o juiz da exceção, tendo com
petência para julgar todas as questões conexas com o delito.

Baseia-se na predominancia da ordem social violada pelo
delito. Se o juízo da açãO estivesse obrigado a esperar a:::
decisões do juízo civil sôbre a questão prejudicial, o curso
da justiça l'epl;~S5iva Yer-se-ía grandemente entorpecido e
dificultado pelo:> conflitos de jurisdição que ,poderiam sus
l~ilar-se, além do qtle seria permitir que com as delongas
das ações civis se enfraquecessem as provas do delito e se
escoasse '0 lapso do tempo da prescrição· (Muniz Barr.eto 
Questões Prejudiciais - Rev. de Direito, ns. 4 e 5, 1920).

Pelo segundo sistema, o juiz do crime é obrigado a re
meter ao juízo civil toda questão que se lev-ante como pre
judicial,: deSde -que a Lei a-isso obrigue; pelo terceiro si5
tema, só por exceção e em determinados casos deve fazê-lo,
e, afinal, pelo quarto, o juiz deve remeter o processo tantas
vezeS quantl1s julgue necessárias. -"



Advogam o 10 sistema, I1Iangin e Helie; o segundo Car
rara. e Pescatore.

Dizem esses dois últimos que "se pelo juiz do crime
se condenasse o suposto réu e logo o tribunn.l civil viesse
a negar a existência dêsse determinado elemento essencial
e prévio para a integração do delito, resultaria que se teria
condenado sem haver ato punível; e, ao contrário, se se
absolvesse o culpado e depois o juiz do cível afirmasse a
enncurl'cncia de dito elemento constitutivo da transgressão
penal, se haveria absolvido um culpado em detrimento ela
justiça pública, como diz Carrara. E. acrescentam que a evi
d(~ncia do perigo de que pudessem resultar contraditórias as
decisões de ambas jurisdições é tão grande que sem neeessi
dad~q regras nl~m preceitos legislativos criou"'se a teoria da
prejudfeialidade eivil (Aguilera, págiml.s 43 e 44).

Qual dêles é o sistema dominante, no Brasil? Consoante
:\IUlliz Barreto é o primeiro, isto é, o do J)1'edornínio da ação
penal, de acôrde com o arl. 68, da lei de 3 de dezembro de
1841, de que o art. 1.525, do Código Civil, é reprodução.

É a jurisprudência venredora, proclamada em repetidos
acórdãos.

"Entretanto, com a devida v~nia, devemos assinalar a
distinção que o exame da mal.ét'ia comporta.

Começamos por fazer notar que, no· direito eonstituidu,
em princípio. não se poderá "ccusar a doutrina da preemi
nôncia da ação criminal sôbre a ação civil. Em verdade, ~e

o juiz, pelos meios cabais da prova oferecida, conclue pela
existcncia da subtração dos dinheiros públicos pelo agente
da administração públicrl. uão seria em'ial que se abstive,;s·~.

de sen tenciar.
"\ isso o impõe a dcIc:>tt (ja ordem social ofendida.
Assim, o funcionário que tem em cl.1stodia bens do Es

tado e desaparecc do emprêgo" ,apropriando-se do que lhe
ni::o pertence e cOI1\'idado a entrar com os referidos bens ou
:::aldos em :::cn poder, niio o faz. indu.bit:ivelmenle, é que ofe
rece prova::: e!oquentés de haver r.omctido o crime de pe
culalo. Não seria razoável, pois. que o juiz sobrestasse. ú
espera da decisão do Tribunal, em lal llÍpólese. .

Casos há, todavia, em que tudo aconselha que o juiz
criminal f:wa sobrest:!;I', 110 ·pl'oces:::o, á espera da: (lecisão do
Tribunal de. Contas. Referimo-nos áqueles em que. á luz .de
inquerilos administrativos falibi!íssimos e do levàntameÍ1to
da conta pelos agentes da· administracão, á revelia do Tri
bunal de Confas. ~onclua-se pela f.~xistêncja do 'llcance.

A carência de prova é evidente. Basta notar que, eXi1
minado posteriormente o processo pelo Tribunal, a situa
ção do responsável com a Fazenda Pública muda inleira
mente e, no entretanto, proferida já se acha a senlença de
condenação.

Aleg:31'-::se-á, lalvez. que o alvitre importará na perfeita
regularidade das tomadas de contas.

De acõrdo. Criadas as delegações em todos os Eslado:::,
~omo prevê o anteprojeto, tudo estará solucionado. O serviçQ
pode ser feito a tempo e a. 11Ora. É, questão tão só
mente de organização, recrutamente de 'pessoal capaz e em
número suficiente.

Por essa forma, evitar-se-á que o funcionário absolvido"no
fôro criminal, seja encontrado em alcance pelo Tribunal de
Contas~ e~ em tais condições. por fôrça do artigo 1.525, não
haja mais o que l'(.'solvcl·, em prejuízo da Fazeada Pública.
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(Rev. (le Direito Público, 1921, vaI. I, n. 2 - Otú"io Tar
qnínio, -pagina 269).

Cremos não nleitear um absurdo. No recurso de habcas
corpu,s n. 17. 60S, relator o eminente Bento de Faria. encon
tl'a-se o seguinte: "considerando que, conforme já tem de
cidido êste Tribunal, a ação criminal contra o respoIlsúyel
por dinheiros públicos e extravio dêles, não pode ser' ('xer
cida antes do processo sumário de prestação de contas. sal'vo
'fuando OUt1'CLS irrefutáveis o dispensou. as quais, entl'etltnto,
'lU10 foram exibidas, etc., e, ainda, "prestadas as conta::: por
qualquel' responsável, como sucede na espécie, anles do pro
nunciamento daquele Tribunal (o de Contas), nãOêlfciLo ao
l\iinistél'io Público substituí-lo pela sua própria opinião,
para fixar-lhe uma situação de responsabilidade criminaL
rnaxim6 quando ela nüo resulta inequivoca, etc."

CONCLUSÃO
B tempo de aparelhar o Tribunal de Contas, para conti

nuar a prestar os serviços que prestou e prestarú, por certo,
á República, com a lisura e elevaçiio por todos proclamada.

O instituto constitucional sobernaclou ;;alhardamcnte aos
naturais embates Que provocam as eclosões e as sind'ícancias
dos movimentos revolucionários. Não se lhe aponta um des
lise siquer, qUando em jogo os supremos interesses da na;:ão,
dentro do ambito da sua elevada magistratura.

Para isso forçoso é que dentro da Constituição se lhe
outorgue o caráter jurisdicional próprio e privativo no jul
gamento elas tomadas de contas dos responsúveis com :.l. Fa- ,
zenda Nacional.

Ê preciso tornar claro o que se procurou ohscu:·'·eer.
Juarez Távora, atual Ministl'o da Agricultura. dotado de

hoa vontade e patriotismo, em certa de 27 de .Julho de nm2,
ao eminente Bento de Fal'iu, pre,;idcntc da comis,;iio eneal'
regnda da reforma do rrl'ibunal de Contas, sugeria a nccl~ssi

dade de anexar o 'l'ribunal de Contas ú Côrte SUIH'f'ma. caso
vitoriosa fosse a idéia de dividí-Ia em Carnal'as ('sl"'eializa
das ("Corerio da l\Ianhfl" de '1 de ,Agosto de J932) ..

]~ doutrina hoje vitIJ,'io::'U em tod(ls os países. a cria(:iio
de Tribunais Administrativos. absolutamente im.lcpendênl.~s

da Administração. (Fritz F!l~in('l' In,;Li I.uciolles de Derecho
Administrativo, ed. 19:33. pago 191. Bariou. Précis de Droil
Administratif, ed.19:33, pags. 1. e 5). De resto, o Tribunal
ele Contas sempre o foi. O Instituto dos Advogados, rec(~nf,.~

mente aprovou a tése de Asf.olfo de Rezende, sobre a Ut-o;'··:"si.
dade de um tribunal administrativo, nos moldes, da ~,'r-t:hl

IV, do Conselho' de Estado da Itália, pura corrigir o:' L',':'OS e
abusos da administração ("Jornal do Comércio" de 21 de
Abril de 1.933). O exame da responsabilidade dos uge~lte::: elo
poder público é da essência das democracias orgunizadaó'.

Dest'arte, criado o Tribunal Administrativo; as",e3urada
a judicatura autarquica do Tribunal de Contas, ter-se-ú pres
tado o maior dos serviços á Segunda República, cuja e"1l'La po
!ítica deve-nos assegurar a ordem jurídica, ~ocial e,:ecODCl!11i:
cu, dentro das lições da experiência, evitando as decepf}ues
que tanto nos atormentaram. - José de Matos i'ascon·.''!!os".
- Lu?.'; SLtCt~pira.

N. 144
Ao art. 18:
Acrescente-se no respectivo final:
- "vedada sempre a competêilcioCcumulativa".
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Justificação

A. necessidade de ser evitado que o mesmo imposto seja
dUI)Jamente cobrado, pela União e pelos Estados, importando
num onus quasi proibitivo, é assunto já fora de dúvidas.

O eminente Deputado Sr. Carlos Maximiliano, em sua
primeira oração pronunciada nesta Assembléia, demonstrou
cabalmente a impresciIldibilidade de um preceito constitu
cional que vede abusos de tal natureza tantas vezes verifica
dos no país, com prejuízos das iniciativas e atividades in-
dividuais. .

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Jlilton
Carvalho.

N. "145

Ao art. 14, n. 1°:
Substituam-se as palavras: - "de exportação bem como

o g-lobal de renda", por "imposto de renda".

Ju,stificação

É inconvenientíssima a divisão do imposto de renda em
duas partes, uma atribuída á União, a título de "imposto
global de renda, outra atribuida aos Estados, a título de "im
pO:3lo cedu'lm' de 1·enda" (art. 15 n. 10).

Essa nomenclatura é mais do domínio da teoria, impli
cando a necessidade de difinições, que o Estatuto Constitu
cional não comportaria.

. Acresce que as conveniências de ordem prática pode
riam de futuro aconselhar a cobrança do imposto de renda
apenas sob o aspecto cedular, com exclusão, porventura, do
(flobal, e vice-versà.

Convém que o preceito. constitucional apresente a indis
pensável elasticidade e flexibilidade, para atender ás necessi
dades de cada época.

Não se pode prever em qual direção e intensidade se
operará a evolução econômica do país, para que se estabeleça
com caráter obrgátorio essa distinccão e dualidade, no ins
título do imposto sõbre a renda ....:.. o imposto com caráter
alobal; e o mesmo imposto com caráter cedular.

Além disso, a dualidade de competências poderia acarre
tar atritos entre elas, ou incursões de uma no domínio da
outra - ao sabor. das interpretações ou distinções doutriná
rias, ácerca daquelas duas modalidades do imposto.

Deve, pois, ser una a competência para estabelecer e
regular o imposto sôbrea renda, que ficará todo pertencente
á União, como atualmente, continuando por sua vez os Esta
dos a usufruir o imposto sôbre a exportação, limitado ao má
ximo de 5 % ad valore'J1~ (§ 1° do art. 14).

Sala da-s Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - l.filton.
Cm·valho.

N. 169

·:':.rt. :3~ - Acrescente-_se:
§ A receita e despêsa anuais não serão decretadas pela

As::;(~mbléia :lutes da tomada de contas do~ exercício anterior.
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Justificação

É necessário estabelecer êsse meio compulsório para
que a medida não fique letra morta, como na vigência da
Constitui~ão de 1891.

Sala das Sessões: 14 de dezembro de 1933. - A1'1'uda
Falcão.

N. 171

Ao art. 9°, acrescente-se:
§ 1.0 Haverá um só organismo fiscal de arrecadação

da receita pública para a União, o Estado e Município, com
petindo a União nomear os funcionarios e superintender os
serviços.

§ 2.° Os créditos' da arrecadação local serão divididos e
entregues mensalmente na seguinte propor<:.ão: 250/0 ao
Estado; 150/'0 ao Município; 60% á União.

Justificação

A exa~ão fiscal esgotou a capacidade de contribuição
do POyo. O aparelho fiscal onera o fisco com uma despesa
tríplice, que, pelo modo acima, convém suavizar.

Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão. '.

N. 175

Art. 3:3, n. 1: Redija-se:
"a receita e a despésa, anualmente, coincidindo o ano

financeiro com o ano civil, orçando a primeira e fixando a
segunda, prorrogando o orçamento vigente, quando, até 31
dé dezembro, o vindouro não estiver votado." :

Justificação

o Decreto n. 23. '150. da autoria do Govêrno Provisório,
determinou que o ex·ercício financeiro iniciar-se-á a 1 de
Abril de um ano, terminando a 31 de Março do ano seguinte.
No anteprojeto constitucional fala-se na prorroga«;..ão :'do
orçamento, no caso de não estar êstc sancionado a 31 de
dezembro. Pàra evitar dúvidas' e interpretações variadas,
será bom consignar a coincidência do ano"civil como ano
financeiro, .o que implica, igualmente, assim também acon
teça com o exercício financeiro. A prática yem demons
trando a necessidade indiscutível da coincidência do ano
financeiro com o ano ciyii, deixando-se, apenas, uma pe
quena margem adiéional para a liquidação do exercício fi
nanceiro. Até 1828, o ~ano financeiro coincidia com o ano
civil. Naquele ano passou a vigorar o prazo de 1 de Julho
de um anoc<to último de Junho do seguinte. Em 1847, o eu-

--c.c:ctão Ministro da Fazenda. Visconde de Albuqu.erque mostrava
a necessidade de yoltar-:,:;e á coincidência do ano civil com o
ano financeiro. Em 1862. o Visconde do Rio Branco opinava
da mesma forma. Em 1:878, Silveira Martins sustentava a
opinião de harmonizar-se o ano' financeiro com o. civil.
Em 1879, afinal. 3 lei orc::amentária atendia aos reclamos:

-, que vinham sendo feito~. sendo de notar, porém, que, apesar
disso, somenle em 1888 começou a vigol-ar novamente, no
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Br~sil, a coincidência do ano civil com o ano financeiro. A
República não alterou essa norma. A Revolução, porém, em
decreto já citado e assinado êste ano, tanto assim que vai
entrar em execução no próximo ano, quer modificar o re
gime até agora vigorante. Para tanto, adotou-se o que se
dá na Alemanha e na Inglaterra. onde o ano financeiro vai
ele 1 de Abril de um ano a 31 de Março do outro. Os partidá
rios, no Brasil, da medida atualmente adotada apegam-se ao
fato de o -Congresso somente dar os orçamentos em 31 de De
zembro, o que impede, para a despesa, o registro das tabelas
pelo Tribunal de Contas e a distribuicão das verbas neces
sárias ao custeio dos serviços públicos, havendo, assim, um
período em que são feitos gastos sem ter havida crédito,
para atendê-los. E, para a receita, não ficarem os contri
buintes, em tempo, certos do que vão pagar de impostos no
ano que se inicia, havendo mais a notar que a alteraçã.o de
impostos exige prazos para sua adooão. Todos esses incon
venientes possuem remédio. Bastava dar prazo ao Con
gresso para votar os oroamentos, prazo, por exemplo, que
não poderia ir além de setembro. E, assim, não haveria
necessidade de alterar-se uma conquista pacífica da nossa
administração. evitando-se a -dualidade cronológica de de
signação dos' orçamentos, como acontece com os anos finan
ceiros que abrangem dois periodos do ano civil. O antepro
jeto parece estar com os que defendem a coincidência do ano
financeiro com o ciyil. Mas não o diz claramente. E, daí, a
razã o da en1enda.

Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Lu/o;
SltCnpl~ra. .

~. 181

Art. 81. i)[trágTafo quatro - l\Iodifique-sc para o se
guinte:

"Os Estados' e Municípios não poderão coa! raír em
nr(~sLimos externos e o's empréstimos internos só serúo le
\'ados :l efeilo com prévia aquicsclmcia ela Assembléia l\'a
dona!. '

Justificaçilo

No anteprojeto ".ujeita-se a rf'~ii7.a,ção de empl'é!'Limos
cxternos pelos Est.ados ao' prévio assentimento da Assem
bléia Nacional. Entendo que os Estados .não dcvem de for
111a alguma recorrer ao estrangeiro para atender ás suas ne
cessidades momentanc:J.s. Quanto aos empréstimos inter
nos, sôbre os quais silencia o anteprojeto; empréstimos
tão ruinosos como os externos, esses sômenle deverão s€:r
levados a efeito com autorização prévia, afim de que os
Estados não assumam compromissos acima da. sua capaci-
dade financeira. .

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Luio;
Sttcupira.

:\. 184.

Redija-se o § fiO do art. 81 da seguinte forma:
..A União não responderá. direta oi indirectamente, p~r

mnpréslimos externos contraídos pelos Estados ou MUnI
cípios, no exlerior, sem a aquiescI}ncia da Assembléa Le-
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gi~laliva que, só poderá dá-la em face dos seguintes do-
cumentos: .

n) balanço geral da sitnal:üo financeira do Estado ou
;\Iunicípio;

IJ) demonstraçüo de equililJJ'io orçamentário em dois
ex!;w,'ícios consecutivos:

c) indicação rios· ["CCUI'SO;: a sel'em cl'iados pUI'a nLen
der aos sel'viços dano':a operação de Cl'édilo;

rI) exposição do fim a que s~ destina o empréstimo
e hem assim da SUa necessidade.

Em nenhum caso os juros e amol'Uzação da dívida con
sumil'ão anualmente mais de nm LI'I'c:o da receita lotaI.

.T l/S UI i cw:'tio

l\ão é de hoje a pl'eOCCUp,1(:üo de poupar ao crédito da
T.7niüo os abalos resultantes d anata de satisfação de C0111
vromissos assumidos, no estrangeiro, pelos Estados, Já a
reforma de 1926 h:l\'ia incluído no art. 6° da Constituição
de 2-í de fevereiro, o n. lV, que autorizava o Govêrno Fe...,
deral a intervir e mnegocios á eles peculiares, para a;:se
gurat· a execução das lr~is e sentenças fedcl',üS e I'eorganizal'
as finanç.as do E;:lado cuja incapacidade para a viii 'llIto
nôma ;:e demonstral' pela cesi'açiio de pagamento tie i'ua
dí\'ida fundada, por mai:< de doi;: _anos" .

A emenda visa I) nH'i'mo fim. pI'ocllrando alcanr;ú-Io
sem qualqnel' inl.i'r\'f·nl:iio r1irl'la ,lu GI)V(il'nO Fedel',rl: an
1...,:, de l'cml'diar n mal. e,.:label"c,~ IimiIação pal'a c\'itá-Io.

Se o ideal financeiro de todos os paises é o equilíbrio
C1rt:an1l.'nlúl·io. outl'Ü não l)ode ':1'1' o da,: :,uai' 11 11 irl arl.'i' : ou
o Estado logl'l'lll (',:,.:a :,ill1al;'ão I' Jlllde. enlão. cuid,(r d.. ~er

\'j(:os no\'oi'. :qwlandn pura ma i ()I'I''': ('l1n ll'ihu içüc,:. qu:~ \'i
l'ão !,..dl1l1dul' em hl'lll'l'íl'in g·I'I'ul. 1111 pel'manl'cr~ el11 sillla
f:fio deficil:it'ia e niio (~ jl1s!o ql1l'. uos cl1mpromis,:n", jú f)xi,,
I('nte,.:. \'f'nha jU11tar ainda OI1II.'OS, cujo Mio cl1Jnprimf~nto

ler:í dI' rel'lelir-se fundamente st,bl'P o cl'(~rlilo do Pai;:.
Em lSSi. dois ano,: antes de proclamada a RCi;lública,

lima \'Olo autorizada, a elo Deputarlo Almeida Nogueira, le
\':1n ta-se no seio do Congresso para estabelecer c:,la com
paração: "0 que Se diria rio particulal' que, calculando .suas
rendas, verificasse que eram inferiores ás suas despesas,
habit.uaiso. e. entretanto. continua;:se a efetuar as mesmas
despc;:as sem poder aumentar as rendas. contraindo emprés
timos sucessivos para fazer face a f~sse desiquilíbrio ?? ];;sse
particular viveria de expediente;:. caminhando fntalrnente

'para a completa ruína em sua vida econômica".
Estabelecidas as restricç;.ões constantes da emenda,

quaisquer opel'acões de ~rédito no exterior 56 poderão ser
levadas a efeito pelos Estados ou Municipio5.c com "conhe
cimento pleno dos representantes do povo, que, como 05 ele
mentos aH exigidos. ficarão habilitado;: a defendeI' os in
leresses legítimo;; da colelividade e a acompanhar dt~ I)C1'to
a vida financeira da nação. qlH'l' n oseu conjunto, qnel'na
de cada uma das unidades que a Compõem.

. Sala das Sessões: 1.\ de dezembl'o~de1933. - Rmll Sâ.
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:N. 202 A

~o art. 18 - Supríma-se a alínea "d".
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1933. - Augusto

Cavalcanti. - Arl'uda Falcão. - .4.rruda CamaTa. - Hum
berto JIollra.

N. 262

Art. 14. Redija-se da seguinte forma:
É da competência exclusiva da União legislar sÔbre:
a) Imposto de importação;
b) imposto de consumo e· produção;
c) direitos de entrada, estadia e saída de navios nos

portos nacionais;
d ) taxa de sêlo federal;
e) taxas de Correios e Telégrafos e Telefônios;
f) imposto progressivo sôbre a renda;
g) imposto sôbre transferência de fundos para o estran-

geiro,
Art. 15. Seja assim redigido:
E da competência exclusiva dos Estados legislar sÔbre:
a) Impf'sto de exportação;
b) imi..vsto de transmissão de propriedade inter vivos e

causa mortis.
c) sêlo estadual;
d) iniposto progressivo sôbre a propriedade territórial.
Art. 89. Dê-se-Ihe a seguinte redação:
Compete ao município iegislar sôbre:
a) Imposto de licenças e permissões, incluidas as sôbre

veículos;
b) imposto proporcional sôbre a renda;
c) imposto predial;
d) outras tributàções que lhe possam ser atribuidas, sal

vo as já mencionadas nos artigos 14 e 15.
Al't. 17. Acrescente-se, depois da palavra intermunici

pais: - e as taxas adicionais sôbre passagens e fretes de
mercadorias, nas estradas de ferro.

Suprima-se o parágrafo único do artigo 15, substituin-
do,...o pelo seguinte: ,- ~

Art. '" Oportunamente, a arrecadação de todos os tribu
tos será feita por funcionários municipais, sob fiscalização
do Estado e da União, sendo o total da renda arrecadada
equitativamente dividido entre as três unidades administra- .
tivas, proporcionalmente aos encargos que lhes forem atribui
dos por l:sta Constitui.cão.

Justificação

o problema 'du distribuição das rendas entre a União
E5Uhi<}5 e Município::; é, a nosso ver, um dos maiot'cs e mais
pl'cm'~l1te& que temos a resolver.
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Sua complexidade decorre, entretanto, de modo pelo qual
tem sido êle encarado; e a sua perfeita resolução depende
apena~ de dados estatísticos, positivos e verazes.

Daí o condicionamento de sua solução a uma oportuni
dade .que, felizmente, não nos parece afastada. A. decreta
ção da!' ta:\:ações ~ntre nós, nunca obedeceu a um critério se
guro, mas tão s6mente a exigência ocasionais, dando em re
sultado o cáos tributário em que nos encontramos. Disso de
corre a necessidade em que estamos de submeter o nosso sis
tema tributário a uma triplice racionalização:

a) quanto a incidência das taxas;
b) quanto ao aparelho de sua arrecada\üo;
c) quanto á distribuição das rendas arrecadadas. entre a

União, E~tado e l\Iunicípio.
Como fazê-lo? Em linhas gerais, assim podemos tracar

o plano a seguir para a consel'ução desse objetivo:
No que diz respeito ú incidência, evitar, quanto possivel,

o aumento das trilmtaç;ões indiretas, como os impostos de
consumo e produção, tarifas aduaneir::.s, etc., que devem ser
criteriosamenLe reguladas; reduzir, já que não é possivel eli
minar totalmente, as tribulações anti-econômicas, tuis como
impostos de exporlação. impostos interestaduais, intermu
nicipais, etc., e lançar mão das tributações direlas. com taxa
ções progresivas.

Quanto á arrecadação, unificar o aparelho arrecadador.
dando competencia privativa a uma das tres entidades 
União. Estado ou l\Iunicípio. preferentemente a este último.
para nomear exatores. coneeder ás duas unidades o direito de
!iscalização e estabelecer o pagamento desses funcionários
mediante pequeno ordenaiJo fixo, e gratificação variável, pro
porcional á renda arreeadacla, nesta incluídas a:; multas.

Relativamente 'á dislribuiç:.ão das rendas. dC\'cremos,
. preliminarmente, fazer uma revisão dos encargos da União,

Estados e J\.1unic.ípios. e, de acOrdo com aS respectivas respon
sabilidades, fixar a percentagem da renda global arrecadada
que deve caber a cada uma desssas entidades, discriminando
lhes a competência para legislar sobre impostos que lhe se
jam atribuídos.

Não será fácil corrigir erros e vícios acumulados no
correr dos anos; muscerto estamos que tudo se conseguirá,
de:;de que não queiramos I'azer de uma só vez e abrll.pta
mente aqui!oque só com precauções pode ser realizado. sem
transtorno para· a administração pública.

Os impostos antieconõmicos serão gradativamente subs
tituídos por novas tribulações ou pela agravação de algu
mas já existentes e a diminuição do imposto de exportação,
que será suavemente obtida. bahaudo-se anualmente a sua
perceritagem, até um. limite· que não prejudique o comércio
das matérias primas nacionais, e que. poderia, talvez, ser
fixado num maxirnu1n de 5. % ad-valorern. Como sucedaneo
dos impostos acima referidos, devemos ensaiar, prg~lente
mente, o imposto territorial. Cabe aquí, uma observaÇão, a
de que o imposto de exportação é injustamnete acusado de
males que lhe não s110 inerentes, senão quando em funcão
do intercambio entre os Estados da, Federação, caso em que
determinam, evidentemente, a ruptura da unidade econômica
nacional. ..

É, pois, de ab~oluta necessidade ficar estabelecida, ria
.constituição, a perfeita igualdade de imposto sObre uma dada
mercadoria, em todo o territ6rio nacional. A atenuação dos
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impO::=!I)S indiretos é uma neeessidade, pois, recaindo êles
sõbre utilidades indispensáveis á massa consumidora, en
carecem indubitávelmente a vida das classes pobres. Não
precisamos demonstrar a atão nefasta que, neste sentido,
eX0rccm as taxas de consumo e produção, bem como as ta-'
rifas alfandegárias. Soh o pj·etexto de proteger a indústria
nacionaL ns nossas tarifas aduaneiras se têm elevada a ní
veis vel;dadciramente proibitivos, encarecendo demasÍ<"tda
mente o cuslo da vida no Brasil, com evidente prejuízo de
todos os consumidores, perturbando sensívelmente o nosso
intcrcambio externo, com as represálias dos mercados inter
nacionais contra os nossos produ tos de exporlação, na me
dicla das rcstriçõesque fazemos á imporlaoão de snas ma
nnfaturas.

E t11do isso, é preciso acrescentar, com diminuk:1o vist
vel das rendas aduaneiras. sem compensa(~ão cOl'l'elativa dos
imposlos pag'os pela indt'tslria prolegicla e em detrimento
da mesma, que, liberta da concorrôncia estl',wgeira, pelas
barreiras alf,mdegárias, nâo cura cio sen progresso, orgam
zando racionalmente os métodos de produção.

'(Tm oulro assunto que merece séria atenção desta As
semr,l':ia ú a l.ribulação 'direta e progressiva. Ninguém
ignara qlle a Lendôncia moderna e generalizada é a de trans
fet"i l'. cada \"cz mais. os onus, das classes pobres, para os in
diyf,hw:ó Oll ~ocie(]ades, cujas condit;:ões financeiras lbes per
TI) i l::'li1 0$;;<:1, sobrecarga. dOl1de a diminuição dos impostos in
di l'CI"" qne pesam subl'e a massa dos consnmidores e au
r:H':t[n lJrogTcssivo das laxa~0es diretas, que oneram os rico!S.
CHl11Pl'C. cnl.refanlo, não esqueceI' quc a capacidade tributá
ria 1"111 I imi tes; e que, se elevemos atender á diminuição do
rll":[O r1:l vida' pela atcnuat;:ão dos impostos indiretos, não
sC'ria licito esmagar. sob o peso exagerado de tributações
ciil'('i:::-'. aql1cies que rcpresentam o capital, isto é,:u riqueza
jú l'(',lJiznda, sem a qual náo (~ possível o trabalho.

, As ü:ibu lações sõbre :l pro'priedade territorial, á renda
e ü" 1.r:l:anças e legados, poderiainos, talvez, juntar um3
t.ax;J. P;'(';:;'l'cssiva sübrc fnndos, não provenienles do capiLal
estrang-eiro, transferidos para o exterior.

A mais perfuntória análise que se faça da_ situação poli
tica. econômica e social da n:wão. revela um- contraste fla
grante cnli'c o litoral e o. intérior; e a razão maior dessa
dispm'idade reside na ausência de ·recursos financciros dos
nnmle,fr,jos que, por isso, se estiolam ou retardam de modo
laslim::'Vcl o seu progl'e's::;o. 1'\a distribuição das fon
tes da rcceita pública, as constituições têm distinguido as que
cumpre á União explorar e aquelas que o Estado póde usu
fruir. Atribuem elas, aos Estados, a competência de definir
a dos municípios, em matéria tributária, o que equivale con
ferir a estes sómente o que os Estados não pódem açambar
car, nos seus orçamentos. E, como é muito pouco o que resta,
as municipalidades, mesmo as mais opulentas, ou recorrem
ao crédito, o que lhes agrava a situacão, ou se acomodam ao
desamparo de vitais interesses dos municípes, arrastando
uma vida sem conforto e sem esperanças. Entretanto, o exem
plo dos povos concientes e cultos nos mostra que o progresso
das nações só é definitivo e seguro, quando irradia dos
núcleos sociais que as compõem e, por isso, lhes atribuem
parte preponderante na distribuição das rendas nacionais.

Se não é permitido quebrar a relação de dependência do
município para com o Estadó; justo não é, também, que a

~ -.
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êste se deixe o arbítrio de prescrevet", dl:: modo restrito, as
, fontes da renda municipaV e abandon~l.l' a célula mateI' á sua

insuficiência.
Além do reflexo sObre· o progresso geral, essa medida

visa um critério mais equitativo na distribuição do produto
dos impostos, para os quais concorre a totalidade dos habi
tantes do Estado, o que se verificará de modo inequívoco,
desde que se nti.o adóte a e7'rônea teoria de avaUar a contri
buição de cada um, pelo montante da renda de mna dada cir
cunscrição, de modo a parecer que os tributos pesam mais
sób1'e uns que sôb1'e out1'OS.

Há pouco. o relatório do Sr. l\Iinistro ela Fazenda,
aponta a desproporção dos onus fiscais distribuídos pelos
Estados, per ca.]Jita.

Estou certo, entretanto, que o ilustre Dl'. Osvaldo Aranha
não chegaria a semelbante resultado, se, em face de estatís
ticas mais completas, atendesse á naturesa dos impostos que
a Fazenda Federal arrecada. Aparecem ali, por exemplo,
como sofrendo maior gravame, os habitantes do Distrito Fe
deral, o que não representa a expressão da. realidade, sim
plesmente porque os organizadores do quadro em apreço,
não atenderam á natureza das taxas cobradas, nem á situa
ção econômica e industrial desta cidade. Impostos indiretos.
como os ele importaçtto e o de consumo. têm aqui, como errl.
outros grandes centros industriais e comerciais, as fontes de
sua colheita, porque o industrial e o comerciante as arliantam
ao fisco, mas o pagamenlo real e efetivo do imposto é feito
pelá consumidor daqui, como pelo do mais afastado rincão do
Brasil, onde chega a mercadoria. Consequentemente, para
justa determinação da contribuição de cada habitante do
Brasil, segundo o local em que exerce a sua atividade, pre
cü;o se faz e:r:cluir do montante das fontes de imposto,ç indi
rel,;s a soma correspondente aos produtos daqui expedidos, e,
pois, daqueles que aqui não silo con.ntmidos. Só assim o qua
dro seria a expres::,ão da verdade,. e darial'esull.ado hem di
verso daquele que oferece ao público 1ntulanrl(lconsideravel
mente a llllrecillçlio de ratore.~ econômicos que certas pnpu
[ações. representam, .e que. ali. pm'cce7Jt amesqltinhados.

Se entrámos em tais considerações. foi súmente para de
monstrul' que se vem agindo com chocante injustiça, n'a dis
tribui!;.ão das i'enrlas públicas.

Enquanto tudo se faz pOI' certas· regiões, já aparelhadas
para, com elementos econômicos próprios, prosseguirem no
d~envol\"imenlo de suas l'iquesas, a outras nada se concede.
nem mesmo o direito de subsistir condignamente.

As municipalidades brasileiras experimentam a desnu
iriOão financeira; raTas conseguem progredir, lanoundo mão
do crédito que as sacrifica, a maior parte estaciona e não

.' raras definham.
No entretanto, como acima ficou dito, jámais poderá pro

gredir a nação enquanto não fôr assegurada a prosperidade
"de ctodas as suas partes, amparando;:"as com os recursos de

que carecem e que não pódem derivar das fontes de rendas
própriamente locais deficientes que são, na maioria de tais _
circunscrições políticas. "

Não devemos esperar que a marcha do progresso nacio
nal em qualquer de suas modalidades - econômico, intele
ctual ou cívico, - derive da onda que, tarda e lenta, se pro
jeta do litoral._É indispensável facultar a vida na civilização
ás populações do interior, não com a esmola que se lhes atira.
quando até nós chegàm seus' gritos de dôr, n~, hora sinistra
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das calamidades, mas fornecendo-lhes recursos permanentes
que as administrações locais, únicas a conhecerem, com se
gurança, as respectivas necessidades, apliquem com persis
tência, na realização de benefícios ao povo, dando-lhe a cer
teza de que não foi relegado ao esquecimento. :Medida única
para o fim colimado é a que propomos: de uma percenta
gem razoável, sõbre o total· das rendas nacionais, em favor
do município, tornando-se, no pacto fundamental, ,que se
está elaborando, imperativa essa disposição, para que ela
não resulte completamente inócua, como acontecia, aos sal
dos das províncias, em relação ao Tesouro Nacional, no'
tempo do Império. Nem se deve cogitar de atribuí-la ás con
tribuições estaduais, quando mais não fosse, pela igualdade
que deve ser observada.

Ainda um outro aspecto do assunto deve ser lembrado.
',Prata-se da possibilidade de mOlar receita, dadas as fontes
atuais de sua proveniência nos municípios. Atualmente, to
das as imposições municipais incidem sobre a propriedade
imóvel, quando transmitida ou locada, tl nas licenças para
o exercício de indústrias e profissões, e bem pouco mais.
Se nos municípios em que se - encontram grandes centros
urbanos, dessas tributações se obtêm somas vultosas, ainda
assim, elas não chegam para atender a todos os encargos
locais.

Aqui mesmo. no Distrito Federal, cuja renda municipal
excede a de multos Estados da Federação, dita renda não
cobriria as despesas necessárias, mesmo excluindo o custeio
rla formidável dívida consolidada. se a União, cessionária do
imposto de indústrias e profissões, não dispendesse, como
dispende. muitas dezenas de milhares de contos de réis com
serviços de caráter absolutamente local.

Incompara..-elmente mais difíc.il é a situação dos mu
nieípios rurais, onele aqueles tributos são representados por
somas insignificantes que, em a-lguns, mal permite pagar
ao funci6-nalismo e conservar os pr6prios municipais.

Contempladas as comunas com as somas proporc.ionais
aos seus habitantes, os poderes locais ficarão habilitados a
atender, mediante vigilancia do Estado, ao conjunto de be
nefícios necessál'ios ao desenvolvimento de suas -riquezas, co
.mo s(~.iam a construção de estradas vicinais, a instrução pri
m<iria e profissional, higiene, saneamento, etc.; cl'iando-se,
assim. núcleos de verdadeiro progresso, cuja produção re
dundará. fatalmenle em maiores provenlos para o erá.rio
p~bijco. .

=neixarão. destarte. os municípios o regime retrogrado e
deplorável das prestações mínimas de serviço, para ingressar
no campo das contribuições voluntárias, tornando-se a fonte
cert.a e inesgotú'\'el da verdadeira economia nacional. Em
conclusão: não poderemos esperar maior desenvolvimento
econõmico do Brasil, enquanto não dermos ao município
aquilo a que êle tem incontestávE'l direito. E, para que se
não pense que estamos a pregar teorias inexequíveis, seja
nos permitido acrescentar alguns dados estatísticos que, con
firmando o nosso ponto de yista, no terreno da prática admi
nistrativa, nos eximem de 'maiores esclarecimentos. Na Ale
manha (Prússia sómente) as necessidades financeiras das
cidades, no exercício de 1895, ascenderam a 238.600.000
marcos, e em 1899, apenas 4 anos depois, atingiam a
337 _500. OQO marcos ou 42 % a mais. Os· gastos de todos
os municípios prussianos, que foram, em 1884, de 385.000.000



chegam, em 1907, a 1A25.3·iO.000 marcos, computadas só
mente as cidades e municípios rurais de mais de 10.000
habitantes. Na~França, os gastos municipais obedecem á se
.guinte progressão, expressa em milhões de francos. Em
'1813, 23 milhões, 1869, 168 milhões, e em 1912, 393 milhões.
Nesses dois países, os municípios participam da renda dos
estados ou circunscrições equivalentes.

Na Inglaterra, onde o auxílio do Govêrno Geral aos mu
nicípios não é regular, por ser facultativo, os subsídios que,
em 1880, representaram 3.400.000 libras, elevaram-se, em·
1905, a 23.310.000 libras.

Se observarmos o que se passa nos Estados Unidos da
América do Norte. verificaremos o seguinte:

Em 1890, enquanto a União arrecadava 42,7 % da renda
I;"lobal do i'i:::co, e os Estados apenas 11 <;',.. ás municipalida
de;:; era reservada a quota de 46,3 C'ío. E que essa proporção
se tem mantido, demonstra-o insofismávelmente o quadro do
exercício financeiro de 1930. onde a União figura com uma
arrecadação de 33,8 % da renda global, os Estados com
17,8 % e os municípios, com 48,9 %. c

O corolário que logicamente decorre de tais cifras 6
que. em t.odos ê:::ses países, representantes Iegítimo~ da d6
motracia e da civiliz:l!)ão, o município é tratado com o má
ximo carinho. porque todos compreendem que nele ger
mina e dele se irrádia a verdadeira e sôlida grandeza das
nações. Aos idólatras de predomínio esmagador do Estado.
repetirei estas palavras do maJOI' ,Jnarez Távora, quando
sôbre o assunto se dirigiu á "Comissão de Est.udos Econô
micos dos Estados e J\Iunicípios": --O Estado, que entre nós
nada era em 1830, se nos apresenta ho.ic, 11m século depois.
como um membro financeiro e Iiolitieament,e hipertrofiado,
den.Lro do organismo nacional, dispulul1(/o ü. TJniüo at.é o di- ~

reito de soberánia e arrebatando ao mnn icípio 0:-; própio5
meios de subsistência material.'

Sen papel se l)o<le equiparaI' aqui. ao de certos inter:
mediários ganancio~o8 "-TIl l'.oméreio. que expoliam, ao mes':"
mo tempo, em beneficio própi-io, t.I produtor e o consumi-.
dor...

Enquanto nos Estados Unidos, t:lSim. entidadc - tIUC ~l'a

praticamente soberana. untes de Imtrarpnra a União Fe
dp.ral. :;~ contenta, hoje. com 17 0/'0 da renda global do fis
co, deixando razoavelmlmtn, á União, que tem os encargos
gerais da defcsacomum, c aos. municípios, que são os ór
gãos legíLimos do ddcnvolvimento local, mais de 50 'j~ dos
recursos orçamcnLárips. entre nós, :llgumus das humildes
províncias, transformadas, em 1891, em Estados Federados,
já absorvem cerca de 50 % de todas as rendas fiscais, e
talvez ainda se consiúerem espoliados, por que as monopo
lizam, exPulsando, de vez. dll sua parti1ha, a União e os
.Municípios!

Demos ao município maior -capacidade financeira e
passemos para êll3 as atribuições ~ responsabilidades que
se tem arrogado o Estado, e para cujo desempenho tem da
do, neste meio século de vida republicana, cabais' provas ae
incapacidade. Reduzamos o Estado, entre nós. áquilo que
êle parece ser, sensatamente, nos Estados Unidos - um
órgão admínistmtivo intermediário e barato, entre a União
-"oberana e o 'Jnunicípio autônomo, com a finalidade precí
pu.a de· _adaptm' as leis gerais emanadas daquela, ás pecttlif.l-

.....J:idnrlp..çJocai$ dêste •
=:;:::-"

"OT.lJ)·TF. IY
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Realizemos, de fate, a descentralização administrativa,
que o Estado tanto reclama da União. quanto absorve do
município, transferindo a êste tudo que se tem feito de modo
ineficiente e caro, sob a tutela daquele. Só assim proporcio
naremos aos que produzem e pagam impostos a oportunidade
de receberem, equitativamente, d{) poder público, alguma
compensação ás exações do fisco. e livraremos o Brasil dOê
pruridos de secessionismo, com que já o anda ameaçando a
hipertrofia dos Estados". .

Dir-se-á que isso é uma nova revolução.
É, de fato; e não apenas uma revolução, senão a maior

de todas; porque, sem essa medida fundamental, nada tere
mos feito; sem significação ficará a luta pelas armas, bal
dados serão todos os nossos esforços; inúteis e ineficazes to
dos os dispositivos jurídicos com que adornarmos a futura
Constituição, pois as nações não vivem e progridem sob o in
fluxo de fórmulas mais ou menos idealisticas ou fantasticas,
porém i'irnw'l:!a::; nos princípios imutáveis ql,.le norteam e as
seguram a €volução normal dos povos, entre os quais avulta.
como primum movens, o de sua realidade econômica. E' essa
realidade que a nossa emenda visa criar no Brasil.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. -- Fernandes
Tav(C'a.

N. 264

~\.I'Ligo 17 - Suprima-se o primeiro período:
"São vedados os impostos interes.taduais e os intermu

niclpai-:3" .
E substitua-se pelo seguinte:
Artigo, É vedado aos Estados e aos mmUClplOS cria-

rem impostos, taxas ou contribuições que, de algum modo,
estabeleçam desigualdade fiscal ou tributária: entre o.;; pro
dutos co próprio Estado ou município, ou Distrito Federal
e o:=: recebidos de oulros ponlos do território nacional, ou
do esll'angeiro, depois de quites com a· alfandega ou que,
de qualquer forma. impeçam a expansão do consumo cles
ses pl'oclúto~.

hlStificw;iio

o imposto de importac,üo interestadual ou intermuni
cipal f~ anle-econômico. férc u própria unidade polílica do
país. De\"c ser definiLi\"u e radicalmente eliminado de nos
sa legisiação fiscal .

.'\. necessidade de 110\"'15 fonles de receita para custear
_0 Cl'<>sccnte aumento da dcspc~;a 'pública, ao lado do desejo
de faYOrcc01' iniciativas r<>giot\ui", induziu muitos Estados
e D';~;;iicipios a' í.r'ihuLarem, :::'0]) denominação as mais di\"er
sas, os prof]úto;3 oriundos de outros Estados e municípios.

l\'esl.f\ mister, a imaginação de algumas adminisLrações
estaduais e municipais têm ~ido fcrli!mente espanto~a. Ora,
sendo um t1'u15mo sediço que os intéresses econômicos são
as forças a cujo \"alor se -fortalecem os elos da corrente
nacional, nUo há como negar que o peso das barreiras apos
tas á circulatiio inté1'na da produção enfraquecem os pró
prios alicerces da fede:'acão. Enquanto o imposto de expor
tação àfeta .a produção do próprio Estado OU Município, que
ú institue, o de importacão, visado nesta emenda, prejudica
os interesses imediatos dos filhos de outros Estados ou mu
nicípio=>, (!He não cncontr:lm nos I1l(;lOS legais ordinários
os recurS05 para t~.l impedir. In~põc-se assim a ado<;ão de
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di!lpo~llfvo constitucional minucioso e claro, que faculte em
t.al t!mOl'g~ncia, a intervenção pronta e eficaz do poder judi
cilíl'io PUI'U fnzer prevalecer, sôbre- o egoísmo humano, os
pr'octollnl! !!logrados da unidade da Pátria.

1~/l1 (l o objetívo da presente emenda..
SaIo. das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Oliveira

Pal/MI••• - Mario de A. Ramos. - Rocha Faria. - João Pi
nheiro Pilho.

N. 268

Ao art. 15 - N. '1 - Seja assim redigido:
!'i. 1 - impostos de transmissão de propriedades inter

vivo:, (' causa-mortis, de exportação, de indústria e profissão
terl'itol'iul.

Justificação

Di~p('nsável por ser consequência da emenda apresenta
do no nrL 14.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Alvaro
Mala. - Alfredo da lI1.atta. - Cunha Mello. - Luiz Tirelli.

N. 274

Ao art. 14. Sejam as palavras - de exportação bem
nlllillm enmo li. global de renda - substituídas pelas seguin
1.011: - imposto de renda.

Justificação
() imposto de exportação sempre pertenceu aos Estados.

o l'ollr'ü-lo assim será desiquilibrar de modo até violento a
IInn .\'itln econômica e financeira. E por isso foi alvitrada
.h', O."'IIU diminuição gradual em certo prazo até extinção.

1:: l':'('fcrívcl e acertada semelhante medida, patriótica,
r11gll mo,: . .

QlIanto á divisão do imposto de rénda em global para
11 ':nilil) e ccdular para o Estado nos parece inconveniente e
111(. rll'ej udicialpor se tratar de uma divisão teórica. Para
b"m nri ..ntá-Iase faz mistér descer a pormenores por certo
lnrabiwi:;: em uma Carta Magna, para não nos referir a con
fusõf.lí>. e atritos, que, sem c dúvida. na prática. teriam
d,~ l'1tl'{.:'ÍI' pela dualidade de atribuições e competências res
pecti\"l\~.

~nb da5 Sessões, 15 de Dezembro de 1::1::;:3. - C;n:ha :'lc::tc.
- .171'.7';"0 Naia. - lUfredo da .illatta. - Lniz Tirellt.

N;- 296_

AI'I;:. 14 e 15:

~tlbi'1itnum-se pelos seguintes:
.\rt. H. É de competência exclusiva da União decretar:
1.", imposto de· importação de procedência extrangeira;
2°, direitos de entrada, c saída e estada de navios;
3~, impostos de consumo;
4', sêlo de papeis, atos e documentos, salvo a restrioão do

arL.15; .
5°. 't..~xa dos correios, telégrafos e telefônes federais;
üo, imposto sôbrea renda.
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Parágrafo único. Os impostos federais serão uniformes
1):11'a todos os Estados.

Art. 15. Ê da competência exclusiva, dos Estados decre
tar impostos:

1°. sôbre exporLaçÍto de mercadorias da sua prcJpria pro-
dução;

2°, sObre transmissão de propriedade;
3°, sübre imóveis rurais e urbanos;
4°, sôbre indústrias c profissões;
5°, süb.re sêlo, quanto aos atos emanados dos seu." goycr

nos ou praticados perante autoridades estaduais.

Justif'icar;ao

Atualmente é cumulativa a competência da União 'c dos
Estados para decretar imllOstos de consumo e sõbre a renda.

O anteprojeto passa para a União o imposto de expor
l.uOão, fixado em ;) % ad vaZm'em, no máximo; e dá aos Esta
cIos o imposto cedular sôbre a renda. Ora, se é evidente
mente indefensável a competência 5lumulativa ou a possibi
lídade de dupla taxação, também não me parece acertado
cindir o imposto sõbre a renda, ficando o cedular com os
];;stados ê o global com a União. Por outro lado, retira-se
dos Estados o imposto de exportaoão e nada se lhes dá em
froca, porquanto o imposto sôbre a renda já éde sua com
vet.ência, embora cumulativamente com a União.·

As estatísticas demonstram que os :E:3tados nii.o l)odcrão
viver sem o imposto de exportação ou sem que cste seja
subsLiLuidél por outras fontes de receita que lhes dcm recur
sos equivalentes. O imposto cedular sôhre a renda não seria
l:'uficiente.

O tributo indicado para substituir o imposto de expor.;.
lat.:ão é o let'l:itorial, mas êste rl(~pende de tempo pal'a sua
jmIJlanta(~ão e desenvolvimento. Os Estados do Rio Grande do
s:,ul, de Minis e de São Paulo, já deram () e:l:emplo que vai
sendo seguido por outros Estados. .

O impost.o de exportação vai sendo gradativamente alJo
lido c sm'ia 1\"'sa::;\1'oso passá-lo para a União, que teria
assim mui,:; uma Lerrivel arma política contra os Estados.
uma vez' que a 1l1'oduc.50 varia de ]~stado para Estado e a
União l)odcria tax~w certas mercadorias e iSE"ntar outras.
Tambl~m se me afigura aberrante no regime federativo a
idéia de se poder fazer modificações á uniformidade àos im
l)oslos federais, quando o exigirem os interesses gerais de
:mas populações (arL. 3.2, n. 20, do antepl'ojeto). S0ria a
porta aherta aos maiores abusos. .Já se experimentou a
medida no tempo do Império, pura evitar o contrabando no
Rio Grande do Sul, e o resultado foi a inundação do Paí~ de
mercadorias entl;adas com o abatimento fiscal.

A vida da federac,!fto depende du uniformidade da tribu
tação federal e da livre ciI'culaOão das mercadorias em todo
território nacional, sem peia" nem gravames de especie al
guma.

FinalmenLe, a expressüo "negócios da sua economia",
Vem. da Constitui~iode 1891, m~\s ainda não se fixou defini
tivamente o seu sentido. Parece que ela desígna os negócios
em que o Estado intervém como pessoa juridica de direito
privado, pois tais negócios interessam inquestionavelm,ente á
sua economia. Mas assim não telll sido entendido e tanto isso
é verdade, que·1)S atos em que o Eswdo intervéin como par-



te contratante estão sujeitos ao sêlo federal. P.ela lei do
sêlo e respectivo regulamento, sómente não pagam sêlo fe
deral os atos emanados dos governos Estaduais (hipótese da
primeira parte do § 1° do art. 15) e os atos praticados pe
rante as autoridades estaduais. assim como os atos forenses.
Para resolver de vez eS!!la questão, convém fixar quais os
atos que interessam ao gov(~rno do Estado que devem ser isen
tos do sêlo federal. Suponho que são os atos praticados pe
rante as autoridades est.aduais.

Sala das Sessões. 12· dI' Dezembro de 193:3. - Daniel de
Carvalho.

N. 307
lledija-se:
Art. 70. O Poder Executivo exercerá snas funções admi

niskadorns através dos oito seguintes :l\linistérios: Guerra e
Ordem Jlública - Marinha de Guerra n 'Mercante - Fin:r.ncas
c Crédito - Viação, Comunicações e Obras Públicas - .Jus
tica, Saúde e Instrução - Agricultura e Economia - Tra
balho. Indústria e Comércio - Exterior.

Na confecção anual dos orçamentos, os órgãos técnicos
respectivos, organizarão primeirameilte o da Receita. que
será estabelecido, nas suas verbas c previsões, tendo por
base a Receit.a realmente arrecadada nos doze meses do ano
anterior e adicionado se for caso. de quaisquer receitas cria
das pela Assembléia Legislativa 'ou por operações de crédito
autorizuàas e concluidas, e saldos de depositos e fundos es
peciais.

Para confecção do orçamenlo da Despesa será fornecido
a cada Ministério a importancia total da parcela da Receita
que cnbe ao mesmo e que cOl'responderá sempre e invaria
velmente a porcentagem determinada pela Lei Percentual
dos orçamentos votada no princípio de cada Legislatur:l 01'
dinaria. e durável por quatro anos. Essa parcela será pelo
respectivo órgão técnico de cada Ministério distribuida to
talmente pelas verbas correspondentes ela ano anterior au-:
mentadas ou diminuidas na proposra conforme o seu cri
tério. Os órgãos técnicos financeiros de cada Ministério são
formados cada ano pelos funcionários designados pel,) Mi
nistro c por êlc presidido. Em nenhuma circunstancia a pre
visão orcamentária pode ser enviada á Assembléia Legislativa
Nacional com saldo ou deficit.

,Sala das Sessões. ('mlü de Dezembro rle 193:L - JIm'iIJ
de A. Ra.m.os. . . ,

Justificaçcio

A divisão adminiskativa c financeira por oito :Ministé
rios como propomos tem por objetivo estabilizar por largo
prazo a diretiva geral e é a que corresponde ao nosso ver,
melhor a eficiência e equilíbrio que deve existir entre as
í'orças que mantém e velam pela paz interna c externa e as
que desenvolvem as forcãs produtiva3 do País al:oiadas ml
Justiça, na higiene e na instrução, ohjetivos primordiais, junto
com a defesa nacional, do Estado organizado. Os desenvol
vimentos que cada um dêsses ramos politico-administrativos,"
possa ter ficará resolvido pela criação das sub-secretarias de
Estado, que para cada caso será resolvido pela Assembléia
Legislativa Ordinária.

Ao Ministério da Guerra adcionamos a Ordem Pública,
isto é. colocar dentro do mesmo. não diretamente os deta
lhes mas a organização geral c os comandos de todas a5 po
!icia5 militares ou eivis.
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Ao Minitério da Marinha subordinamos a marinha mer
cante e tudo mais que lhe é correlato.

Suprimimos o Ministério da Educacão, fazendo dele e do
da Justiça um só Ministério sôbre a denominação de Justiça,
Saúde e Instrução.

A obra dos orçamentos é a mais fundamental das Assem
bléias Legislativas, e por isso, deve ser a mais fecunda.

Neste sentido é de alta conveniência que a Assembléia
receba logo em Maio Os orcamentos da Receita e da Despesa,
perfeitamente enquadrados financeiramente nos algarismos
que os órgãos técnicos dos Ministérios presididos pelos res
pectivos Ministros tenham obtido.

Apresentamos a idéia nova na emenda ao artigo iOde
que os orçamentos da Despesa obedeçam a um critério per
centual sôbre o orçamento total da Receita, critério percen
tual êsse, que deverá ser determinado por lei ordinária qua
triênal da Assembléia Nacional Legislativa. Paraexempli
ficar, suponhamos: Guerra e Ordem Pública: 16 % -,- Ma
rinha de Guerra e Mercante: 12 % - Finanças e Crédito:
25 % - Viação e Obras Públicas: 12 % Justiça, Saúde e Ins
trução: 16 % - Agricultura e Economia: 10 % - Trabalho,
Indústria e Comércio: i % - Exterior: 2 0/0. -

Essas percentagens determinariam as· quantias disponi
veis para dentro delas ser confecionado o orç.amento de cada
Ministério não podendo ser alteradas senão pela Assembléia
na fórma da Constituição, de sorte que, os critérios fugiriam
as competições ministeriais e influências pessoais, para fi
carem adstritos aos interesses gerais do país, e as possibili
dades reais da sua Receita. Nada de mais ruinoso do que um
orçamento com deficits como também nada de menos jus
tificável que um orçamento com saldo.

O prazo de quatro anos para observar o critério IJercen
tual da despesa em cada Ministério é absolutamente aconse
lbavel; em economia e financas não convem alterar o critério
do tempo e das estatisticas, só por essa fórma 5e podem
apreciar tais fenômenos.

A Receita e· a Despesa pública devem estar sempre pre
vistas no mais perfeito equilíbrio. E quando rompido êsse
equilíbrio por circunstancias inevitáveis, os órgãos técnicos
devem imediatamente providenciar para o seu restabeleci
mento, daí a utilidade e a necessidade de criar certos fatores.
flexiveis nos orcamentos o que será também um elemento
novo a ser considerado dentro do caráter constitucional das
percentagel!s em relação a Receita Geral.

O desequilíbrio orçamentario e a formação de de/iC'its
avultados são os fatores únicos õa ruina do país, pois, que
os Governos tem que preencher os deficits e recorrem a im
postos e taxas,: ás vezes já insuportáveis ou a operações de
cI'édito geralmente tanto mais caras quanto mais são pre
mentes.

E, se tudo isso não basta, vem então, a última lepra da
financa de uma nação que é a inflação de papel moeda. de
curso forçado. Para evitar tantos males e tantas consequên
cias funestas é bem preferivel pedir a todos _honestamente
sacrifícios para a receita e cortes nas despesas de sorte a ter
mos um orçamento equilibrado: indíce da restauracão das
forças economicas e financeiras do llaís _ .

A situação quer econômica, quer financeira do !lOSSO
llais, é extremamente penosa; nesses quatro últimos anos
nossos encargos tem crescido e não temos nada compensado,
pois os métodos aplicados aquí e a crise mundial têm con
corrido para o nosso empobrecimento público e particular~
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Os nossos impostos de renda, de consumo, de sêlo foram
aumentados de 1931 para cá, de mais de 50 %; e em alguns
como o de fósforos mais de 150 % o de selo, o de renda 50
por cento e etc. Isto, por consequência, há apenas dois anos,
não é possivel nem aconselhável pedir novamente aos con
tribuintes, há que pensar em uma redução de despesas e uma
meihor distribuição mais justa e mais produtiva das rendas
arrecadadas. E' esse o principal objetivo da emenda que fi
cando como dispositivo constitucional dará maior estabili
dade e administração téc])ir.a e financeira.

Os deficits apurados nos deV"em advertir muito da gra
vidade da situação assim no exercício de:

1930. . . . , ................•.
1931. . • . _ .
1932. . • . _..•.........•
1.933 (10 últimos meses) .

832.590:506$000
293.954:946$000

1.108.877:991$000
241.000:000$000

Esses dados são oficiais encontram-se esparsos no último
relatório do :Ministério da Fazenda. E' possivel que uma apu
ração mais completa traga ainda algarismos mais apreensi
vos. Por outro lado, a nossa moeda está em muito má posição
devido a depressão geral e ao manejo que tem tido o cambio
artificialmente, e o cambio cinzento. Para situação tão grave
econômica e financeira, uma medida como a que propomos
da percentualidade constitucional na obra orçamentária
póde auxiliar muito a estabilidade dos métodos e a recons
trução econômica e financeira do país, dando uma mais justa
e eficaz distribuição da Receita e uma imediata comparação
no critério da Despesa.

N. 308

O n. 1 do art. 14 do anteprojeto, substitua-se pelo se
guinte:

1°, impostos de consumo, sôbre a renda, de importação,
de exportação e de entrada, saída e estadia de navios e aero
naves, sendo livre o comércio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e ás estrangeiras quites com a alfandega.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Nilo de
AlvareRga.

N. 309

O n. 1 do art. 15, substitua-se:
1°. impostos de transmisão de propriedade, de indústrias

e profissões, territorial, calcado _sómente sôbre o valor da
terra e o de vendas mercantis.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Nilo de
Alvare7iga.

N. 3:1.0

O art. 18, seu parágrafo 1° e o artigo 89, substituam-se
pelos seguintes:

Art. E' da competência exclusiva dos )Iunicípios decre
tar impostos:

:I.0, prediais, incluindo terrenos nas zonas urbanas e su
·:=liurbanas :e edificios der~sidências e de fábricas, na zona

rural, não podendo, nesta,co imposto exceder de 5 % sôbre o
respectivo valor;~ _.
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2", de llcencas sôbre atividades não tributadas pelo im
poslo de indústrias e pr·ofissões.

Art. Só são admissiveis os impostos previstos por esta
Constituição; a DnHio, os Estados e os Municípios poderão,
no entanto, arrecadar taxas para pagamento de serviços efe
tuados e sua conservação. Estas taxas terão aplicação exclu
siva e limitada ao fim a que se destinem .

. Art. Nenhum imposto poderá ser aumentado em cada
exercício financeiro, em mais de 5 % sõbre as taxas em vi
gor por ocasião da promulgação desta Constituição. Os im
postos de importação de determinados artigos poderão sofrer
tcmporáriamente maior elevação como medida excepcional
de defesa econômica.

Al't. São proíbido;: 05 tributos excessivos, compreenden
do-se como tais :;tqueles que importem em confisco ou que
tirem á atividade, direla ou indiretamente tributada, uma
justa remunera{:.ão. .

Justificaçãu

. Há nccessid::ule rIc se discrim~narem-os impostos que, de
futuro, se possam cobrar, para evItar a dupla ou triplice tri
butação. motivo principal da nossa ruina econômica.

Não nos parece justa a permuta, que faz o anteprojeto,
do imposto de exporta<;ão que tira aos Estados e que lhes
rende cerca de trescntos e oitenta mil contos de réis, pelo
cedular de renda, que lhes atribue, sendo a renda total dêsse
imposto de cerca de cem mil contos, apenas.

A divisão do imposto de renda aumentaria os onus da
sua arrecada(;ão, com prejuizo para a economia nacional, e
não daria a parte utribuidu uos Estados uma compensação
justa, pelo que êles perdem com o imposto de exportacão.

Atribuindo aos Estados o imposto sõbre vendas n1er
cantis, que importa em cerca de cento e vinte mil contos de
1'éis e que muito_-mais poderá render sob a fiscalização dos
Estados, dar-se-llíes-á uma compensação mais -equitativa.

Os municipios, onde efetivamente deve exercer-se o go
vêrno local c que formam a base da democracia estiolam-se,
no Brasil, á mingua de rendas.

Com o intuito de fortalecer a sua arrecadur:ão, a emenda
que apresentei. estende a ação tril:mtária ás casas de resi
dência e edifícios de fábricas na zona rural.

Aliviada a lavoura e a pecuária do imposto de exporta
ção e o comércio de alvarás de licenças, não será êsse en
cargo, limitado, como foi, a 5 % do valor dessas conslrucõcs,
oneroso aos contribuintcs.

As taxas com aplicação especial comporão finalmente a
receita dos municípios, dando-lhes maiC'res iniciativas.

Muito nociva t.em sido ao Pais a elevação bruscn dos im
postos; não se p6de pretender que se invertam grandes ca
pitais onde não exista lIma certa garantia de estabilidade
de tributacão.

Não há atividade produtora que resista ao dobrar ou ao
triplicar de impostos, de um exercício para outro.

E' preciso que ° aumento seja gradativo, de modo a que
o reajustamento se faca sem abalos,;que muitas vezes o im
pedem.
. _ . À. emenda que visa coibir os impostos éxcessivos que
importem confisco. ou que tirem ás atividades lícitas, uma
justa remuneração, é deduzida dos princípios firmados pela
jurisprudência norte-americana, que se basea em vãrios dis
positivos da Constituição dos Estados Unidos.



- 57-

E' uma medida que se recomenda no Brasil onde im
P(}~to~_ excessivos têm, tantas vezes, paralisado a' produção.

Nao s~ compreen1e que se garanta a propriedade e que
se a .c~mfIsque pel~ ~mposto exagerado; que se permita o
ex~rcIClO de uma ~bvldade e que se a paralise, obstando-lhe
n Justa remuneracao,

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933 ...- ,YUo de
Alvarenga, .

~. 317

Ao art. 14:
Suprimam-se na alínea ia :1';: palan'as - "de exporta

ção"
Ao arL. 15:

~\crcscenlc-;;e {L alínea primeira - "o o de exportat::ão".

J'ltsti{icaçüo

A recciLa cios Eslados brasileiros se firma, principal
mente, no imposto de cx[)ort.ação. Se é justificável a ten
dência hoje generalizada para a snpressãô dêsse imposto, é,
entretanto, indiscutivel que não há meios de se o substituir
imediatamente por outra trihutação que o equivalha. O 1'0
suUado seria ficarem os Estados ~em renda para a manu
tencão dos serviços públicos.

Nada aconselha a sna transferência para a União. Se
é êle uma tributação condenada e deve desaparecer, que so'
lhe fava a subsliLuição lenta.' Nunca, porém, retirá-lo a01:
Estados para dá-lo á União.

Sala das Sessões. t8 de Dezembro de 1933. - .lOlío
Yillasbôas. .

Suprimam-se do :leI" H, i" as 5cf;'llinlcs palavras: de
e:lJpo1'taçáo, bcm. como o [flOUlll de renda,

Rpdija-se o § i" do ad. H da ",cguinle. forma: "Os im
po",los de imporla.::ão, apenas podendo incidir sôbre merca-
dorias vindas de país estrangeiro," .

Acrescente-se, no art. '15, n. 1, dl~pois das palavras bem.
/'01110 o. as seguinles: ylolial e.

Ao arl. 17 c depois das palavras c os intel'municipais,
acrescente-se: compreendidos o,~ de eJ:pt)rl<t(~iio, mesmo pct1'a
o estrangeiro, .

Acrescente-se, onde convier, o seguinte : "Art. :f: da
competência cumulativa ctn União e dos EsLados o imposlo
sõbre vendas mel'CanUi;. l'escl'\'udo obrib'<ltol'iamente á União.
nos têrmos do parágrafo único no 11. 2 do art.15, a res-
pectiva arree:ldul}ãú: .

Pnr.í.ó"l'ufo único. A tributação estadual a que se refere
êste artigo será em forma adicional ú. t~xa f{.!dera1.

,Sala da;; Sessões. 1.8 de Dezembro de 19;3:3. - Burlo "\"(1-
poleao. - .

Jltsli/icação

Compreende-se a necessidade de ser reUrada dos Es
tados a iaculd~de de onerar a exportação, cujas taxas têm
o efeito pernicioso de dificultar a circulação da riqueza e de
oprimir a produrSio. Por outro lado, é inconteste a yerdade
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de que o mais racional dos impostos pal~a substituir o de
exportação seria o territorial. Entretanto, como o produto
dêste está na razão direta do valor das terras, dá-se que êle
só produzirá renda apreciável nos Estados onde estas forem
valorizadas, o que não sucede nos de pouca densidade de
população e de carência de transportes, como acontece com
a maioria das unidades federativas da União.

Segue-se, daí, que a só taxa a êle referente é manifes
tamente insuficiente para compensar a extinção do imposto
de exportação, que atingiu, no ano de 1932, nas receitas 01'
~adas de todos os Estados, a soma de 357.931 contos, ou se
jam 30,18 % da receitaccototal dêstes mesmos Estados.

Da mesma forma, a parte cedular do imposto de renda,
que o anteprojeto atribue também aos Estados, somada ao
imposto territorial. ainda não compensará satisfatoriamente
aquela supressão, hastando ver, para isso, que o rendimen
to total do imposto de renda (global e cedular) atingiu, por
todo o BrasiL apenas 63.668 contos no ano de 1928.

Atendendo a essas circunstancias, as emendas acima atri
buem aos Estados, além da parte cedular do imposto sôbre a
renda, também a parte global, suprimindo a dualidade da
<lrrecadação,e lhes facultando, como margem para o equi
líbrio orçamel1tário, a tributação, cumulativa· com a União,
rIas vendas mercantis, por meio de adicionais mantida a res
pecliva cobran0a exclusivamente pelo fisco federal.

N. 339

Ao arl. 15 - N. 1. Seja assim redigido:
X. 1. Tmposlos de Iransmissão de propriedades inter

7;;""{JS f' cUIIsa-JllOI'lis. de exporta<:ão, de inriúst!'Üt e profis
são c tcrritol'ia1.

.Tllsti{icaçtw

Dispensável paI" ser consequência da emenda apresen
tada ao art. H.

Sala das Se'ssões, 18 de Dezcml)ro de (933. - Cunha
Jlello. - .Alvaro Maia. -- .4.lfredo da .lfatta.. - Lui: TÜ'elli.

. N. 340

"\0 nl't. H. Sejam as palavras - de e:x:porlaç~lO bem
assim como a global de renda - sub;:;litnídas pelas seguin
tes: - imposto de renda.

o imposto de exportação sempre pertenceu aos Estados,
e retirá-lo assim será desiquilibrar de modo até violento a
sua vida econ&mica e financeira. E por isso foi alvitrado 'já

. a sua diminuição gradual em certo prazo até extinção.
É preferível e acertada semelhante medida, patriótica

digamos. .
Quanto a divisão do imposto de, renda em global para

a União e cedular para o Estado nos parece inconveniente e
até prejudicial per se tratar de uma divisão teórica. Para
bem orientá-la se faz mistér descer a pormenores por certo
incabíveis elIL uma Carla l\iagna. para não nos referir a
confusões e alritos que, sem dú,~ida na prática, teriam
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de surgir pela dualidade de atribuições e competências res-
pectivas. • .

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cunha
Jlello. - A..l{l'cdo da .:.11atta. - Alvaro Naia. -- Lui-:. Tb·elli.

N. 347

Elimine-se do n. 1, do art. 14 as palavras "de consumo"
que devem figurar no incíso 1° do art. 15, eliminando-se
daquele artigo as palavras "bem como o global"... e dêste
aS "bem como o cedular de renda".

Justificação

Il.econhecemos que é do maior intêsse econômico para o
País, ficar o imposto de exportação pertencendo á União.
O anteprojeto, porém, não bem se apercebeu da verdadeira
situação da maioria dos Estados, em face da permuta que
faz, dando a êstes o imposto cedular da renda e á União o
imposto sõbre a exportação.

Estados há que não suportarão, sem um colápso comple
to nas suas finanças, medida tão detrimentosa aos seus inte
r'esses, máxime em quadra tão premente. Pernambuco, que
o signatário desta emenda representa, é um dêles.

Vejamos .
.conforme confessa o seu próprio Interventor, em sua

recente Exposição ao Chefe do Govêrno Provisório, a dívida
flutuante, vai á importancia de 20.294 :850$120.

Juntando-se á mesma cifra, mais 18.084:163$, proveni
pntes das importancias não remetidas para pagamento do ser
viço de juros e amortizações da dívida externa e, portanto,
também divida flutuante, temos a soma de 38.379:013$320.

Essa é a dívida já apurada pelo Tesouro Estadual. Sabe
lOe, entretanto, que o montante da dívida é superior a 50 mil
contos, pois existem outras sornas a pagar, ainda não in
cluidas naqueles cálculos.

Hã, além disso, os compromissos com os três emprésti
mos externos e com as emissões de apólices da dívida. inter
na. que, segundo ainda á citada exposição, se eleva a réis
30.835:650$000.

Nú mesmo trabalho afirma0 Interventor que o total
ela dívida do Estado era, em 31 de maio de 1933, de réis
:35.000:000$000 de um empréstimo já entabolado êntre o Es
tado e o Banco do Brasil.

Com tão avultadas obrigu<;ões, com deficils alarmantes
e com o decréscimo 'sensível da arrecadação, não será possí-'
vel ao Estado abrir mão da. sua maior fonte tributária~ sem
uma compensação razoavel, sob pena de um desiquilíbrio
compléto em sua vida. financeira, já por demais vexatória.

A solução aventada no ant~projeto, aLribuindo-se ao Es
tado a arrecadação de parte do imposto sôbre a renda, não
é feliz nem;justa:'

No último decênio, o principal sôbre o imposto de ex
pOl'tat-ã{), arrecadado por Pernambuco, que, se diga de 'pas
sagem, é um dos Estados que menos porcentagem cobra, no
país, sõbre sua exportação, relativamente á arrecadação to
tal, atingiu á cifra de 136.547 :000$000 e o imposto sôbre
a renda arrecadada pela União. no mesmo Estado, atingiu,
'em período identico, apenas-a 15.196:000$000. A diferença
entre as duas arrecadações, foi, assim, de 121. 351 :000$000.
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Como, horLanto, aàmitir-se a hipótese de semelhante per
mnta com o sacrifício de cerca de uma quinta parte das
j"endas estaduais e sem uma compensa<;.ão aproximada dos
cr(~ditos do imposto de exporta(:.ão"? .

O mesmo acontece nos demais Estados da Federação.
Em 1932, sómcnte do principal sôbre a exportação. or

çavam as receitas estaduais em 357.931 :000$000 e a União,
no mesmo ano arrecadava do imposto sôbre a renda
93.4.i3, ou seja uma diferença para menos de réis
264.488:000$00!

Se o imposto sõbre a renda não cobre a diferença sObre
o imposto de exportação, que o anteprojeto retira dos Es
tados, é natural que se procure uma solução que concilíe os
interesses destes com os da União.

O imposto de consumo deve conciliar. Rendeu no exer
cício passado a importancia de 387 :371~000~OOO e parece ser
o único que compensaria satisfatoriamente o imposto de ex
lJortação. além de ser mais justo que aos Estados caiba,
na distribuicão tributária, o referido imposto.

E daí a nossa sngestãono sentido de a União cedê-lo aos
:Estados ao invéz do da renda.

Sala das Sessões, em 18 de Dezembro de J93:3. - Soutu
Pilho.

:N .. 348

Acrescente-se onde convier:

",A l;nião destinará, sob a forma de dotacão ou subven
Cão aos Estados, dez por cento de todos os impostos, salvo
os de importação, para despesas com a instrueão e a higiene
l"llral" .

./ /I S l ific(u;ã()

Os problemas de higiene rural e (le instrução são pro
blema.s nacionais que não ,podem fic.ur na dependênci::t ex-.
elllsíva. das condições ec.onumicas estaduais.

:f: indispensável que venha em auxílio o suprimenlo fe
deral Onde os recursos locais são deficiêntes; sem o que di
ficilmente melhorará por si a sit:ua0iío econômica e con5e
quentemcnte permanecerão insolú\'f'i~ ambos os problemas .

.Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alrlc Sn/ll-
paio. .

:N. 356

. Emeúda aos líl.ulos c artigos refcl'ênt<'S ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas:

Adol~-sc i1t-totll.m quando ficou csl.'lbelecido no Ante
projeto de constituição da. "Sinarquia", que apresentamos.
formando-se, com as duas instHui0ões acima referidas. o
quarto poder, o "Poder Verificador".

Jllstificaç(Ío

Constituidos em poder, tanto o Ministério Público quan
to o Tribunal de COl1l."lS, zeladores do bem estar social no qne
concerne á Justiça e á Economia, melhor poderüo exercer as
suas funções' de modo a tornar a sociedade mais garantida.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro ele 1933. :.::... Etcald
Possolo. - Eu.aenio :Monteiro de Bm-ros. - AllJeJ'to Surek.
- Edm,ai' da Silt'a Carvalho. - FeJ'l'eira Néto.
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X. 363

Ao artigo 18, § 2°, redija-se assim: O imposto de renda
sómenle subre a renda poderá incidir, compreendidos nesta
disposicão os juros de títulos de divide. pública, seja qual
fuI' a época di; emissão dêstes ultimos.

Justificação

Visa 3. emenda coibir (I abuso atualmente existente, de
$1::1' considerada renda 3. própria r~mllncração do trabalho,
quando ::;ó deve ser a do capital.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Ewald
Possolo . - Eugenio Jfonteiro de Bfln·o.~. - .4.lberto Sm·el;..
- EdmG.1· da S-ilva em'valho. - Pe)·j'r>il'fl. Nao. - Francisco
de Jfolt1'a. - Vasco de Toledo.

N. 377

Título 10
- .-\.o art. 13, letra e, onde se diz: "impostos

estaduais e municipais", suprima-se a pahwra "municipais".

Jus tificação

A sanção para as falhas da administração mnnicipal, so
brecarregada, aliás, com serviços de custeio superior aos
seus parcos recursos tributários, consta já no § 30 do art. 87,
cuja modificação proponho em outra emenda.

Sala da~ Sessões. 18 de Dezembro de 193:3. - SOI1I'1::<
Pilho.

N. 385

Seja inserido onde convier:
Cabe á União 10 % dos impost.os de exportação referen

t.es a. produtos, destinados a paizes estrangeiros, que forem
arrecadados pelos Estados e que lhe ~0rão pagos pela fôrma
determinada em lei ordinária.

Ju.stificação

Assim como enlendo devam, os Estados gozar o direito
de taxar os seus produtos, quando deles exportados, sou de
parecer conceda-se também á União direito semelhante, no
que se refere á exportacão para outros paizes de toda especie
de sua atividade prodl1tiya. expressão relevante da riqueza
nacional. Ao envez de outorgar-lhe o direito de sobrepôr nm
imposto a outro, de igual natureza, já decretado pelos Esta-.
dos, lembro a formula de exigir, de cada um deles, uma per
centagem de seus lucros, percentagem esta que poderá ser
determinada diferentemente por técnicos competentes, ou
mesmo passar a ser regulada em lei ordinária, na hipótese de
ficar aceita a idéia que se contém nesta emenda.

:-:ahl da::: Se:::õe:::. 18 dt' Dezembro dI' 19;):30 - Lr:ãn Srl1tI.
paio.

N. 388

_-\rl. 14 - Suprimam-se-Ibe ao n. 1 as ])alavras «de
exportar.ão'" e diga-se. em lugar de "o Global de renda", o
global e ced~tlar de 1·enda.
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Parágrafo 1." Seja substituido pelo s:,,~inf.e (se é que
o seu enunciado não seja coisa já forçoc:amente subentendida.
o que autorizaria a supressão do parágrafo) .

Os impostos de importação apenas poderão incidir ~ôbre
mercadoria vinda de país estrangeiro.

Art. 15 - 'Redija-se-lhe pela seg'.linle fórma o n. i:
Impostos de exportação sõbre os seus produtos. d~

transmissão de propriedade inter-vivos e c(J.usa mortis, de
indústria· e profissão, bem como o territorial.

Art. 17 - Acrescente-se depois de ','impostos interesta
duais" o seguinte: salvo os de exportação.

Justificação

Represenlando a produção de cada Estado uma das
maiores expressões de riqueza, a traduzir-lhe o progresso e
desenvolvimento, não se me afigura com bom fundamento
que se lhe suprima o direito de taxá-la, conseguintemente de
auferir proventos dessa riqueza, quando dada a consumo fora
de seu território.

Sala cla$ Sessões. 18 de Dezembro de 19;1;L - Lt:~ão Sam
paio.

'N. 398
Ao art. 18:

1\'0 § 2° do art. 18 entre as palavras "renda" e "poderá"
intercalar a palavra "não"

Justificação

Não é moral que o govêrno recorra ao crédito público
e depoi~ venha retomar parte da remuneração qne ofereceu
para ~ma obtenção. .

Sala (la.c:Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Leiio Sam- .
Lisbôa. - Veiga Cabral. - ~Ioura Carvalho. - 111o.rfo
Che-rrriont. - Leanf.lro Pinheiro. - Abel Che1'mont.
.Joaquim Jlogalhües. - .Vartins c Silva.

N. 413

Art. 14. E' da competência exclusiva da União de
cretar:

1', impostos de consumo, de impórtação e o de ení.rad:l,
saíd:l (~ ~stadia de navios e aeronaves, sendo reg-nL:ml'~ntado

em lei ordinária o comércio üe cabotagem ás mercadorias na
cionais c ás estran~ciras quites com a A1f::;::.dcga;

2'. taxas (~c tclég-].'afo, correio e sêlo, salvo a restrição do
art. 15, n. 2,. -

~ :1. ° O imposto de import~\f.:ão apenas poderá incidir
sõbrc mercadoria vinda de país estrnngeiro.

§ 2." Os impostos federais serão uniformes para todos
os Estados. . ' ~.

Art. 15. E' da competência exclusiva dos Estados de
cretar:

1°. impostos de transmissão de propriedade inter-vivos
e ca?l.~a mortis. de indústria e profissões, sõbre a renda, ter
ritorial e de exportação, na fórma dos ns. 3, 4 e 5;

2", taxa de sêlo. qu~nto aüs atos emanados dos seus go
vprnos e negócios da SU:l economia.
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.Parágrafo úr:ico. Mediante acôrdo com os Estados, po
dera a arrecadaçao de todos ou de qualquer dos seus tribu
tos ser feita pela União, nos.têrmos que a lei federal deter..:..
minar;

3·, O atual imposto de exportação deve ser uniformi
zado para todos Os Estados, sendo fixado, para cada produto
pela pauta que vigorar no Estado de maior exportação dó
mesmo:. ,

4°, o atual imposto de exportação, na forma do n. 3,
deverá, a partir de 1935, sofrer anualmente uma redução
igual a 20 % do imposto total atualmente existente, de forma

. a extinguir-se passados cinco anos, ou seja em 1939;

5°, fica vedado aos Estados aumentar ou crIar, sob
qualquer pretexto, novos impostos ou taxas de exportação
ou transito sôbre :15 mesmas mercadorias ou outros quais
quer produtos exportados, salvo o caso do n. 3 do presente
artigo,

Justificação

Preferimos apresentar, englobadas. as emendas aos ar
tigos 14 e 15 do anteprojeto, por se tratar de problemas co
~.ex05 que, como tal, devem ser tratados e justificados con
Juntamente.

A modificação proposta visa permitir que as finanças
estaduais não sejam profundamente afetadas pela execução
da Constituirão, mantendo assim de pé o princípio de sua
maior autonomia, ao mesmo tempo que, dentro das normas
rígidas da sü economia, procura corrigir erros econômicos
anteriores.

Doutrináriamente, podemos declarar com a autoridade
de David Húme, Turgot, Quesnay, Adam Smith, Ricardo e J.
B. Say, que o imposto de exportação é antieconômico, pois
contraria a célebre frase de Rume, enunciada já há mais de
cento e oitenta anos. "Enquanto entre' as nações impera um
livre camhio, a eronomia de um país tem que ser estimulada
nor cada um dos progressos que os outros países realizem",
cilaçü6 esta r.poiacla por Adolfo 'Veber na sua obra "La eco
nomia mundial aI alc::mce de todos" tradução espanhola de
Manuel SanelJez Santo, págs. 125-126, publicada êste ano.

);ão seria preciso, porém, recorrer ás autoridades es
l.t'::mgeirns pnra"'encontrar ~co do nosso modo de penS:lr a
respeito; com efeito, já Cincinato Braga, no seu livro "Brasil
l'iovo", tomo .1; pág. 92, depois de denominá-lo "bárbaro im
pú~lo" e dcclarnr quo' "cientificamente, o imposto de expor
tUl.:ão não tem defesa", afirma que "nenhuma razão, nem po
lítica, nem econômica, o pode legitimar. E' um imposto
:.Ultieconômico, antidcmocráLicf", anticomércial, antifinancei
1'0", e passa a demonstrá-lo. com excepcional clareza e gran
de rigor de raciocínio, nas páginas seguintes, até á 97. Aí,
declara que ··os atuais ;impostos de exportação são o óbice
máximo a essa salvadora política" a de conclusão de tratados
de comércio vantajosos para o Brasil.

Mais adeante, na página 100, registra o fato de que "O
Brasil, impondo taxas de e:-.-por-fações ás mercadorias que
sáem do nosso país, não tem o direito de reclamar contra
taxas sObre as entradas delas::l.lhl1res" - c isto além de to
dos os argumentos anteriormente aciuzidos.

I\'o capitulo seguinte. citando aiada CincinaLo Braga~ es
tuda essa autoridade um meio de eliminar o entrave (op.
cH. lníg.5. 103-11 O)~ política essa resumiea na pág. 121 do
Tomo TI da mesma"o},tra, no cal/nulo :~{VII: !la qual diz te:\':-
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tualmenLe: -Três ·medidas, unLes de quaisquer outras, já de
veria o Govêrno Provisório Ler adotado, a meu ver.

A pr-imeí'ra é a supressão do imposto de exportaçúo, eon
eedcndo-se para is:::o o prazo de dez anos, dentro dos quais
os Estado5 terão de ir tratando de sua substituiçflo, Paru
comCcal', O~ or(:amcntos de todos os Estados para 1931 já
devem tl'azcr a redução de dez por cento deles, tomando
eomo ponlo dc partida a renda dêsse imposto, orçaàa pura
1930. "

Vi\"uldo Coaracy, no seu livro "Problemas Nacionais", á
Jlág 55, diz textualmcnte: "Exportar ou morrer é a lei má
xima que rege toda a atividade produtiva e comércial do
mundo, depois que as máquinas, os meios de comunicação
rápida, o telégrafo e o admirável sistema bancário elaborado
no século XIX vieram forçar os povós a adaptar-se ao novo
l'('g'ime ecollõmieo,"

Já Bel'nardino de Campos, citado por José l\Iaria dos
Santos em seu livro "A Política Geral do Brasil", ás págs.
<'119-420, :.:lchaya quasi uma monstruosidade a preferência
dada aos direitos de exportação na formação das receitas es
luduais, declarando "O imposto de exportacão é antieconô
mico e iníquo. Nesse particular, o qne haveria a reformar era
todo o nosso sistema tributário, que não hesito em dizer,
constitue um dos grandes entraves ao nosso progresso.'"

Também Rui Barbosa, em carta particular de 15 de de
;l,cmbro de 1917 ao Sr. Consul Geral Custódio Alves de Lima,
citada também por José Maria dos Santos á pág 434 1wta da
obra referida, declara: "O nosso empirismo tributário é :um
regime de sangria expoliativa, a que nenhuma nação, das
mais vigorosas do mundo, resistiria .. ' A furia do protecio
nismo, o triblltamento da exportação e a inconstitucionalidade
cronica dos impostos interestaduais são três suicidios siste
matizados a que o Brasil se entrega impenitente e consolado
como os maníacos do alcool, do ópio ou da cocaina... Qual
quer dêstes três males bastaria para empobrecer e desnutrir
a urna na{~ão. Como há de a nossa resistir á conjunção dos
três ?" - o ,-

Também o Dl'. Francisco R. Simch. catedrático de eco
nomia e finanças da Faculdade Livre de Direito de Pôrto
Alegre, constata á pág. 393 da 2- edição,. 1931, de sua obra
··Progrmn<l de economia social": "l\Iodernamente o Estado
tem abandonado as proíbições e os impostos de saída c de
transito, ::lO menos em sua maior parte."

Citemos ainda Otaviano Alves de Lima. no seu livro
"Rcvolur.ão econômico-social", onde, á pág. 127, existe a se
guil1le ri'ase: " Além de profundamente antiecon(;mico, o im
P;)~to de cX)lol'latão, "isto dêste prisma. é ainda iníquo e re
v~llante.,.. -

Poderíamos alongar aquí a lista; não julgamos. poré~l,

necessário faz~-lo, Além dos argumentos já fornecidos, sao
as nossas idéias ainda consubslanciadas pelo que passamos a
eÃ-por.
. No regime de economia mundial a que atingiu o nosso

planeta. depois de passar pelos estágios que constituem a di
visão de Euchei" adotada por Edwin R. A. Seligman, pro
re~sol' de economia política da Universidade de Columbia, na
pág. 94 da traduç.ão francêsa de sua obra "PrincipIes of

. Economies", e por Jobn Donaldson, na sua obra "Relaciones
Economicas Internacionalcs"" na tradução espanLola de Ma
nuel Vallvé e Evenor Hazera, nas págs. 100-111, denomin::j.
das de economia. isolada ou individual, economia local e eco
nomin nacional. existe uma interdependência econômica en-
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tre os setenta e poucos estados soberanos em que o nosso
globo se divide, interdependência esta que não é absoluta
mente influenciada pelo fato de serem tais estados politica
mente independentes.

Entretanto, atos emanados dos poderes constituidos nes
ses estados podem prejudicar consideravelmente as relações
econômicas entre os mesmos, e é essa funesta tendência a
transformar todos os paizes em autarquias, criando toda a
esp~cie de tropeços. e embaraços ao comércio internacional,
que' é em grande=-:pãrte responsável pela crise que o mundo
atravessa hoje em dia, estando na base do paradoxo eco
nômico ,da destruicão de riquezas econômicas em certas par
tes do mundo enquanto em outras há escassês de gêneros de
primeira necessidade.

No estado de evolução econômica ascendente a que che
gamos, devemos procurar por todos os meios ativar o co
mércio entre as nações, porque somente dessa forma se oon
seguirá maior volume de trocas, o que representará maior
giro de dinheiro e consequentemente mais trabalho e :melho
ria de situação econômica.

Por motivos obvios não é possível alterar profundamente
nosso sistema de tarifas aduaneiras protecionistas; pode
mos, entretanto, agir no intuito deexorierar tanto quanto
possível o produtor, que é o verdadeiro possuidor da riquez.a
da nacionalidade, afim de que este aumentando o volume de
suas vendas e os seus lucros daí resultantes, possa satisfazer
na mesma proporção as suas necessidades, e como tal fazer
lucrar indiretamente todo o país.

Como o imposto de exportacão é antieconômico por ser
uma rcstricão pesada e um grande obstáculo ao comércio en
tre as nações, deve êle ser diminuido ou de preferência ex
tinto, cabendo salientar aquí ser o Brasil o único país do '
mundo que ainda o mantém.

Além da farta docu~lentacão já apresentada, podemos
ainda citar Valentim Bouças, no seu livro "Finanças dos Es
tados do Brasil", pág. 20, para termos a demonstração cabál
do que acima ficou dito quando nos referimos á sua condição
de antieconômico:

"Nosso departamento poude constatar que há Estados
que tributam a exportação em 8 % e vão além das alcavalas
de Afonso II: chegam a 15 e mais de 20 % do preço de cada
produto, isto é. taxam o produtor em 30, 50 e mais de 60 %
do seu lucro, ficando, assim, êle apenas com a parte neces
sária para a sua manutenção, e daí 'o não poder desenvolver,
'incrementar suas culturas."

Saiamos, porém, do terreno doutrinário e coloquemo-nos
dentro da realidade brasileira. Não é possível tal medida ser
aplicada drasticamente pelo mesmo motivo que torna in
viável a passagem do imposto de e:-"'Portação atualmente es
tadual, para a União.

Efetivamente, conforme mostra o Sr. Valentim Bouças
(op. ciL quadro anexo), os Estados dependem, para a sua
economia do imposto de exportação que varia entre 8,27 %
da sua receita para o Rio Grande do Sul (único Estado dl?
Brasil que dêle aufere menos de "10 % das suas rendas) e
73,96 % para o Espírito Santo, sendo em média, de 37,0485 %.

Assim sendo não é possível nem aboli-lo de chOfre nem
passar para a União a renda que os Estados dêle auferem.

Sua passagem para a União não resolveria o problema
principal que é a sua extinção, e é impraticável porque a
União não poderia dar aos Estados uma compensação de re
ceita. Daí a solução proposta que é a de manter com os Es-
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tados a taxa de exportacão,-dando-Ihes ainda o imposto sôbre
:a renda, exigindo porém de cada Estado a extinção totl3.1 do
imposto de exportação em todo o Brasil no prazo de cinco
anos.

A extinção do imposto em cinco anos a razão de 20 o/Ó
cada ano é perfeitamente praticável desde que o Estado tenha
a compensação do imposto sôbre a renda, que entrará em sua
legislação e que durante êste período poderá se desenvolver
juntamente com outras fontes de receita.

Poderá ser argumentado que a passagem do imposto de
renda da União para os Estados irá causar maiores prejuizos
e inconvenientes para a União; entretanto, tal fato não pro·
cede, pois está verificado que todo o imposto de renda co
brado pela União, adicionando-se as parcelas .cedular e global
anda apenas em perto de 60 mil contos, arrecadação essa da
qual pouco mais de metade é fornecida pelo Distrito Fe
deral.

Preferimos o imposto sôbre a renda como compensação
aos Estados, por não nos parecer justo ser êle controlado :::.
pela União, á vista do disposto no § 20 do art. 14 do ante
projeto, pois não é possível tributar de maneira uniforme,
que fosse equitativa, rendas de estados cujas condições eco
nômicas são profundamente diferentes.

Assim, na nossa proposta, cada govêrno estadual saberá
substituir paulatinamente a quota de sua receita que lhe é
fornecida pelo imposto de exportucão, ao tempo em que, es
tudando com detalhe as rendas trihutáveis, pode taxá-las de
modo conveniente a seus interesses econômicos, sociais c fi
nanceiros.

Em apoio do nOSSO ponto de vista, citaremos, apenas a
autoridade incontestável de Dídimo Agapito da Veiga, que á
pág. 226 do seu livro "Ensaios de Ciencia das Finanças e
de Economia Pública", Rio, 1927. escreve:

"A tributação da renda é o úniM processo de exigir con
tribuic.;ão da economia privada, que se ajusta á observancia
da justil}3. em. um regime fiscal modelado regularmente e no
qual nilo se pretenda sómente auferir a mais intensa van
tagem matérial co tributo, embora afetando depressivarnente
a capacidade econômica do tributado; mas se consulta com
escrupulosa atenção a repercussão do imposto sôbre o meio
tributúrio em que vai atuar a tarifação sõbre a renda, para
que a eva.são não venha. a ser a. medida corretiva do gravame
{lriado pelo imposto. _

Tão exata é esia asserção, o conceito nela afirmado é
t50 conforme aos fatos da vida econômica e financeira das
nações que tt~m atingido o apogêo da civilizacão - que na
construção tributária dos mesmos encontra-se a renda como o
verdadeiro fator da receita tributária - pois o concU1'SO dos
impostos sôbre. o capital e sôbre o consumo afigura-se, a
mais de um ecónomista, ou de colaboraç.ão secundária, quan
do a sua ação é autônoma, oU se de eficaz cooperação - como
.sucede com os impostos de consumo - bem filiar-se, em
~todo o caso, á situação criada ao contribuinte, pela renda." r

Salientamos ainda., e de pássagem, que o imposto sô1)re:a
renda, em suas várias modalidades, é o que se mantem e
insinúa cada vez mais nos orçamentos dos vários países de:
adiantada organização financeira, desde o seu estabelecimento
na Inglaterra por Pitt, em 1798, aprovado por Peel, incluido
septenalmente no orçamento por Gladstone em 1853, e defi
nitivamente a partir de 1861, modificado por ChalJ-'.-berl:ün e
Lloyd George, que declarou em 1910 ser êle a "chave da
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abobada da construção tributária da Gran Bretanha", prés-
'tigiado por Churchill em 1925; formulado nos Estados Uni
dos em 3 de outubro de 1913, instruido em França por Cail
laux em 15 de julho de 1914, n'a Rússia em 6 de abril de
1916 e na Alemanha, por Von Schliesen, em 10 de agosto de
1925.

Quanto á justificacão da alínea 3 do art. 15 da pro
~osta, é justa 1)01' ser um meio de eliminar definitivamente
os impostos interestaduais, profunda e reconhecidamente
antieconômicos por não haver motivo da passagem de mer
cadoria de um para outro Estado com o fito de exportá-la
visto haver diferença nos impostos de exportação cobrados
pelos respectivos governos, evitando-se ainda desta fOrma a
evasão de rendas de um Estado para outro.

Quanto á modificaCão introduzida no n. 1 do art. 14 é
conveniente que seja regulamentado o comércio de cabotagem
afim de colocar as companhias nacionais que o fazem, pelo
menos, em igualdade de condições, em relaoüo ás estrangei
ras, cuja concorrência poderá prejudicá-las de furma consi
derável.

Sala das Sessões, i S de Dezembro de 193:3. - João Al
bel'to Lins de Barro:>. - Arruda Camara.. - Augusto Caval
canti. - Agamemnon Jla(Jalhães.

N. 429

Emenda subsLitutiva:
Substituam-se os arUgos 14 a 18 do anteprojeLo pelos

seguintes:
Art. H. :É. da competência exclusiva da união decrelar:
1°, impostos de consumo: sôbre a renda, excetuada a

de imóveis, e sübre a jmporLa<.:üo, de procedr}ncia estran
geira;

2°, direitos de entrada, saída e estada de navios, senào
livre o comércio de cabotagem ,ts mercadorias l1aCiOnals,
bem como ,.ás estrangeiras que já tenham pago imposto de
imporl.ar.:.i'io;

3°, taxas de sêlo, salvo a rcslri0üo do arLigo iu, § 1°;
/lO, taxas dos Correios e Telégrafos.
§ 1.° Também' compele privaUvamcatc á Dniiio:
1°. a instiíuição de bancos emis:;üres;
2°, a criaçãó e manuten({ão de alfandcgas.
§ '2.° Os impostos decretados pela União devem ser

uniformes para todos os Estados.
§ 3.° As leis da DnHía, os atos e' as sentenças das suas,

autoridades serão executados, em todo o pais, por funcio
,nários fccterais,podendo, entretanto, o encargo. de fazer
cumprir as primeiras e as úlLimas ser atribuído ou delegado
a servidores dos Estados.

Art. 15. :Ê vedado ao Govêrllo Federal criar, de qual
quer modo, distincões c preferências em favor dos portos de
uns contra os de outros EsLados.

Art.1u. É da competência exclusiva dos Estados de
cretar impostos:

1°, sõbre a exportac;:ão de. mercadorias de sua própria
producão;
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2°, sôbre imóveis rurais e urbanos, inclusive a renda
dos mesmos;

3°, sôbre transmissão de propriedade;
~o, sôbre indústrias e profissões.
§ 1.° Também compete exclusivamente"aos Estados de

cr'ctar taxa de sêlo, quanto aos atos emanados dos seus res
peeLivos Govérnos e negõeios da sua economia.

§ 2.° É iscnta de iJnpostos, no Estado por onde se ex
portar, a produção. dos outros Estados·.

§ 3.° Os Estados substituirão gradativamente os impos
tos dc cxportação e os de transmissão de propriedade entre
vivos, por ouJ,ras fontes de renda.

ArL. 17. É proíbido aos Estados tributar bens e rendas
fcdcrais ou servic;os a cargo da União, e reciprocamente.

Al't. 18. São inadmissíveis os impostos interestaduais
e os intermunicipais.

Ar1. 19. É vedado aos Estados,~omo á união, estabe
leccr barrciras tributárias, impostos de transito ou quais
qucr outl'OS obstáculos á circulação livre pelo t.erritório de
nm Estado, ou na passagem de um para outro, sôbre pro
dut.os de outros Est:ldos da República, ou estrangeiros, e bem
assim, Sl,j)l'C os veículos que os transporta~em.

Parágrafo único. Igual proíbição se impõe aos muni
cípios, rclativamentc a mercadorias e veículos vindos de
outros municíI)ios. ou do estrangeiro.

Art. 20. Só incide sôbre títulos da dívida pública o im
posto sôbre a renda decretado antes da respectiva emissão.

Art. 21. Além das fontes de receita discriminadas nos
art.igos 14 c 16, é lícito á União, como aos Estados, criar
out,'us quaisqucr, não contravindo o disposto nos artigos
14, 16 e 19.

Pal'Úgl'afo único. De cinco em cinco anos, o Conselho
l'Iacional. depois de pedir sugestões aos Governos da União
e dos Estados, elaborará um projeto de lei, no sentido de
eoneiliar os intcresses federais e locais relativos aos impos
tos eriados depois de promulgada a Constituição; de modo
que o mesmo tributo não seja cobrado simultaneamente pela
l'nião e Estados, nem sequer sob denominações diversas. O
projeto, úma vez aprovado Iiela Assembléia Nacional, será.
promulgado pelo Executivo, como norma obrigatória para
todo o País.

Justificação

A justificação do substitutivo encontra-se em discurso
publicado pelo Diário ela .4.s,çembléia Nacional, de 5 de de-
zembro de 1933. -

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Carlos
Jla.r.imiliano.

:N. 431

Emenda supstitutívu:
ArL 14. J~ da con1pelencia exclusiva da União decretar

tributos sôbre os bens móveis e sua transferencia. incluindo
se ('11l.re nqllel€'s o capitaL a renda e as mercadorias (impor
ta<;ão. exporla..:üo e consumo); sôbre a entrada, saída e esta-
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día de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de cabo
tagem ás mercadorias nacionais e ás estrangeiras incorpora;
das á riqueza interna; de sêlo e taxas de telégrafo, correio
e outros serviços federais. -

§ 1.0 Os impostos de importação ou exportação apenas
poderão incidir sóbre mercadoria vinda de país estrangeiro
ou a êle destinada. O imposto de exportação e o de consumo
sôbre artigos de primeira necessidade não poderão exceder de
5 % ad valo1'em. '

§ 2.° Caberão aos Estados 50 '/ó da arrecadação em seu
território dos inmpostos federais de importação e exportação,
consumo e renda. .

Art. É da compelencia exclusiva dos Estad(ls decre-
tar tributos sObre a propriedade imobiliária rural, sObre a
transferência desta e dn. urbana, ü/.t~1·vivos e causa l1wrtis,
sôbre a atividade individual ou coletíva (comércio, indús
tria e profissões; e taxas de sêlo, quanto aos atos de seu
govêrno e negocios de sua. econOmia e de serviços estaduais.

§ Caberão aos municípios :50 % da renda estadual arre
cadada sôbre o exercício do comércio, indústria e profis
sões.

Art. É da competencia exclusíva dos ll1un;cípios de-
cretar tributos sobre a propriedade imobiliária urbana e
taxa de expediente e de serviços municipais.

Art. É vedado aos Estados tributar bens, rendas e
serviços federais ou a cargo da União, e reciprocamente.

Art. São vedados os impostos ou taxas cumulativas,
mesmo sob denominações diversas, os impostos interestaduais
e intermunicipais e todos aqueles que, direta ou indireta
mente, embaracem a livre circulação dos produtos nacionais
ou incorporados á l'iqueza nacional.

Al't. Poderá ser instituido ÍJm serviço único de ar-
recadação tributária, por acôrdo ~ntre a-União e os Estados,
e também entre êstes e os municípios. ou~ mediant~ l'esolu
Cão da Assembléia Nacional e do Conselho Federal, por dois
terços de volos de seus membros. .

Parágrafo único. A Assembléia Nacional e o Conselho
:Federal reverão quinquenalmente a legislação tributária,
para o fim de harmonizar e coordenar os interesses econõmi
cos e fiscais da União e dos Estados.

I1l.~tilicação

1 - Os principais defeitos de nossa organização tribu
tária consistem:

1°. na ausencia de um critr-'rio racional. fundando a dis
criminação das rendas entre a União, os Estados e os Muni
cípios nas fontes mesmas da tribútação;

2°, na desproporção entr.e os encargos cometidos aos Es
Uidos e aos MuIiicípios, e os r.ecursOS que se lhe concedem
para Í,)rover a êsses encargos Ou serviços;

30 , na dupla ou multipla incidência de impostos e ta."'\:as;
4°, na complexidade do aparelho arrecadador.
2 - As presentes emendas visam corrigir êsses vícios

que importam em uma' nega~ão de sistema. ~ua justificativa
resulta da própria comparação do texto proposto com os
quadros anexos.
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3 - Deve considerar-se parfe integrante desta justifi
cação a exposição fcita, oralmente, por seu primeiro signa
tário, perante a Assembléia, em defesa do mesmo plano de
distribuição ele rendas.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Christovão
Barcellos. - Prado Kelly. - A..sdl·ubal G. k:;evedo.

N. 472

Ao art. 71 -, Substitua-se pelo seguinte:
"É vedada a concessão do cl'(~diío ilimitado.
§ 1.0 Nenhum crédito será aberto sem pt'évio registro

111) Tl'iLunal de Conias.. Recusado o registro, lJoderá êle ser
feito sob protesto, sendo o fato comunicado, dentro de cinco
dias, á Assembléia Nacional, que o l'csolvcrá em defini
tivo.

§ 2.° É vedada a criac·ão de encargo novo, sem a con
sigr:ação de reCU1'SOS, para atendê-lo."

JnsUficaçao

Reduziu-se o artigo ao que c('a essencial.
Sala das Sessões, :!.8de Dezembro de 1933. - L'íno Leme.

- ..lnlônio Co'Vello.
N. 473

Substitua-se o art. 73 pelo seguinte:
"'Compele ao SuperiOJ' Tribunal de Conla;;., além do que

estabelece alei ordimil'ia:
:1) ..milil' parecer 51)))1'0 as contas do Presidente da

R('púlllica e dos rninisll'os. clwiando-as á Assembléia Na
cional, a(" ·'t0 dias dCl)ois da abertura da mesma. Se até
:?O dias anl..·s de finrlo (~sse rl'azo, as Twestações de conta'?
do e)~'!J'('Ício alllcJ'iol' nfio lJollVer(~rn sido remetidas ao Tri
bunal. fnrà este a devida. conmnic~l.l;ão á. _Assembléia Na
dona I que f!I'0!110VCI':í o competenle processo de responsn
bilid,vle:

2) ,julgai' as contas dos df'mais responsáveis pela arre
cadac;ão e ('rnpr(~go de. dinh{!iros públicos e adminisLraçüe.
lIos bens do paL l'imúnio nacional;

3) conceder ou negar registro para: a) os contratos ce
ldmvlos pdo Poder Execl1 Livo; b) a despesa a ser paga pela
Fazenda .:\'acionaI." .

Jus ii(icaçeio o

Xão ha nenhum artigo s()bre a conípetcncia do Tri
bunal de Contas, a qual deve ser estabelecida na Consti-
tuiç50. "';o

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Líno Leme.
- Antônio Covcllo.

N. 474

Ao art. 74 - Suprima-se a palavra "rigorosa".

, Justificação

Quando a lei estabdece uma ordem, ela tem que ser
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observada rigorosamente; portanto, é desnecessário o adje
tivo cujo supressão se propõe.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - L'ino Leme.
- Antôn'io Covello. .

N. 513

Suprima-se o parágrafo 2° do art. 77.

Justificação

O anteprojeto suhordina ao Governo Federal a forma
ção, orgamzaçao e utilização das polícias estaduais. A essas
fôrças, entretanto, se deve a felicidade, a tr::mquilidade, que
gozaram os Estados que delas puderam diSIJOr, nos oito lus
tro' da ia República"

c.ertamente, todo o esfôrço dos atuai~ccConstituintes con
vergil'á para criar-se UD1 reg'imen em qUI, seja dificil, senão
impossivel, a desabrida ditadura presidencial. l\fas será al
cançado esse objetivo?

Enquanto se não demonstrar, praticamente. a eficien
cia dos freios que se vão estabelecer, não será razoavel res
tringir a capacidade de defesa dos Estados que a podem
organisar c mn.nter. senão lament.ar não estejam 2 todos em
condiç.ões de faze-lo eficientemente.

. Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fábio 80":"
d1'é. - 8oa1'es Filho.

N. 520

Título XI - Da cultura e do ensino.
Art. 11:1. - Acrescente-se o seguinte:
§ 9.u A União destinará 10 'ió da. sua arrecadação á ins

trução pública e á educação sanitária. '
Fundamento da emenda:
Quando no arl. 13 do: anlepro,;elo foram determinados

os casos Justificativos da interferência da União nos negó
cios peculiares aos Estados, na letra e dêsse artigo é ('xigida
a aplicação mínima de 10 % dos impostos estaduais e muni
cipais no serviço da instru~~ão primúria c também 10 % no
da saúde pública.

No Titulo XI do anteprojelo. que legisla sôbre Cultura e
. Ensino. nn.da consta sübre o quaritttm deverá destinár a União

para. atender ás necessidades do problema da instru{.~ão pú-
blica e educa<;ão sanitária. .

Quer nos parecer não e~istir assunto de maior relevan
cia para nós, e como assim pensamos, torna-se necessário
que, á semelhança do que se determinou para o Estado e
para o município, se esclareça a lei neste particular, preci
sando do mesmo modo, a contribuição da União. - Renato
Barbosa. - Ascanio Tubino.. - João 8implicio. - Demetrio
.J:lercio Xavier. - Carlos 1I1a:.cimiliano. - A.ttgusto Simões
Lopes. - Vitor Russomano.

N. 53·i
~

No art. 33, n. 18, snprimam-se as palavras: "bem como
do Tribunal de Contas".

No art. 71; § 3°, sejam substituídas as palavras "Tribu
nal de Contas" por "Conselho de Fazenda".



-72 -

o § 4° do art. 71 fica assim redigido: "Quando o Con
selbo de Fazellda, por uni terço de seus membros, fôr con
trário ao ato do Executivo, haverá recurso "ex-officio" para
o Conselho Supremo, cabendo ainda ao Chefe do Poder Exe
cutivo submetê-lo á apreciação da Assembléia Nacional, se
não se conformar com a decisão proferida."

:No § 5° do art. 71, substituam-se, na 1" parte, as pala
vras "Tribunal de Contas" por "Conselho de Fazenda" c, na
2" partt'o, a palavra "Assembléia" por "Conselbo de Supremo"
e acrescen tem-se: "cabendo ainda ao Chefe do Govêrno sub
metê-Ia á apreciação da Asembléia Nacional, se não se con
formaI' com a decis~o proferida".

O art. 72 e 5\\11 parágrafo único serão substituídos pelo
seguinte: "O Conselho de Fazenda será organizado em vir
tude de lei especial e os seus membros serão eleitos pc!o
Conselho Supremo ~ntre os funcionários graduados do Mi
nistério da Fazenrla e das Diretol'i~s de Conta.bilidade dos
demais Minlstt\ri03, renovados proporcional e periodicamente,

No § i", ar!. 7:J, onde diz "Tribunal", 'substitua-se por
"Conselho Supremo'",

No § 2°, art, 73, substituam-o:e as palavras "Tribunal
de Conta:,," por "Conselho de Fazenda" e "ou por intermédio
de snas Delegações pelo seguinte: " e por intermédio do
Conselho de Fazenda orga.nizado nos Esta.dos. CQm funcioná
rios das repartições e serviços aí existentes",

No §, arL 73, subsJitua-se a palavra "Tribunal" por
"Conselho de Fazenda" e~ acrescente: "com recurso "ex-oHi
cio" ou voluntário para. o Conselho Supremo""

1'\0 n, 6, art. 131, substituam-se as paluVl'us "Tribunal
de Contas" por "Conselho de Fazenda",

Suprim<lm-se as pala\"ras "Tribunal de Contas" no arti
gOS 33, n. 18; H, n, H, 5j,n. 1, letra "b"; e 101, n. 1~

letra "b".

Ju.sfificaçlicJ

Com acriaçiio rio Coni;elho Supremo, as at.rihuições da
das ao Tribnnal de Cnnl.:u: pelo art. 7:~, § 1", serão confiadas
ao mesmo Conselho, órgão técnico consl1ltivo-dellberaLivo,
com funções políticas e administrativas.

O Conselho de l~azenda, criado nos têrmoSc da emend:i.,
substitue, com vunlagem, o pesado aparelhamento que é llJje
o Tribunal de Contas, na sua p:irte de registro de despesas
ordinárias, registro de contratos e aprovação das tomadas de
contas dos responsáveis.

Com os atuai:; funcionários do quadro instrutivo do Tri
bunal de Contas, as repartições de Fazenda da Capital da ne~
pública e dos Estados e as Diretorias de Contabilidade dos
l\Hnistérios ficarão habilitadas a promover as tomadas de
contas dos responsáveis em todo o país, -

O aparelhamento existente não satisfaz as exigências
atuais e constitue sél'ios embaraços á Administração e PL'C
juízos aos responsáveis devidos ã demora na tomada iJe
oon~.'

-~ Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Nero de
Macedo. - José lIonol'ato.
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N. 580

Ao Título I, art. 13, letra l) :

Onde se diz:. "para tornar efetiva a aplicação mínima:~de
10 % dos impostos estaduais e municipais no serviço de ins
trução primária e 10 % no de saúde pública".

Diga-se: para tornar efetiva a aplicação mínima de
215 % dos impostos estaduais e municipais no serviço de ins
trução primária e profissional e 15 % no de saúde pública.

Justificação

Para elevação do nível cultural do povo brasileiro é in
dispensável aplicar á instrução primária verbas maiores que
as resultantes da percentagem cuja elevação propomos. E
como instruir nesta altura do século, deve significar não
apenas alfabetizar, mas preparar o indivíduo, dentro de suas
naturais inclinações para bastar-se a si mesmo e concorrer
para o desenvolvimento econômico do pa!s onde nasceu ou
passou a viver, logo se evidencia a necessidade imperiosa de
ao lado da instrução primária ministrar-se a profissional.

Julgamos também que deve ser majorada a percentagem
da receita a ser aplicada nos serviços de saúde pública.
Quem diz hoje Saúde Pública,maxime num país já deno
minado de vasto hospital, diz' tudo quanto possa entender
com a urgência, de sorte que sustentamos a necessidade de
serem consagrados 15 % dos impostos estaduais e municipais
á saúde pública.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 19 de Dezembro de 1933. - Antônio Rodrigues de Sou:;a.
- Antônio Pennafort. - .loão 'Miguel Vitaca. - Gilbert Ga
beira. - Francisco de Mou1'a. - Guilhe1'rne Plaster. 
Waldemm' Reikdal. - Mario Manhãe,~. - ZOl'oastro Gouveia.
Lacerda Wemeck.

N. 593

Suprima-se "de exportação", em o n. i,

Suprima-se o § 1°, passando o § 2° a parágrafo único,

Justificação

A primeira emenda resulta da oferecida 'ao artigo se
guinte, em que se reserva o imposto de exportação para
as únidades federativas, enquanto não for suprimido . A
prudência aconselha a não se privar ex abl'21pto a~ unidades
federativas de uma das suas principais fontes de renda,
durante o periodo em que procurarão e~tabelecer e dese"!1
volver outras verbas da receita, compensadoras da dimi.:.
nuição proposta e necessárias para os serviços públicos 01'
gãnizados com as bases fiscais em vigor.

O primeiro inciso do § 1° encerra providência que rjã
consta do n. 10, exceto a parte referente á limita~ão do im
posto de exportação, que é transposta para o artigo se
guinte.

, '

ISala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. Lino
Leme. - Antonio Covello.
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- N. 596

Ao art. 15 - SuJJsitua-se: J:: da competencia exclusiva
dos Estados legislar sõbre:

1.0 O imposto de exportação quer a mercadoria se des
tine ao estrangeiro quer a outro Estado;·o imposto de trans
missão de propriedade entre vivos e causa mortis; o imposto
territorial.

2.° Taxa de viação interna; de sêlo, quanto aos atos ema
nados de seus governos e negócios de sua economia; de en
trada, saída e estadia de navios e aeronaves, quando dos Es
tados dependerem as despesas de construção. melhoramentos,
e conservação de portos, canais, rios e aeroportos e campos
de a lerrissagem. E acrescente-se:

Art. n .... É da competencia cumulativa dos Estados e
dos municípios legislar sõbre: impostos de indústria e pro
fissões.

Justificação

O i.mposto de exportação deve ser consentido como me
dida transitória. e. deverá ser substituido gradativamente
pelos impostos territorial e de consumo.

O imposto de exportação não deve caber a União.
Ninguem mais do que o Estado produtor. sabe até onde

pode levar o impos.l.o sõbre a produção, pois este a encare
ce e poderá aLi~ impedir a sua exportação .

.Numa época em que países há que pagam parte dos
freies das mercadorias exportadas, e quando, em nosso pró
prio país, são impostos sacrifícios ao consumidor nacional
-que tem de comprar por alto preço a mercadoria nacional
que é vendida, no entretanto, por menor preço, no exterior,
não se pódc deixar de reconhecer ao interessado imediato,
que é o Estaclo produtor, O direito de regular ou extinguir
impostos de exportação, daquilo que se acha incorporndo ao
seu patrimonio. -

Quanto aos impostos provenientes da navegaçüo. não se
deve ueciLar que á União cailJa a totalidade dêles; pois que
Estados há que, á sua custa, e por alti-;simos sacrificios de
sobslruiram suas vias lacustres ou fluviais, por onde sólJem
e descem os navios .

.:\. quem custeou as obras de tão subido valor éconômico.
deve caber o direito de cobrar o transito': a quem construiu
os canais deve caber a cobrança da estada. atracacão ou
outra utilizaeão das obras on mell:oramentos ou conservação.

Quanto ao imposto de viação, devemos ter presente que
Estados há que dispenderam vultosas somas nas estradas in
ternas. que revestiram de concreto. fiados no imposto, ou
melhor, taxa rodoviaria.

Fizeram contrátos firmados nessa renda.
Não há como retirar-lhes êsse meio insubstituível do

progresso economico, que são' as bõas estradas. ;.
Quanto ao imposto de indústrias e profissões, é forçoso

convir em que os municípios rurais não tem outra fonte
de renda. Dentro do disposto no art. 89 do projeto s6 nas
cidades e vilas, poderá ser lançado o imposto predial, e ainda
assim por mais onerosa que seja a percentagem fixada. êle
será insufi~jente para atender as n~cessidades do município;
as licenças bem como outras taxas' produzem exiguo resul
tado; há pois necessidnde dos municípios suprirem-se de
meios em outras f?ntes.
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Só na atividade de suas populações poderão os mumCl
pios buscar rendas. Assim justifica-se e torna-se necessário,
que se lhes atribuam impostossôbre as indústrias e profis
sões. de acôrdo com as suas produções.

,&ala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Rica1Yl0
Machado. - Rocha Faria. - Gastão de Brito. - Walter
Jarnes Goslin(J. - João Sirnplicio.

N. 597

Ao art. 14 - Substitua-se: É da' conipetencia exclusiva
da união legislar sôbre:

1°, impostos de importação e de renda;
2°, taxas do telegrafo, de correios, de rádio, comunica

ções; de selo, salvo a restrição do art. 15, n. 2; de entrada,
saíd.a e esLada de navios, quando sejam da União as despesas
de construção, melhorament.os, conservação de Dortos, canais
e rios; de entrada. saída c estada de aeronaves, (mando se
jam da União ou de particulares. as despesas de êonstrução,
melhoramentos, e conservação de aereoportos e campos de
aterrisagem~

Parágrafo único. Os impostos federais serão iguais para
todos os Estados, salvo o disposto no n. 20, do art. 33.

E acrescente-se:
Art. n.... É ela competencia cumulativa da União e

dos Estados legislar sôbre o imposto de consumo.

Jllstificaç(Ío

Os Estados não podem àispensar o impost.o de consumo
lançado igualmente sôbre a!; mercadorias já incorporadas ao
patrimônio Estadual. quer sejam de produGão local, ou vin
das de outro Estado, on do cstrangéiro.

- O imposto de consemo é o mais equitaLivo dos impostos;
pois recúe sô!Jl'e todas as mercadorias indist.intamente, e
é pago pela totalidade da populaC;.ão, isto é: recác sôbre· todos
os cidadãos.: .

Nem a União nem os Eslados podem precindir do im-
posto de consumo. .

Ele c!p.vc ~ubsfi Lu ir o imposlo de ~xportacão que castiga
o pro(lul.or a. Cluem::;c deve foda assistencia..

Esta .lustifil'.ac;.ão se cômplela com a que segne a. emenda.
ao art. 15.

Sala das Se;:sões, 12 de Dezembro de 19:33. - Ricardo
J/ac/w(/o. - Rocha Fm'ifl. - Gasttío de Brito. - João Sim
plicio. -: lValte)' Jàmes Go:>:li'l1(/.

N. 613

.:\0 art. 15
Ci!iio.~ •

Parágrafo único, acrescente-se: e muni-

Justificação
A_ muI tiplicidade de impostos e de estações arrecadado

ras, fói sempre objeto de vivas críticas entre nós: tributos
federais, estaduais e municípais, com uma multidão de em
pregados, para a sua cobrança. Impostos de ~xportação de
indústria e profissão, de consumo, de transmissão de pro
priedade, territorial, predial, sobre o capital, impostos sôbre
a circulação, selo, viação, transportes, impostos sôbre a im-
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portação. e as mil e uma modalidades, dentro destas caLego
rías, que o fisco no Brasil, criou para _atazanar o contribuin
te. empecilhar a livre expansão da produção, é com sen abso
leto processo de arrecadação, diminuir a renda da tributa
ção.

Em 1932, para umu reeeita prevista, no:" orçamentos
estaduais. de 1.187.246 contos, o dispendio com a sua
arrec<l.dação ascendia a 53.000 contos de réis, Ot1 sejam.
quasi 4,50 %!

Há impostos, principalmente DOS municipios, altamente
deficitários, como é sabido por todos que acompanham a vida
pública, no Brasil. Foi por isso sabia a lembranca da idéia
sugerida no parágrafo, e ficará completada, a nosso vêr, ex
tendendo-se ás municipalidades, a autoridade a que nele se
refere.

Centralizada em poucas repartições, com o melhor apro
veitamento da máquina captadora de tributos, com escritura
ção mais perfeita fi fiscalização mais rigorosa, veremos o
processo de mna única (Ulto1'idade arrecadadora, evitar os
inconvenientes já apontados.

Os números abaixo. relativos a 1930. dão uma idéia do
.qne poderia resultar da arrecadação, feita em conjunto: o
toLaI da arrecadação das três grandes cat~gorias da receita
atingiu naquele ano a 3.298.000. Cabendo dele ã União
50,9% ou 1.678.000 contos aos Estados 31,0% ou 1.023.000
conios e aos municípios 597.000 ou 18 0/0.

Sala das Se~'sões. 12 de Dezembro de 1933. - E. Teixeü'tl
Leite. - Arrllda Falcão. Luis Cedl'o.

N. 622

Onde convier:
A União contribuirá com metade das despesas realizadas

pelos Estados, com o aparelhamento material das escolas e
ao que fOr' gasto com os alugueis dospredíos escolares - e
uma subvenção que não será nunca inferior a 10 % da arre
cadal;,ão geral do país, para a manutençãú das escolas.

O texto do anteprojeto como está redigido é uma afirma
tiva de tal insinceridade, que clama aos céos. Tornar obriga
tório o ensino primário e deixar que a sitü~ão continulOl a
mesma, quanto ao número de escolas, é decretar convencida
mente, uma lei para não ser cumprida.

Só no Distrito Federal, M. cem mil crianças em idade es
colar. sem escola para aprender a; lf~r. Pelo restante do país,
o que a estatística demonstra a este respeito, é ainda mais
sombrio. Para os ti3 milhões de habitantes que temos, ape
nas 2.187.000 alunos matriculados em todos os cursos ele
mentares do Brasil! E mais ainda: há oito (8) milhões de
brasileiros, em idade escolar e que não frequentam escolas.

O anteprojeto, deu um passo a frente, outorgando ã União
a organização dos princípios normativos do ensino e a sua
fiscalizacão. Mas, não é o bastante. É preciso que à sua in
tervenção se faca mais direta, facilitando o cumprimento da
lei, au.....iliando os Estados e municípios, na difusão do en-
sino. . ._

Tem-se dito e redito o que representa a educa<;ão como
.. ·:~lemento de·'·Ilrogresso. Foi por este meio e apenas este 

que o Japão, de pleno feudalismo, passou em meio século, a
uma nação moderna, e a grande l)otência.
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Há um dispositivo (no art. 33 n. 17) ~ue permite á As
sembléia legislar sôbre a criação de institutos federais de
qualquer natureza em todo o país ..Mas não é o bastante. Po
derá fazê-lo ou não; e certamente nada se fará, se não houOfer
uma medida de carácter constitucional, tornando obrigatório
no orçamento -federal uma contribuição de carácter perma
nente para debelar o analfabetismo.

Pela distribuição dos impostos, a prevalecer o do ante
projeto, ficou a União, com a parte melhor. Os Estados vão
perder suas principais fontes de receita: o imposto de ex
portação, que em quasi todos constituia 33 % da renda total
e o do consumo, que em alguns Estados atingia a essa per
centagem. O imposto da renda - na parte que lhe é atribui
da (o cedular de renda) de modo algum poderá suprir o que
lhe foi retirado.

Nada mais justo, por isso, uma compensação, e que ela
lhes seja dada, au."'\:iliando a União o ensino elementar, pelo
aparelhamento com prédios e aluguel escolar e aluguel das
casas para escolas.

E, mais ainda, entregando aos Estados, na proporção que
rÓI' l'azoavel e de acôrdo com o que uma lei especial sôbre a
mãtériaregular, 10 % das rendas ela receita geral da Repú- 
blica.

Esta contribuição corresponderá - o exame dos algaris
mos está feito - ao que se retirados Estados. Mas, não se
trata de dinheiro improdutivamente empregado. Dentro de
alguns anos, por todo o país, estarão as escolas instaladas em
prédios próprios, com o material escolUI' de carácter perma
nente, em perfeita órdem e ampliado de um modo notavel 3.
expansão do ensino elementar.

Não é muito o que se pede. Não se póde hesitar, ante a
magnitude do problema a resolver, de earácter imperativo, e
que precisa e deve ser encarado com energia e decisão.

O que se pede, expresso em números - é muito menos
do que se gasta em despe::;as de carácler não reprodutivo,
adiaveis, senão inuteis.

Sala 'das Sessões. 12 ele Dezembro de 19:3:3. - Ed(jord Tci
. xcira :Leite. - Arritda Falcão.

N. 649

Ao artigo 12. Restabelecer o texto elo art. 5° -da Consti
tuição de 1891:

"Incumbe a cada Estado proveI",. a expensas proprius. as
necessidades de seu go....êrno e administração; a União. po
rém, prestarú socorros ao Estado que, em caso de calamidade
pública, o solicitar".

Jlf.stificaçao

O Estádo que. f6ra do caso de calamidade pública, não
possa prover as necessidades de seu governo e administra-

~ Cão, não tem condições de autonomia. Em vez desta ficar
suspensa, por tempo indeterminado, como manda o parágra
fo único do art. 12 do anteprojeto, melhor fora que se ane
xasse a outro, ou fosse transformado em território,',iesde
logo. -.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Alcantara
Machado . .2- Cardoso de Jlello Néto. - Ranulpho Pinheiro
Lima.- Nanoel Hyppolito do Rego; - Cincinato Braga. -
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Henl'iqtte Bayma. - Abreu Sodré. - Roberto Si1nonseln. 
José Carlos de Macedo SOal'es. - Plinio Corrêa de Oliveira.
_ Abelw'do Vergueiro Cesar. - Almeida Camargo. - :M.
Whatel1/. - José Ulpiano - C. Moraes de Andrade - Barros
Penteado. - A. Siciliano. - HOl'acio La/e?'. - Carlota F.
de Queiroz. - A. C. Pacheco e Silva. - Th. Monteiro de
Bar'ros Filho. - Oscar Rodrigues Alves.

N. 650
Ao artigo 12, substitua-se o parágrafo único pelos se

guintes:
§ 1.0 O Estado que tiver receita anual inferior a 50,000

eontos e estiver impossibilitado d(~ 1)1'over eficientemente ás
necessidades de Seu govêt'no e administra<.ião, poderá obter
da União suprimento financeiro que em nenhum caso subirá
a mais de 30 % da receita estadU<ll e mais de :::0 o/Ó do pro
duto dos impostos federais arrecadados no respetívo terri
tório,

§ 2.° O auxilio sámente será aplicado nos serviços de
viaçflo, saúde pública, ensino profissional e fomento eco
nômico.

§ 3.° A União avocará ou fiscalizarú a execução dos ser
viços a que se destinar o auxílio.

,lustificaçcio

Parecem prudentes as restrições estabelecidas nos pará-
grafos que propomos. Os auxílios irão beneficiar apenas os
Estados, que deles precisam efetivamente; e serão aplicados
pela União ou pelo Estado, conforme o caso eoncreto, em ser
vÍf~os de necessidade inquestionú\'cl.

Sala das Ses:::ões, 18 de Dezembro de 1933. - Cm~doso
de Mello jyi:to. - .4lcantam },Iachado. - A. Siciliano. 
Carlola P. de Queiroz. - C. MOl'aes Andl'ade. - Abelardo
Vel'!Jucil'o:Ccsa)'. - Ilem'iqllc Bayma. - Th. lilonteiro de
Bm')'os Pilho. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Cincinato Bra
oa. - J.iJanocl lJ!lPpolilo,do Rego. - Oscar Rodri{Jues Alves.
- Bm'roos Pillf!eil'o. - Almeida Cmhar(Jo. - José Carlos ele
Macedo Soares.

N. 652

Aos artigos 1ft, 15 e 18 - Substitua-se:
Consti tnem receita privativa da União:
1°, os impostos sôbre a importação de procedência es

trangeira; de consumo; de renda, excetuada a de imóveis;
entrada, saída e estadia de Ílavios e aéronaves, sendo livre
o comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais e ás es-'
trangeiras que jã tenllam pago imposto de exportação;

20, as taxas ,d~, selo, salvo quanto aos ato§ emanados
dos governos e negócios ,da economia dos Estados; as taxas
de telégrafo e correio federais e demais serviços executados
pela União,

§ 1.0 ]i; vedado á União criar de qualquer mododistin:
<.iões e preferências em favor dos portos de uns contra o de
outros Estados ou Territórios. .

§-:2.0 Os impostos federais serão uniformes para todos
os Estados e Territórios.
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§ 3.° Compete privativamente aos Estados lodo poder
de trlbl1tacão não especificado no presente artigo.

Ju.stificação

A discriminal)ão proposta é uma :,onsaquência iogica
du t11Mc1'iminacão da esfera de aeão da União e dos Estados,
A oMfem de aeão da União é limitada, seus poderes são ex
IIJ(clto~: só os Estados têm poderes implícitos.

Se, pois, é predeterminada a esfera de ação da União,
!lO oltt não pode, nem deve, realizar obr'as, nem desenvolver
llLlvidades pertinentes aos Estados, 11QI'que não predeter
minar a sua esfera de ação impositiva?

Além disso, o sistema proposto é o único que efetiva
e realmente impede a tributação, por entidades diferente;;:,
dos mesmos objetos e atividades - o maio?' mal dos ".]{Ji
71lC,~ 11'ibutários, tanto para o fisco como para os cont1'i
búinles.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1033. - Cal'do,~o
,In !lJr:llo Netto.- Ranulpho Pinheiro Linw.-JIanuel IlY1JO
li/o tio lIc(Jo. - Cincinato B1'afJa. - Alco.ntam Machado. 
l'u/wl'lo Símonsen. - José Carlos de JIacedo Soares. 
}/f!I/I';fJl/.(~ Bayma. - Abela1'do Vel'gueil'o Cesar. - Almeida
C/II/WI't/O. - Bo1'1'oS Penteado. - Plinio COl'l'r:a de Oli
','cil'a, - A. Siciliano. - Cal'lota de QlleÍ1'O:'. - A. C.
I'(wllcco e Silva. - Th. J1ontei?'o de lJar'l'os Pilho. - José
U/11;mlO. - A. C. de Ab,'eu Sodl'é. - Oscar Rodriyues
A iN',,'. - "Mario \Yhatelly. - Moraes Andrade. - lJ01'acio
1~(Jfcl'.

N. 653

Ao artigo 16 - Acrescente-se:

.. Não se compreendem nesta p1'oíbioão as taxas devidas
1'101' concessionários de serviços públicos."

Justificação

O acréscimo tende a tornar explícito o que estava im
plícito, mas não foi reconhecido pelos triimnais, isto é, 
que os concessionários de servicos públicos não se podem
considerar isentos do ·pagamento de taxas; remuneratórias
do servir;os públicos que usufruem.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Alc(l/l
'1II'It Machado. - Cardoso de lIIelo Neto. - Rannll)ho Pi
nheil'o Lima. - Jlannel Ilypolito do Rego. - Cincinato
lJra(Jn, - Roberto Simonsen. - José Carlos de Macedo
SQllrc.~. - Hem'ique Ba1!ma. - Almeida Camargo ..
/1a1'1'o,~ Penleado. - Plinio CQ?'l'êa de Olivei1'a. - Moraes
Andrade. - A. Siciliano. - lioracio Lafer. - Carlota de
Queiro:, - José Ulpiano. - Abelardo Yergueiro Cesar. 
A. C. Pacheco e Silva. - TIL. Monteiro de Barros Pilho.
- .4. C. de Ab,'en Sodré. - Oscar Rodrigues Alves.
1Il.Whatelly.

N. 654

Ao artigo 18 ---:... Suprimir a cabeça do artigo.
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Justificação

Sem razão á vista do sistema de discriminação de ren
das proposto, eU1 outra emenda.

A ser mantido o princípio do art. 18 acrescente-se o
§ O produto das fontes de receita não discriminadas

será dividido igualmente no exercício posterior ao da ar
recadação entre o Tesonro Federal e o do Estado de onde
provierem. -

§ 1.0 - Suprima-se.
§ 2.0 - Redi~a-se assim:
"O imposto global de renda poderá incidir sobre' os

juros de qualquer título da dívida pública."
Seria ferir direitos adquiridos incluír na disposição os

títulos já existentes.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1933. - Cardoso

de l.Vello lYetlo. - Ranalpho Pinheiro Lima. - Plinia Cor
rea de Oliveil'(t. - Carlola P. de Queiroz. - A. Siciliano. 
Horacio Lafe1'. - José Ulpiano. - Oscar Rodrigues Alves.
- A.bren Sodré. - Ilen1'ique Baynw. - Manuel Hypolito
do Rego. - Alcantara Machado. - Cincinato B1'aga.
Roberto Símonsen. - .1o,~é Cw-los de Macedo Soares.
Abelw'do Ver{flwiro Cesar'. - Almeida Camw-go. - Barros
Penteado. - A. C. Pacheco e Silva. - C. Moraes Andrade.
- TIL. Monteiro de Ban'os FHho. - Almeida Camargo.
JI. Wlt.atellll.

X. 739 U
.Art .. 71, § 2°.
Suprima-se, neste parágrafo. a expressão - "salvo dis

posição expressa em contrário" e comece-se o artigo na pa
lavra - "nenhum".

Justificaçc70

Supomos que a restritiva - "salvo disposição empressa
em contrário" inuWisa a parte prôibitiva do artigo. Deve
11:10\"01', no texto constitucional, um artigo proibindo taxativa
mente a abertura de crédito sem autorização o:rç:tment.ária,
antes do segundo semestre. Assim mesmo. deveria ficar res
rJomável o presidente ou adininistl'ador ·que lançasse mão
(l{isse recurso. caso a receita, no segundo semestre. não cor
respondesse á expectativa que inspirou a aberturá do crédito.
:No Brasil, devemos cominar penas severíssimas ao abuso de
cr-éditc, aos gastos extraorçafgentários. Já tivemos admi
llistradores que, com um orçamento de duzentos mil contos,
g':lstnram quinllentos mil, isto é, mais do dobro do que lhe·
era permitido. Não houve para esses administradores nenhu
ma responsabilidade. Aliás, no regime da Constituição de
91 era assim...

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 193. - Belmiro de
Jledeiros Silva.

N. 772
Onde convier na secção dos orçamentos e da administra

ção financeira:
O Ministro da Fazenda fará publicar mensalmente o ba

l::tncete- das receitas e despesas federais e semestralmente
o balanço da conta patrimonial da União.
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Justificação

A obrigação da publicidade dos balancetes mensais da re
ceita e despesa constitue uma medida de grande alcance mo
ral permi.tindo ainda que se aquiláte do modo pelo qual está
sendo exercida a administração financeira do país.

Independentemente, porém, da contabilidade em base da
receita e despesa: é de incontestável alcance haver uma es
crituração em base pat.rimonial em que figurem no ativo os
hens e os direitos acrescidos ao patrimonio da 'Cnião c no
passivo os compromissos assumidos. Dessa forma obter-se-á
os elementos principais para se julgar com segurança da
posição das i"inan(~as públicas em qualquer tempo.

Sala das Sessões. 15 de dezembro de ·1933. - Roberto
Simonsen. - Cardoso de Mello j"eln. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - .lI. lFlwielly. - Abelardo Ver(Jnei1'o Ccsar. - Al
cantara Machado. - JIanoel HlIPp·olUo do Rego. - A.lmeida
Camargo. - Barl'Os Pelneudo. - Abren SOd1'iJ. - A. C. Pa
checo e Silva. - C. Morais And)'adc. - Oscor Roch'i(Jlles
!-lb"l'en. - em'lota P. de Qu.ciro:,. - Ale:!:andrc Sicil.ie:)lo.fll
nim'. - Plínio Con'êa de OUveira. - Til.. Jlonteiro de Bar
1'OS Filho. - .rosé Ulpiano. -.ros': CaJ'lo.~ de Macedo Soares.
- Henl'ique Baynw. - Cincinato Bra[/fl.

'l';". 773

Onde convier, na secção VI, "Do orçamenlo e da admi
nistração financeira".

Art. "Fica mantido o Tribunal de Contas, como pr!'l
posto cio pocler legislativo, para liquidar' as contas da receita
e despesa e verificar a sua leg'alicIade.

§ 1.0 O s l\Iinistros cio Tribunal de Contas serão no
meadO$ pelo Presidente da República. com aprovação do Se
nado,' e tex'ii.o as mesmas garantias dos magistrados federais

§ 2.~ O Tribunal de Contas fertl, quanto á organização
cle seu regimento interno e de sua scer'eülria, as mesmas atri
buições dos lribunais judiciarios".

J IlS tificaç(ío

É l~reciso t01"nar claro que -o Tribunal de Contas tem
por missão exclusiva verificar a execução dos orçamentos de
receita e despesa. ]~ um ôrgão exclusivament.e fiscalizador,
11m preposto do poder legislativo, n. quem cabe dizer sempre
a última e definiliv<1 palavra sübrc a cxccuç.ão elos orçamen
tos que, votou.

Sala das Sessões. 15 de Dez·embro de 1933. - em'doso de'
.lIello Neto. - Ranutplw Pinheiro Lima. - Manoel Huppoli
to do IIp.(Jo. - Hem'ique Ba1/1nn. - Alcantarn JIach(uLo. 
Cincinato Braun.. - C. JJorai~ Andrade. - Robel'to Sirn01n
seno - Carlola P, de Queiro:;. - Jos,: Carlos de Macedo Soa
·res. - Jo,~rJ Ulpia.no. - Almeida. Cauwr[Jo. - Th. Monteiro
Bm'l'os Filho. - Ban'os Penteado. - .4.brelt Sodré. -Pli
nio Co)')'êQ. de OLiveÜ'a. - A. srcilimw. - Abelol'do Ver
{fueiro' Cesar. - OscO)' Ror!1'if/nes .4.l'C'e.~. - A.• C. Pacheco e
Silva.

VOLUME IV
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N. 783

Onde conyier:
Al't. E' vedada aos Estados qualquer tributação sobre a·

renda dos municípios.

Justificação

Trata-se de providência necessária, para impedir que os
Eslados reforcem a sua rcccita com sacrifício das rendas mu
nicipais.

:Sala das Sessões. 19 de Dezemj)ro de 1933. - Alcantara
Machado. - Cardosó de llIello Netto. - José Carlos de Ma
cedo Soares. - Jlenrique Betymo. - Ranulpho Pinheiro
Lima. - A. Skil'iano, - Carlola P. de Queiroz. - Manuel
JIyppolUo do Rego. - Th. JIonleÍ1'o de Barros Filho. 
Cincillafo 131"000.- C. Morais Andrade. - OSCal' Rodrigues Al
'ces. - Jím'io 1\T/wtell'J. - H01'cLcio Lafer. - Al)cla1'do VC1>
{Jueiro Cesar.

N. 787

Onde convicr:
Art.. J~ ycdada a concessão de percentagens a funcion:.í.

rios slJbl'e a arl'ccadar:i\o de muI las fiscais.

J as tificaçr."io

]~ um pl'inClplQ de moralidade adminislrativa, que pre
ci"a ficar c:qn'c:"so na ConsLiLuiçiio.

Sala da;: Sessões. 12 de dezembro de 1933. - Ranlllpho
/'inlwi/'o Lüna. - Cm'doso de Mello 1\'6[0. - Alcantara Ma
clwdo. -Fliniu Cm'rl:a de Olivei)'a. - Robe1·to Simonsen. 
A. Siciliano. - Carlola P. de Queiroz. - .4.belardo Ver
(Ju,eil'O GeMo'. - A. C. Pacheco e Silva. - TIL. Monteú'o de
Bar/'os Filho. - Bai'ro,~ Penteado.. - José Ulpiano. - Abre!/.
Socl1·é. -:-- .José Carlos de Macedo Soares. - Mario lVhatelu.
- Oscar Rllr!)'iunes Alves. - Henrique Bayma. - C. Jlo1'ais
Andradc. - .41mcúla Cel/lwl'(jo, -:- Cíntil1alo Bra(ja.

N. 79S

:\\) 'l1'l igo 17. acrc;.:cen lc-se onde _cOl1viCl::
Os atml1mcn\c'cabr<l(lo:;. scrfto reduzidos anualmenle aiê

sua exLinçilo com[llcla. -

Sal" das S('ssürs. 21 de dezembro de 193:3 - Cm'/os
Lindc'lIbera. -

~. SOl)

:\0 anleprojelo da Consliluição:

.\rUgo 1-\0 e seus números e parágrafos ficam redigidos
assim:

.\rLigo 1'1. E da competcncia exclusiva da União c1ecre
[<lI' :

1.0 ImposLos (j(' consumo. de importação. s01Jrc a renda,
de entrada, saida c e5tndia de naviós e aeronaves;

_''2.c Taxas de tel~gl'afo. correioo e sêlo. salvo a restril'ão
do 'artigo 15, n. 2. - - •
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~ L0 É livre o comércio de cabotagem. ás mercadorias
-nacionais. c ás estrallg-eiras quites com a Alfandega.

§ 2.° O impostoCle importação apenas poderá incidir
-,sôbre mei'cadoria vinda de país estrangeiro.

§ 3.0 05 imp05tos federais são uniformes para todos os
Estadoi>, salvo o caso previsto no artigo 33, n. 20.

Sala das -Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Ca1'los
LindenúeJ'(j .

N. 800 A

.Ao a.rL. 12 - Substitua-se pelo seguinte:
Incumbe a cada Estado provêr, a expensas próprias, as

necessidades de seu govcrno e administração; a União, po
.rém, prestarú socorros ao Estado que em caso ele calamidade
pública os solicitar.

Ao § lOdo mesmo artigo - Suprima-se.

JusUficaç!Ío

A emenda restabelece o texto da Constituição de 1891.
Ahip6tese prevista pelo parágrafo é irrealizavel. O Estado
terá sempre, salvo caso de calamidade, as rendas necessá.rias
pm'a alondcl' ÚS snas despc;;a5, porque possuindo o podc)' de
tributar, que lhe é imanente, sempre lhe ser,i possível operar
a concorclancia de sua receita com a sua despesa.

Dil'-se-ú, porém, que o que o parágrafo prevê é a hipó
tese da oX:11.1$tão da sua capacidade con$titucional de tr'iJ:lU
taçi:'"tü. Orá, si as despesas são incompressivcis e não dispõe
ü Estado. dentro dos limites consfitueionais. de novas mar
gens LribUtürias, o que cumpre fazer é reformar a Constituí
('ão Feder'al j):1ra lhe abril' novos campos fiscais e nunca res
tringir ou .suprimir a sua autonomia. Admitir a possibili
dade dessa restri(',ão ou supressão, paI' um tal motivo. sería
praticamente suprimir o "l'eg'ime federativo", afirmado so
lenemente no azot. 10 do projeto e no deere lo de convocação
da Assembléia _Constituinte .

. No caso de calamidade l)ública, sim, torna-se necessario
o ;:;0\:01'1"0 da Fni:;o. T10['qUC podcn"t dl'lcl'min'll· a reduciio
eventual do campo tributaria do Estado ou o crescimento ino
pinado de sua despesa.

Sala. das SessiJes, 21 de Dezembro de 1933. - Carlos
Bl'({{j((. - JJias FQ1·tes. - MaUa Jiachado. - !'fenrão de
Lima. - Raul Sá. - Delfim, :.11m'eira. - .Tosé Era::;.

N. 80S
Poriei" Coordenador - Conlinuad\o 8ec: IV Capí-

,Lula IV - Do Tribunal de Contas. .

:'\.1'1. - CtlIl)pele ao Tribunal de Con!as:

a) liquidar as' contas d'l receita e despesa e verificar
a sua legalidade, antes de serem preMttdas á Assembléia Na
cional;

b) yerificar a legalidade e exatidão da aplicação dos
-dinheiros públicos, fiscalizando o seu emprêga em função dos
l)rec-oS correntes;

c) 'verificar a legalidade dos atos de autoriza(~ão de des
p'esa, antes de ,serem executados. e as respectivas contas, á

-.oroporcão que Torem sendo efetllados. -
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Art. Os Ministros do Tribunal de Contas sel'ão no-
meados pelo Conselho Superior, e terão as mesmas garan
tias dos l\1ínislr'os do Supremo Tribunal.

])úágrufo único. Como o parúgrafo único do art. 72 do
anteprojeto.

,\rt. Como o § 3" do art. 71 do anlepr~jeto.

§§ 10 C ',)" Como os -§§ 4" e 5" do art. 71 do antepro
jeto.

'..:\1'1,. Corno o art. 73 e seus parágrafos, do anteprojeto.
Sahl das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Idalio

Sm'denIJel'(J. . .

N 835

Ao § 2° elo artigo 18 - Suprima-se.

J u.s lificaç{io

Impõe-se a supressão do § 2° do' arL 18, porque os
juros de qualquer título da dívida pública nuo devem ser
trihutários de qualquer forma. Ainda agora o Decreto de
r'ca,jusLamcnLo cconümico declarou isentos de quaisquer im
postos as 500 mil apólices federais aí designadas. Seria
uma cilada a sua. tributacão na Constituição. ..:\.0 demais
tem sido estendido como ilícito ao Estado tributar os juros
dos portadores de seus títulos, porque seria dar com uma
mão e tomar com a outra. Assevera que a isenção de im
postos 80bro j Lll'OS dos títulos da dívida pública deve ser o
seu melhor chamariz, ou um bom título de preferência.

Sala das Sesseõs, 12 de Dezembro de 193:3. - .JMé
Ulpiano.

N 837

Emenda adiljY:l - Acrescente-se como secção inde
pendente depois da ,;ccção "do orçamento c da administra
ção financeira".

Da fiscalização financeira federal:

Al't, O Poder Legislativo e)~erce a fiscalização fin::m-
ccira c orçamentária. diretamente e por intermédio do Tri
bunal de Contas, órgão indepei}(lcnte e contrólador.

Art. Compet(~ ao 'TrilHlnal de Contas: a) exercer, na.
forma mais ampla conforme rôr instituído em lei, a fiscali-

. zação da observancia das medidas financeiras oriundas dos
poderes competentes; b) examinar préYiamente os o,'ça
mentos apresentados pelo Presidente da República :t Asscrn
bléia Legislativa, quando neles houver "deficit", dando pa
recer sôbrc os meios de evít;í-lo.

ArL. Reproduzam-se os parágrafos 3°, 40, 5° do ar-
tigo 71 do anteprojeto. bem como os artigos 72; parágrafos
1°, ,20 e 30 do artigo 73.

Art. Quando emprêsas -ae serviços públicos perten-
centes á União, inclusive Correios, Telégrafos e Repartiçüe~

análogas, apresentarem "deficit". o Tribunal de Contas or
ganizará delegações fiscaliz::.doras.
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Art. Não poderão ser nomeados ministros do Tribti-
'nal de Contas os que tiverem participado do Poder Exe
cutivo nos últimos quatro anos~

..
Jus liticarão

A importancia da fiscalização das despesas públicas é
de tão elevada 'monta que justifica uma Secção indepen
dente.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - florado
Latel'. - A. Siciliano.

:N. 838

Emenda Onde convier:
Art. O imposto arrecadado nas Alfandegas e :Mesas

Alfandeg'adas sôbre bebidas alcoólicas importadas do es
trangeiro, será mensalmente entregue ás Casas de Caridade
do Estado, para onde se destinar a importação, por inter
médio da Caixa de Assistência Social oficializada ou outro

.órgão semelhante que fôr criado nos Estados.

Justiticaçr10

Trata-se de um imposto que sempre teve destino espe
.cial na história tributária do nosso país, qual o de consti
tuir auxílio ás casas de caridade dos lugares onde se fazía
a arrecadação.

É natural que se respeite a justa tradição, amplíando
se porém o auxílio ao Estado todo ao invés de deixá-lo cir
·cunscrito á localidade, onde se acham as repartições arreca
dadorás.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - Manoel
.Hyppolito do Rego.' em'lota P. de Queira::;.

:N. 839 B
ArL 15, § 1°,

Emenda. Suprima-se - "bem como o cedular de renda".

.hlstiticaçlÍO

o art. H, § 1°. atribue á competência exclusiva da União
decretar. enlre oulros, o imposto global de renda. Enlende
se que nesta expressão está incluído o imposto cedular: dond.",
se vô que n50 pode caber, exclusivamente. á União decretar
o imposlo global e exclusivamente aos Estados, o impostú
cedular de renda. Seria. evidentemente, um bis in iiern, con
tra o que protestam todas as legislações e os princípios dou
trinários reguladores da matéria. A palavra "e:;:clusiv::t"~ só
por si, exclue a cobrança cumulativa de um mesmo imposto.
Há uma contradição entre os parágrafos primeiros dos arti
gos H e 15, ou, pelo menos, uma brecha para intcrpreta0ões
várias e prejudiciais. É sobremodo conveniente precisar o
que se deva entender por imposto cedulm' e imposto global de
renda, para que se não possa confundí-Ios, ou supor que um
já çstá incluído no outro. ..

Sala das Sessões. 20 de Dezembro'de 1933. - BelmÍ1'o de
Medeiros Silva. .
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N. 839 C

:\rL. 18, § 2°.
Emenda. O § 2° do art. 18 passará a ser pUl'ág-rafo (rnic()'

do n. i" do art. H, com a seguinte redação: - "Os impostos
do renda incidirúo sübre os juros de qualquer tíLulo de dívi
da pública, seja qual für a época. de suu emissão" .

.Jusliticar;ão

o aludido p::trágrafo es(<Í mal colocado como § 2° do ar'
l.igo 18, c, principalmente, em seguida aO § 1° rio mesmo ar.,.
f.igo, que consigna assunto diferente.

Se êle se refere ao imposto de renda, dl;VC, por uma
qucst.ão (le-cprdem, subordinar-se aos artigos que dispõe su
bre (l 'i"éc!fí;ido imposto. Além disso, subordinado como está
no anteprojeto aO art. 18, dá a entender que este imposto
tanto pode ser cobr'ado pela Unitio, como pelos Estados, ou
J101' uma e outros cumulativamente. Seria. entretanto,
para desejar que esse imposto pudesse ser criado pela União
para os :::(lUS títulos, ou pelo Estado, para os seus. De qual
quer modo. pOJ.'(~m. deverú ficar o aludido parágrafo na de
pendência do arf.. 1!t ou 15, conforme á emenda,

Por outro lado, o referido § 2° dispõe: - "o imposto de
rcm!<t poderü". Esta forma faculfativa não corre:>ponde ao
nosso pensamento: ° imposlo ele renda dcverá incidir obri
gaLori:m1CÍll.e silbre os tílulos de dívida pública e ser uma
fonte de renda p~ra a 'limão, ou para os Estados.

SaJa das Sessões. 20 de Dezembro de Hl33. - Be~mÍ1'o de
Jledeiros Silva. .

N. S,H)

.\0 § i" do :1rt.. '1.1. anmente-se: c~sl.e imposl.o terá por
base o valOJ' da nlercadoria. nO lugar da sua proclutão:

.J1/.'; l ificação

Pl'(!senLcmcnlc~ o \mnosto "ad-'\"alorcm" s",1)1'o mercado
r'ias que se exporIam. fi éalculado s,~,j)I'e o valor da mercado
ria no p"'rl.o de emharque para o exterior. ::\fin;'5 Gerais
proccdc dI' modo mais iníqno ainda. em I'Cla':üo ú sua ex
])ül'taç;lo. T:Hl p".r'co .gordo. de 120 quilos. que vale sosoao em
Cal'a!inga. sc 1""1' cxporLado para Vitória pagarü o imposto
"ad-\"alorem" não sc:.bl'c SO$OOO.seu prel;o no mercado pro
dutor·. mas si\lwc Hi08000. quanto vale no n.io. A;;~irCi se pro
ccde em relnr:ão :i maeleir:;t c a outras mercadol'ias, qne dei
::.;am. vor i:,lo, de ser: exportadas.

Com esta anomalia, nós. os produlores elo centro do País, ,
n110 podemos :::\1portar a concorrência de todo o ponlo des
favorável eom os produlores dos Estados que têm pral~;ls con-:_
::;umidorns mais importantes, ou que dispõem de portos para
o comf~rcio com o exterior. .

]';OS:>05 produtos chegam a essas praças onerados de fr~
tes e despesas enormes, muitos dCles depreciados p_clos vá
rios inevitáveis acidentes da longa viagem, e, na eOllcorrên
cia com os produtos locais, ainda vão sofrer o onl1s de uma
taxação iníqua, visto com entraram _na sua vaiorização os
fretes e aquelas déspesas já aludidas, que nada beneficiaram
ao produtor e ao intermediário.
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Em consequência, ficamos inibidos de intensificar_ o tra
balho no interior, além do indispensável para o próprio con
sumo. E a riqueza pública não se avoluma, o progresso ali
não se opera. Julgo desnecessário fazer outras considerações,
ião clara está me parecendo a conveniência e a justiça da
medida prOl)Osta.

Sala das Sessões, 21 de D~zembl'o de 1933. - Cam,pos
do Amaral. - XC(ji'ão de Lima. - JIartins SOlll'es. - losé
.1l!nnim.

:N. 855

:No art. 17 acrescente-se entre as palr'....rus "tl'usilo,
barreira" a palavra "via<;üo".

Just-i{icação

O imposto de 'viacão, que a União mantém, estáado
tado por alguns Estados. É, além de dupla incidência, o
disfarce de um imposto de transito e também inter-muni
cipal e por Yezes inter-estadual. - Ccs(~r Tinoco.

:N. 888
-

Redija-se assim, o parágrafo único do art. 72:
Parágrafo único. O Tribunal de Contas terá, quanto á

organização de seu regimento interno e de sua secretaria, e
de suas diretorías gerais, as mesmas atribuições dos Tribu
nais Judiciários.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Noguei1'a
Penido.

N. 889

.:\.crcscente-se, depois do § 3°, do art. 73, o seguinte:
§ 4.° O Tribunal de Contas terá jurisdiçãQ própria e pri

vativa sübrec os responsáveis por dinheiros e bens públicos.
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1933. - NO[Jueira

Penido.

.r/(s tificG.';cto

A emenda visa dar remédio não s6 a deficiências das leis
vigentes, como a interpretações menos ncel'tadas, em virtude
das quais o Tribunal de Contas tem tido embarar.:ada a ação
eficiente que está destinado a desempenhar, na defê:;a dos
dinheiros públicos. .

]~ de longa data que vem sendo apontados os' inconveni
entes de confiar-se a execução das sentenças do Tribunal de
Contas a órgão diverso daquêle que os profere. Daí tem re
sultado, na prática, o fracasso quasi completo da providência
legal, com graves prejuizos para a Fazenda Nacional.

Assim, em 1911, o antigo presidente do Tribunal de Con
tas, DI'. Didimo da Veiga, salientava, em seu relatorio dêsse
ano, que "os alcances fixados pelo Tribunal em julgamentos
i'inais e irrecorríveis não são cobrados por depender dos jui
zes e Tribunais Judiciários a execução ·das condenações". O
eminente jurista t~nha inteira razão. Em setembro de 1928,
o Dl'. Mario Newton de Figueiredo, diretor da Terceira Di
retoria, representava ao Tribunal, propondo medidas asse-
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curaLórias dos interesses da Fazenda, quanto á execução de
suas sentenças, em matiria de tomada de contas. Para isso, le
vantou um demonstrativo completo, por onde se via que o
~total dos alcances não cobrados até aquêle momento, se ele
vàva :1 importante cifra de 2,0. ü82 :015~012, sendo réis
13.893:587$574 nITo prescritos, embora a quasi totalidade
dêsses alcances tenha sido remetida aos Procuradores da
República para a cobrança judicial, desde 1900, e réis
6.188 :274$438, de sentenças prescritas por serem anteriores
a 1897, proferidas, há mais de 30 anos (Diário Oficial de 2 de
.dezembro de 1930, pags. 21.622 e 21.6/14). Para corrigir
tão precária situação, é indispensavel conferir ao Tribunal
de Contas a })rerrogativa de executar as suas proprias sen
tenças. A este proposito, encontra-se ás pags. 435 e /138, do
vol. III da Codificação da Contabilidade Pública Brasileira,
do Dl'. Alberto Biolchini, detalhada exposição, que é agora
confirmada, em brilhante artigo publicado pelo Dl'. José
Matos e Vasconcelos, distintissimo funcionário do Tribunal
de Gontas, no Jornal do Comércio, de 3 de dezembro cor
rente, e que deixam fóra de dúvida o cabimento da emenda
·proposta.

N. 900

Onde convier:
Art. As taxas e outras contribuições que, a título de

-caridade, incidirem sôbre embarcações em geral, devem ser
entregues àOS hospitais dos portos onde forem arrecadadas,
-e que derem hOSPWlli:mçfto aos embarcadiços .

.Justificoç{io.
A emenda encerra providência que por si só se justi

fica. Trata-se, como se vê, de uma retribuição razoavel aos
hospitais qne acolherem nL\vegün.tes. Aden1ais. csta medida
não repI'escnta novidade; as companhias de navegaçúo nunéa
se negaram -a1iás a contribuição, ao tempo em que se lhes
fazia tal exigência. . ,-

Sala das Sessões, 21 de Dezenthro de 1933. - Hipólíto
do Rê{jo. - Horácio Lafer. - MáriO lFhalely. - Pacheco
e SiLva.

N. 909

Sllhcmenda á emenda n. 68!) (adiLiva):
nepois du palavra "públicos", acrescente-se "federais".

Justificação

A COmI)(~t.~ncia do Tl'lbunal de Contas, para organizar os
processos de tomada de contas. deve evidentemente ser limi
tada aos dinheiros e bens públicos federai.s.

Sala. das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cardoso'
de Mello Neto. - Atcanta;rQ, Machad.o. - José Carlos de Ma
cedo Soares. - Carlola P. de Queiroz. - .Jl. HvppoLito do
Rego. -.:.... Henrique Bayma. - A. Siciliano. - Oscar Rodri
gues .4.1ves. - TIt . .iJ[onlei1"O de Barros FiLho. - C. ],[oraes
Andl·wIe. - Almeida Camargo. - A. C. Pacheco e Silva; 
]H. WJHttetly.
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N. 1.0:18

Ao art. 73°. § 1°'_ Substitua-se a frase· final'- "para
'que tome as providências necessárias", por essa outra 
"cujo Presidente, sob pena de perda do cargo e pl'oibição de
ser para êle novamente eleito, instalará contra o Presidente
·ou o ministro responsável o competente processo",

htstificaflilo

Trata-se de dever de honestidade funcional, que inde
pende de apreciação política. A obrigação imposta deve ser
-sancionada.

,Rio de Janeiro. 16 de Dezembro de 1933. - q,~el}te
A1Iar-iani. - AUila. 'Al1w1'al. - Jleeleiros Netto. - 'Le()1uio
-=-F. Magallules Netto. - Medeiros Netto. - Leoncio Gal
,oílo. - Gileno Amado. - AlIl'edo Mascarenhas. - Fl"an
cisco Rocha. - .4..1'tlwr Neí-va. - A. Leoni. - Manoel No
vaes. - Pacheco de OliveiTa.

N. 1.019

Ao art. 71P - Diga-se:
"Sob pena de responsabilidade do Ministro da Fazenda:

·as dívidas provenientes de sentencas judiciárias serão pagas
na ordem rigorosa dos precatórios; os vencimentos do fun
·cionalismo, de modo que, entre uns e outros, não haja dife
:t:'cnca de mais de dois mezes; a dívida flutuante na ordem ri
-gorosa do julgamento dos processos, que também deverão ser:
informados e julgados pelos funcionários compet,entes, sob
'igual pena, segundo a rigorosa ordem do seu recebimento".

Justificaflc7.o

O excelente preceito do artigo deve c::-.."tender-se a toda
.a administração federal, como se extendeu á estadual, na.
emenda ao art. 13.

Sala das Sessões, :16 d~ Dezembro de 1933. - Clemente
'Mm'iani. - Law'o Passos. - Attila Amaral. - A1'lindo Leo
ni. - Gileno Amado. - Jledeiros Netto. - .4.1'thu1' Neiva .
.4- Mw'ques dos Reis. - Arnolrl Silva. - Pacheco de Oli
vei1'a. - Leoncio Gall·ão. - ,Manoel lYovaes. - F1'ancisco
Rocha. - Alfl'edo .i....[ascal'enhas. - Paulo Filho. - F. Ma
galhães Netto.

N. 1.077

Arts. 14 e_ 15 - Suprimam-se no art. 14 as palavras
"de exportação" e acrescente-se no art. .15, onde convier: "E'
-da competência exclusiva dos Estados decretar imposto d~ ex
portação" .

Sala das Sessões. 22 de Dezembro de 1933.- Godofrcdl/
Vianna. - Costa Fernandes.

Justificação

A transferência para a União, como quer o ante-projeto,
do impõsto de exportação, fere fundamente a economia dos
~stados. Não desconhecemos os graves inconvenientes dêsse
impõsto e a campanha que se faz, com valiosos argumentos,
,em. favor de sua supressão. A verdade insofismável, poréro,
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é que, segundo demonstram as estatísticas, os Estados não'
podem viver sem êle ou sem que-. se lhe encontre sucedaneo
que proporcione recursos equivalentes. Veja-se a respeito a
brilbante exposição do Deputado Daniel de Carvalho, no Diá
l'io da .4.ssembléia lYacional, n. 33, pag .. 493. "O: tributo",
diz êssc ilustre const.ituinte, "indicado para substituir o im
p05lo de exportaçüo é o territorial, mas êste depende de
1('111])0 pura ser implantado e desenvolver-se. Os Estados do
Hio Grande do Sul, de Minas, de São Paulo, já deram o exem
plo, que v.:ti sendo adotado por outros Estados".

Sobretudo para os Estados do Norte o impõsto de ex
porta!:ão é imprescindível. Dele vivem em grande parte êsses·
Estado::., que do territorial aufeririam apenas ridículos 1'e-·
cursos, dadas a desvalorização das terras e a sua indelimi
taçflO.

N. 1.152

TítulQ I - Redija-se assim o n. 10. o al't. 14:
"1.0 Impostes de consumo, de importação ohediente

no crit.ério pl'Ílmtl'io de renela alfandegária e ao secundário'
de moderada proleçflo transitória as indnslrias viáycis, bem
como o global de renda, etc."

JiLS lificar;ão
"'-'-0

: Com. a redação "-proposta, não só fica melhormente c'
expressamente disciplinado o manejo do imposto de impor
taç,ão, no sentído de mais racionalizado bem-estar' naeio-
nal, C0l110 se decreta de vez a extinção do imposto de ex-
portação. .

Este último impôsto constitue uma calamidade p'ú
blica Dom a qual não devem a Revolução e a Constituinte
tergiversar sob pena de proclamarem sua falência como
fôrças de renovação. Nêste ponto é que nos convém o vi
lorioso mOI.felo norteamericano; "No (0,7: ar dnly shall be
lai(( on artícles exported {rorn any Slale". A torrente dos
economistas consagra, a proíbioão formal.

,sala das Sessões. 21 de Dêzembro de 1933. - ZQ1'Ollstl'O
Gouveia. - LaCel"da 1Verneck.

1\. 1. 237

Ao m·L. 7<1 - Diga-se: "As dívidas pro'l.'enientcs de sen
tenças judiciárias dcfinilivan1(JnLc prol'eridns con[rn a
Cnião, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, serão
pagas ... "- •

Acrescenle-se: "Parágrafo primeiro. Ê obl;igntório a in
c1usflo nos orçamentos dos referidos governos dos créditos a
que se refere o m'Ligo, em montante que dê, pelo menos para
a saLisra{.~iio elos precatórios recebidos pelo Poder Executivo
até dois meses ant'~s das respectivas votações pelo Legisla
livo.

Pnl'~grafo segundo. A nfio inclusão desses crédit.os im
portará em crime de responsabilidade para a a~toridade ou
funcionário culpados, e possibilitará- em favor do credôr" a
penhora dos bens patrimoniais, de direitos creditórios ou das
reujus do devedor.'
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Parágrafo terceiro. :Êsse direito de penhora só se poderá.
exerce1' após esgotado o crédito que tiver sido aberto.

Parágrafo quarto. Se 'o funcionaria, o legislador, ou a.
autoridade culpados pela niIo abertura do crédito tiverem
bens, sôbre estes poderá recaír a execução do credor.

Parágrafo quinto. Se, não tendo sido votado o orça
mento, tiver sido prorrogado o anterior, o crédito fica limi
lado ao deste constante, suspenso o direito de penhora dos
credores não contemplados na 0l'den1 de preferência estabe
lecida pelo artigo.

Justificação

.'\. emenda visa tornar os arestos judiciários respeitados
pelo Poder Público. .

• Entre nós, tem a experiência demonst.rado que os mais·
caloteiros dos devedores são os governos. Os mais caloteiros
e 05 que menos importancia ligam ás condenações da Justiça.

Pouco lhes importam as sentencas oontrárias, as conde
nações pelos erros e abusos dos seus titulares.

PaS'am quando e como querem. E se resolverem não pa
gar, nenhum obstáculo os impedirá. :Nem há lei que os obri
gue, em sentido contrário.

l\fultiplicam-se os desrespeitos aos direitos alheios, ás
prerrogativas elos governados, os tribunais se enchem de pro
cessos, pululam as decisões condenatórias, e os precatórios·
e os mandados judiciais se amontôam e dormem nos gabi
netes dos Ministros e das secretarias dos Presidentes e dos
Prefeitos, á espera da boa vontade de qualquer onipotente.
ou das gorgetas, das percentagens, ou simples empenhos de
amigos.

No Poder Legislativo é a. mesma coisa. Faz-se preciso
mover as amisades ou estimular os interesses.

Raros os credores do Poder Público por sentença judi
cial que chegam, no final, a embolsar todo o.. seu crédito.
Pelo menos, n:"demóra o consumiu em juros pagos aos hancos
ou aos agiotas.

A longa c custosa penegrinaç:.ão judiciária, agravada. pe
Jos vrazos alongados, se vem jun.tar a displicência superior
c10 devedor.

Isto é positivarnente um mal. Um grande mal.
Em primeiro lugar, porque importa em um desprezo

pelo Poder ,Tudiciál'io, cujas resoluc.;ões dêvem ser cercadas
do maior acatamento. porque a lei lhe confere a missão de
interpretú-Ia a aplicá-Ia -sem outro apelo .

." E é mistér, que o Govêrno dê o exemplo.
Se ele faUla nesse dever comezinho, como poderá exigir

o cumpram os individuas?
Em segundo, porque a simples possibilidade de tão lon·

ga demora encoraja as autoridades a praticar o ato legal~

mente condenável.
Quanto IY)ais afastada a reposição, ou melhor, a repara

ção do mal, tnais ténues as possibilidades de uma respon-
sahilização individual. Ou mesmo de um simples reflexo na
vida política. -

Em terceiro, porque desmoraliza () próprio regime. Vêm
os empenhos de amigos, as remuncracões extra ou ilegais, a.
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'corrupção em suma, levando. em arrastão, uns restos de
património moral que deveriamos conservar.

Em quarto, porque torna descrentes os cidadãos e os
~afasla de qualquer contado econõmico com o Poder. Os bons
e os honestos .se enojam. E o Govêrno passa a negociar sim
plesmente com os málls, os que antecipadamente se compen
sam da demora, com juros judaicos, e ao mesmo tempo os

·dividem sábiamente...
Em quinto, pÓrqlle facilita a boa vontade dos peritos

arbitradores e dos próprios Juízes (homens que tambem têm
.coração), no fixar as indenizações. ..

Em sexto, porque, tratando-se de restituição de cargo
público, o funcionúrio vitorioso permanece sem função e ga
nhando durante a espera.

Pela emenda, ° vício se corrige.
Recebido o precatório, se não houver crédito no orça

mento vigente, logo o Poder Exeeutivo o leva ao conhec1
mento do Legislativo, obrigando êste a tomá-lo em considera
ção na primeira lei orçamentária.

Não se exige um pagamento imediato sob pena de pe
nhora. Dá-se tempo á ação do aparelho burocrático. Prevê
se o prazo necessário para as)nformações, os pareceres, etc.,
e~. .

Só não se permite que os gO'vêrnos paguem quando qui
zerem.

A possibilidade de penhora é a única sanção efetiva.
·Quer em relaçüo aos interesses governamentais, quer dos
funcionários, autoridades ou legisladores.

É de notar, porém, que respeitamos os bens de uso es
pecial, prevendo igualmente o caso de prorrogação do orça
mento anterior.

Quanto á inclusão dos governos estaduais e municipais,
é justo e plenamente cabível.

Trata-se, como já dissemos, de respeito á justiça.
Sala das Sessões. 22 de Dezembro de 1933. - J. Ferrei)'/!

·de Sou::;a. .
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X. 32

Ai't.. '102, onde convier:
,§ ••• O interesse social preyulecerá sobre o interesse~

individual.
Sala das Sessões, 30 de Novembro ele 1933. - Fcmando

de .4bíoeu.

. N. 45

Ao art. 122: Supprima-se "in (-atum." ...

uma Constituição. em boa e sã doutrina, não deve le
gislar sobre o direito privado, mormente invadindo o campo
tão delicado e sensivel do Direito Civil, que entende intima
mente com a organização patrimonial da familia, com os
direitos sagrados e eternos da successão legitima ou testa
mentaria, ameaçados em Sua amplitude e expansão natural,
com o investimento ou creação de um imposto p1'ogrcssivo e·
'illi-mitado, que dada a nossa notaria e inveterada "coragem
fisca.l" . .. , acabará por implantar entre nós a victoria do
collectivismo, e a: ruina dos velhos axiomas sobre a inviolabi
lil1ade da propriedade e de SU'l logica transmissão "post
nwr[.crn"... .

O dispositiyo, consignado no art. 122, é por demais pe
rigoso e perturbador, para que se o tolere e acceite. leviana
mente disfarçado e deslocado. sob o titulo de "ordem eco
nonl.l~ca e social", num codigo fundamental e politico, que
s6 deveria cogik1.r de materia do direito publico, e de as
sumpto constit.uci anal.

Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - ?íc(jl'eiro"
Falecia.

N. 51

Accrescente-se ao art. 120:
.§' 3. o Todas as empresas de serviço publico, já estabele

cidas ou que se venham a estabelecer no p'aiz, serão desapro
pria.veís, 10 annos depois da concessão, mediante a restitui
ção, em tres parcellas annuaes, do capital nellas realmente
investido, e mais juros de 10 0/'0 ao anno, a contar da data
do desembolso das respectivas parcellas. deduzindo-se, po
rém. dos juros os lucros que a empresa. já tiver distribuído
aos seus parLicipantes.

'Sala das Sessões, em 5 de Dezembro de 1933. -Barreto
Campello.
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N. 63

Accrescente-se e substitua-se, onde couber, o seguinte:
Arf. A syndicalizaçüo profissional será livre, de_ntro dos

limites e condições que a lei determinar. .
Art. Ao syndicato profissional organizado de accordo

com a lei serv.o reconhecidas funcções publicas, no tocante ás
relar;ões de trabalho. .

ArL A organizaeão corporativa, que a lei crear, obe
decerá ás seguintes bases:

a) os syndicatos reconhecidos pelo Estado se articula
rão em rederu(;ões e .estas em confederações;

b) instituil'-se-á a Camara das Corporações, que fun
ccionará il'J. Capital da Republica, sob a presidencia do Mi
'nistro do Trabalho;

c) a Camara das Corporações será constituida de re
,presentantes das confederações de empregados e emprega
d:Ol'C!S. em numero igual por cada uma dellas, eleitos pele
processo que a lei prescrever.

Art. A' Camara Corporativa será assegurada a compe-
teneia prjyativa para legislar:

a) sobre os contraclos collectivos do trabalho;
b) sobre i'alaria, assistencia e lei de i'eguro sociál;
c) sobr-e commissões paritarias e magistr'atura do tra

l'ul116:
rI) sobre quotização ou contribuição syndical.
Pal'ugrupho unico. Os pro.iectos de lei valados pela Ca

mara COl'j)ol'atiyu. nos casos de sua competencia, serão re
mettidos :lO ComeIllo Federal, que os approvurá ou rejeitará,
1~tl1 llma só discussão e pelo voto de dois tel'ç.os d~ seus
memJ1i'o:3, .\lml'ovado o projecto pelo Conselho, será enviado
á sancção do Presidente da. Republica, que terá o direito de
vMo, l.ot:tl ou parcial. Se o Presidente velar u lei, submet-

- b~rá á A":5emb!éa XacionaI as razões do véto. Se a Assem
bléa ::\"acional por dois terços dos seus membro!':, rejeitar o
VI~t.O, o Presidente da Republica promulgará a resolução' da
Camara Corporativa.

ArL A ASi'cmbléa ?\acional, por dois .terços dos seus
memhros. lJodcl'á suspender a execução de qualquer lei, in
d\lsive as voladas .pela Camara Corporativa, desd2 que o
inleres5é collectivo o exija ..

Sala das Sessões. G ele Dezembro de 1933. - A{famem
non Ma{Jalhães. - io.sé de Sá.

Justificação

o problema corporativo está em equação. ..
O facto syndical é uma realidade incontrastaveL E' o

phenorneno novo, o mais com:ideravel, o mais significativo
'<ia historia economica e social como observam todos os 50:'
-.ciolog05. economistas; juristas e políticos.

Ncgal-o seria igllor;)ncia, senão hypocrisia'. Como re
solveI-o?

Eis a questão qUe se apresenta no Estado. Deixar, que
a syndicalizaçuo se desenvolva e actue por si mesma~ como
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um dos aspectos da luta de classes? Aproveitar o facto syn
dical no sentido polilico~ como o fez l\Iussolini? Disciplinar
esses nucleos sociacs de formação tãu espontanea, integran
ílo-os na oràem juridica com funcçõcs esp~cificas?

São as soluções que se _nos gcfrontam.
O syndicato realiza uma fUDCção social: a defe;::a do

trabalho. Neste sentido cumpre ao E::.Ludo reconl1ecúl-o e
coorclenal-o. .

. Ha uma orbita de <lcção social àentro da qual o inte
resse profissional deve se exercer. Vac-se destacando da
compeLencia legislativa do poder poli Lico cCrta oI'dom de
relações sociaes que se especializam ~ob o imprio de fa
ctol'es 110VOS, adquil'indo autonomia.

Camara corporativa em colaboraç~1O com a Camara po
litica. conselhos economicos e outras lormulas não resolve
rão o· proplema.

As emendas que apresentamos trr,duzem a nossa obser
vação e e5tudo reflectido do assumpto.

ArL. 127 - Supprima-~e, passando o § 10 a arLig'o, com
-esta redacção:

"O imposto ele transmissão causa mc'J'lís e dos bens l"!UI.'
pa55UI'cm ao Estado por fuHa de herdeiros e as n,u!las fis
caes de qua.lquer especic serüo applicadas cxdu"jyamcnU'
nos sel'vil)os de instrucção primaria e aS5istencia socihi.

P:lragrap!Jo Ullico. Nos municipios em que as neceSi'it1<l
des elos serviço5 sanilarios nãQ csgoL.1I'em a quota de c1~,:

por cento do a1'1. 13, o 5aIdo serú applicrtrlo tambcm nC5tcs
seryi<,:.os. ,~

.7ustificaçü(l - O artigo cuja SUPPl'cssão se propõe. con
tém uma id!)êl que. vista na pratica. pode aean'ctar
inominavc:is iniquidadés. N'üo lla, com rfú','ilo, n111 (,l'itcrio
seguro para se estimar o (lU-antll1n da. valol'ização que 1)';

serviços publicos e o progre5so sacia! :w:lel'iciam a pro
prierIafle, independentemente do t.rabalho do dono. .'\1í:ís. ,'~
('vidente que aquclles fadares são os ql1f" concorrem"'";;J'an
demente para a. valorizaçfio da propriedade vantag01ll tanto
para o proprietario quanto para o fisco. que auferjrá. com
('lia. por meio rIos impostos. maior rel1da.

A fazenda puhlica poderá colher portanto da yulol'iza
ção v.llgmenlando os impostos ou restabclccc.:.ndo taxas espe-
ciaes. -

1\lanoa tumbcm a emendêl applic<1l' ao mesmo fim. ;;('1'
:viço.~ de instrucção primaria e assi5tcncia social, as impOl'
tancias das multas fiscae;;. Taes multas. além de não c0115Lí
tuirem renda ordinaria da fazenda Pl1i)lica. tem sido a ne
renne fonte de controvcrsia nos serviços de fiscalização di,
pagamento dos impostos, pois que a e11as o poder puhlico
associa 05 seus funccionarios, concorrendo, assim, muitas
veZC5, ])<1ra violencias con/.ra os conLrihuinL(>.~, aue se v,~m,

annos apó5 regular fi5calização dos agentes da Fazenda, co
lhidos nas malhas das interpretações exLr:lVagantes dos
t.exlos 'legaes e sujeitos na maioria dos caso" ao pagamento
de multas pesadissimas. que arruinam a sua economia.
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Se não é possivel eliminar as multas fiscaes, que ao·
menos eIlas concorram para um fim nobre, e não, como. até
agora, para o enri,quecimento de agentes do poder publIco.

. ~ala das Se~sões, 7 de Dezembr od~ 1933. - Rocha Fa-
ria. - MW'io de A. Ramos. - Ricardo JI'achado. - Mil
ton CarvaLho. - Edgard Teixeira Leite. - Augusto Cor-·
sino. Gastão de Brito. - João PinltcU'o Filho.

N. 75

Accrescente-se ao § 1°, do art. 116:

"e se fizerem ragisLrar a sua posse dentro de um anno,.
após a promulga<;ão desta Constituição."

Justificação

Afigura-5e-me para o bom exito (ia providencia mscri
pta no § 1°. condicionar-se o reconhecimento da proprieda-·
de, :1 medida legal a qUe obriga, sabiamente, o Codigo Civil •.

Por' um principio de ordem publ.ica, estatistica e mai.or
desenvolvimento da economia nacional. deve o Governo es-·
Lar sempre csclar~cido de todas as rcfcrencias inherentes ú
propri edade territorial.

Dahi o maior alcance em se intensificar, aO maximo, a
propaganda do registro civil e de immoveis.

Sala das Ses"ões, 9 <ic Dezcnlbro de 1933. ~oJtle.':

Vieira.

N. 77

E'x:clua-se 'Íll tof:nrn a materia dos artigos i19 e 122.

.Justificação

Subscrevo as palavras do SI'. Deputado Negreiros Fal-·
cão, defendendo a emenda TI. 4.5, <:lutada de 4 de dezembro;.
publicada no Diflrio I1n. As.~(nnbléa Nacional, de 5, no que diz
respeito ao artigo 122. No' que se refere ao artigo fi9, a
emenda supra e baseada no mesmo principio. e está justi~i

cada no meu di,:cul'sO de 23 de novembro proximo passado.
Afigurn-;;:e-me infelicissima a idéa de Se tratar de ma-

fer'ia de ))1'CgCl"l/J('fíll. numa lei hasica: c. ainrJa mais. ·dimi
nui!' lamentavelmente o prazo para a prC'scúpçüo das divi
tias fiscae;;;, apesar rio espirito da Constilnh;50,em defesa
do interesse collectivo. eXpres;::ado no art.igo 58: "A lei não'
poderá ser intcl'prel ana ou applicada con ira o interesse col-
lectivo. " .

_ Preferivel seria que se declarasse. em harmonia com
esse espirito: .• As dividas fiscaes são imprescriptiveis."

Sala das Sessü~s, 7 de Dezembro de 1933. - Pontes'
Vieira.

N. 85

Art. 116. Substitua-se. pelo seguinte:
.:\..quele que POr dez anos. ininterruptos, sem oposição, nem

reconhecimento do domínio' alheio, possúe um treclio de'
terra e o tornou produtivo pelo t.rabalho, adquire-lhe a·

,:"'.
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plena propriedade, podendo requerer ao juiz que assim o
declare por tentença.

Sala aas Sessões da Assembléia. Consti1nil1te, 11 de De
zembro de 1933. - Godof1'edo Viana. - JIagaLlLães de Al-

. meidcL. - Costa FC'i'nandes. '

Justificação

A l11<3.tél'ia de prescrição, quer liberatoria, quer aquisi
tiva, é evidentemente do campo do direilo civil.

Nestas condieões, mais acertado seria acaso a supres
são pura e simples do artigo,

Atendendo, porém. :l que não está f61'a dos moldes das
modernas Constilui{;ões a inclw,ão no· Estatuto :Fundamen
tal· de assuntos estranhos ao direito constitucional propria
mente dito e, ainda, ao aspecto social com razão atribuído :i
propriedade na época preséntc, formulamos a emenda, que
a Assembléia Constituinte examinará em sua alta sabedo
ria. Acresce que ni'ill podem ainda ser com exatidão conhe
cidas as teildencias e as dil'etrizeii da preclara Comissão
incumbida de cstnÓ'ar o anteprojeto. .

Por êsse motivo, nos limitamos a proPôr a modificação
do praso da prescrit,:.ão. Nos Estados do Sul não será talvez
exagerado o limite de cinco anos fixado no artigo a ser.su
bstituido,

Nos do NórLe,porérn, com a notória e lamentavel defi
ciência de transporte e inddinlitução impressionante 6a
propriedade territorial, o prazo estabelecido se nos afigura
pOI' demais exíguo,

N. 87

Emendas ao título XII:
Considcra;:ão preliminar - Se bem que os mantendo

sob a mesnia epígrafe, há contudo v:mtugem em :::epar'Ul' os
artigo::: referentes :í Economia Pública e á Economia Social.

Não se pretende, com isto, estabelecer diferença precisa
entre uma e outra. mas por vantagem de método, grupar
ordcna6amente os artigos qne vi;::um ao aumento da riqueza
do País e aqueles que tem POl' fim, primeiro, a dc1'esa do
homem, como elemento social,

Podem no anteprojeto ser considerados como de Econo
m.ia Pública. os artigos 113. 115, 120, 121 e 127 e parte
do -128.· .

Ainda como advertência preliminar e para justificar a
inserção de alguns novos dispositivos c a deslocação de ou
tros, subordinando-os ao título da ordem econômica, noLe
se a importancia constitucional que. deve ter, entre nós, a
economia pública;- o que procurei demonstrar no livro
"Problemas básicos na Constituicão" - edição Ariel, nas
pags .. 91 a 104 e que me eXCllSO de reproduzir.

ECONO::\ÚI.,\. PÚBLICA

Art. - M - Novo, -- A. funcUo execuLiva é exercida
na ordem administrativa, com o fim precípuo do desenvol~
vimento econômico do País.

Art. '- N - Os l\fini~tro,", de pastas ligadas á Economia
do País, são' obrigados (}entro do prazo de seis mezes, a.

VOLU:ME IV 7
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apresentar á Assembléia, programa de ação que vise ao
sistema da economia nacional.

§ 1.0 O JH'inistro poderá no seu programa traçar nova
orien'taçüo ou se circunscrever ao prosseguimento da ação
encetada por seu antecessor ou antecessores.

§ 2.° Assignar'ão conjuntamente o programa ministe
rial, o ministro executor, o ministro da Fazenda e o Presi
dente da Hepública.

Justificaç{io

O Brasil tem necessidade de valorizar os seus bens
naturais, transfol'mand'o-os em utilidades econômicas.

As atuais. explol'alj)es feitas em grande escala, - re
Duzidas quasi que ao café, cacáu, açucar, fumo, mate e me
tais preciosos - não lhe permitem mai", o rápido enrique
cimento de outróra. como produtos de meio-monopólio, que
já foram. A agl'icultura de cereais e a criação animal, exe
cutadas nas zonas atualmente em exploraç:.ão, sujeitas a
todas as dificuldades existenets de tr:lllgporLe. não podoerão
fornecer ao País, o meio suficien.te para levar adiante o'
Seu progresso e expam:ão, com o nivel goeial elevado da po
pulação, o (!ue conslitue o veL'Cladeil'O prohlema moderno .

• Sem a técnica c scm a indispesavcl organização rItuais.
utilizando os mesmos processos e r]ianle na diriculd-adcs se
melhantes ás das-épocas pusgada;;. não será possível reali
zar-se o :milagrc de conseguirmos o desenvolvimento con
junto m"tr~J'jal e sochll, que a ciencia aplicada permitiu á
Europa do géculo passado.

A política do País há de ter a preocllpa.;ão ma:omu de
ajudar esla civilização. certa de que não é possÍ\'el que ge
eleve o b~ür de vidu da população. quando a economia não
Se pode desf>nvolvCl'. . -

É êste o j'im primeiro da medida proposta pelos dois
novog artigos 1\1 e No ao propug-nur a defesa da economia
nacional nu COlBl.itnição.

Além rlislo - a técnica moderna exige que t.odo empre
endimento, toda aç50 conjunta, seja pl'éviament.e esJududa
e em seguida 'reduzida a um plano de aplicac;üo. A- ativi
dade il'J'eg1l1::r () jmprovizada poderá l['azer experiências,
poslel'iormcnl.f~ apl'ovf'it:lvci,.;, júm<.ds e"tará, porém. isent.a
de erros inevi távcis, com largos desperdícios de tempo e de
dinheiro.

E' o que -sc JlI~el('nde ('vital' com a imposiciio do pro
grama, cuja norma a par de sati5fazcl' um preceito inrlis
11cnsávcl. Ir,;s na pl'iitica política. a vanlagemrle exi,:;gir
aHas qll.alidarJes ll.essoais por purt.e dos que v50 oculÍ)ar
cargog d'erele.'vancia.

Atendendo ainda a outro aspét.o, estabelece a medida
o julgamento prévio da Assembléia. como l'essnl\'u e segu
rançn. dos intere;:=.seg gerais do País. pos~os em jogo.

Se o programa apresenlado encerra, por acaso, empe
nhog visivelmente regionais ou pal,tidáríos, por inclinação
do seu elaborador, o pronunciamento da Assembléia sôbre
o mesmo, revc1ará as faltas (lU as intenções premeditadas,
com salvaguarda dos int.eresses nacionais.

Ao contrário, se o progr:fma é aceitº e aprovado, muito
acertadamente será executado por quem (} concedeu e lhe
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~ai emprestar a dupla responsabilidade de ideador e exe
cutor, guiado pelo entusiásmo patdótico de ser útil ao seu
País e aós seus· concidadãos.

N. B. - Para preencher eficazmente êste fim, de
índole administrativa, é inteiramente imprópria a prática
parlamentarista que faz retirar dos Congressos os Ministros
de Estado. Sámente em paízes altamente civilizados, onde
.() interesse político social se possa sobrepôr ao propria
mente administrativo, será possível a adoção eficiente de
10.1 sistema.

Art. (8° da Con3t.. de 91) - É vedado ao Govêrno
Federal criar. de qualquer modo, distinções e preferência
.em favor dos portos de uns contra os de outros Estados.

Jnsliticarão

As diniintões de pagamento de taxas nos portos.· tal
como :;ucede atualmente, cOl'respondem a um privilégio
concedido pela Nação, para formação de um entreposto mer
cante de natureza artificial.

Quando se pensa que grande parte da economia da In
glaterra, nasce elo fato de ser ela um entreposto interna
cional, a tràco do qual concede a quasi independência. das
suas colônia5,. não se há mislér procurar argumentos justi
ficativos pela permanência da sábia disposição da Consti
tuição de 91, que o anteprojeto eliminou.

Art. (Parágrafo único do art. 13 da Consto 91) - A
navegaç~ão de cabotagem será feita por navios nacionais.

ArL 120 § '1.0 Substituh pelos al'l:ígos novos O e P que
se colocam logo abaixo do art. 113.

Art. - O - Novo - São considertldo5 como funda
mentais ú. Economia: nacional, os auxilio'" público;; indireta
mente pre5tados á organização privada da produção.

A1't. P - .Por efeito de lei eSPQcia!. poderão a União
e og Estados intervir na produção cconÔ'mica. coni. o fim de:
prolegel' palt'imúnio comum, defender a riqueza nadonal,
a5segurar as condições indispensáveis ao desenvolvimento
.econômico.

Pal'agrafo único. A inter,,cenção do Estado na ordem
econõmica ressalvará a direção autoritária da economia
pri\·ada.

Jus t l:ficw; ilo

Referem-,se os artigos O e P á intervenção justa e su
ficiente do Estado, na Economia nacional. Há por êsse modo
uma limitação, pois o abuso das intervenções até á economia
qirigida, com ser perigosa sob o ponto de vista político,
e contraproducente num País que não possue organização
;generalizada e que, no concernente á administração pública,
é por demais falha e imperfeita.

Art. 121. Corrigir, substituindo, desde "pertencendo o
excess,o" até ao final, po:':

_ esta!>~l~cndo como base contratual o sistema de re....i
~oes perlOd1Cas. e excepciona.is, sujeitas· a indíces econômicos
;}:)réviamente estabelecidos.
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J u.~t ificação

Os sCl'viç:os públicos não devem concorrer para os'
cOIres' nacionais além dos henefícios decorrentes da sua na
tureza senão quando, sendo efetu:J:dos pelo govêrno, dã.o
margein a lucros, que diminuem as cargas tributárias do'
orçamento.

O arrendamento de serviços a emprêsas, se justifica
quando '0 gov-êrno se reconhece incapaz de efetuá-los ou
arlmini.slr<Í.-los nas mesmas condições dos parLiculares;com
() que prOCUl'~L /Jel1cfiar o público, por meio de arrendamento
em condir.;õc:d.,ais, que o serviço se torne mai.s barato do que
eu"taria aOs cofres púhlicos, para o manter por conta própria.

O sistema ele índices eeonômicos atende á variabilidade
df~ condi(;ões normais e as revisões excepcionais justificam
nas mudanças ocasionadas por grandes causas imprevisLas.

:\.rl. 127, c §§ :1.0 e 2° - Suprimir.

19stifica.çao

A civilisacão brasileira tem necessidade da valol'Ísacão
;105 bens natUl'~is do l)aís. É fácil de ver auanto tem sido
ela prejudicada pela dificuldade de forll1âcão do capital·
locul.

O progresso dos Estados Unidos, por exemplo, assim
como, em gTunde parte, o da Argentina, foi feito pela intro
missão do capital terras a dentro. Entre nós, pelo contrário
as dit'iculd:.~rles de desbravamento das regiãe.,; .intel'IH):; do
País, for(;aram a volla dos processos lwimiLivos, da formação
lf~nla do ~apilal local, pOl' trabalho permunenle e conlinuado.
E a Híi'loria, para mais uma vez -se repeLir, reproduz-se ainda
no 110SS0 terrilório, pela pilhagem e saque do capilal dura
mente formado.

As sobras das explorac.;ücs c do trabalho que i.Ic'\'cl'iam
pel~maUCCel': no interior, ~oraJl1 sempre arl':lstadas: outrára
para a !llclropolc da Em'opa, agot'a para as cidades do liloral
[>:1.ra cusleio do luxo é do conforto ciladino. Islo com 1H'('
juiso inevitável das nOss ..\s riquezas, que á falta de capital,
::flo explorada:: com i'.mcnso desperrjicio de valor illLt-ínseco,
numa época emquc se pretende cercear o próprio direito de
despcrdiçar 05 bens ('colltum ieo:-" plJr van lagens ind í\'id uai:::.

A nova mC'dirla contida nu allLl'l'rojc(o, :::cria a ,.:uprcma
agravaçflo do mal, retirando da fonte de prod úc.:iio a única
possibilidade de coü:-,en'ação do"capital, onde mais :;c faz [lrc- -
ciso c" donde Se origina. ,

O preceito socialistu, que o dispositivú r-cproc!llz. consti
tue simplesmente matéria para tributação, em cuja funr.ãc·
l)ódem ser atendidas as diversas circunsta.ncias. •

ArL 128. Dividir em duas partes:

a lJ1'imeü·o. lerrninarã em "forc;:as econumicas do,
Pais",

será aCl'c5cida de: e promoverá a cl'catfto de en
trepostos comerciais'-interiores, com o fim de illcl'e-
mental' o intercambio de utilidades econômica,,; ;:,
conservará. os §§ 10 ; 20 e 30 •
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a segunda pa.rte passará a Economia Social, em
, substituição ao ítem 2° do § 1°, do art. 124, assim

concebida:

A.rt, Será assegurado a todo brasileiro um -mínimo
de propriedade que lhe permita a subsistência. Para isto, a
lei fcd0ral estabelecerá um plano geral de. . col~niz~ç~o. e

·aproveitarriento das terras públicas, sem preJuIso (las InICIa
tivas particulares locais.

Jusliticaçí10

A divisão tem por fim separar o int.ercs;;(~ eCllllumico
geral do propriamente social, com vista rcstr-ita sôbrc o in

. l1ivíduo.
O acréscimo da cI~iação de entreposto procura sanar um

dos nosso mais ruinosos males econõmieo::i que é I) desper
dicio das nossas maiores riquezas naturais por necessidade
OI' intere::ises exclusivamenl.e locais, lIa lul.a pela subsis
1/'I1C ia.

A falta (le meios de transporte e de mercados acessíveis,
desvaloriza os bens, os quais inutilmente !'5e destrõem.

O arligo proposto - em substituição ao item 2° do § 1°
{lo art. 124, é sem uma aplicação do principio hedonista. do
menor esforço, por utilização da imensidade àe terras vagas
do nosso território, sem o inconveniente de contrariar ao de
LerminisÍ1lO liberal.

Reconhe-se facilmente que não é dispositivo de se
gura execução e visa apenas á substituicão proposta se
houver insisLência em manter na constituição disposições,
por natureza subordinadas a uma multidão de circunstancias,
e portanto circunstancias indeterminadas, que as tornam àe
proveito duvidoso.

ECO"O]''l:IA SOCIAL

...\.rl. Novo, onde convier - Os governos municipais
providenciarão para a décima parte dos respectivos ter:'
ritÓl'io;. seja const.ituida em regime de pequena propriedade
rlestinado á cultura OU criação para abastecimento alimentar
local.

Parágrafo único. A lei detérminar;á as providências re
qucridas pai·a a manutencão desse regime de pequena pro
priedade territorial e~ para a desapropriação, nos Municípios
onde seja necessária.

Justificaçüo

O problema alimentar é o primeiro e essencial para as
classes pobres •.,

Em países de nível elevado de civilizacão, as estatísticas
teu: revelado quota inferior a 50 % para as despesas com
artI~os de nutr1cão, no total das aquisições de artigos de ne
cessI9a.d~. ~evelam mais qge, á. medida cíue se eleva o grau
de clvIlIzaçao, menos se distanciam -as. quot.aS de nutrição ~
~on.IParad~s entre as familias de classe superior, média e in
1131'101'•• (Na Alemanha em :1927-1928, as proporções foram
resp~ehva~ente de, 47,9 ---:- 43,3 - 41.;> - Apud Angelos

.Ange.opulo:> - charges FIscal·es e1., Depenses publiques).
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Entre n6s - em demonstração á lei de Engel de que a·
proporção das despesas 'com a alimentação cresce, á medida
que diminuem as rendas - as classes infimas têm uma quota
de despesa de subsistência, em muitas regiões, .qu3.si absor
vente do total das rendas, fornecendo um indice bem triste'
para aquilatar do nosso progresso geral.

t, portanto, primordial. -cuida.r da alim~n~ação. A me_o
dida proposta além de atender a reclamos SOCIaIS, concedendo
maior extensão ao trabalho não estipendiado; por outro lado,
cuidando do modo de ser da propriedade e não constrangendo
os indívid uos a obediência irrealizaveis, concorre eficiente
mente pm'u o bem estar das 'Classes desfovorecidas, por pro
cesso inteiramente livre de perigo de difusão e absorção
de despesas. tüo comum ás imposições de carater substrativo,
pela ínterv:enção do poder público, nas transa.ções parti
culares.

§ 1.0 do a·rt. 1:14. Substituir por:
Coull'a os interesses coletiYos regulados por lei, não

existe direito absoluto sU])l"C a propriedade material ou
intelectual, salvos os casos de desapropriação.

lusti{icaçllo

A pt'opriedadc. em qualidade de substantivo concreto, a·
coisa possuída, mesmo, como no ai:L 14, ahstraída do sen
tido ideologico do direito de posse, não pócie peremptoria
mente ser- decla.dra:da como o exercício de uma função social.

Ou passa a ser restringida por Uhll direito transitório,
enquanto utilmente usada, e cái na fó,'mula de apropriação
ou po~sessão indicada por Proudhon, ou, na fórmula ideolo
gica do direito de POSSe individual, ou, na fórmula ioeolo
gica do direi to de po:;se individual.. se anula e então, e s6
mente enL~o, apa,rece sob feição social nos bens comuns.

l'\ão li possível SUPOl' pl'opriedu:de no senlido de hens cujo
usu1'ruto ou grJso cabem a determinados Individuas - a pro
priedade Í11dividualista em suma - e alribuir-Ihe' generica
menle un1a função social. Com isto Se extinguiriam a pro-.
priedade prf.yuda e direitos -de posse, atingindo até: os obje
los de uso pessoal.

Póde dizer-Se que a propriedncle tem origem ou ga.ran
tia da sociedade c, assim sendo, póde ser regulada por leis
dita'das pela conciênciu humana. :É necessário, entr~tanto,
não esquecer que o· fundamento hist.órico da propriedade é
sobretudo econômico e nüo moral. Pádc porlanto, SCl' re5
t.1'ingi~o o direito de '~)osse em atenção aprincípios morais,
mas 11ao é l)Ossível condcn:;ar em uma fórmula única u. Lase
s0bre que se haja de firmar a propr.iedade ao 1110,,1110 tempo
individualista e social.

.:\.1't. 110. Suprimir.

Ju.stificaçi1o

Revela o dispositivo, verdadeiro desconhecimento da
vida interior do País. .
. Ou. bem se passa ~ pro,.!?riedade social, com todos Os seus
lmp~evl'Stos e consequencias ou se cuida de não det.urpar os
sent:mento's existentes, Se se mantém a propriedade indivi-
duahsta.
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Admitir o assalto, facílimo em nosso meio, oficializando
processos faceis de pos~e qUe irão até á destruição, em dis
faTces de toda sorte, é instituir a perversão da sociedade e a
sua dissolução e nunca o seu aperfeiçoamento, por uma di
retriz traçada.

O espírito deste artigo 116 é co.mpletamente cont.rário·
ao do art. 127, que institue a reversão á sociedade dos
proventos ricardianos.

O artigo 116 dá forças ao individualismo para vencer
pelo ataque, tal qual nas sociedades primitivas. lHas aí a luta
era leal e os atributos pessoais de força e de astúcia consti
tuiam a maior riqueza individual; agora se endeusa o golpe
da traição. :

. O artigo 127, pelo contrário, combate a usurpação do in
dividualismo. O primeiro é bárbaro; o segundo justo, a des
peito de suas graves inconveniências entre nós.

Art. 124 - Suprimir a expressão:
"para os colocar no mesmo pé de igualdade".
A expressão é em si impossível de satisfazer.
Em que poderia consÍstir o pé de igualdade?
Remuneração igual? Mas o capital tem remunerações vá-

rias. E mais ainda, o capital tem remuneração negativa, se
o empl'eendimento falha. Não há possibilidade de conciliar
estas remunerações e, muito menos, de igualá-las.

Zêlo pelo trabalhador, tal qual pelo capital, para que não
se perca ou prejudique? Mas o capilal se salva pelo trabalho
e o operário se alquebra com êle. O que a.proveita a um,prc
judica ao outro e as medidas são opostas c, de natureza di
versa, incompará.veis entre si.

O "pé de igualdade", só é lógico que seja a intcncii.o de
dizer que o desvelo pelo hem eslar e pela saúde do operá
rio, não seja cegamenle suplantado pelo interc:ose econumico
imedialo do Pai~. E só o imedialo, porque o longínquo é
vrejudicado com a evcrsiio de saúde do operário.
_ Não há. pois, co\ocat;ão vossivel-em pé de igualdade entre

ên,pita\ p trnbalho, quando UllI I~ frut.o do outró.
O que há misll'l' é a rcslricão de normas, nos processos

de it'abalho, qUI) condl1zem li. formac:ão do capital.
A lei cnnstituciolla.l !1ode docl'elar ql1l.\ sem de5presar os

interesses t'cont'll1icos do Pais, SI' cuide dos agenles da pro
tlul;fio, nl(~ onde as condic;iiescconômicas o permitirem.

O que Nt:í plenamente satisfeito, no ótimo dispositivo
do anteprojeto, retirada a inci(lcnte incompátivcl, de fim
vara que.

§ 1° do artigo 124 - Substituir por:
A legisla(;ão sübrc o trabalho estabelecerá as medidas

gerais 'e os preceitos de proteção aos agentes do Trabalho, de
acôrdo com as diversas circunstancias e condições nacionais.

Jttstificação

Não é ser dadivoso oferecer o que se não pode cumprir,
como não é ser justo consolai' da parcialidade, com a justiça
de Deus.

Os preceitos enumerados pelos itens 1° a 7° deste pará
,- grafo 1° do artigo 121, representam matéria sujeita a uma

'variabilidade infinita de eondicões e não passarão jámais de
"ciência de papel".
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l\IcIllOr _fora preservar do retrocesso evolutivo o "espí
rito d<; constitucionalidade", tão grato <las povos cultos; ao
par da educação pela conciência do direito, que vem a cons
tiJuil' a máxima garantiu da validade das leis o

Sê 5e incluem na COllstituiCão, preceitos sobremodo de
jHmdenlcs de circunstancias várias e ocasionais; corno :::e
eXcrcer'6" na relaidade, a luta ontr·e a relutancia e a coação,
.~tcrna.men.te exi"tentes, quando condições imperiosas exigem
que a medida consLítucionai s~ja, por muiL:ls vezes, posta de
parte pelo próprio interesse do benefício coletivo ou pela
wmtade livre do indivíduo?

As leis sociais são patrimônio da civilização e qualquer
vaLrimônio - matérial, intelectual ou moral - 'não se con
:.iegue fazer senão de modo tento e precautório.

A simples inquerição informativa des itens apresenta
dos, rev·ela a instabilidade dos mesmos, em prejuízo da letra
da c\\lls~ituit;ão, condenada ao descrédi to. Assim:
,_<C'- § 1.0 Que salário? O salário nacional ou salário regional?
Trabalho medido pela produç:iio efeLuada ou pelas horas
ga:5ias em serviço? E se é lrabaJho intelectual ou dependente
de dons naturais? Como se medem as aptidões?

A fórmula geral do anteproJeto:conduz a estas incerte
zas que só desaparecem pela subdÍ"\"isflo dos casos reais.

§ 2.° E se o trabalhador não se mantem exclusivamente
do trabalho assalariado? Se, como suocde em várias regiões
agrícolas, dispõe de telTas gratuitas para cultivo as quais lbe
dão o \Oerdadeiro animo, e trabalha, por estipêndio, dois a
trüs dias na semana, terá a sua diária aferida l)elC) trabalho
contínuo c assalariado:' E como se comparam os ganhos por
cmpl'eíl.adu que variam COIll o esforço?

E (/.e qUe hão de viver estes imposilores de pl'e~os c :fis
calizadores do trabalho remunerado, que hão de ser cum
pridos na forma constilucional. senão do suor destes mesmo:;;
que trabalham? .

A fórmula con",titucional nflO é apro-priada. e diverso há.
(lo ser o caminho que conduza ao bom têrmo.

§, 3.0 li:.m t.odo cQ\.lalquer trabalho realizado no País ou
('xclusi\'anlentc o h'ahalho es(,ipenditJ.do?

E corno se aplicar' o preceito em toda esta variedade
.imensa de! rOl'ma de ll'ab;üho que 'Se execul.:a era nosso terri
tório?

Corno se reduzirão a~ hora:; de caminlJadados tropeiros
do interior do Pai:;. que pal'lCIl1 l)ela madrugada 'para atr3.
ves:;:ar extensu::; campos baldios, em busca de 'núcleos de ha
bita<::·ii.o humana?

Como conseguir que nüo façam oit.o horas de marcha os
hoiaçieiJ'os do Piauí, que parLem da sua Lerróa por caatingas,
desertas de almas bumanas, e aproveitam as horas frias da
madrugada e da mU1l1úi e a claridade suave do luar para,
após dias de viagem, atingir os sertões do Ceará e Pernam-
~oo? -

Como ·estipular normas para que o mestre e a equiDa
gem das barcaças que fazem trajetos, regulares na rota c in
certos no tempo, e que se ,contam por milheiro nas nossas
costas, possam cumprir a ordem constitucional de não pro
longar o trabalho? E o que importa dilatar de duas, três on
dez vez·es o prazo regular da viagem. quando mil vezes por
nno, não é a saúde que se ~mpenha pelo esfor~o, mas 3 pro
pria vida que se expõe como um todo?
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Como restringir as horas da colheita que diariamente se
.acumula e aos sábados se entrega, como trabalho da semana?

Corno se hão de salvar da cl"estruição bens, em incêndio
que irrompeu após o tempo legal do trabalho e que dura aci
ma das três horas implacáveis da prorrog'ação?

E para todos estes casos lá está inexoravelmenLe posto
na Constituição que o cJi:J. de trabalho é de oito horas na
cidade e nos campos.

§ 4.° Ignora-se por acaso, que milhões de brasileiros tra
balham sob a remuneração de donos de propriedade e ao
mesmo tempo empresários da exploração, que não dispõem
de meios que permitam pagar auxílios estranhos de assis
tência ;i sua própria pessoa?

E quer-se de repente que a solidariedade humana único
amparo que até então tem existido, e que maior é, onde maio
res são os sacrii"lcios, seja obrigatoriamente aderada por lei
e não espunlanea pela cledicaçãG, mesmo em regiões onde a
lei só chega para desamparar-?

Não é com leis gerais e pl'l.'ceüos inscritos na Constitui
ção, que se pode regular a matéria vastíssima da legislação
do trabalho,de forma que atenda á diversidade enorme de
exigências impostas pela naturcza das causas. - Alde Sam
2)aio.

N. 94

Ao art. 122. Sub:"tiLua-se pelo seguinte a primeira parte
parte do artigo:

É reconhecido o direi to á herança que será regu lado
pela lei civil.

JURtificllção

:Nenhum mot.ivo de ordem jurídica ou social aconselha a
5upressão da sucessão na linha colateral. decorrente do dis-
positivo do projeto. .

Com êlle se conformam as nossas tradições. que semc-
111ante dispo;;;itivo, :"e prevalecesse, iria contrariar. -

Já o nosso direito civil reduziu sensivelmente a exten
são dos direitos hereditários dos colaterais. e ainela o poded.
fazer mais, se nisso houver conveniência. Não se justifica,
porém, no momento a suppressão.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. - Costa
Fernandes.

N. 122

Ao artigo-U3:
Suprima-se.

Justificação

Nem só enuncia apenas um principio geral, que deve
presidir a toda obra legislativa como é uma fonte de dissí
dios e de perigos; e se houver divergência sübre os tais prin
Cíl).ios de justiça e sôbre as necessidades da vida nacional?
Corno' estabéleccr a norma a seguir, para adotar o tipo A. ou
() tipo B'? Qual o cl'ité:'io diferencial da. escolha'? De pe-
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rigos econômicos, pois assegu1'ar e garantir e em que limi- .
Les de gastos se porá- têrmo á perigosa aventura?

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933, Calo-
gel'as •

N, 123

Ao artigo 114:

Redija-se: É garantido o direito da propriedade.
Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933, - Calo

gCI'Cl.s _

N 124

Ao arligo 114, § :1 o :

Suprima-se por ser méra declaracão de opmlOes, com,
as quais estou, aliás, de acôrdo, mas que nada tem que vêr
com a constítuicão, conjunto de regras jurídicas úteis á..
sociedade em seu todo, regras que se_o desenvolverão nas
leis ordinárias. .-

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. Calo--
geras _

N. :125

Ao artigo 1:14:

Redija-se como segue: - A propriedade' poderá ser
expropriada Dor utilidade pública ou interesse social, devi
damente toml)rovados um ou outro, mediani-e prévia e justa_
indenização, na forma da lei.

Sala das Sessões, 1:1 de Dezembro de 1933, CG1o-
ye1'(1,S •

N. 126

Ao artigo 115:
Reduza-se ao parágrafo umco que se redigirá pela for-

ma seguinte: A União poderá conceder minas ou quédas
dagua, mesmo em t~rrenos particulares, sendo regulado o
vrocesso de conces~ão pela lei rcspectíva.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. Calo--
geras.

N. 12i

.:\.0 artigo 116 e seus parúgrafos:
Suprima-se, 1)01' inconciliáveis;. com o reconhecimento

ao direito de propriedade, mantendo-se a lei vigente.
Sala das ,Sessões, 1:1. de Dezembro de 1933. - Calo-

{JC7'as.
N. 128

Ao;:artigo :1 i 7 :
Suprima-se.
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lustificação c

Por que atentar coni.ra a liberdade dos contrátos?
A usura, que é a elevação dos juros dos capitais mutua-

dos. parece que s6 se deveria tratar após legislar-se sôbr€'
o crédito e os modo~ de facilitá-lo.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. Calo--
geras.

129

Ao artigo 118:

Suprima-se.
Parece mais próprio figurarem no Código Civil, ou na

lei d~ falências.
Sala das Se:::sões. 11 de Dezembro de H133.

(feras.
N. 130

Ca~o-

Ao nrtigo 118, § 10 e § 2°:

?\ão parece assunto comtitucional. l\fais propriamente
figuraria numa lei o homesiead. Assim t.ambém. o § 20 ;

Por isso suprima-se, tanto um como outro.
Snla das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. Clllo-

{feras.
N 131

Ao art.igo 119:

Estahelccenrl0 a lei. as formas e prazos de relevação·.
Sala rIas Se~sües. 11 de Dezembro de 1933. Cnlo-·

!.leras.
N. 132

Ao artigo 120:

Suprima-se.

Justificaçiio

Havl'nr10 nccf\ssidade 'ou conveniência de lal .socializa
Cão será ela determinada mQdiante audiência do Conselho'
c dos conselhos técnicos· relativos ao assunto, que determi-
narão as condições da operação. .

Sala das Sessões, 11 de Dezembro ·de 1933. Calo,-
gera.'!; .-

N. 133

Ao artigo 121:

Suprima-se.

Justificação

Em país como o nosso lão defir..iente em economia. ês~e
, ,artigo é uma amcaca a todo o capital empregado 'no Bra

sil. Além do que, cOrno definil' a justa. retribuição do ca-
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~pilal? E a atribuição do excesso, em dois lercos á União, aOs
. Estados ou aos municípios, não será uma clara investida ele
puro bolchevismo contra O capital? E isso em país comG o
Brasil, que precisa importar economias do estrangeiro"!
Nem como ser pensante, nem ·como delegado de um pn1·tido
polít.ico eminentemente conservador, posso aderir :J. seme
lhant.es tendências.

Sala das Sessões, 1i de Dezembro de 1933.
geras.

N, 134

Calo-

Ao artigo 124:

Acrescente-se: ouvidos os conselhos técnicos interessa
dos no caso concreto.

Sala ilas Sessõe::, 11 de Dezembro de 1933, - Calo
!Ierr}$ .

N 135

.\0 artigo 124:

l\iantenha-sc o arL. 1°. c eliminem-se os demais (20 ),

uns por perigosos. pela extorsão finance;ra, que podem as
sumir, em país como o nosso em que não existem estatísti
cas completas e exatas de todos os fenômenos do trabalho
(ns. 3° e 4:). a estabelecerem para os chefes de indústria
onus incompativei1:> com wa situação ecônomica (n. 4).
::'\Iel11or é a coJaborar:ão dos particulares com o elemento
oficial,

Sala das Sessões, :11 de Dezembro de :1933. Calo-
geras.

1\:s. 136-137

Ao artigo :124, § 10 , n. 5:

Elimíne-:;c por praticamento inaplicável, no momento
al.ual.

Sara da~ ~(·s8õe~. 11 de Dezembro de 1933.
!Jera,~.

K.138

Ao al'li:;o 12-1, 11. 7:
'Eliminf'-:;;e paI' enquanto.

J 1I.~tirica~:{ío

Calo-

S(; 'ao legislativo l">rdínário. c :"t medida que surgirem os
problemas concrétos, cabet'á providenciar. O mais, na Com:
tituiçflo in fieri não pa;:;sa de um flatus voeis destinado a
não ser executado na prática.

Sala das Sessões. 11 r1e Dezembro de 1933. - Calo
geras.

N. 139

Ao artigo 125:
~ apenas 11m compromisso para que a lei ordinária
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'cuide da assist(~ncia ao;,; pobre". Como t:!1 não cabe na Cons--
tituição. "~

Suprima-se.
Sala das SC5sões, 11 de Dezembro de 1933. Calo-

[feras.
N. 140

Ao artigo 126:
Suprima-se por ,ser uma forma de garantir a perma

nencia de redatores e demais pessoal das empresas jorna
!ü:ticas, á custa do Tesouro público, talvez. Ademais, de que
ou,lras medidas se trata, a que o anteprojeto alude, sem as
definir, mas fazendo-as obrigatórias nos termos seguintes:
VOtará.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933.
(JerM.

N. 141

Calo-

Ao artigo 127:

Este modo de solver o processo da 7lneai'ned 7cealth é
urna ameaça <Ís finanças públicas. Pelo menos, sôbre cada
caso seja ouvido o conselho técnico correspondente.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 1933. Calo-
geras.

N. 112

.-\.o artigo 127, ~ § 1° e 2°:

Suprima-se por desfalcarem em demasia a receiül, pú-,
h!ica, federal, que o anLeprojeto sallgra em "ários disposi
livCts da r]i.,;Ll'il.:nic:ão de rendas.

Sala da,; :;:",:,:ijp,:. 11 df~ Dr'Zi,'!llbl'o de Hl:3:3.
g!?N1S.

X.H3

CI/lo-

Ao arligo 128:

E' uma ,;in~Jlles OplIllaO, com a qual. aliás, concewdo em
muitos pontos. ;'I[as em uma COll:'iLitnic:ão, conjunto de re
gras pl'ecisas. nfio y('jo como incluir o artigo. ;\lanLenilam
St~ os paJ':i~l'a j'o;; 10. 2° e 30.

~ala ,!a:: ~ ..:,,,i'"II'':,- 1 i ,Ir> Dr'u'mlJl'O de 1\1:33. "CHlo-
(feras.

l". 15G

Ao arL 123, ~ 2° - Inlercálc-se dissolvida força
dament.e.

:'-:ala das Se;,:slil';':. 11 de Dezembro deI 933. - .4.rJ'u.da
Falcão.

N. 157

ArL. 122 - Suprima-se: é

Jnsl'ificação '"
O artigo altera os direitos de sucessão em vigor. Cons

titue uma in,ovaç;lto apressada e irrefletida e um incitamen-
to á fraude'.
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::ala das S~ssões, H de Dezembro de 1933. - Ar1'llda

l"alcão.

~. 158

Ao ar't. 119, acrescente-se:
~ _ Na cobrança imDroC(~dente de ídvidas fiscais as

-cust.âs serúo cobradas dos exatores que promoverem o pro
cesso.

Sala da" Sessõc::" 1.i de Dezembro de 1933. - A1','lU[(1

Falcão.

,?{. 188

Ao art. 126 - Acrescente-se um parágrafo único.
Parágrafo único. No mínimo dois terços elo capital d.e

-qualquer empresa jornalística ser~ 1J~lC.jonaJ, b~~ com.o dOIS
terços. no mínimo, de se1.ls funCIOnaI'IOS admIUlsirabvos e
técnicos,

JustificaFltio

A imprensa, alavanca essencial da OplnJao pública, não
:node ficar ii. mercê de ol'ganizações alienígenas. Acredita
mos que o patriotismo dos "enllores constituintes saberá.
Bvilar êssr perigo. .

Sala da:' Sl':''''õc:,. 'H dr! lJezemhro ele 19:3:::' - Fruncisc r,
de J[O'I.Jl'fI. - JoOo J[i[)'IIel Vilaca. - Gi,lberto Gabeir(/,. --:
'HTaldenwl' Reikdal. - (;nühenne Plaste'l". - Alberto
Sllrek. - SdJ{/slir.ío de Oliveira" - .Mario ,Jllmhi'ies.
Antonio RodrifllteS de SOU:(I,. - A,ntonio Pennafort.
Pe'l'rci1'f1 J'I:tO. - V. rie Toledo" Martíns e Silva. -
A7'memr1o A. Láyclncr.

:N. 189

Artigo 121- Rcdija-:;c:
.\rl. 121. A União, Os Estados e os :Municípios podft'üo

1"azl'1' e()nce·,,~il(~'; para desempenho de sel'vícos .públicos, mas
somente'u ('1EpreSaS ol'gunizadas no Brasil; com capital
lIcle integralizado. A lei regulará o regime da concessão,
1'ix:1nrJo os prazos e estipulando as cl'áusulas de rescisão.

~ 1.0 Xo mínimo dois terços do pessoal adminisirath"o'
~ tt:cnieo das empresa~ concessionárias de serviços públicos
SCl'Ü.O de na.cionais.

§ 2.° .:\ lei federal determinará o modo e os meios pelos
quais o governo intervirá em todas as empresas que desem
penhem sCl'vkos públicos, no sentido de limitar-ll1es o lucrD
ú justa relrflmic;:ão do capital, pertencendo o excesso á
Unii:ío, ao!" EstarIos ou ao:> :\Iunicípios.' '

~ 3.° A "Cnião, os Estados e os Municípios não poderão
,dar garantia de juros ás empresas concessionárias de ser-
'\"i~os púp}icos. ;.,

Ju.stificação

Somente 05 espíritos imperialistas"poderão deixar ae
'reconhecer o pntriotisr:no e li perfeita exequíbilidade do
.dispositivo que temos a honra de submeter á apreciação "da
Assembl~ia Nucional Constituinte.
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Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Francisco
de Moura. - João JJliguel Vítaca. - Gilberto Ga1>eíra. 
"\Valdemar Reikdal.,...- :Guilherme Plester~ r- Alberto
Surel•. - Sebastião de Oliveira. - Mario . Manhães .
•4ntnio Rodrigues de Sou.za. - Antonio Peniiafod.
Ferreira lfeto. - V. de Toledo. - :.lJartins e SUrJa.
Armando A.. LaydlJ.eI',

N. 190

Artigo 115 - Redija-se:
Art. 115. A União poderá fazer concessões para a ex

ploração de minas c quedas de agua, mas ;::omente a brasi
leiros ou empresas organizadas no Brasil, com capita.J
nele integralizado,

A lei regulará o regime das concessões. fixando prazos
e estipulando cláusulas de reversão.

Parágrafo único. No mínimo dois l('rços elo p8ssoal
administrativo e técnico das explorações d" minas e quelü;;
de agua serão nacionais.

Justificação

l'ião ha momento mais oportuno do quI' o atual em que
nos reunimos em Assembléia Constituinte, deief;atJos ::la
Nação Brasileira, para estabelp.cer bases seguras para a
nossa economia. E' o caso das concessões em qu(';::lão.

Sala da::: Ses5ões. 1'J. ele Dezembro de 19:33. - P)'(J)/ciscn
de }'fonro.. -' .7o{io :Jfiguel Vitaca, - Gilúer't Gabe,im. 
lValderrwr Reikdal. - Guilherm,e Plastel'.:- A.l!Jerto
Surek. - Sebastião '{le' Oliveira. - Mario Manhães.
Antonio Rodrigues de Souza. - A.ntonio Pennafol't.
Ferreira J.Veto. - V. de Toledo. - Meu'Uns c Silva. 
Armanrlo A. Laydner.

N, 191

No parágrafo .i0 do arL. 12.i, onde diz: .
"podendo a lei im:tituir o segredo o])rig'alúrio, I!le.: re

dija-se da seguinte forma: "devendo a lei inslituir o" scg~.j!,O

obrigat.ório, et.c."

,1ustifico.çl1o

O carúter facultativo qUe se deseja imprimir no anl..:
,projeto não satisfaz ás nece"ssidades dos ~.rabalhadorcs que,
depõis de uma longa vida laboriosa e árcIua, têm tido como
recompensa única a necessidade imperiosa de recorreI' a
caridade pública, como diariamente verificamos. O segllI'.J
obrigatório é, pois uma medida que se não pode pl'etel'ü,.
Iguais· cuidados deverão ser dispensados, também, quando a
doença, e desemprêgo. aos riscos e acidentes no trabalhof~

em benefício da maternidade,

Sala das Sessões {ia Assembléia Nacional Constituinte.
11 de Dezembro de 193:3. - João 3Ii{Juel Vittrr:a. - 11."l/lrle~
mar Reikdal. - Gvilherme Plaster. - Francisco de 310ura.
- Gilbert Gabeira. - Alberto Sm'ek. -'Sebastião de Oli
veira, - Jfario J.1-1anhães, - ~4.ntonio Rodrigtl.es de. Sousa,
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;~"í(lnio iJI"illl![lJrl. - Ferrei7'a Neto. - Vasco Toledo ..
.íial'lins ~ Sill:t:,. - .4ruHtndo A. Laydner.

~. i93

Pm·::í.grafo úr: :(:0. Todos os depüsilos bancários paga
rã:) o imposLo, na L:ma da lei .

.r,!:,,ç lificaçilo

Ê.:Le di:5liu~itiyo lem por eviLar a paralização abusi"a
de e~:':~l<.:::;. causa única do marasmo econômico, da falta ele
i:,tü::::iÍlv (: 'ue pão, em úllima análise.

~'a::1 das Sessú":" 11 de Dezembro de 1933. - João Jú
ri":':: ;':'!::er:, - F:··tilid:.;co r{.e MOlt1'U. - Gilbert Gabeira.
~,.:.: ·',~·,·i:[cm('r ;:,<,!;r!lLL. - Gllilhenne Plaste1'. - Alberto
,';',:;'cJi.. - Sr:!){lsli,:" de Olü:cint. - Mario Manhães. - An
Um.':) J'.od:·igu.es r!(! $011:;0. - Antonio Pennafort'. - Fer
r:;[I'(" .\'I;~O. - \'llseo Toll.'d,). - :.l1artins e Silva. l-- -4.1'
i:: !CIU; A. Laydner.

~. 195

SubsLilua-5C () § :3° do arl. 121, pelo seguinte:

~ ;'\. jornada máxima do lrabalho será de oito horas
e nas industritl5 insalubre,.; de seis.

Jus li(ícaçilo

Está sobejamente comprovado que, para reduzir o nú
mero do::: ojJci'úl'ios desocupados, é necessário, reduzir as
horas de tl-aball1o. ~\ lei facultando. como prescreve o ante
projeLo ConsLilucional, o prolongamento das )10ras de traba
lhu, traria fnlnlmcnt(; 05 abusos I; contravenções da própria
lei. Ademai5, !J0vo:3.civilisados já compreenderam perfeiln
mentn o málPlO problema' que, a5soberbaas populações tra
balhadoras e hão adotado o preceito que requeremossej~
levado á apl'ecia\:üO do plená'rio. .

Sala das Ses5õc5 da A~sembléia Nacional Constituinte, 14
de Dezembro rie HJ3::i. - João Miywzl Vílaca. - F1'ancisco de
Jlow·a. - Guilherme Plaste.,.. - lTlaldemar RrJikdal. 
Gilbert GaÚei1"(('. - .4.JÚcrto Suref;;. ---, Sebastião de Olivei
ra. - Mai'io Jianhües. - AntoYl,io ,Rodrigues de Souza. _
Ferreim Néto. - A.nlonío Pennaf'i:n·t. !-- Vasco de Toledo:
-- Jiartins Silva. - Armando A.• Laydner~

N. 196

Na. alínea 63 , do § 1°, do art .• 124, Título XII - Supri
ma-se o seguinle período: l'úyc.idenciarâ igualmente sôbre a'
assistência mà1ica.

Jzutifícação

Parece uma redundancia, pois o regime das caixas de
llensões e aposentadorias vai sendo ampliado e naturalmente
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d('n!ro de um curto prazo todas~as indústrias que funcio~am
- no país, terão para seus operários organizações ~SI?eCiaIs.

Além disso, a palavra pl'ovidimcia1'á não' estIpula uma
obrigac:ão.

Sala da;; Sessões da Assembléia Xaeional Constituinte 
Rio de' ,JUlF!íro. j,í, de Dezembro de 1933. - Antonio Penna
for!". - 10((0 JIiglGel Vita,ca. - Mario ,"-llanhães. - Gilbe1't
Gabeita. - .4.ntonio Rodl'iyues (le 'Souza. - Acyr Medei
ros. - Va~~co de Toledo. - FI'a.ncisco de MotGra. :-- G-ltí
lhel'me Plastel'. - Wnlderna.r Reikdal. - Sebastião de .Olí
vci'i'(l"

:'oi. 198

No ~ 10. do ad. 110. Títlll0 xn i'eprin1a-se a parf'J
final qne i'estl'inge a concc,;s;}o da, val1tagern aOs nàcionuis.

o Brasil é 11m paí,:; de irníg'l'a(:~o. Nas condições pre
vista:;' pe10 referido pUl'úgrafo, d('wm exist.ir em vária;; re
giões brasileiras muit.os estrangeiros domicilIados no país
ha longos anos. De modo que a cxcec-ão feita é simpátira
e equitativa. Por :::ermos um paí;; de imigracão, tudo de
vemos fazer no senlido de incorporar o mais rapidamente
possível i nacionalidade o estrangei1'o que nos procura'.

Sala das Sessões da :\;:sembléia Nacional Constituinte.
Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 19:33. - A.ntonio Penna
1'01"1:. - João illif]uel Vilaco.. - ~JI(l)'io 1tJanhães. - 'Gilbert
Gabeira. - .4.ntonio Rodrigues de Sousa. - A.Cln· Medeiros.
- FJ'mwi.'1co de i~loll,I'(t. - Guilhe1'nLC Plo.slp'j·. - 'Walde-
1IUl1' l:r:ikdal - Seba.'iliáo de 'Ol'iveira. . '

·N. 201

Depois dó art. 127, acI-escenle-se:

.'vt. Todos os serviços púl)licos contratados por cou-
col·renciu. quaisquer qUe f~les sdam, não poderão ser alte
rado,:; senão mediante nova concorrência-

Juslifica,r;i;o

A em~nàa visa cobrir u111 dos maiores escandalos do
Brasil. poi!' é do domínio público o fato de concorrentes des
leais e protegidos conquistarem as concessões, apresentando
Sê á concorrência com propostas a::: mais 'vantajosas, adrede
preparadas para excluir compet.idores, no propósito e com
"egurança de _conseguir vantajosas reformas dos contratos.

O abuso tornou-se tão invel.erado e frequente que :3ão
escusados os seus detalhes.

Sala du" Sessões. 14 de De;wmbl'o de 1933. - Arru.da.
Falcão. - AllgusloCavalcanti. - H71m,berto Moura.

r'

N. 202

O art. 115 substitua-se pelo segtlinle:
:3erá estabelecido um plano completo para. a eletl'ífíca

C-ão das quedas dáglla, construção de rMes, dístribuil.:.ão ao
VOLu::'.rE IV 8
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consumo. fixaçãoc.de tarifas, estude técnico das instalações' e
transport.e de energia.

§: 1.0 qs p!oprieLários d~ qu~das_ 4á~ua. aprovei~veis
para a industrla ou para a Ilummacao publIca receberao a
subvenção necessária á mobilização das mesmas.

~ 2.0 Aqueles que não explorarem, dentro de cinco anos,
suas' quedasdágua,quando estas tiverem fôrça mínima su
perior a 1.000 cavalos vapor, ficarão sujeitos a desapropria
ção por utilidade pública que será concedida a quem se pro
puzer a aproveitá-las ou ao próprio Estado.

§ 3.0 Mediante requerimento dos proprietários ou de
terceiros, o Estado mandará 'Proceder a estudos para o apro
veitamento da energia elétrica, de propriedades privadas e
concederá, por empréstimo, a longo prazo e juro módico, o
capital necessário ao financiamento das obras de captação
e rêdes distribuidoras de energia, ainda que a fôrça hidráu
lica seja inferior a 1.000 cavalos vapor, com tanto que in
dustriais sejam os fins.

J ~tstificação

A economia nacional não se libertará da dependência
econômica estrangeira, enquanto permanecer sob o regime
de importação dos gênel'os de primeira necessidade.

Entre êsses nenhum outro' tão essencial quanto o com
bustível, que de um modo geral, se pode considerar a fôrça
motora para todas as indústrias e, portanto, o primeil'o fa
tôr do progresso de um país.

A eletricidade tende cada vez mais a substituir todos
os outros elementos gel'adol'es de fôrça num país como o
nosso, ela é a unica fonte de energia 'acessível a exploração
imediata. Eis por,que sel'ia lícito a Nação para todos os ser
viços industriais, se isso fosse preciso, para atender a equi
pagem de seu aparelhamento elétrico, indispensável como
impecilho á que a riqueza pública tenha Ode entregar ao es
trangeiro, em troca ele combustível, seus melhores rendi-
mentos. . .

'Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1933. - Augusto
Cavalcanti. - A7'1'uda Falcão. - Arruda Camara. - Hum
berto Moreira..

N. 210

Suprima-se o arl. 127 e seus parágrafos.
Sala ;das Sessões, 1í de Dezembro de 1933. - Mario de

A. Ramos. - Rocha Par-ia. - Oliveira PaSso:!. - João Pi
nheiro Filho.

Ju.stificação
.r..

o pricípio do artigo, cuja supressão se propõe ne:lta
emenda,~ estabelece que a valorizacão do imóvel, resultante
de servicos públicos ou do progresso ~ocial, sem que o pro
prietário p9.ra ela tenha concorridõ, pertence, pelo menos
em metade, á Fazenda Públiéa.
~. Esta disposição encerra enOrmes perigos para: a ,for

tUna.. parti.cular invertida em imóveis. com o privar o pro
priet'<\rio das vnntagens dn valorizarão decorrente de serVi-
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ços púbUcos ou do progresso sociãl, a que o Estado deve
sempre prover, sob pena de falhar á sua finalidade.

A doutrina econômica que o artig.() consagra está longe
dP ser um princípio ,aceito padficamente, maximé quando
e.xpresso .:ia forma vaba imprecisa em que se acha vasada
a disposição.

O ~ 1°, com o mandar empregar o produto do imposto
de transmissão causa mortis, exclusivamente nos serviços de
instrução primária e assistência social, priva os Estados e
municípios da liberdade de aplicação de uma importante
fonta de receita, que pode ser necessária para atender· a
outros serviços públicos.

A Constituição não deve conter disposições dessa ín
dole, que restrinjam demasiadamente a ação dos poderes
competentes na aplicação das rendas.

Pelos mesmos motivos, parece-me inconveniente o que
dispõe o ~ 2°.

N. 2:1.1

Substitua-se o n. 3, do ~ 10 , do art. 124, pelo seguinte:
A lei regulará a duração do trabalho, tendo em vista a

sua natureza, as condições de salubridade em que é exercído
a idade e o sexo do trabalhador.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1933. - Mario
de A. Ramos. - Oliveira Passos. ~ Augusto Corsino. 
Oliveira Castro. - João Pinheiro Filho. - Milton Caroar
lho. - E. Teixeira Leite. - Rocha Faria.

Justificação

Não ha razão para que se fiXe na Constituição, de ma
neira imutável, o período máximo de trabalho diário, sem
atender ás condições peculiares de c~da genero de atividade.
Além disso, em dada emergência da vida nacional, pode acon
tecer que convenha dilatar êsse máximo; como em outras
convirá reduzí-Io. Haja .vista o que hoje ocorre nos EsUidos
Unidos, onde, para atender a uma crise econômica, foi ne
cessário reduzir a menos de 8 horas o máximo de trabalhO
diário.

:\. emenda visa estabelecer o direito de intervenção do
E$tado no fixação da duracão má.l:ima do trabalho diário,
deixando Ü$ detalhes á lei, ordinária.

N. 213

Artigo 123 - Parágrafo 1°:
.<Substitüa-s8 pelo seguinte: ='

..As organizações aS50ciativas, bem como as convenêõe$
que celebrarem, serão reconhecidas nos, têrmos da lei".

Justificações

. O artigo 123 garante "a cada indivíduo e a toda..~ as prlJ
fi.~sõe., a liberdade de. união para la i1efesa das condições de
t7'aballw e devüJ.a ecorWmioa".

Dispositivo democrotico. :ímpIo. que abrange todes o,
cidadãos e todas as profi~sões. . -
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. o parágrafo deve, apenas .e.;:clarecer q~e aquela I!b~r
dade fica-rá subordinada aos termos. da leI.. Esta., a. um~a
restrição admissível. Fazer referên<:la excluslVa ás orgam
zações patronais e operárias, permitiria a interpretação de

"que a liberdade associatíva beneficiaria tã sómente aos
que militam nos diversos serviços industriais, com exclusão
dos empregados no comércio e em todas as demais profis
sões. Representaria distinção entre brasileiros, que não Dode
c::ther na futura Constituição.

Sala das Sessões da Assembléia Constituinte. 14 de De
zembro de 1933. - Oli1Jeü,((. Pús:;os. - Mal'io de' A. Rmnos.
_ João Pinheiro Filho. - Augusto ICorsino. - .oliveira
C(l.~tJ'O. - Rocha Fm'ia. - Ed{Jard :Teixeiro. Leite.

Ar!.. 12:3 - Parágrafo 2°.

Suprima-:=e.

Jttsfirica~~ijes

A liberdaàe de associação garantida a todos 05 brasilei·
ros, no~ têrmos do artigo 123, não colide com o direito que
terá a autoridade de impedir o funcinamento de agrernia
tões que trangridarn os disposHivos legais. Aos prejudica
dos caberá, em qualquer caso, recorrerem para o poder judi
riál'io das medidas qne exorhitarem da lei. Exigir, em todas
as circunstancias, que a autoridade' aguarde o pronuncia
mento do judiciário, para proíbir a funcionamento ilegal de
nma assoc1ação. seria tolher a sua ação no desempenho de
*''\"('1' precípno de a~i'-egUl'ar a ordem púhlica e social.

~al;) das Sessões da Assemhléia Constituinte, 14 de De·
y.t;rnbro de 1933. - Oliveira Passos. - Mario de A. Ramos.
- Oliveú'(-J, Ca.~t1'o. - João Pinheiro Filho. - Augusto Cor.·
úno. - Racha F01'ia. - Ed{Jol'd 'Teixeil'o Leite.

N. 215

ArL 123:

~l1bstillla-se pelo i'eguinlC':

:\ lei promovel·á n a.mparo!) úa produção· e eslalJele
eerá as condicües do trnhalhn na cidade e nos rampo!', len
do em vista n proteção ~ocial (l(l empregado c (\~ intércsses
ccontimicos do país.

.T118 rificoç(íe.~

A emeDda menciona expres~amenle· o (UI~PtÍI'O rll/. ])/'0_

tlu.!:iío cscôpo primordial, de t,oda política economica e so
l'iaI e suprime a referência á -intel"l)enç(io nas l'elações en
1re capital e trabalho, pm'a os colocar 11-0 'm·esmo :pé de
i{maJ.dade" que, pl'ál.icamente, nada adeanta ao direito as
~~gurado ao legislador de fixar as condições do trahalho e.
eonseguintemente;i:,Ae intervir e~m suas relações com o
capital. A sua in:::-érção no texto constitucional equivaleria,
110 entretanto. á afirmativa de um antagonismo perene
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enLre essas duas fUl'ça:; propulsora::; do progresso humano
qUE:, na realidade, Ilão se verifica m nosso país.

Sala da~ SC5::;ões, 14 de Dezembro de 1933. - Oliveira
PÜ,\SOS. - J1et'río de A. Ra:mos. - João P;inlteil'o FiUlO.
Erl(j(/l"(1 Teixeira Leite. - Roc/w FQ.1·ia..

:N. 210

.\.í't. 124, parágrafo 1°:

Suprimam-se as palavras "desde já em vigor".
AJguns dos dispositivos enunciados não estão ainda em

vig'or e só poderão prevalecer através de leis que regul:.t
mentem a. sua aplicação. Convém, pois, a supressão propos
ta, que visa evitar os inconvenientes que adviriam de in
terpretal.:âo. menos ponderada.

Sala da:; Sessões. 14 de Dezembro de 1933.- Oli'vdra
1:'o.:o;:o;os. - Jfurio de'A. Ramos. -'/0(/.0 Pinheiro F'ilho. 
Erf{.JI!"'/ Te i;reir(f Lei! e. - Rocha. Faria,.

~\t'l. 12-.i, § 1° ilerlL 2°.

Subsli lua-se pelo seguinte:
.\ !.:i fixará o salário de imbsistência. capaz de saLis

1',.ZCI·, lla,: eidaçles c nos campos, cC):llforme as condicõe3 de
cada região, ás necessidades mínimas de subsistência de UlJl
emrll"eg~ldo adulto.

Justificação

o ::;alário de subsistencia representará a l'emUnCril.i,iio
mínima devida ao trabalhador adulto. Ê medida' social c ha
maIJilá~'ia que objetiva subtrair o prestador de serv!:]o á:5
contingcncias da lei da oferta e da procura. A ninguem é íí
cito utilizar o trabalho de outrem sem retribuí-lo' com o mí
nimo indispensável á sua subsistênci~t. :Esse privilégio deve
ser extensivo a todos os assalariados c não sómente aos em-
pregados:na indústria e na lavoura. '

AI'cdação ora emendada, não esclarece satisfalóriamenlc
o ob.iel i'vo visado e adota,. para ponto de partida, as neces
sidade,.: ntH'rnai,.: da viela de um chefe de família, Como será
formada a família enunciada no art. 107'? Em se tratando
de remuneração de trabalho, s6 deve ser- considerado o pró
prio indíviduo.

Éste constitue a base, o mais li acessôrio. que poderá
seL' apreciado em lei ordinária.

A emenda visa precisar a doutrina social sucintamente
exposta. '

Salôl das Sessõ,es, 14 de Dezembro de 1933. - Oliveh'a
Passos. -=- J[ario de ,'L Ramos. - João Pinheiro Filho; 
Rocha Faria. - Ed(Ja:rd Tei:r;eira Leite.

N. 128

:\rl. 12{. parágrafo 1°, itemr4.°.

Substitua-se pelo seguinte:
A lei determinará as' medidas de assistêncü( e previ

dência social compatíveis com a realidade brasileira.
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Justificação

A situllcão atual do Brasil ainda não permite, infeliz
mente, que o Estado assuma o compromisso de garantir des
de já a todos os empregados, em todo o território nacional,
:t assistência em caso de enfermidade, nem a gestação ope
rária. Sendo essa a verdade incontetável, é de: convir que
o dispositivo, d~vido á sua forma imperativa, se tornaria
anódino, por ser de impossível execl,lção. Preferível será,
por tal motivo, adotar- na Constituição preceito que consigne
tão sómente o propósito social, deixando á legislação ordiná
ria o cuidado de providenciar a respeito conforme, aliás,
-;em acontecendo, com resultados apreciáveis.

Inconveniente de outra ordem encontra-se na faculdade
prévista da lei instituir o seguro obrigatório contra a velhi
ce, a doença, o desemprêgo. os riscos e acidentes de trabalho
:: em favor da maternidade. O princípio já consagrado entre
nós é o da realização desses objetivos sociais através de
institutos que basêam sua estrutura econômica na contribui
ção tríplica igualitária do empregado, do empregador e do
]~stado. Encaixar na Constituição dispositivo que ·autorize
orientação diversa para se adotar o seguro obrigatório é
contraindicado.

Sala das Sessões. 14 de Dezembro de 1933. - Oliveira
Passos. - Mario de· A. Ramos. - Edgard Teixei7'(I. Leite.
- João PinlLeil'o Filho. - Rocha Faria. .

N. 220

Emenda apresentada pelo Deputado trabalhista, Alberto
Surek, ao parágrafo 10 do art. 124, acrescentar o seguinte
número:

N. Ao trabalhador será sempre garantido o trabalho,
devendo a lei dispor quando, como e p'orque poderá o mes
mo ser dispensado ou demitido.

Justificação

:f:ste preceito completa o dispositivo contido no ar1. 103,
parágrafo 10 da declaração de direitõs e devepes dos cidadãos.
Além disso, é o complemento lógico do art. 1 t3, pois não se
compreende que se possa fazer do trabalhador um homem,
digno na acepção da palavra, se' não lhe garantirmos o tra-
balho, o meio de subsistência. .

Sala das Sessões, em 15 de De7;embro de 1933. - .4.lberto
Sw·ek.

N. 221

"\.0 título XII (Da ordem econômica e social:) :
Acrescel1\e-se onde couber:
Ar.tigo. Yerificado"o estado de depressão econômica

com super-produção industrial, agrícola. falta de trabalho e
baixa de precos, o poder público poderá intervir na direção
de todas as emprê~as econômicas que forem afetadas pela
crise. elaborando com a colabora~.ão das partes interesl)~
das, ·códigos'de direção para cada indústria e p'lra cada re
gião.
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§ 1. Nos códigos de direção, além de outras disposi-
~ões, estabelecel'-se-á:

a) limite de lucros para o trabalho;
b) limite (quadro,necessário) da produção útil;
c) limite de tucros para o capit.al invertido;
d) mínimo de trabalhadores a ocup_ar;
e) mínimo de salário.
Artigo. :f: permitido: a reforma dos códigos ou a sus

pensãº dos mesmos, nos casos em que tal providência seja
aconselhada, dada a situação particular de cada empresa.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. .4lberto
Sm'ele.

N. 228

Ao artigo 123 acrescente-se um parágrafo 3°.

§ 3.° Osl\Iunicípios auxiliarão técnica e economicamente
as empresas agrícolas e industriais, organizadas e dirigidas
por proletários, com caráter coletivo, desde que se compo
nham no mínimo de 20 trabalhadores.

Justi{icaçlio

A causa fundamental de deficiência econômica nacional
é o pequeno desenvolvimento industrial e agrícola de nossa
terra. Portanto é justo que o Estado auxilie as iniciativas
proletárias, uma vez que estas tenham caráter coletivo,

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 19:33. - Waldelluu'
Reikdal. - Guílherme Plaster. - Francisco de Moura. 
João Miguel Vitaca. - Gilbert Gabeira. - Ferreira Neto.
- Antonio Rodrigues de Sou::a.

N. 229'

Art. 121, A lei federal determinará o modo e 05 meios
pelos quais o Govêrno intervirá. em todas as empresas ou
sociedades que desempenhem servkos públicos no sentido
de limitar-lhes o lucro á justa retribuição do caRnal.

Justificação

:f: prinCIpIO corrente que os serviços públicos não de-
vem ser uma; fonte de renda para o Estado. Por isso quan
do diretamente executados por agentes da administração
pública são 05 serv~ços públicos organizados de modo a que
a despesa e receita se equilibrem. Quando, entretanto, se
vê o Poder Público- por circunstancias diversas obrigado
a deferir a particulares a exploração de alguns desses ser
viços é manifesto que deve· o mesmo Poder permitir ou
mesmo ga.rantir a.os particulares,_que se vão encarregar de
prestar o sel'viço, um lucro razoável que, consoa.nte a opi
nião comum, deve ser mais baixo que qualquer outro, ex
ceto títulos do Estado (Anhaia de 2\lelo - Problemas de
Urbanismo, pá.gina 90). "

Se, portanto, a intervenção do Estado tam justamente
por objetivo não consentir que os lucros das emprêsas que
exploram serviços públicos ultrapassem uma remuneração
justa e razoável, não se compreende como poderá haver ex-
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ce;::so. e mais que, havendo, participe dêle o Estado, o que
levaria fatalmente a abusos incontroláveis.

Sala das SeE':sões. 15 ele Dezembro de 1933 .. - Rocha
Faria. - Olivei],,; Passos. - João Pinheiro Filho. - E.
Teixeim. Leite.

N. 230

.:\.1'1. 124.
N 5 - Suprima-se o n. 5 do parágrafl!. 10 do nrt. 124,

Justificação

Numerosos moti"\:..os, cada qual mais relevante funda
mentam a proposta da' eliminação dêsse dispositivo.

A palavra "emprêsa", tantas vezes usada no ante
projeto, não está legalmente definida nú no:.:so direito, po
dendo, por isso, ter umu tal p-xtensão que :lbl'angeria toda e
qualquer organização técnico-econômica, por mais rudi
mentar ou mesquinha que fosse. Aliás, a essa interpretação
:.:c prestaria o parágrafo porque fala em toda emprêsa co-

... mer.cial ou industrial. Como' se cumpriria, pois, o dispositivo
constitucional? Limitada que fosse a aplicação do prece·ito
ás grandes emprêsas o onus de acumularem ! ese1'vas intangí
veis para o pagamento dos ordenados ou salários de um
ano seria pesadissímo. Imagine-se uma emprêsa que ocupe
três ou qua tloO mil operário:-, já sujei ta :ís leis de previ
dência social, faça-se o cálculo dos salário:" ou ordenados
de um ano, c o resultado evidenciaria a quasi impossibili
dade da aplicação do dispositivo. Abrigada a constituir
um fundo de reserva do capital paralelamt·nl.[~ C0111 o fundo
de reserVa do üoubalho em pouco estaria a emprêsa sem
capital àe movimento. ]:; certo que o par..ígrafo só torna
obrigatório esses 1'undos na h)"pótese rJ<) lograr o capital
urna remuneração justa. Mas qual o critério para se deter
minar nas e1np]·ê.HlS p(l1'Lic1l1al'es, em que SflO sempre gran
des os riscos ào negócio e sempre correm por conta do dono,
essa justa remuneração?

Qualquei' que se quizesse adotar fal1):wiao porque, no
regime de concorrência, nenhuma garantia dc: lucros é pos
sível assentar-se.

A matéria de que cogita o n. 5 do art. 12i não tem
. cabimento em uma Constituição. :f: assunto para ser trata
do em lei ordinária, que se adapte ás condicões econômicas,
essencialmente mutáveis.

Sala elas Sessões, 15 de Dezembro de 19;}3. - Rocha
Fa]·üi. - Oliveim P(f.<;SOS. - 1I1ario A.. Ramo~. - João Pi
nheiro Filho. - E. Teixeira Le·ite. - Gasta0 de· Bí·ito.

l'. 23:1

Art. 120 - Suprima-se:

, Justificação

Após á revolução de 1930, corriam desorientadas as
idéias ácerca da nova ordem social e política a ser instau
rada no Brasil, com o tempo, porém, assentou-se ~ue a or
ganização social e política da nação dcyia exclusivamente'
consultar "a reafidade brasileira".
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Se. sob o poulo ele vista polí~ico, o anteproJeto, pode-se
dizer, reflete, de modo geral, o pensamento da nação. nâo
assim, na sua maior parte, o esbôço da ordem econômica e
social, traçado fora da nossa realidade.

O artigo que se manda suprimir, é uma cópia do § 156
da Constituição aJemã de 11 de agosto de 1919, obra doi'
sociais-democratas. para freiar, logo após a guerra. o mu
vimento de descontentamento e revolta do POvo alemão. que
se de.batia em situação angustiosa. ..

Nunca pOSSOU, entretanto, apesar de um me'io aparen
temente propício á realização, de transformações tii~) :;~rlas

do sistema econômico, de ensáios mal sucedidos.
Para nós. que não temos senão um mirrado aparelha

mento econômicp dentro da vastidão de um territ(irio com
escassa população, hábitos E' condições de trabalhos diver
síssimos e difíceis meios de comunicação; com nma orga
l1ização econômica e financeira da União deficientíssima.
no regime do perpétuo defici't orçamentário; com uma IllS
tru!)ão industrial e comercial ainda incipiente - para nós
se pretende transplantar um processo de política 30cial.
Cjue, pressupondo em 11ma nação todos aquêles requisitos
que não falham. com êles mesmos, todavia, em situação pe
nosíssima e com toda a patriótica boa vontade do povo, -,5.0
produziu o resultado almejado.

Com que elementos poderá contar o Govêrno 1>ara so
cializar o conj1tnto de uma indústria ou ramo de comércio
do norte ao sUl do país?

Possível fosse, que estupenda burocratização não se
formaria, a entravar a produção e mesmo o consumo!

Também não se compreende a socialização parcial da;::
emprêsas econômicas. mediante a intervenção .rle agentes
da União ou dos Estaclos na administração delas.

Já não queremos 11CnSal' nos abusos que .daí fatalmen
te decorreriam, dada a nossa particular tendência para o
regime das excepções. Teriamos emprêsas em .uns Estados
sujeitas á intervencão do Poder Público e em outros não, ou
s6 aparentemente.

Se o intere:o:se público. que inquestionavelmente devp
preferir ao privado. exigir certas medidas limitativas da
atividade de determinadasemprêsas, seria infantil negar á
Assembléia Nacional o direito de vota-las.

A oportunidade das leis é que as faz dignas e im
põe :.l sua obediência.

Sala das Sessões. 114 de Dezembro de 1933. - noclw.
Faria. - Milton Carvalho. - Mario (Ja A.. Ral1l.n.L - João
Pinheiro Filho. Edna:rd Teixeira LeUl'. Oli'veirll
Passos. RicOl'do 3[l/ch ado.

?\. 254

ArL. 123. parágrafo primeiro - Redija-se:

"As organizações patronais, operárias e de funcionários
públicos, bem como as convencões que celebrarem. serão re
conhecidas nos" têrmos da lei".

Sala -das Sessões, 15 de Dezembro de 1933.' - Lu;:; St!
CltpÍl·a.
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N. 255

Arl. 124 - Acrescente-se, depois do n. 5:
"N. - Em cada Estado, no Distrito Federal e Território

do Acre, será creada uma Caixa de Bonificações, constituida
por uma porcentagem não infei-ior a 2 o/Ó sôbre' o total· das
fOlhas de pagamento· dos operários, empregados públicos e
particulares, 'porcentagem paga pelos patrões ou pelos go
vêrnos, destinando-sé os fundos obtidos a aumentar, em pro
porção determinada por lei, os vencimentos dos pais da fa
mília pelos filhos que lhes forem nascendo.

Parág-rafo - As Caixas de Bonificações serão adminis
tradas por uma delegação dos govêrnos federal, estadual e
municipal, em cada Estado, bem como por um representante
dos operários, um dos patrões, outro dos empregados parti
culares e outro dos funcionários públicos, constituindo êsse
encargo serviço de alta relevancia prestado ao país, sem di
reito a qualquer remuneração direta ou indireta das Caixas.

Justificação

As dificuldades econômicas têm repercutido dolorosa
mente na constituição da família. Processos anticoncepciõ
nistas invadiram os lares, diminuindo muitíssimo os nasci
mentos. Um dos problemas das boas administrações, hoje em
dia, é fomentar a natalidade. Na Italia, Mussolini está ape
lando para o casamento obrigatório. Mas o que há produzido
resultados inesperados é a doação, na França e na Belgica,
das chamadas "Caisses d'Allocations", que funcionam mais
ou menos como está proposto na emenda. Não há casal de
proletário que tema o filho, sabendo que êsse filho trará um
aumento de vencimentos. E o Brasil, país novo, não pode fio:
cal' indiferente em face dêsses problemas.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Lui: Su
cupira.

N. 256

ArL 128 - Acrescente-se: :
Parágrafo quarto - São proíbidas as concessões de' ter

ras para a fixação de colônias estrangeiras, devendo as atual
mente existentes passar á direção de nacionais, com a obriga
ção de incorporar -aos serviços dois terços de população bra-·
sileira, ficando determinada, na concessão, o uso da lingua
brasileira.

Justificação .

As concessões de grandes tratos de terra a estrangeiros,
tal como acontece na Amazônia, onde amerícanos do 'Norte
e .japonezes, duas das maiores raças imperialistas, estão rea
lizando alguma coisa;.de trágico para o futuro dá nacionali
dade. devem abrir-nos os olhos para os· perigos que estamos
~preparando aos nossos filhos. Aceitemos a imigração estran
geira, mas sem fitos de nucleaziação intensiva, maximé em
logares distantes dos centros civilizados.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - Luiz Su-
cupira; .
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N. 257

~\crescente-se no Titulo xm:
Art. Ficam proibidas as isenções de impostos ou direi

tos alfandegários. bem co'mo os monópolios de qualquer es
pécie, não· se admitindo igualmente proteção ás indústrias
em prejuízo da coletividade .

.T1lstificaçáo

As isenções de impostos e a concessão de importações
livres de direitos há sido, no Brasil, uma verdadeira cala
midade. O erário público tem sofrido prejuízos enormes com
essas medidas que muitas vezes, visam tão SÓ a proteger meia
duzia de "amigos da situação". É sabido, além disso, o que
tem sido, entre nós, a advocacia administrativa. O artigo
acima pretende corrigir abusos e cortar cerce a instituição
dos favores pessoais sob capa de benefícios públicos.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1. 933. - Lni: SZt
cupira.

N. 258

Disposições transitórias.
:l\fodifique-se o n. I para o seguinte:
"I - Fica transferida para a cidade de Campina;:;. na

Estado de São Paulo, a capital da República, procedendo-se,
desde já,á construção dos prédios 'necessários á instalação do
Govêrno, -e demais órgãos da administração nacional. Para
tanto, 1'ica aberto um crédito de cem mil contos de. réis.

O Distrito Federal passará a denominar-se cidade livre,
com o nome que um prebiscito indicar, garantida a sua atual
r~presentação na Assembléia Nacional .

.Tustificaçáo

O sonho douràdo dos elaboradores de nossas Constituin
tes é a transferência da capital da República para o interior
do país. Lembraram um local no planal,to de Goiaz. Mas em
ponto inteiramente inacessível e sem a menor possibilidade
de 'transfôrmar-se, nestes cem anos, em cidade habitáYel~
Além disso, as despesas que seriam exigidas para que pas
,:;asse a faixa escolhida em Goiaz a ser habitável estão fOi'"
de quaisquer cogitações. Depois, vinham as despesas ConS6
quenles, como estradas de ferro, de rod:l:g~ns, etc.

Ora, a cidade de _Campinas,. sôbre já ser uma grande ci
dade. moderna e emcontacto com todos OS centros civiliza
dos do país, teria a conveniência de não necessitar de gran
des despesas para a instalação, alí, da chefia do govêrno fe
deral. Não é de supôr que o povo paulista se recuse a ceder
a sua bela cidade para o fim honroso de ser capital da Re
pública. E estar:ia, deste modo, solucionado o prohlema que,
até hoje, não encontrou. resolução, nem encontrará nunca se
se persistir na escolha do planalto de Goiaz.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Lui: S1l
eupira.
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N. 259

Substitúa-se o art. 121 pelo seguinte:

"'As tarifa's das empl'êsas de serviços públicos serão
contratadas de forma a garantir um resultado que não ex
ceda a justa remuneração do capilal invertido, competindu·
á leI federal traçar normas gerais para tal objetivo.

Saal das Sessões. em H de Dezembro de 1933. - Jlario
A. Ramos. - Ricardo Machado.

Justificação

~ão ~e compreende que a Constituição permita. como
faz implicitamente o art. 121, a estipulação de tarifas ex
cessivas, que proporcionem ás emprêsas lucros demasiados.
ele que o Governo participe. Esta medida não se concilia, de
forma alguma. com o interesse público.

A emenda visa estabelecer que as tarifas de serviCo:,
públicos devem ser contratadas em bases razoiíveis. propor
cionando ás emprêsas que os exploram uma remuneraçãc.
qLl(' lhes permita financiar os serviços, atendendõ, destarte,
ao interesse público e pagando ao capital um justo juro.

N. 260

Titulo XJI- Arl. 125 - Acrescente-se:

Par:ígrafo único. É obrigatória a internação de indi
;:1'nI.8:'; ou mendigos em e:,;labelecimentos especialmente
cl'Íados pelo Govêrno Federal. estadual ou municipal.

Justificação

A assistencia dispensada até agora pelo Estado. é irri
sória. Pode-se mesmo dizer que ela consiste sómente em
permitir aos indigentes, a liberdade de mendigar nas ruas
das cidades populosas, oferecendo um espetáculo depri
mente p:ll'a um pais como o nosso c que precisa de braçus
para desenvolver suas riquezas.

Sala das Sessões, em 16 de Dezembro de 1933. - Anto
nio Pennaf01't. - Vasco Toledo. - Gilbert Gabeira. - Al
b'é1'tO Sureck:. - João Miguel Vitaca. - Guilherme. Plas
tm:=::-- lValdem.ar Reikdal. - Jlario Manhães. - L'ui::; Ti
,'elli. - Antonio Rodrigue,~ de S01tSa. - F. de .'tl.oura. 
Eclm01' da Silva. Carvalho. - Euyenio Monteiro de Barros.

N 263

Em vez de § 1P do arL -128, como está no antepr·ojeto.
diga-se art. 129. E acrescente-se: parágrafo único: _"Por
intermédio dos ministérios da Viação~ e Obras Públicas e
Agricultura, o Govêrno da República intensificará, ininter
ruptamente, o serviço de açudagem pública e particular, com
os respectivos. canais de irrigação, fazendo constar dos -or
l~amentos as verbas suficientes que persistirão enquanto não
for debelado o mal nordestino".

O arL 129 passará a constituir matéria do art. 130,
~ assim por dj.anle.
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Parece-nos melhor disposta c 8 m.atéria da forma como
se propõe. A rieff'~a contra as secas de....e ser assunto de
reais preocupação, devendo o seu objetivo constituir um in
('i~(\ <lll!i'llomo. O parúgrafo eomo está. ligado e subordinado
no :ll't. 128, não define bem a obrigação do Govêrno.

Sala da;;; ::;essões. 9 ele Df~zembro de 1933. - Pontes
l r il':'Íra. - Fernande,~ Tavm'a.. - José de Borba.. - D~(Ío

Sa.mpa.io. - Silva Leal. - Hmnbel'to Jlow'a.. - em'los Reis.
- K-:1'rjinaldo CaullcrmU. - Figuei7'edo Rodrigues. - Le
v'indo de {J7i7J1Jil'fl.. - lr'rrldemnl" Falcão. Luis Sucupiro..

X. 2G6

:\0 ar'Ligo '12·'1. acr'l'scente-se um parágrafo :3°:

§ 3.° É garantido () direito (~c gré\"c pacífica ao prole
tário sindicalizado.

.fustififxlI;(Ío

Inúteis serão a;; ll"is reguladoras do trabalho e toda a le
gislação sociaL se S~ ncõar ao prolet.ariado conciênte de seus
deveres e direitos, o l'()curso supremo da suspenuão do tra
hu1110. da gré....e pacifica. como protesto contra a inobser....àn
cia (las leis que o possam amparar, contra a eventual prepo
tência dos mais fortes na sociedade auUa, cont.ra _a explora
ção de sua vida.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro àe 1933. - .João Jli
rl/l·el Vitaca. - Francisco de MOlt1'a. - Gilbert Gabeil·a. 
Walr1emar Reik,dal. - Guilherme Plasiel' - .4.ntonio PennIJ.
f01't. - .4.lberlo 3m'e/;;. - Ferreira Xélo. - Antonio Rodri
gues de Sou:a. - Lvi: Ti1'elli. }fol'io Manhães. 
Martins e Silva.. - Sebasf.iiío de OlÍ7)eira. - V. de Tolee/o.
- A1'7nondo Laydner. '

X. 276

AI'L 128, ~ j o. Suprima-!':e.
Depois dtl :11'/. '128 f' ;;CllS pal':igrafos consignem-se ar

tigo,.; assim:

Art, (a). A defesa contl'a os efeitos das sêcas no ::".01'
désLe será per'manente e a Gnião despenderá com as obra!" l~

í"erviços de assistência quantia nunca inferior a quatro 1)0\'
I'enlo (1 'lc) rio ol'(:amento total da união. _

§_1.0 Do orçamento total da l:7nião dois e meio serão
gastos em obras normais do plano estabeelcido e um c meio
farão parte de uma caixa de sêcas, afim de serem atendida;;
eom brevidade as populações dos Estados quando forem de
clarados os flagélos das sêcas.

§ 2.° O Govêrno provj.denciará. para que 110 primeiro
semestre de I'ada ano sejam publicadas minuciosas infor
ma'tões sôbrc á quantia despendida no ano anterior. as obra;;
terminadas ou em andamento, a importancia gasta ou que
~ preciso se gastar e quanto foi consumido com a 'verba pes-
soal inclusive técnicos.. -
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Al't. (b). Os Estados e munícipios afetado:; pelas sêcas
serão obrigados a consignar em seus orcamentos igual quan~

tia de quatro por cento, principalmente para atender a assis-
tência aos flagelados. '

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - ITinel~. 10(
fily. - Veloso B01'{Jes. - LeandTo Maciel. - Herectiano
Zenaide. - Ageno1' 111onte. - PiTes Gayoso. - Rodrigues
Mo"."ira. -Lino Machado. - Carlos Reis. - Adolpho 800
1'es. - José Pereira Lira. - Odon Bezerra.

N. 311

ArL. 124, § 1°, n. 4 - Onde Se diz: "podendo a lei ins
tit.uir"; diga-se: "devendo a lei instituir".

Jus tificação

São numerosos, mesmo entre nós, os casos em que pro
vidências da importancia e da natureza desta que objetIva
o n. 4 do § iOdo artigo 124 do anteprojeto são esquecidas
pelos govêrnos, em prejuízo daqueles a que vinham tais
medidas beneficiar.

A lei deve ser clara, os seus dispositivos devem ser ta
xativos, de modo a que não .se, prestem a segundas interpre-
tações. .

Os sentidos dúbios, as expressões equívocas são, ás ve
zes, num texto de lei, a causa de males sem conta, É um
dever nosso; livrar a futura Carta Magna do País, tanto
quanto possível, das frases ou palavras que possam d&.r aus
seus dispositivos uina interpretação duvidosa.

Sala das Sessões, 18 cfe Dezembro de 1933. - J[tu'ió
Manhães. - Edmar da Silva Carvalho. - Eugenio Montei
ro de Barros. - Gilbe1't Gabeira. - Carlos LiruJ.enberg.

N. 312
A.rtigo 118, § 1° - Suprima-se: "de .pequena: valia" ..

Justificação

Levando-se em conta o princípio de humanidade de
acõrdo com a mentalidade moderna, esta ern..enda justifica
se perfeitamente, porque. no caso de insolvência não Se de
v:e reduzir; á miséria, o devedor, (tal é a doutrina sustenta-:
da pelo artigo 118 do Anteprojeto) tenha êle casa de mora
da, para sua família, de pequena ou de grande valia.
, Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - ,'!-fario

Manhães. - Edmar da Silva Carvalho. ----'- Eugenio Montei
ro di! Ban'os. - Gilboert Gabeira. - Carlos LiruJ.enbc·rg.

': N. 314

Artigo 124 - Onde couber: Fica proibida a explOraçã?
do trabalho dos menores de dezeseis anos.

Ju.stificação

,:Baseia-se êsse a.dendo, nas últimas conquistas de que
são te;;tt'munhas as mais recentes legislações de paí::esci-
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vílizados como os Estados Unidos, Russia, Suíça, Austrb.
França, etc., como uma consequência dos tratados firmados
em convenções internaciõnais.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - M'17'io
]Ifanhães. - Edmar da Silva Carvalho. - Eugenio Montei
ro de Barros. - Gilb'zrt Gabeira. - Carlos Li'ndenberg.

N. 316

Ao art. 12.4, acrescente-se o seguinte parágrafo:
A lei garante aos sindicatos patronais ou operários. de

caráter religioso. as mesmas prerrogativas concedidas· aos
oficiais, uma vez que se constituam observando 'a legislação
ordinária.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro ãe 1933. - Luiz Su
cupira. - Plinio Corrêa de Oliveira.

N. 324

Ao art. 118:

Acrescente-se: § 2°: Serão também impenhoráveis os
vencimentos dos funcionários públicos civis e militares. o
salário dos operários e seus utencílios do trabalho.

Justificação

Uma vez que se quer deixar firmado na Constituição a
impenhorabilidade de determinados bens, com o intuito de
salvaguardar da miséria o devedor, é justo que aí também
se incluam os vencimentos do funcionalismo civil e militar
e o salário e ferramenta do trabaJho dos operários.

Sala das Sess(les. 18 de Dezembro de 1933. João
lTillasbôas.

Ao art. 122:

Suprima-se:
Justificação

Matéria puramente de direito privado, o seu logar é
no Código Civil e' não na Constituição.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. João
Villasbôas.

N. 331

No titulo XII:

Acrescente-se e substitúa-se onde convier, o seguinte:
Art. Ao Estado compele suprimir as resigualdades de

condiçõe's sociais dos trabalhadores e, para lal fim, deve pro
moaver os, meios que assegurem a :::aúde. a cultura, o con
forto e -() repouso de todos os indh'iduos que precisam lraba
11:1'31' para ....iver.
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, Al'l. S~rú promulgada a legislação garantidora de todas
as p:'ovidências para a proteeão e aperfêiçoamento dos que
empregam suas energias corporais e intelectuais no exercí
cio das divcC'sa5 profissõe;;:, criando-se, para isso, o Código
rIas Leis do Tl'alJalho e de Previdência Cocia!.

Art. O Código da,; Leis do Trabalho' e de Pl'evidência
Social "crú o texto legal de coordenaçãa e da regência da ma
téria seguinte:

a) sindicalização profissional;
I, ) (',on t.ráto coletivo;
c) contrúto individual;
d) 110I'mas de produção;
e) remuneração e salário;
() indenização;
!J) horários;
h) licenças e férias;
i) fl'abalho noturno;
oi) t.l'abalho extraórdinú.rio;
k) trabalho insalubre;
l) trabalho arriscado;
rn) trabalho feminino;
n) lrubalho dos menores
o) higiene do trabalho;
p) medicina do trabalho;
q) formação profissional técnica;
1') reeducação profIssional técnica;
s) Ol'g'anização cientifica do trabalho;
t) arbitramento e conciliação;
u) pensões e aposentadorias;
v) ;;eguro social.
Arl,': O Estado, para executar e fazer cumprir; os dispo

sitivos da legislação trabalhista, e,riará as necessárias insti
1.11kües de defesa e progre"so da org:::mizar.;ão social do tJ'3.
h:tllto.

Salas das Sessões, J8 de Dezembro de. J9:33. - Jone,~

Rocha.

./usti[icw;cio

1:: precípllCl 'deveI' do Estado lJroteger e melhorar, sob
todas as formas possívei~, as condÍl.:ões do;, indivíduos que
trabalham, afim de obter a subsistência própria e da família,
(! que cont.ribuem ao mesmo tempo, com sua atividade -pro
duUva. seja material ou intelectual, para a grandeza eco
nômica e social dÇl País. Assim, o trabalho, além pe consti
tuir a' verdadeira emancipação do homem é a maior segu
rança da estabilidade das instituições nacionais, sem o-C:que
a .. ordem e o progresso permanecerão periclitantes.

Por conseguinte, tem que ser olltorgadad Nição uma
legislacão e~pecial para o trabalho. que é a fonte de todos
05 benefícios'individuai,; e coletivoi. Impõe-se a criáção de
finitiva df~ um "'Direito Trabalhista", que foi, primeiramente~



-129 -

concebido para garantia dos salariados d~~ manufaturas e
1.1sina~, mas que tende, agorn, a generalizar-se a todos qne
precisam I.rahalhar para. viv~r. _.' .

Graças a essa conquIsta JurWlCa das socIedades modi;,r
Das. que não !'etrogradam. - todos ,os trabalhadores passal"ão.
~erri privile;io::; de origem, crédo' ou rata. a defender-se
apoiados em um estatuto de prerrogativas legais, conJ.ra a
,~:cplol'ação e miséria que ainda os dizimam.

Ainda se ouve a ingénua afirmação de que no Estado o

c1c:'mocrútico. niio há diferença d~ condit;õcs soeiais. po["
quanlo se CI'igiu em princípio. a ehamada igualdade de [,)
dos, Sem dúvida, é um piedoso anseio dos idealistas que ,'s
tão fóra das realidade!' humanas. A ve!'((;\d(~. porém. arll'c."t'l1

1'1-"(' on['''l I' p'"cj'''nd'l'''''cnte ""ue i

.< ~ O p;;(I(~l: Pút,l;~o:<q~~e há ~l'a t~~C'.ah"!i'ala da rjemocl'ac-i'l.
devia governar adma dos partidos e da;:: classe,::. lem qUl~

ahandomu' üsse ideal, para tl'atar (ii.~ gOVi~l'n<ll' em e;::1'cci<1 1.
[lrcoccupando-;::e com dcLel'll1inarias dasses.

o Aliás, como afirma Dll.(Jltít os gO',er-nos de fato são sem
pre g-ovPl'nos de dassc, j)ol'q'tlanlo o fenümeno govcl'nam"G
!nl~ ::.r~l1C!o lun f('~\~u""(H:no de diferenciaç:fi.o do Poder. - ::~lai~
frequenLemente ,HJlH:!es que mandam :-iio os !'C~jJ;·csni.anl,>:-,

de cel'lo gl'UPO ,~OCj<ij mais poderoso. Então. jnr~orj(~ien[':

mente. costumam icicntific.11' o intercsse geral com (. da f'l'r:,
Dria cl~;::,c a que pertencem. esquecendo-se de ale;;(!:Jl' iÍs ne
cessidades do:" demais genpos sociais submetidas a seu do
mínio.

Ei;; pOI'que. hú gover'llo;:: de al'is!ocl'ríLa". de bUl'gucse;:, .}
al.'; mi~;;mo de oprrúrio:::. cuja;:: prcfí'l'ência;.: para determina
dos gl'Up0;': da sociedade. manifestam-se indisfarçáveis, com
graves 1)l'('juÍ7.0S de outras.

Em :odas a~ sociedades. mesmo as democráti'::as. exis
(:'111 poi;.:. gl'LlVI~mcnlo;:: divel''':os. e sempre ha\'crú. ,-'n(luanLo
('xistin~m eategorius de indivíduos lig~dos . entre si. pelas
l1:1CSnlU:s ocupa~õe~ realizando o n10:)I11t) g(~nero de ativ:dade e
vh-endo as ll1eSrrlll" afinidades - ql1er dize,': tendo, idünLie<"t,:;
~1I11lJi:::õe5 e ::,imilar mentalidntlc. Tai,,: grupos se pf.'l'!wLli<1m
(' ;::ú rnl'ame'nlc (';::capnm o;; ;:(\115 {~ol1lpol1l.'nl('s. ao meio ]:,c
e:l!inr ao qmlF eslão fixado;;. por llIlJ:J. rígida llel'l'di!.al'iedatll'.

, O !egi,.laliol' model'lJo tem, podo,mio, que con::,ider<1:' 01"0-
,ktivamcnLe o fato das condições sociais ·diversas dos grupos
humanos, afim de, racionalmente, estabelecer a legislação
adequada e sanar' os efeitos desastrosos de tais diferane:ls,
que não permitem a consolidação do equilíbrio da i!ociedade
Já por si tão instável em faee das transformações violentas
que sofre ~ humanidade alual.

Hój~ é pueril não levar em conta as diferenças de -clas
ses e as competições que se tl'avam, sob o pretexto ortodóxo
de que as democraci::ls extinguiram üsse impressionante fenô-:
meno social.

Uma legislação realista tem que talhar uma vestimenta
própria para o imenso grupameato humano dos que traba
lham, revestindo-se. efet.ivamente, de uma segura .proteção
contra as injusticas das diferenciações sociais.

Já foi posta em dúvida a possibilidade prática de rea
lizar o progresso social, mediante a legislação do trabalho.
Argumentou-se que a prosperidade dos Estados Unidos da
América ,fôra obra do liberalismo,' que impedia toda e qual
quer .intervenção leg:slativa na esfera do trabalho, para im
por-lhe rest.ril;ões. Quem meditar, agora, na tremenda crise

VOI.Ul\IE IV 9
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que' abatéü a opulenta República. Am~ricana, compelindo o
atual govêrno a intervir tão fundamente. na illdústria, Sen
tirá a impotência do liberalismo, para resolver o problema
das depressões econômic,as.. . .... . ' ,'. .'. ,

Foi a existência, ao· contrário, da l,egislação do trabalho
que evitou, no dizer d~ PouUon, que a Europa ruisse defi-
nitivamente, deante. da crise universal. _.
. So"-al, ,eleito presidente da Decirria-quinta Conferência
Internacional dó- TrabalhO, em 1931 -no discurso pronuu
-ciado em Genebra, declarou:

"A crise atual traz consigo os germens de uma nova 01'';'
dem econômica e social, na direção da qual caminha o mun
do cada vez mais rapidamente. Ela nos mostra que' é de toda
a necessidade, ser modificada a estrutura econoômica e so
cial do mundo."

Na "Encíclica Quadragesimo Ano", comemorativa do ani
versário da célebre "Rerum Novarum", - ° Papa Pio XI as
sim se exprimiu:

É preciso absolutamente reorganizar o regime econômico
e ajusta-lo aos princípios da justiça social. "

Mas. aql..leles que viam nas reformas sociais trabalhistas
a efetivação. apenas. de certas medidas de caráter humani
muito maior alcance, porque stão as únicas que poderão rcs
tário e filantrópico, em favor das massas desfuvorecidas, 
estão aOs poucos se convencendo de que tais reformas têm
muito maior alcance, porque são as unicas 'que poderão res
taurar a vida ecónômica das nações~

A política social, dominada a, Drincípio Dor um objetivo
moral, começa a compreender o valor também material. da
legh:lação do trabalho. .

Tal fato constitue nm dos mais notáveis acontecimen
tos da evolução soci:::.! contemp.oranea., A convicção de reali
zar, por intermédio rIas liüs sociais trabalhistas. um pode
roso fator de restauração da vida econômica do mundo cada
vez m:'tis segeneraliz::t em todos os pafzes.

É suficiente dizer, para o COU1Drovar, que a redução das
,horas de trabalho começa a ser encarada como um recurso
'Valioso na luta contra o desemprêgo e diminuição ôa stiper-.,~
produção. o . .

Sokal conclue:
'·Portanto.se 1105 eIIcaminhamos l)àr~ uma' reconstrução

racional àa estrutura econômica do m~ndo_. os meios :1DrO
pl'iürlos a e"sa tarefa não poderão ser senão 'uma' política
econõmica. infiltrada de princípios sociais e, por outra face,
uma política social conciente ôos_ fiuS econômicOs que co
lilna.".

N. 360

, . To 'Títúlo 'XII- Da orcÍenl ,ecorlÔmica e soêial. Ao fim
do§l~do art. 116, suostit~a-se a.frase "si forem nacionais",
pOI- está outrá: ~ Si forem bràs.ileirós; natos ou' natUrali-zados. ' '. . ..,'. -', ,.

. : ~ ,

. :1~'$tificação ..

, , ~. :0 Brasil é ·pais ilOVO; de nenhuma' densidade de ,popul~:"
çâo.'Énecessáno' favorec'er o 'estrangeiro: que aqui 'se fixa,
desenvólvendii a sua átivid'ade~ ., .
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Ao artigo 122 acrescente-se, IOg6 após as palavras "na
linha réta", estas outras: "'até (",. 1- gr~u".

Justificação

Anecessidaded a maior repartição do capital e a socia
1ização da terra exigem uma restrição cada vez maior ao di
reito de herança. .

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - E1.I;(llll
Pos.yolo. - Eugenio ~'[onteiro de Barros. - Alberto SI'rek.
- Eclmar da Silva Carvalho. - Ferrei?'a Nélo. - V. de
Toledo ..

N', 366

Título XII - Dá ordem econômica e sOl(ial
Acrescente-se ao art. 123, parágrapho 1° e 2°:

§ 1° As organizaCões sindicali:adas patronais P. ope
rárias. bem como as convencões que celebrarem, serão reco
nhecidas nos têrmos da lei.

§ 2.° Nenhuma associação sindicalizada poderá ser dis
solvida senão por sentença judicial .

.:3al::t das Sessões, 18 de Dezembro (Ie 19:3:3. - J/ui'lins e
.-Silva. - Sebastüío de Oliveira.

N ..368

Tít.ulo XII - Da ordem econômica e social.
Acrescente-se ao artigo j 14, o § seguinte:
•. § 3.° Serão expropriados pQr utilidade pública ou in

teresse social. dentro da forma que estabelece o parágrafo
2°. os la.t.ifundios que ent.ravem a vida econômica do pais
pela ialta de cultivo e produção. devendo o Estado dividi-Ias
entre os tl'abalhadores nacionafs, sindicalizados, que os re-
quererem para tal fim. . .

.Sala elas Sessões, 18 ele DezembL'O de 19:3:3. - Jla'l'lills c
.Silva. - Seba..~tião de Oliveira.

Jtl.stificctç{io

Siío eXJJo, como querem os 'comunistas, a supressão de
t.oda' :1 propriedade privada, bato-me, porérú, pela supres
são, embora lenta e demorada, da propriedade privada da
terra, único processo, ao meu vêr, do Govêrno dar uma
.distribuiç:ão mais equitativa· á desmesurada extensão terri
torial que po~suímos.

Toda a nossa estrutura econômica é profundamente
agrícola. Apesar disso, üm fenômeno interessante se veri
fica: a nossa populacão rural não se conforma em viver
nos campos. Foge para as cidades a aumentar o número dos
-õem trabalho.

E isto é porque "não existe, e não existiu nunca. em
nOSSa terra um plano organizado, uma política sistema
tica, pertinás, sem soluç:,ões ele continuidade, visando in~

-corporal' á atividade geral uma grande população de nati
vos, que vive por aí, desherdada, de léo, sem eira nem
beira; errante e nômade e pesando sôbre O' valor da ecano
.roia .nacional. com um tributo despresível, que nos rebaixa
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o coeficienle de produção per. eapita a um limite que nos
en\'ergonha lá rÓI'a, nas horas das comparações e dos para~

lelos. Um cubano vale, economicamente, por seis brasilei
ros. E Cuba não será o melhor padrão, para confronto . E
no entanto a nossa população é válida, validissima. Possue
qualidades que ninguem mais nega, e OS seus índices an
trupológicos, pelos estudos de Roquete Pinto e do Dr.. Ar;
lur Lôbo, não os desmerecem em nada perante os seus ir
mãos m'1is bem dotadas do planeta".

~ias não produz. Uma parle, a grande maioria, vegeta
no regime da meia ração ou do jejum, consumindo-se por
inanic.:iio habitual que a transforma am pasto predileto de

. todas as endemias tropicais. A outra, atira-se ás cidades
para. aumm1t'lr-Ihes o número dos párias e desocupados, ou
entregue aos labores mais humildes.

A deserção dos campos é um fato inconteste. A esta
tística nô-Io demonstra. :No período de 1910 a 1920 a po
pulação urbana do Brasil aumentou de 18,8 %, ao passo que
a ['ural acusa um aumento apenas de 3,2%.

Se olharmos com atenção para êsse fenômeno que vai
~olapando a nossa vida econômica, dentro em pouco os
nossos campos estarão desertos e morta a nossa agricultura.

E POI' que essa tendência do brasileiro pela vida da
cidade?

Pela ogeris'.l que êle tem pelo trabalho que outrora
pertencia ao escravo negro. A lavour~ era oDupação do es
cravo.

Trabalhar para outrem, sob G olhar severo de um fis
cuL era servic.:o de escravo. E o brasileiro tem hor1'(or á
submissão do negro africano. l\a terra do Brasil, por toda
parte. há ancoio de liberdade. E como atrair, então o homem
á gleba. impedindo assim o número dos sem trabalho nas
cidades?

Entregando-lhe um pedaço de terra que êle amanhe e
cultive para si. O problema não é de fácil soluc.:ão .

.Já Alberto TUl'res e Oliyeira Víana disseram "o re(jime
nacional é franeoTllcnte -latifundário".

,Decerto oS nossos senhores feudai.s jámais procurarão
imitar os rumenos que. afim de evit.ar que: os camponeses
",..~ revoltassem dividiram espontaneamente as suas grandes
propriedades rurais por êst.cs.

O problema todavia desafia solução;urgente.
O ml1nd.) socializa-se. por anfieeonômÍeo f' illiquil.
Cumpre ao Estado dentro da própria carta constitucio-

nal, defini-lo, na expropriação ,dos milhões -de hect.ares de
terra entregues a senhores feudais, sem o menor e mais
rlldimentar amanho. -

"\ terra, segundo os economistas clássicos, é proprie
dade por excelencia. :Mas em seu moderno conceito, a. pro
priedade não é um direito do individuo, apenas: tem a sua
função social. -

Há no Brasil vastíssimas datas de terras cujos proprie
tários não poderiam explicar satisfatóriamente a origem do
seu demínio, ou com o houverem de passri"dosgoycrnui;-,
mercê de escandalosas concessões. A amazõni'l, --especial
mente. foi muito pródiga em ta:is iniquida~es, surgindo
verdadeiros senhores feudais ás margens dos seus grandes
rios, assim fechados á pessoas exploração dos hnrnildes des
bravadores d:J.quelas selvas.
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o cultivador da t.erra qu não tenha um direito mais
sólido e mais estável, que lhe assegure o resultado do pre
paro do sólo c da. frutifica!:.ão das plantações que ás vezes
,consomem anos a se desenvolver, - ~sse cultivador perde o
maior estímulo para o seu trabalho. Que dizer-se. então.
quando essas terras permanecem no patrimônio de qúem não
as cultiva como deve e. deixando de torná-las terras "vivas"
{.lU produtivas, fá-las continuar "virgens ou mortas". sem a
menor utilidade social? .

Não basta, como se tem legislado, em alguns países,
que sôbre essas propridades tão mal possuídas - (I im
post.o incida pelo dobro ou mais: o que é pl'ee-iso é trans
formá-las, é conjugar a propriedade territorial com o tra
balho, fazendo-a prodn'zir o qur êle porle elar - H' entre
gue <!. braços que a saibam e queiram cultivar.

Há outro p'roblema que a emenda procura 1'üsoh;o1':
. hoje apreocupaç[lO dominante é que eada país ;:e baste
economicamenle a si mesmo, pois quasi inlransponíveis ba1'
T(>iras alfandegárias estão a dificultar sobremodo o inlcl'
cambio mundiaL de sorte qne a<: nações, Se C!UizPl'cm IpI' do
,;;cu fu Illro umn visão mais des:tnuviada, ll["et.:isam desen
volver paralelamente o trabalho das HJaS fúhl'icas c o cul
tivo elos seus campos. Urge evit.ar, quanto possivel, o des
equilíbrio molivado pelo exôdo da populaçiio rural, fenô
meno que em países mais adiantados tem sido causa de
'graves perlurbações de ordem econômica, social e politica.

O mais aconselhável é. pois, a fixação do trabalhador
agricola, facililando-Ihe tornar-se proprietário da terra qUI;
-eult.iva.

N. 373

Substitua-se, no arl. 124, o parágrafo 3", pelo seguinte:
"O dia de trabalho não excederá de seis horas, e nas in

dúslrias insalubres cinco. podendo ser prorogado, de, modo
geral - res5alvando a situação dos trabalhadores das indús
trias insalubres - até oito horas. no maximo, para todos os
IH'olet.ários de terra e mar, sem distinção de sexo.

~ala das Sessões. 18 de Dezemhi'o ele Hl~3, - ;l/li rlin,< P

,SilJ:n. - Se!j(ls(Í/ío de Oliveira.

Ju~liticaçi1o

Conquista das mais avançada5 do prol~l:lriado das n:1
-ções cullas, veio ter no Brasil o seu remale, no alual 1;0
Yêrnú revolncionário, por intermédio dos dOCl'et-os nume
1'OS 21.186 ,de 22 de março de 1932, e 21.ItG4, de 4 ele 'muio
de 1932, do Minislério do Trabalho.

Paul Pie, esludando os problemas sociais, assim ::;e ex
pressa: "Hã um verdadeiro interesse social em limitar não,
s6 a duração do trabalho das mulhe:r;es e crianças, como
também a dos operários adultos. Todo trabalho manual cx
'cessi\'o e prolongado além da medida, traz como conseqncn
cias o esgotamento físico, a atrofia moral e intelectual.

O Estado tem, po-is, interêsse, para impedir a degenera
ção da raça, em proteger as populações operárias, contra
aqueles que as exploram. Aliás o inier{;sse social está d03
acordo com o interêsse econômico, porque r. um ,fato de ex
periência incontestável que o trabalho do operário, esgo
tado por uma permanencia muito prolon~da na fábrica e é



pior, menos produtivo que o trabalho do operário que goza
<le um tempo <le repouso suficiente."

Problema social vencido, com a SUa solução na Ingla
terra, Allmenha, Estados Unidos, Uruguái, México, Chile,.
Argentina, no Brasil, em parte, ainda não teve o seu resul
tado prático pelas evasivas, na execução dos dbcretos, situa
ção criada pela- porta falsa que nos mesmos encontraram os
que ainãa reagem contra essa conquista do homem trabalha
dor, com a prorrogação para 10 e 12 horas, permitida pelos
próprios decretos, sob pretexto de, um simulado acôrdo entre'
empregados e empregadores. Há ainda uma excecão odiósa~

que foi a exclusão dos trabalhadores "nas indústrias agrí
colas, de transportes em geral, marítimo ou de minas, em
serviços de utilidade pública, federal, estadual ou municipal,.
a cargo de empresas particulares, cujas condições de traba
lho ainda vão ser determinadas em regulamentos especiais."

A questão do horário de trabalho deve ser encarada,.
principalmente, sob o aspecto médico e, assim, o limite má
ximo que se póde exigir do esforço físico ou intelectual,
nã,o excederá nunca de oito horas, para (:,ada criatura hu
mana, a menos que não haja a preocupação de garantir
lhe uma existência, maís ou meno~, sadia e prolongada.

E' deshumano, além de deprimente para uma nação de
elevado índice civilizado, assistir-se ao sofrimento inqua
lificável de pobres trabalhadores - como os ferroviários,
bondes, de transportes em geral, e os maríti,mos - supor
tarem 9, 10, 12 e 20 horas, seguidas, de trabalho!

Os marinheiros dos navios fluviais da Amazonia, na
maioria das vezes, trabalham de 20, a 22 horas, desde o ser
viço ile estivas, lenha até aos mistéres propriamente de su~
profissão. '

A emenda. além de humana, é uma medida reclamada
pelos milhões de brasileiros proletários que sofrem ainda a
barbaridade da falta:: de limite das oito horas de frabalho
diário, sem prorrogação.

Ademais. a moderna mentalidade proletária do ~pai~ tetr.,:
que se form'ar pelo ensino e 3. essas criaturas. que sÚc. os
obreiros da nacionalidade. é necessário soh1'ar' tempo. all~m
do árduo trabalho diário, para essa formnc;,ão intelectual.
que, certamente, se fará ,nas escolas noturnas.

A reducão das. horas de sCl"'iço f 01 a SOIUI;fio mais viú
vel qu~ os Estados Unidos encontraram rJnra dar ocnpaçfio a
numerosos ,operários sem trabalho e djfundir a alfubl': ização
ent.re as classes.

N. 379

Título XII - Da Ordem EconÔmica e Sociál·:
Acrescente-se, depois do art. 128, o seguinte:
Art. Sub'Sistirão o Montepio CivÚ, para os funcioná

rios públicos já inscritos na fórma da legislação em vigor,
e' o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da
União, sem prejuízo da aplicacão ao funcionalismo' público
de outras .f6rmas de assistência e previdência, como o se...
guró social a ser instituido em benefício da classe.

Sala das SC5sões, em 18 de Dezembro dc'1933.'- No-
queira Penido. - Nero de 3lacedo. - Antonio Jorge Ma
chado LÍ1na. - ~lforaes PaivG. - 1Valdema~' ~lIotta.
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'Iustificação

A .manutenção dos institutos de previdência' Ja exis
tentes rião' ímpedea creacãô. de outras vantagens de ordem
ecoÍlômico"-social em beneficio dossel'vidores do Estadi>. , .

Instituído o seguro social em favor de todas as ,classes
ativas do pais, deve êl~ seí:' extensivo também ao fUllciona-'
lismo -públic,o, ,que concorrerá com as suas quotas e coil~
tribuições, 'mediante o des'c'onto éin folha de pagamento,
para fortalecer os fund'os daquela grand~ e benemérita
obra de solidaried"ldtí humana.

N. ,3139

. Ao art. 116 - Substitua-se pelo seguinte:
Art.' 116. A<pJ.eÍeque pordezanos ininterruptós, ~erp.

oposição nem reconhecimento de 'domínio alheio. pO$sue um
trecbo de terra, e a tornou produtiva pelo trabalho. adquire
por isso mesmo a plena propriedade do sólo, podendo re
querer ao juiz que assim o declare.

, . , ' Justificação

O' anteprojeto ateve-:se ao modêlo das constituições mO
dernas que alargàram sensivelmente' o "ambito outróra re
servadoás cartas políticas. Assirr.i, foram incluídas nele
providências con~ideradas de capital relévancia para a, vida
e desenvolvimento' doDaís,'sema' preocupação de crassicismo
constitucional'. " ',:.' . . .' ,', '

.A 'matéria doart: 1-16 que conlem úma idéa generosa
ede gránde alcanc'e econômico, por ,fixar o' trabalhadorab
.5610, está.' entrét.antodes~oc(lda,pois o seu lugar é na, .legis
lação civil, Onde' deve introsál' com as demais, disposições,
relat.ivas 'ao institúto possessório.

, Pelo nosso· Código' Civil o prazo para as prescrições.
aquisitivas varia da1Q a 20 anos; conforme, s;eja ent.re pre
sentes. ou· entre ausentes. a posse coutínua e inconte:-tada,
com 'justC5 título e boa fé, (art. 551, do'C. C.). '

O prazo de 30 anos dispensa osrequisilos de título e
boa fé, autorizando a ação de usuc-upião cuja sentença ser
virá de titulo para a inscrição no Registro -de' lmóyeis. O
prazo de 30 anos constitue, realmente um anaCrOni5n10 nes":'
ta época de telégr'afo,. aviação e' rádio. '_

Mas o salto de 30 para 5 anos parece violento ele 'mais.
Por outro lado. conferir o domínio a: quem. por 5

aans apenas, possua' um t.recho de terra sem oposição nem
reconhecimento de domínio alheio; sem detreíninar 0- pro
cesso para a verificação destas, condições - constitue uma
séria ameaça á propriedáde' ele' roceiros e sitiantes que não
tenham. m.eios, de defender..,se contra a usurpacão de nolen
tados.dep~6tégidÇls destes.'óu .desimples, aventureiros.

O ,"grilo" podet:i' toriiar.,pi'opoh::ães-, in.auditas,' entroni:'
zando-se a: esperteza~' nq 'lugar. -da bôâ'f,ê; : ',; . -. J' '

Repare..,se qUe jiãQ se. c9gi.ta '3;0. Ill,enosdoresârcimentp
dos danos 'ou> .indeIÜzação de' 'benfeitorias." , , ,

Seria IÍlistêr"acáuielar melhor os direitos do dono do
5610. ',',:,",,':" ," ';,"'" ",,', <

Por todos' esiésIl)ôtivos, pr~féiia ver a idéia' ~ons3.gracia
n~ lei civil, corii~ tqã~ á!?' caut~lás'rec'orri~~q3.~~sIiela gr~~
vldade do assunto. ~' .
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Caso, porém, prevaleça a inclusão do dispositivo n')
Estatuto Fundamental, proponho a emenda que dilata 0, ~ra
xo demasiadoexiguo de 5 anos para 10 anQS que é o ml~lmo
do Código Civil para a prescrição .entre presentes com Justo
título c bôa fé, esperando que a le iordinária estabeleça. °
processo para a comprovação dos requisitos, defesa do pro
prietário do imóvel e indenização de benfeitorias.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Daniel
de Ca1"Volho.

N. 391

Ao arL. 114, § 2° - Substitua-se êste parágrafo I)el..
seguinte:

§ 2.· A propriedade poderá ser expropl"iadt. por ut.i1i
dade pública ou interêsse social mediante préyia e .justa in
denização.

Jusl'ifica.ção

. No substitutivo proposto, suprime-se. no § 2" do ante
projeto, a frase subsequente ã palavra indenização, .isto é.
retira-se dele o segtlinte treclIo final - "paga em dinheirv
ou por outra f6rma estabelecida m lei especial. aprovada
pela maioria absoluta dos membros da Assembléia".

Apesar de merecer os louvores do ... professor Lincoln
Prates, da Universidade Minas Gerais, êste dispositivo me
parece perigoso, porque, tendo em vista coibir o abuso d05
govêrnos que queiram fazer o pagamente> forçado em apó
lices. deixa, pr::la sua generalidade, a porta aberta par~ PÕ1
gamentos em café, em babassú ou em qualquer outra moeda
ou forma que a Asse,!Dbléia ordinária determine.

A Constituição deve ser sintética e não casufstica. Basta,
a meu vêr, declarar o princípio e deixar, para a legislaoão
ordinária, a fixação ,das formas de pagamento.

; Aí, s~m, ficarão bem as especificações para os casos de
pagament.os em apólices, em ações, ou outros meios repu-
lados justos e l':lzoáveis. :

Sala das ~I~ss(ies. -18 de Dezemhro de 1933. - DmNel
fie Carvalho.

N. 392

Ao art. 116, § 1'-.

Suprima-se.

: htstifteação

A idéia inspiradora dêste parágrafo merece tod{) aplau
so, por se í~mar ao mesmo generoso pensamento contido no
artIgo e ser talvez mais justificável ainda, porque a terra
pública deve ser dada ou concedido. ao-~ qu~ a" habitem e

. cultivem. Visando, porém; amparar a pequena propriedade.
irá, certamente, beneficiar os senhores feudais das -terras
sertanejas, .que se .aproveitarão da generalidàde é· ampli
tude do preceito para transferir do domínio público para o
seu patrimônio particular grandes extensões d{) territ6rio
nacional. Os pobres, os gr9teiros, os jécas, não t~rão re-
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cursos para fazer justificações de posse, ao passo que será.
facil aos potentados provar' que têm. roçad!>5 aqui, gadw;
além, de modo a se apoderar das terras devolutas, em de
trimento dos roceiros ou colonos nacionais que as fecundam
com o seu trabalho. ' .

O dispsitivo não fixa o máximo da área em terras d!"
cultura e eampos de criar, não marea pl'azo para a legisla
Cão da posse, não estabelece processo para obtençtio d$
título.

Tal como está redigido, em vez de garantir o ocupmü('
A quem se propõe amparar, vai concorrer ·em muitos cas(l~·

para o seu esbulho e baldeilr do dominio público para o dos
válidos da política dominante em cada Estado - um patri
mônio que deve ser eonservado e defendido para fins de
utilidade geral.

A lei legislará a usurpação f;l criará enormes latifúndiog
improdutivos. O projeto não distingue nem discrimina a~

terras devolutas ficando todas sujeitas ao regime da aprú
priação privada. Assim as flores1a,s pTotetdra~· e outros tre
chos do território que deviam ficar de preferência no do~
mínio público - passarão para mãos de particulares. Tam
bém não se fixa prazo para o posseiro legalizar a sua ocupa
ção e êle preferirá, naturalmente, permanecer na privile
giada situação de ser dono da terra, sem pagar os impostor.
correspondentes.

Emfim, tudo está indicando que, em vez do preceilo
constitucional, seri:... aconselhável uma lei de terras da- Repú
blica, á semelhança da lei de te1'1'as do Impé1'io (lei de 1850
regulamento de 1854) que regulasse a matéria de modo a
amparar todos os direitos e interésses ligados á exploracãiJ
da terra pública.

Após a vitória da Revolucão, propuz uma lei nêsse
sentido; mas não teve andamento ó meu. projeto que ainda
considero de inteira oportunidade. Daniel de Carvalhv.

N, 393

Ao titulo XII . Da ordem econOmicrt e sociai
Acrescente-se:

Artigo, Ficam proIbidas a:.- loLerias.

Justificaçii.o

As loterias constituem entre Il6~ verdadeiro flngélo.
1'ião só dessangram como deseducam o povo. Com um País
imenso a explorar, muita gentc permanece com a~ '·istas
para essa mirngem enganador<t da fortuna.

Tem sido feit.as várias tentativas para extirpar, êsse
mal crônico.

Parece azadü esse ensejo para dar solução a essa velha
diªte.se nacional.

Sala das Se55ões. 18 de Dezembl"O dI' 193:L
de Carvalho.

N. 394

Ao ari. 116 - Suprima-se o parágrafo 3°.

Justificação

O parêÍgrafo 3° do arl. 116 encerra duas paries distintas.
Uma $ubverte o nosso Código CiYil(art. 545 a 549) que ado-
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tou o princípio da accessão do edifício ao solo, repudiando ~
antigo direito herdado da Metrópole, segundo o qual, em
certos caso:>, o edifcio pertencia ao construtor com a obi'i
ga~~iio de indenizar ao proprietário do sólo o respectivo
valor. l.../ . ,

Trata-se, pois, de um recuo ao passado que havia sido'
repelido após madura reflexão. Além disso, o dispositivo é
muito lato. não. permitindo, ao menos distinguir a obra ou
plantacão feita de bOa fé ou de má fé, coisa bem regulada no
G. G. art. 5~n a 549. Quanto á segunda parte, de ordem
sociai, refere-se a "todo Dl'oduto de trabalho incorporado ao
~olo". Parece-me vago demais. Que especie de trabalho será
êsse? .

A matéria só poderá ser convenientemente t.ratada em
lei ordinária.

SaIu das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. ~ Daniel'
de Carvalho.'

N.395

Ao art. 122 - Suprima-se.

Justificação

O art. 122 exclue as colaterais da ordem de vocação·
hereditária. Se .11m dos pensamentos diretoresrlo antepro
jeto é fortalecer e prestigiar a família, fôrça é convir- que o
disposil.ivo em apreço colide com êste pensamento. :r\ão ~c

podem desconhecer os "V'ínculos de afeto e de proteção recí
proca entre colaterais. Nada mais natural, portanto, do que
continuarem a ter estes o seu lugar na ordem de vocação
hereditária. O que se poderá fazer a este respeito, não na
Com;l.ituicão, mas na lei civil, é limitar ao quarto gráu a
vocacão dos colaterais indo um pouco all~m do Que fez o
Código Civil que restringiu ao Gá gráu o que o direito an
terior permitia até o 10° gráu.

Acresce que o dispositivo não e::clnrece a qnem fica
pertencendo a herança, na falta de descendenLe~, ascenden-
tes e cônjuges. ..

Por outro lado. na. última parte se insUtuc ci imposto
progressivo sôbre a herança, o que me pareee. justo. mas
não preciím figurar na Constituição. Devemo'!, por conse
guinte. deixar a primeira parte pura a l(~i civil e a segunda
para sa· lei~ fiscais. . .

Sala rJas ~c"sõe5, 18 de Dezembro de H'33. - Daniel
de Cart'alho.

?\. 396

Ao aJ'f.. 117 - StlhsUtua-se pelo f'eguinre:
Art. 117. É proibida a usura.

Justificação

A emenda manda suprimir a definição de usura e_ toda·
a parte restante do artigo,· por ser matéria de lei ordinária.

A definição que vem no anteprojeto pode não convir
em ,outras épocas, quando acaso se eleve a la-""u legal. .

Se é proíbida a usura, a lei penal pode estabelece:- san-
ções -para transgressão do l}l'eceit.o constituciona1. - '
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A última parte do artigo fala em contratos vige'ntes. ao·
passo que seria mais acertado aludir a obrigações vigentes,.
uma vez que a primeira .palavra não compreende a declara
ção unilateral da vontade, n;;t qual se .incluem as oabiais,
segundo a doutrina esposada pela nossa lei.

Assim sendo, melhor será deixar que a lei comum tir~

do preceito constitucional consequências que naluralmel'te
dêle decorrem.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de- 19:33. - Da.niel
de Ca1'va~ho .

N. 397

Ao art. i 18 - Suprimam-se os parágrafos i o e 2° dêsle'
artigo.

Justificação

O nosso Código Civil, art. 70 (cap. V, Do Bem. de Fa
m"ilia), já preve a hipótese' da Constituicão de um pequeM
patrimonio insuceptível de execucão por dívidas.

Poderá a lei civil ampliar o instituto de modo a abran
ger os casos viSàdos pelo anteprojeto constitucional, regu
lamentando a instituição americana do Homestead já tr.ans

: plantado para o nosso direito.
Tal corno se acha nos dispositivos que a emenda manda

suprimir, a medida se presta a fraudes e virá. certament~.

tirar a garantia de terceiros e dificultar o crédito.
Sala das Sessões. 18 ele· Dezembro de 1933. - Daniel

de Carvalho. .

N. 412

Título XI! - Da 6rdem Econômica e Social - Redijn.
se. assim, o TI. 4, do parágrafo 1° do art. 124:

. ·La Será garanLida ao tr'lbalhador a necessúria assis
tência em caso de acidentes do trabalho. desemprego, enfer
midade, invalidez.'\'elhice. morte. mediante. a instituicão do
seguro social, que obedecerá ás seguintes bases;

a) O campo de ~plicaçiío do seguro social entender-50-á
a todas ag classe;:; ativas da NaCão;

. b) o seguro social será ohrigal.ório. estabelecendo-se, 110- •
rém, as rxc('p\:ões julg:adas necessárias; .

. c) a aplicacão do seguro social ficará a cargo de um·
Im,titulo Cr,nl.l'al d~ Segurô Social, dividido em secções regi/)
nais. articuladas entre si, .~ob uma direcão cenlralizadora TlfL'
Capital da Repúhlic(\.; .

el) os inst.itutos regionais corresponderão aos limites ter
ritoriais fixados pela qlÍantidade mínima de seguros forne-·
cidos por um ou mais Estados limitrofes;

e) o limite do salário. ordenado ou vencimento. que b1'
nará obrigatório o seguro social, será d~ 12 :OO(}$OOO anuais
para Lodos os segurados; será facultativo o seguro para 0:=
que percebam mais de 12 :000$000 anualmente;

f) a contrihuição para o seguro social será tríplice; do·
empregado, do empregador e do poder público.

-Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Nogueira'
.Penida. - Waldemal" Jlotta~ - Eugenio ]fonteiro de BUT-'



- HO-

l·OS. - .4.ntonio J07"{Je Machado Lima. - :Moraes Pai1;a.
Edmo.r da Silva Carvalho. - Ed-wald Possolo. - MfJrio Ma- ,
nhães. - Martins e Silva.

Jus ti! ico.ção

A emenda adota, em suas linhas gerais, as bases do
anteprojeto do 8egul'0 8ocial, organizado por uma comissão
do Ministério do Trabalho.

_ Estendendo o campo de aplicação do seguro social a to
.das as classes aLivas da comunhão brasileira. visa a emenda
o desenvolvimento da assistência social sôbre todas as suas
Jormas ad instar do que já vem fazendo, com éxito, embora
em proporção menor, dentro da sua esfera restrita de com
petência, na metropole da República, o ilustre InterVf?·ntor'
Federal, Dl'. Pedro Ernesto, com a sua clara visão das im
pel"iosas necessid::Jdes sociais.

Graças ao espírito que o anima, o seguro social, aSi:>im
compreendido, será como, bem bem disse, não há muito. An
dré Falliércs, então Ministro do Trabalho, na França, um pe
nhor de uniào e concórdia entre todos os cidadãos do país;
r;ue contribuirá pod erosamente :Dara consolidar e;::sa paz so
cial que cumpre aos Governos manter a todo o transe, e que
será a recompensa mais preciosa e mais certa dessa obra d.~
justiça e solidariedade.

Sem dúvida, a soluç:ão do problema social dependp., em
·grande parte, da realizacão cJesse~ nobres ideais humano;;;,
vitoriosos em numerosas legislacões estrangeiras, como a da
Suécia, a da Franr;.a, a da Alemanha, a da Inglaterra, e, n:;
América a do México ~ a do Uruguai.

N. 4:32

Ao art. 124, acrescente-se:
§ 3.°:\ lei fixará a indenizacão ao empregado no comét,

cio. em caso de despedida sem causa justificada ou de mo
léstia incurável. e, em caso de morte, O auxílio devido á f:.:
mília que ficàr sem recursos.

Jus tificação

Legislando sôbre matérias de direito privado como 'Vem
fazendo a Assembléia Constituinte. impõe-se que adote 0.5
disposicões acima. As razões em que se fundam a<; medidn<;
propostas não carecem de ser repetidas aqui, até porque
já o nosso direito vigente assegura, em parte. a efetividad",
dessas providências. por um rigoroso 5enso de .so!idal'i(~dad-=
social e humana. impondo aos patr'ões o cumprimento dt~

verdadeiros deveres jurídicos para com os seus empregados.
Saladas Sessões, em 19 de Dezembro de 1933. - Arru.da·

Falcão. -

N. 4.91

Substitua-se o artigo 116 pelo seguinteo:
"O poder públjco poderá expropriar 05 latlfundios su

periores a cinco mil alqueires, incluidos e'nãs utilizados para
pastagens. .,

§ 1.0 As terras assim expropriadas serão aproveitadas
'pelo,-Iloder público ou concedidas a p::.rticulares, <:\ prazo
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longo e pelo preço da exprõpriação, nas condições estabdc
cidas pela lei irdinária.

§ 2.0 Ficarão proprietários gratuHos da. área de !~rras
devolutas, onde têm benfeitorias, os seus atuais pos.~eiros
se forem nacionais. .

_§ 3.0 No processo expropriaf.6rio será assegurada a prc
ferência",do Estado sôbre O Município e da União em qual-'
quer c3.~o. -

J llS tifica.ção

A matéria de prescrição deve ser reserv~1da para Q ;~'i

urdinária.
As medidas propostas conlra os latifúndios \ ::,;l:n p~

caminhar a solução do problema agrário, c~'Iltr0 L~VS Pi-;:<
cípios da justi(:,a social.

J~ conveniente ficar bem claro que a propriedade a,l
qnirida pelo posseiro de terra devoluta se refere á ár(·3.
que cultivar.

E podendo suceder haver (interesse do Estado ~ da
União, no processo expropria tório, convém estabelecer a
preval/~ncia dos. interesses federais subre os demais e ('S fio
Estado sobre os do município.

Sala: das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Uno
Leme. - A.ntonio Covello. ~

N. -í92

Substitua-se o ar1. 118, pelo seguinte:

"Não tendo o devedor outros bens, ser-lhe-á asscgu
l'ada uma quota de 10 % sôbre o produ to líquido do:; n1é'S
n1or-:. "

lt(st'ificaçl7.o

Os casos de impenhorabilidade de bens pcr-[cncem;l
1(>i processual. Quanlo ao mais constante do artigo cabe
oll;;prvu1' :"/'1' inconveniente umadisposiç~o imprcci~a na. lei.
que pode ser caUSa ele controvérsias inlerminúveis.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Lino
[('//le. _0 Antonill Covel.lo.

N. ,i93

Suprima-se o artigo 119.

Justificação

"\ pt'cscrir:ão é matéria para lei ordinária.
_ Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. Lino
Leme. - A,nlonio Covello.

N. 494

Substitua-se O .art. 122, peloc seguinte:
r

"Será reconhecido o direito á herança até o ,tO grau, na
linha colateral, salvo o caso de sucessão testamentária.
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P.arágrafo único. As heranças cujo monte partível fôl'
.superior a quinze contos de réis, ficarão sujeitas a impos
to. que aumentará gradualmente, por cem contos de réis, até
o limite estabelecido na lei".

Justificação
. .

Não é jnsta uma m.aior restrição do direit.o ã herança,
que em .algumas legislações vai até o 10° grau.

A isencão de imposto causa-mortis, que o projeto· con
sagra, é elevad.a para as heranças até quinze contos de réis.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Lino
Leme. - Antonio Covello.

N. 495

Substitua-se o art. 124, pelo seguinte:
"A lei estabelecerá as condições de trabalho na cidade

e nos campos.
Parágrafo ünico. São reconhecidos os contratos cole

Uvas de trabalho".

A matéria el.ev!" ser re;;erv.:)da para a lei ordinária, em
Yish das modificaçõ~s que poderão sre necessárias em as
condições estabelp.cidas.

De resto cahe observar que há di;;posições injustificá
veis, como a de m.anter escola onde trabalharem mais d·~
cincocnla pc<=sons, pois a prática demonstra que mesmo
onde há duzenla.<: pessoas dificilmente se encontram aluno5
em númern :"uficicnLc p<1ra a manutenção de uma escola.

Sala da,.: S(·":,õe:,,. 18 de Dezembro de 1933. - Lino
Leme. - .4:ll1onio Covello.

N. 496

Suh;;:l i l11a-H~ o artigo 125. pelo seguin te:
"O podpl' })úblico assegurará a assistência aos pCibre&,

aos Pl'f':'Oo:" c aos afetados de moléstia contagiosa.
Parágrafo tínico. O poder público [Íoderá hospitalizar

comp\ll:"oriamellle os afelados de grave moléstia contagio
sa, quando rntserem em perigo u,s.aúde pública".

Jus Uficaçilo

Também os presos precisam de assistência, para con
verter o pre~ídio em escola de regeneraç:.ão. E a assistênci'l.
aos doenles de mole:"tia contagiosa também deve competir
ao por'lpr p·úblico. pelo valor -dos capitais -que será mistl;r
inverter no seI'\·iço.

A hospitalização compulsória dos afetados de grave
moléstia ccmLas·josa I~ uma medida' que se impõe, quando
tais doentes Se obstinam em frequentar reuniões ou em
exercer profissões que põem em perigo a saúde 'P.úbliea.

Sala das Sessões, -18 de Dezembro de 1933. /- Lino
Leme. - Antonio COvello.
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N. 497

Acrescente-se onde convier:
"A emigração e imigracão poderão ser reguladas. favc

Tecidas ou proibidas por lei ordinária.

Just'i{icação

A emenda é uma proposta para que o § 2° do art. 123
{lonstiLua um artigo especial.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro clt' 1933. - Linu
Leme. - Antonio Covello.

N. 498

Suprima-se o artigo 129 .

.Tus ti{icar;ão

O artigo se tornou desnecessário com as ('mendas ofe
recidas aos .artigos 9° e S1.

Sala das Se;:sõcs. 18 do Dezembro de 1933. - Line.·
Leme. - Antonio Covcllo.

518

Aríigo 124 - Parágrafo 1°:
Redija-se da seguinte forma o n. 4. d,}sseparágrafo:

Para protejer a saúde, conserv.ar a capacidade àe tra
balho e facilitar a educção do proletário, e como instl'umc:m
lo de dere>:a coletiva contra as ,doneça;:; infettocontagiosas, o
govêl'no insLituir'á o seguro social obrigattíl'io contra a do
ença, a invalidez, a velhice, o desemprego temporário e de
proteção á. maternidade. com U COlaboração tiiréLa dos se-
gurados. ~

S:11a das ReÔogõc;:.. 1!) de DC'zemhI'o dI' 19:3:3. - C'al'los
de Mello. - João G1I,i'/llf1.rães. - BWI.1'(JIII~ .Yaza:ret:l..
Fel'nando Magalhães. - Soares Filho. -./. E, fie Macedo

. SOa1'es. - Abelm'do Ma.l'in/tO. - He-it'ol' A.1/,lIe.~ Dim: . .-:;,. Xn
1:ie" de Oliveira. - Renato Ba:rbo.w. - Vido,/, RUSSOUlanu.
- Lemr;Tllbel' Pilho. - Góes Monteiro. - Simües ·Bm'oosa.

Uno JIne/wdo.

Jtlsti[icaçc7o

"O seguro social .coletivo é hoje mal,;ria universalmeuLI!
aceila. da forma mais pacífica possível. Não h~í, em lodo o.
globo terraqueo. povo ou nação civilizada qUe ainda discu\.a
da conveniência ou não dos seguros sociais" ~

Ainda, há pouco. na última Conferência Inlernacio:!al
tio Trabalho, raelizada em· Genebra, foi unal1ime o ncôroll
quanto á necessidade inadiável da organização dos institutos
üe previdência social. De fato, êsse in.!3Lrumento fez suas pro-
'I;as práticas, com grande êxito,emnacões tão civilízad:ls,

'·como Alemanha. Bélgic.a e Inglaterra.
O seguro-doença funciona na Inglaterra desde 1911, com

:a participacão dos operários, dos patrões e do Estado.
O Parlamento bélga, em 1914, nas vésperas da guerra,
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ro~ou uma lei ;,4!1<i!og'<l, .P" cousa CUl:ioBU, essa lei foi i)osta em
.'::,'cw:ão. npeís :l invasão. pelos próprios alemães.

. A .;"lcmanb.a. com efeito, neste particular. esteve sempre
á y,1;l'}uurda de l,)das aS nações civili.zadas. Desde o 10 de
,T;; ::dl'O dl~ 1900 que o:': operarios alemães gozam o~ bene1'í:::
(,ios da lei do 5C;::['O :<oeial obrig·atól'io. Em vigor em todos
',):5 1':st.~dos do :I:11p(~l'io, inclusive a Als~iciae a Lorena, foi ela
,;onscrvada peh l'l"anç<l, quando. após .::t última guerra, essas
'.luas provincias tornarum a seu domínio, e ao - espirito de
:dnguf:m OC!J1TeU Tll'ivá-la dos beneficios de um.a legislação
da qU:ll ;1w.1el'arn toem '1.pr,-,ci:lr os efeitos. Não só essa le
gj;;Iar;üo roi mantid,'.. mas nda se inspirou o Govêrno Fran
teS p;u'.a dl;Cl'e(111' (\ "Lei sôbre os ;;cguros sociais" de 5 de
.\1n,jj de 1!':;;'\ r ;! ":'\I/,\,;l Lci oficial e rompleta modificando
I! l;11i1mleL;n:do a !l'i do 5 de Abril de '19:28. sôbr-c os seguros
,:,o(;Íai,:: ob t'ig;], (lrhl para os assalariados dos dois sexos, posta
"~in .; i [;"01' a '1 r),~ .Tulho de 1930". .

:\0 Bl'r:sÍl. só li vaI'lir do decreto n. .'J.. 682, de 24 de
.Tanc!j'G ,ir; 192:3. cri;mdo a Caixa de Pensões Ferroviárias,
~'omcçou o Eslad;) ,1 se interessar e a intervir na organização
dr~ inst.itutos de _lm.páro ás classes trabalhadoras, até entüo.
;'xisLindo c l'uncio::anrlo graças :.~ iniciativa privada,

]~ .iusto. pois, reconhecer que .alguma coisa já se há feito
nesse sent.ido.

. Contudo, o qu;'. c'xisto, al'~ oqui. é ainda, antes, obra de
misericordia do q11l~ de .Justiça social. Basta referir que a,:;
leis vigentes. visando o mesmo fim. sã,) desiguais: urnas úteis
e ca páy.es, incongrnentes e falhas outras. Todas dando aO
s~gurado o direit.o á assistencia médica, mas neg.ando-lhe to
rlas o direito á livre escolJla do m.édico.

Dai as in.i[15ij!.:,~s e irregularidades sem conta, que atin
.fen), .1 um t,~ rnjlo. operário;:; e médicos.

POI' que n;;o rN:onhecer ao operário o dil'cito de esco
lher t) :;eu médico? Ou com que direito ;::e lhe impõe um fa.
(,l1ltativo que não (~ de sua confian!;a?

O que se l('n', f,;ito até ag·oru. é. simplesmente. ohra de
misericonJi:l. ]1::11',1 a qual o próprio operário· contribúe, dan
do-sc-lhe ml'die·o e teml~dios - nt aliquit rieti videalttr.-:.
rara que '·('.ia qne' ,,~ fez alguma ~coi:::a por êlc ...

'No que rpspdl:lá classe ml!dic.n, sofre ela as consequên
eias dessa nl'f;1,sfa org':ll1jza(:ão. que tanto 'Vem contribuindo
;:-.tlra o ahasl:lrd:l.nwnlo profissional. :

J:: que foi pos{n de 1a(10 o mérito par-a prevalecer o fi
!hotismo.....encr~nrl() na yidn. atualment.e, não quem tenha. m.ais
::ompe[ellcia " maim' opr'ro:::idnde. revele. senão aquêle que
disponha dI'. p,'o!I".::in (' (;onl{\ com os bons ofícios de algum
padrinho imporl;:nte ...

Ao ml'rifo Yf'n,-se. aos poucos. subtraindo o direito~ de
vl'ncer n.:1 lu(:! T1l'Tn vida. p não é mais preciso. 'hoje. ser
notá'\'!.'l para enn;:('p-nir 11m l>mpr~~o. mas é_necessário ter
11m emprpgn par:l Sl'l' n(lf<íveL.. E o médi.co mais not.ável

f" o que maior lln!11l'l'O ele bong empregos consegue ... Aos
outro,::; resta n anllg de J·i·nbalharem gra,ciosamente para OS

l~antl'Íbnint.cs dI' ··r::lix:Js"" e "Partidos". que lhes enchem,
diariament.e O" crlnsultôrios. implorando caridade. porque,
('om honrosa" excepçõe,::;, ou não encontram nos médicos que
Hles· fornm impostos a at.enção, o carinho e" os cuid.:i.dos a
que t.êm diréito, OU êsses médicos não merecem a~ sua con-
fiança. . .~.

Tanto ou mais sofrem as consequências oshospit.ais rle
·carid.ade, as policlínicas e ma ternidades~"cujos orcamentos
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Se vêm, sempre c cada vez mais sobrecarreg.adas pela afluên
cia de 1I11111erUSOS falsos indigentes, que só o são, na realidade,
~Il1 cUlls~qu~llci.a da nOS5a precária organização social.

AC1'cllceute-se oU tudo isso o auxilio indi~cutivel que á
educlll,:lio tio lJo'io e á sua saúde vJrá prestar a lei do seguro
social oIJL'i/;'utório, .

Allllilll tem sido em outros países, onde, graçàs a ela,
:somu/.! l'l'i'lJlciluveis têm-se empregado na criação de escolas
c IUt clIllt'll'lll:,llu de casas para operários, sanatórios popula
l'l!t', ~~I't'~C I\l\~. 11 bpellsários e hospitais.

lo: Luo dl)cisivo o seu concurso em pról da educacão e
Ul1 1I1l1'ld., lJt'l1.llica, que, uma vez decretado, deverá o seguro
socIlI1 u1Jl'lgulório passar do Ministério do Trabalho ao do
míllill du Ministério da Educação e Saúde Públíca, conforme
)JJ'0Pt'ls. IlU Fl"aI1~a, Georges Callen, na sessüo de 18 de Julho
de 1U~U da ~ociedadc de Medicina p,ública.

Com efeito, toda organização complexa, mas necessária
á defesa coletiva contra as doencas infectocontagiosas, exige
para a sua criação, sua manutenção e seu funcionamento
somlls t,'nOJ'mes. "Nest.a lut.a como em todas as outras o di
111lf'iJ'o ,; l"tJmjJJ'C indispens!Ível. Onde conseguí-lo? O fardo
~l'l'ia p'~:o\t\d() demais para o Estado só, e, com mais forte
ra~ãll, JllU'1l li iniciativ.a privada, associações patronais ou
()pel'al'ju~. pOl' mais poderosas que sejam. Por consequência,
a p,aJ'I.iciJlll~~iio de um e de outros é necessária. Essa coope
raçüu fi j\lsl.a t~ cquila~iva. l)ara o doente nada mais-natural:
êlt) Inll1 Itllm'C)s:'t) de que todas as medidas oportunas, com as
quais 1\ U IH'imcil'o a lucrar, sej3m tomadas. 1\1a-s os que a.
cunlu.mlllllt,:ilo nüo aLil1giu aind.u, ~ão igualmente interessados,
11(1/''11111111.0 SI' lJcllficiarüo de loda a interven~~ão capaz de
illlpodlJ' II di:o\somillação do mal; é mais em seu beneficio que
'~SSIlS IIwd Idas são tomadas: a b.arreira que isola o contagl
nnl.l' 1111'S SI'J'VC lambem de escudo protetor.

() IrWSIllO I'aciocinio fala a favor da participação ope
l'l'L1'/1I I' 11ll11'Ollal: inlervindo em .auxilio das classes pobres,
ll'a \til Iltu-r'" lIO mesmo tempo em beneficio das ricas, pois
CJ\lI', 1I1'1I",llltldu os fócos de infecção, diminuem-se para cada
11m 1I.~ 1'il'lI'OS de contaminação.

() gl'll.ado, finalmente. deve viver e ser forte; ora. a pri
nlfilr'lI .Nl11di(:ãn para viver é proteger .a saúde de todos os
eltlatlfllls, 8(' "'\0 não cumpre. êsse dever por impericia ou
11 ..~II',l'C'IWIIt, deve uma reparacão ás vítimas cuja doença não
s'"la dl'\'lda li nenhuma imprudencia, mas, unicamente, á má.
oI'I:Wllii'.lll,'fio l'ócinl". .

gli'l, l'f'~llmidamento. expostos os benefícios qUe advirão
pm'lI 110i'l~n país da instituição do seguro social obrigatório.

"~lill ~f' lr'a!.n de uma hipótese, de uma méra teoria. de
uma df's~/Is T1l1lil.as enleléqnias imnginativas sonhadas pelos
alHí~lolns t1n :-:nci:tlismo; trata-se de um.a realiddc consagra
da Iwl11 I'X!Wl'iencia de um.a medida posta em prática, com
vanlllA'enl, por' muitas n.ações privilegiadas e que constitue

:. \lm itl(!lll pura o qual devem. diri~h' seus esforços todos os
(lemui~ Jl/li~c:-;, (Dl'. Martim Salazar.)

0,

Sala. dus Sessões, '19 de Dezembro de 1933 ~ - Cardoso
de .llélo.

N. 532

°No inicio do parágrafo único, do art. 115, as palavras ".
~A União poderá" serão substituidas pelas seguintes: "Os
Estados poderão".

VOT.U?>IE IV :10
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Justificação

Nenhum motivo de ordem econômica e social é apre
sentado para retirar dos Estados um' direito assegurado
desde o tempo em que eram simples Províncias. Deixar a
leg"islação sôbre o lls~unto a cargo da Assembléia Nacional
tem grande vantagem de uniformizar o serviço. em todos os
Estados e d~í" a conveniência da aceitaç50 dos dispositivos
do anleprojeto. com a modificação ora apresentada na
emenda.

Sala dás Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Nero de
Macedo. - Jlar'io Cciiado. -

N. 539

o art. 119 fica assim redigido: "As dívidas prescre
ver-se-ão em cinco anos quando a lei niio fixar menor
prazo, salvo as dívidas fiscais que só se prescreverão em dez
anos, se a lei, para casos especiais, não fixar menor prazo.

Juslificar;cío

As dívidas da Uniã'). dos Estados e dos Municípios não
podem ser equirnlradas ús dividas particulares.

O interesse da coleLividade .deve merecer maior amparo
do que o individual. O prazo éstabelecido pelo decreto nú
mero 8:)7, de 12 de Novembro de 1851, foi modificado para

.. 30 anos, pelo Código Cíyil.
A redução para 5 anos, prevista no art. 119 do antepro

jeto, é de tal modo exagerada que I)ode causar sérios pre
juízos ao Tesonro Nacional e aos dos Estados. Quem co
nhece as dificuldades com que lutam as auloridadesno in
terior do país, principalmente por faHa de meios de comu
nicações, acl!arú razoável a modificação proposta pela emen
da, que corrige também o exagerado prazo q,nterior.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Nej'o de
Jlacedo. - .Tosf: Honorat.o. - D01i~in{Jos Vellasco. - Mo
raes Paiva.

N. 541

Acresccnte-se :ao parágrafo 1°, 116. depois da palavra.
bemfeitoria: ':e: residircm há mais de 5 :inos", respeitados os
direitos adquiridos POl' usucapião", não podendo a área as
sim adquirida exceder, de 200 metros.

J'Ustifica,ção

Nos Estados de grandes terr,itór!os e de poucos habita.n
tes era muito comum os malOr:us tomarem posse de
grandcs tratos de terra. fazendo apenas ligeiras bemfeito
rias, onde os seus empregados trabalnam,' especialmente na
criação de gado bovino. O dispositivo do anteprojeto vem
despojar os Estados de grande porção de terras devolutas que
estão em ':poder de pessoas que dispõem de bens e podem
adquirí-Ias regularmente e que só não o fazem por não ha
ver ainda concorrentes.

A emenda ora apresentada, garante ao pequeno'lavrador
ou criador, assegurando-lhe, porém, uma única posSe e não

rOs diferentes pontos por onde andou fazendo lavoura ou cria-
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Cão, até se localizar na propriedade que ora lhe é assegu
rada pela Carta :Magna,

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933, - Ne1'o de
Macedo, - Jlol'aes Paiva, - José !iolwl'alo. - J, Perre'im
de Souza, - 3la1~io Caiado.

N. 558

Acrescente-se, depois do ariígo 128, o seguinte:
Ar Ligo , Subsistirão o Montepio Civil, para os funcioná

rios públicos já inscritos na for111a da legislação em vigor e
c Instituto de Previdencia dos Funcionários Públicos da
União, sem prejuizo da aplicação <lO funcionalismo público de
outras formas de assistência e Dl'evidencia. como o seguro
social a ser instituido. em caráter faculLativo. em benefício
da classe.' .

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - iVogneira
Penido. - JI01YiC:S Palva.

J118tificaçao

A manutençi.i.o dos institutos de previdência já existen
tes nrro impede a criação de outras vantagens de órdeffi eco
nômico-soCÜll :'!11 benefício dos servidores do Estado.

Instituido o seguro social em favor de todas as classes
ativas do país, o deve ele ser extensivo também ao funciona
lismo público, que concorrerá com as suas' quotas e cont.ri
buiç,ões, mediante desconto de 1'0111:1 de pagamento, para for
talecer os fundos daquela grande e benemérita obra de soli
dariedade humana.

N. 561

'Ao art. 124, parágrafo 6°, acrescente-se:
"A emprêsa. Íl1dustrial ou agl'Ícola providenciará" para

que seus operários menores e adultos frequentem a escola
ciiurna ou noturna. ao menos quatro horas por semana até
adquirirem a instrução de primeiro grau,

JU$tificação

Inúlh 5eria facultar o ensino sem uma providência como
essa emenda prescreve.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. -=- A17'udrr.
Falcão.

N. 562

Art. 124, parágrafo 1°, item 20 - substitua-se pelo se
guinte:

"A lei fixará um salário minimo capaz de satisfazer
nas cidades e nos campos, conforme as condições de cada'
região. ás necessidades mínimas de subsistência de um tra.
balhador, sem distinção de sexo". - -

Justificação

Problema social dos mais delicados, resolve em gra!l•
.:ie parti:' a situ:lCão de milhares de creaturas que, no terri.
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tório nacional vivem exploradas nos campos e pas cidade~
.'om ~alá!'i05 insuficientes para a sua manutençao.
- O Código do Trabalho frances (título TIl, capítulo l)
"Df, detcI'minaçflO do salário"', não fi~an<!o a matéri~, p~o<
cura resolye-la de modo geral, pela fIxaçao dos salárIos In
dus:l'iai:;:. divididos por classe e profissões."

A Con1'eI'f}ncia Internacional do TrabaIllo que se reuniu
3rf1 Genebra em :19·28. tendo aos seus 01h05.0 panorama da
siLuur'ào em que se· encontrava o proletariado n;tundi~
agra,;ada. dia a dia. pela baixa do salário com o aproveita
mento do braço feminino, a 5erviç.o do comércio e das in
dú~tI'ia5 com diárias infíma5, firmou com'enio sôbre a
salário mínílJto. tendo recebido adesão da Alemanha, Frlln
ca, Itália. Bélgica e, dependentes de ratificacão, Urugua~
~t1ba, Holanda. Irlanda, Hungria e Tschecoslováquia (ob.
c.~l.. Que5Lão social de Alberto Brito).

O Bra::i1 político de55a época, indiferente á questãi
:ocial, olhada l1pcnas como urna questão de polícia, poue.
3~ interessou pelo assunto.

Aró;; :l revolução de 930, justificou o ministro COllOI
nn, pl'o.i(~1 () de decreto ao ~a!ário mínimo que infelizmentEl
pelas dificuldades da sua execução, até hoje ainda não foi
T)os;::ívcl tornar-se realidade. E continuamos no territóriq
nacional rcduzi'do;; ao mesmo e::tado de causas, vendo a
maioria cJo:: nossos t.rabalhadores a braços com a fome e
~om a mi~éria, pela falta de solução do problema.

O traba1110 das mulhere:::. contra o qual foi inútil toda
8:::fôrço do oIJeraria-do dos fins do século XVI. para evitar a
sua j.nvas~o na;:; fábricas estava fadado a servir de pret~xtl,
!-Jara maior baixa nos salári05, pela exploração deshumana a
{'Ias feita. com um número de horas maior e recebendo m~.

110S que OS llOmens.
E se j<i em 1881 os Congressos Trabalhistas se batiam

contra C~~a criminosa concorrência feminina, não é meno~

verdade qne alé nossos dias pouco consegmram, verifican·
de-se ainda as me5mas cenas que o ilustre professor da
Cnivel'~idadc de Lyon, Paul Pic relatou anos atraz .

.:'\iío somos partidários da exclusão do braço feminin«
ao ::õel'vjc;o das indústrias ou do comércio, mas nos batemo~

intran:õig"cnlemenle. pelo igual salário sem distinção rk
sexos.

Quando; anos atraz, os garçons de Põrto Alegre fizeram
'Jma greve original. de .protesto contra a entrada de moças
nos restaurantes e bars, certamente, e::tavam pl'ofetizandoo
quc se observ,l hje na Baía e em Pernambuco onde l>.ssa
classe de empregados ganha exclusivamente a humilhante
(j07'(Jcla, sem o menor ordenada das seis horas ás duas hO
ra;,: da mal1rugadal .:\ gorgeta para as mulheres representa
o primeiro passo para a prostitui'Ção, porque ela varia con.
~orme a conquista.

N,l maioria dos estabelecimentos industriais e comeI'"
elais do território nacional o aproveitamento do braço fe·
m1nino é apenas uma questão de Il!aior lucro para os ém·
pr-egadores. :\5 fábricas e casas comerciais do nordéste e do

,norte aí estão atestando essa afirmativa._
Em Belém :Estado do Pará, uma móça ganha nos esta

belecimentos comerciais, na média, &0$ a 90$ no máximo;
a grande maioria, isto é, a grande minoria, poude alcançar
de 150$ a 200$0001 ~
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Nas fábricas o salário que variou -entre $500, $800 e
1$800, "em alimentação, melhorou um pouco com a instala
ção de usinas de beneficiamento de castanha, durcante a sa
1'1'6, com uma média de 3$OOOc a 4$000, sendo que uma mi
ncria insignificante alca,nça de'5$000 a 6$(}OO.

Na maior fábrica do Estado do Pará, denominada Per
se'l)erança, de Martins Jorge & Comp., indústria d~ sacos.
cordas, tecelagem, etc., com uma magnífica situação finap.
ceira e comercial, pela segurança do seu ramo de negóclO. o
salário de uma operária não vai além de 2$400, sem 'lli
meIltação.

Em uma re<lente greve feita em virtude dessa situação
de fome a que estão reduzidos os operários dêsse e:5tabe~e

cimento. reunidos no Palácio da Interventoria (noticiário
do.:' jornais de 3-1-933)fíêou constado que operários de 25,
20, 15, 19, 16 e 10 anos de serviço, na referida foábrica,
tinham ganhos semanais no maximo. por tarefa, de 18$000,
baixando até á vergonhosa imporlancia de 6$000,1

Precisaram-se por essa ocasião os nomes e estabeleceu
Se um encontro entre as queixosas e um dos diretores da
firma, valentia a pena l'cpetir o que êle teria dito a uma
velha operária de 20 anos de serviço, quando se queixava
da sua situação quasi de invalidez, ao Exmo. Sr. Intervep.
tor Federal no Estado, com um salário de 10$ semanais. O
abastado industrial declarou que essa pobre mulher <lonli
nüava na fábrica por uma questão de benevolêpcia, porque.
como bem se via, pelo seu físi-co, era uma cachetica e que,
por· isso, nada mais poderia produzir...

E êsses são os qua'dros gerais do proletariado do Brasil:
20 anos de serviço e depois de esgotado, entregue ao de
samparo.

A estatística do Ministério do Trabalho deu a maior
média de salário para os trabalhad'ores do Rio de Janeil'O,
de 12$230 a 10$450 e para o Recife e Pará, respectivamente,
de 5$760 e 4s;i992. ,

'Jluito no~ apraz registrar com justiça, as palavras do
ilustre Dl'. Oliveira Passos e seus companheiros da emenda
apresentada sôbre êste assunto: "a ninguem é dado utilizar
o traba'lho de outrem sem retribui-lo -com o mínimo indis
pensável á sua subsistência".

,Em sendo autores da emenda representantes do gru
po dos empregadores, reforça as minhas palavras e as mi
nhas convicções de que os problemas sociais no Brasil ~el1

dem a se resolver dentro da mais nítida compreensão entre
os represent.anLes elo capitat e do trabalho. O salário mini-
71imo é 1l1na medida social e Jwmanitária. '

Não firmá-lo com alicerces seguros na Constltuição_ da
nossa Pátria, é conLribuir criminosamente para a. formação
de gerações de tuberculosos, principalmente saídos de todas
as oficinas, ele tudas as usinas, de todos os estabelecim~ntos

- comerciais.
Um organiffilo mal alimentado é terreno fácil á a'~ci

tação do bacilo. O notável professor Armando Gouthier diz:
~o número de calorias necessário á mantença, é propor::io
nul ao gênero de trabalho, e assim tomando por- base um
bomem de peso médio (70 quilos) necessit.a: Repouso rela
tivo, 2.000 calorias; trabalho moderado, 2.700 .calorias; tra
balho penoso, 4.000; tr[.balho extramamente penoso. 5.000
llalorias; ou melhor, homem em repouso 25 calorias pOI'

. .quilo, trabalho moderado, 40; trabalho penoso, 70.
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o jovem Dr. Ibrahim Jorge, em apelo patriótico ao "go
vêrno, depois de estudar a situação .do operariado, do I'corte,
indagou: "onde bus<:ar alimentos -para compensar tantas
perdas, se os seus contados tostões são incapazes de por si
s6 satisfazerem a um organismo, quanto mais, na maioria
dos casos, .repartidos entre muitos?"

A emenda é bem uma grande advertência aos brasilei
ros que nesta hora de fir-mesa de princípios patrióticos, se
reunem .para a "Con.~tl·uç(ío do· Lindo Edifício Constitucio
nal" como responsáveis pelo futuro do nosso querido Brasil

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - Jlar
tins e Silva_

N. 563

ArL 124, § 1°, item 2°, substitua-se pelo seguinte:
"A lei fixará um salário mínimo. capaz de satisfazer, nas

cidades e nos campos, conforme as condições de cada região,
ás necessndadcs mínimas de subsistencia de um tl'aballlador,
sem distinção de sexo".

Justificação

Problema social dos mais delicados, resolve em grãnde
parte a situação de milhares de cl'eaturas que no território
nacional vivem exploradas nos caJJlpOS e nas cidades, com sa
iários insuficien tes para a sua manu tenção.

O Código do Trabalho francô:s (Título III - Capítulo I)
'Da determinação do salário", não fixando a matéria, procura
resolye-Ia de modo geraL pela fixação dos salários indus
triais, diyjdidos por classes e profissões."

A Conferência Internacional do Trabalho que se reuniu
em Genebra em 1928, tendo aos seus ,olhos o· panorama da
situação e111 que se encontraya o proletariado mundial, agra
vada, dia a dia, pela baixa do salário com o aproveitamento

. do brato feminino, a serviço do comércio e das industrias,
. com diárias ini'imas. firmou convênio sobre o salário minimo

lendo recebido adesão da Alemanha, França. It<llia,.-:Belgica e,
dependentes de ratificação, Uruguay, Cuba. Holanda. Irlan
da, Hungria é Tscl1ecoslovaquia. (Ob cet. Questão Social,
de Alberto Brito.)

O Brasil político dessa época, indiferente á questi'ío so
cial. olhada apenas'· como; umaqzJ.estlio de polida. pouco se
interessou pelo assunto _ . .. ..

Após a revolução de 93{)..illsLificou 6 ministro Collor um
projeto de decreto ao salário mínimo que infezlimente. pela,:;
dificuldades da sua execnc;.ão. até hoje ainda não foi possível
tornar-se realidade. E continuamos 110 território nacional
reduzioos ao me,::mo estado de causas. vendo a maioria do"
nosso:;: trabalhadores a bl;aço:;: com a fome e com a miséria,
pela falta de solução do problema_ _

0.- t.rabalho das mulheres. contrá o qual foi inútil todo
esfôrçô do operariado dos fins do século XVI. para evitar a
5ua invasão nas fábrica5 estava fadado a servir de pretexto
para maior baixados salários. pela exploracfLO(leshumana a
elas feita, com um número de horas maior e recebendo me
nos que os homens .

. E si já em 1891 os Congressos Trabalhistas se batiam con-
ira eSSa criminosa concorrência feminina, não_ é menos ver-
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Jade que até nossos dias pouco conseguiram, verificando-se
Jlinda as mesmas cenas que ° ilustre professor da Universi
Jade de Lyon, Paul Pic, relatou anos atrás.

Não somos partidários da exclusão do braço feminino ao
3erviço das indústrias ou 'do comércio, mas nos batemos in
transigentemente, pelo ígual salário .~e1n distinr;(io de se.xos.

Quando, naos atrás, os garçons de Porto Alegre fizeram
.lIma greve original, de protesto contra a entrada de moças
AOS restaurantes e bars, certamente, estavam profetizando o
lIue se observa hoje na Baía e em Pernambuco onde essa
tlasse de empregados ganha exclusivament.e a hu.mílhante
Jorgeta, sem o menor ordenado das seis borasás duas horas
da madrugada! A gorget.a para as mulheres representa o pri
meiro passo para a prostituição, porque ela varia conforme
a conquista. !

Na maioria dos est.abelecimentos industriais e comerciais
no território nacional o ::lpro"eitamento do braço feminino é
apenas uma questão de maior lucro para os empregadores•
.:\.S fábricas e casas comerciais do norde:::t.c e do norte aí est.ão
atestando essa afirmativa.

Em belém, Estado do Pará. uma moça ganha nos estabe
íecimentos comerciais. na média. 60$ a 90$000. no máximo:
a grande mnioria, isto' é, a grande minoria, pouc\e alcanoar de
150$ a 200$000!

Nas fábricas o sal:'irio que variou l'ntr(' $;;00, S800 c 1$800,
3e111 alimentaoão, melhorou um pouco~om a instalação de
nsinas de beneficiamento de castanha. durante a safra, com
uma média de 3$ a 11$000. :::endo que uma 111inoria insignifi
tante alcança de 5$ a 6$000.

Na. maior fábrica do Est.a(!o do Pará. denominada Perse
oe1'ança, de Martins Jorge & Comp., indústria de !':acos, cor
ilas, tecelagem, etc., com uma magnifica situação financeira
'" comercial, pela segurança do seu ramo de negócio. o salá
~'io de uma operaria não "aí além de 2$400, sem alimenta
~ão.

Numa recente greyc feita em yirtude dessa situação de
Jome a que estão reduzidos os operarios dêsseestabelecimen
lO. reunidos no Palácio da Inter"entoria (Noticiário dos jor,..
]luis de 3-1-933) , ficou constatado que operarias de 25, 20,
i9, 16, 15 e 10 anos de serviço. na referida fábrica. tinham
ganhos semanais no máximo, por tarefa. de 18$000, baixando
até á vergonhosa importancia de 680001

Precisaram-se por essa ocasião os nomes e .~stabeleceu

Be um encontro entre as queixosa.s e um dos diretores da fir
ma, valendo a pena repetir ° que êle teria dito a uma velha
llperária de 20· anos de serviço, quando se queixava da sua
Situação quasi de invalidez, ao Exmo. Sr. Interventor· Fe-.
deral, no Estado, com. 'um salário de 10$000 semanais. O
abastado indústrial declarou que essa pobre mulher conti
llUava na fábrica por uma questão de benevolência, porque,
~omo bem se via, pelo seu físico, era uma caquét.ica e que,
por isso, nada mais poderia produzir ...

E êsses são os quadros gerais do proletariado dó Bràsil:
20 anos de serviço e· depois de exgotado, entregue ao desam
;laro.

A estatíst.ica do Ministério do Trabalho deu a maiormé
í.lia de .salário para os trabalhadores do Rio de Janeiro, de
12$234 a 10$450 e para o Recife e Pará, respect.iYamente, de
5$760 a ... 4~992.
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Muito nos apraz registrar com justiça as palavras do
ilustre Dl'. Oliveira Passos ~ seus -companheiros, da emenda
apresentada sôbre este assunto: "a ninguem é dado utilizar
o trabalho de oatrem sem retribUÍ-lo com o míIlimo indis-
pensável ã sua subsistência,," -

.Em sendo os autores da emenda representantes do gru
po dos empregadores, reforça as minhas palavras e as mi
nhas convicções de que os problemas sociais no Brasil ten
dem a se resolver dentro da mais nítida compreensão entr.e
os representantes do capital e do t1'aballw. O saláriD 7Jtinimef
é uma medida social e hU?1wnitária.

Niio firmá-Ioeom alicerces seguros na Constituição da
nossa lJátria, é contribuir criminosamente para a formacüo
de gerações de tuberculosos, principalmente saídos de todas
as oficina::., de todas as usinas, de todos os estabelecimentos
comerciais.

Um organismo mal alimentado é terreno facil á aceita
ção do bacllº--Oo---notavel professor Armando Gouthier diz:
"O número de calorias necessário á mantença, é proporciona;
ao gênero de trabalho, e assim tomando por base um 110meni
de peso médio (70 quilos) necessita:

Thepouso relativo, 2.000 calorias; trabalho moderado,
2.700 calorias; trabalho penoso, /1. 000 calorias; trabalho ex
tremamente penoso, 5.000 calorias; ou melhor, homem em
repouso 25 calorias por quilo, trabalho moderado, 40; traba~

lho penoso, 70.
O jovem Dt·. Ibrahim Jorge, em apêlo patrióLico ao go

vêrno, depois de estudar a süuaçüo do operariado do norte,
indagou: "onde buscar alimcntos para compensar tantas pet'
das, se os seus contados tostões süo incapazes de por si s6
satisfazerem a um organismo, quanto mais, na maioria dos
casos, repartidos eatre muitos?"

A emenda é bem uma grande advertência aos braSIleIros
que nesta hora de firmeza de principios patrióticos, se re
unem para a Conslruçüo do Lindo Edifíc'io Constitucional,
como responsáveis pelo futuro do nosso querido Brasil.

Sala das Sc:C'si)üs, 20 de Dezembro de 1933 . --: .Ma1~tins e
Silva.

N. 567

Ao § 10 do arL. :r.2.i - Título XII:

Onde convier:
ArL. Toda emprêsa agrícola, industrial ou comercial,

~ujos lucros líquidos excederem de 10 % sel:á obrigada a
distribuir pelos empregados o c.xeedent.c.

ArL Nenhum empregador, salvo o casado existência
de convenção coleUvª, de trabalho, poderá ter alguam ao seu
ser\'i~~o sem contrato individual de trabalho.

Justificação

A participação nos lucros é medfda hoje adotada em vá
dos países, A' objeção que porventura se--fizesse de não ser
mos ainda um país de grande concentração capitalista po
lleria ser l'cspondJdo que instituindo a participação nos lu
~ros, depois de certa perc.entagem auferida pelos empregadores
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não se praticaria nenhuma imprudência nem se estaria ar
rancando ao agricultor, ao industrial ou ao comerciante,
aquilo que até certo ponto se poderia considerar justa com-

ó pensação de uma atividade coordenadora do trabalho alheio.
Quanto á obrigatoriedade do contrato individual do tra

balho é medida também já -posta em prática em outros países
e representa uma relativa garantia dos direitosaaqueles Que
Se não beneficiam do trabalho coletivo.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antonio
Pennafort. - Antonio Rodrigues de Sousa.- Va~~co Toledo.
- Alberto S1lrek. -. "\Valdemar Reikdal. - Mario Manhães.

N. 571

Ao art. 121, Título XII do anteprojeto:
Redija-se assim. O arL. 121: A Lei Federal determi

nará o modo e os meios pelos quais o Govêrno intervirá em
todas as emprêsas ou sociedades' que desempenhem serviços
públicos, no sentido de limitar-lhes o lucro á justa retri
buição do capital, pertencendo o excesso, em dois terços, á
União, aos Estados ou aos Municípios e ás Caixas de Aposen
tadorias e Pensões daquelas emprêsas ou sociedades.

Jnstificação

Se á União, ao Estado ou Município - que concessiona
. determinado serviço público se reconbece o direito de re
colher dois terços do excesso do lucro da Sociedade ou em
presa concessionária, como· se deve esquecer que para o ex
cesso atendido contribuiram decisivamente os trabalhado
res? Nada mais justo, pois, que atribuir ás caixas dos quais
são os mesmos trabalhadores os beneficiários, um têrco do
mesmo lucro.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Antônio
Pennafort. - Antonio ROlh'igues de Sou::a. -- Vasco de To
ledo. - .4.lbe7'to Sm'ek. - l"Valdemar Reikdal. - MIl.rio
Manhães. - Zoroast7'o Gouveia.. - Lo.ce7'da 'Vanecf..

N. 583

Subst.itua-se:
Art. 113. A ordem econômica deve scr organizada con

forme os princípios da justiça social e as necessidade" dü
vida nacional, de modo que assegure a todos urna exisl.ência
digna do homem. Dentro dêsses limit~s é garantida a li
berdade econômica.

~ 1.0 A produção e o consumo são. antes ele tudo, ma-
. téria~ de interesse social. Cabe á União e5labelecer um plano

econômico nacional, de modo que a produção seja. dirigida e
o consumo organizado com o objetivo de assegurar um de
senvolvimento da economia nacional.

§ 2.° E' garantido o direito de propriedade, com o con-
teúdo e os limites que a lei determinar. ,:

I'
Procurando elaborar, não uma Constituição "confessada-
I - A propriedade tem, antes de tudo, uma função so

cial e não poderá ser exercida contra o interesse 'coletivo.
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II - A propriedade poderá ser expropriada, por utilida
de pública ou interesse social, mediante prévia e justa inde
nização paga em dinheiro, ou por outra forma est'abelecida
em lei especial, aprovada por tnaioria dos membros da A:::i
sembléia (art. 114 do anteprojeto).

§ 3.°· A lei orientará a política rural, no sentido da fi
xação do homem nos campos, a bem do desenvolvimento das
fõr(;as econõmicas do país. Para isto, a lei federal estabele
cerá um plano geral de colónizaçãoe aproveitamento das
terras públicas, sem prejuízo das iniciativas locais, coorde
nadas com as diretrizes da União. Na colonização dessas ter
ras serão preferidos os trabalhadores nacionais.

I - A defesa contra a seca será permanente e os res
pectivos serviços custeados pela União.

II - A lei federal poderá proíbir, limitar ou favorecer
a emigração e a imigração, tendo em vista os interesses na
cionais.

IIr - Os serviços de vigilancia sanitária vegetal e ani
mal serão federais, podendo a União proibir, condicionar- ou
limilar a entrada das especiais prejudiciais, reservada aos

. Estados a legis!a(;i'io complementar (art. 128 do anteprojeto) .
§ 11.0 E' permitida a .socializa<;ão de empresas econômi

cas, quando levada a efeito sôbl'e o conjunto de uma indús
t.ria ou de um ramo de comércio e resolvida por lei .. Para
esse fim, poderão ser transferidas ao domínio público, me
diante indenizaç;ão e pagamento nos termos do § 2°.

I .:- A União e os Estados poderão, por lei federal, in
tervir na admin.iStração das emprêsas econômicas, inclusive
para coordená-las, quando assim exija o interesse público.

II - Nenhuma lei de socialização será votada sem au
dWncia prévia do Conselho Supremo e dos conselhos técnicos
nacionais ou estaduais. legalmente reconhecidas, que tenham
pela sua especialização eaLribuições, interesse direto na
medida (art. 120 do anteprojeto) .

§ 5.° A lei federal determinará o modo e os meios peloi; .
quai,,: ° Governo intcl'virú em todas as empresas ou socieda
des que desempenhem serviços públicos no sentido de limi
tar-lhe o lucro á justa retrihui('ão do capit.:'ll, pertencendo
o excesso, em dois terços, á: União,' aos Estados, ou aos l\lu
nicípios Eart. 121 do antcprojp-to).

J ltS tificação

Procurando elaboÍ'ar, não -numa Constituicão --r.iõllfessado
mente nominal", corno dizia Alberto Tôrres. da carta de 1891,
mas uma. Consli lu ição, que seja a expressão real da estru
tura, das necessidades c-das aspirações da nacionalidade, isto
é. de nosSa total realidade nacional, a nossa maior preocupa
ção deve ser.menos a edificação _àêum monumento jurídico
do que o estabelecimento da vérdadéira lei organica da Na
çãoBrasileira. Ora, da observação cuidadosa dn realidade na
cional, se tiram as conclusões seguintes: 1° - O Brasil ainda
é tIma Nação debilmente articulada, cuja unidade se vem
tornando cada dia mais precária, porque, pais de vasta ex
t.ensão, fraca Jiensidade demográfica, deficiente de vias de
comunicação, enfim, falta de que Emile Durkhein denominou,
com justeza coalescência social, a sua vida econômica se
tem desenvolvido até agora de modo irracio:J.al e s~m qual-
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quer direçiio. de c(~ráter nacional. Como corolários disso, te
mos a persistência no emprego de processos bárbaros de ex
ploraç.ão econõmica, com grave prejuízo para os intcresseE
vitais da nação, a desordem da produção, a reduzida capa
cidade de consumo do ·nosso povo, que em sua esmagadora
maioria, veget.a nas mais rudimentares condições de ex1s
tência: em suma, a ausência de uma economia brasileira or
ganizada. 2° - Dessa ,triste realidade que acabamos de apon
tar, ressalta a necessidade primordfal, imperiosa e urgente
da adoção de uma política econômica. 1Ulcional, capaz de as
segurar o desenvolvimento organico da economia brasileira,
mcdiante a utilização racional de nossos recursos naturais e
humanos e da coordenação da produção e do consumo, ou
seja, a realizac;:.ão de uma política que tenha por objet.ivos
essenciais a elevação constante e ordenada da renda nacional,
e a sua distribição em coriformidade com as necessidades'
da vida nacional e com a justiça social. Essa política só pode
ser executada se se' reconhecer que, atualmentc. a produç{1.O
e o consumo e, consequentemente, a p1'opried(ule, são, antes
de t.udo, matéria de interesse social - ';erdade que llinguem
pode hoje, de boa fé contestar, e que os mais eminentes so
ciólogos, economistas e políticos proclamam com segura
convicc;:ão. Aliás, se foi 'Valter Rathenau o primeiro na Eu
ropa 'a sustenlar esse principio de maneira categórica, entre
nó::;, Alberto Turres, o mais sagaz e profundo analista de
nossas realidades, lambém o exprimiu claramente, quando
afirmou que .• problema de alimentação é o problema pri..,
mário de um povo" e que '"não se trata agora de saber se a
agricultura pode ser a indústria principal ou uma das in
dú",Lrias principais do país, nas relações do comércio inter
nacional, mas unicamente de resolver o problema vflal d3.
produção para o consumo." E, se vinte anos atraz, o aulor de
~O Problema Nacional" já reconhecia "que só o poder público
tem elemento" para solver o problema de nossa organiza
ção", hoje eE"a affirmação ainda é mais verdadeira, pois
exisle urna tendência hi;::tórica, univer5al e incoercível, que
vai obl'igando os Estudos nacionais a assumir a direr:ão das
várias economias nacl:onais, afim de orientá-las segundo pla
nos de caráter também nacional. 3° - A evolução histórica
de noss!.. paíi::- faz-nos ver a aspiração democrática como u
mais profunda 'e enraizada li spiração de nossa nacionalidade.
Alé gora, entretanto, (I regime democrático nunca se tornou
uma realidade do Brasil. Vivemos, é verdade, vários decenios
sob um regimcn de democracia formal, que. acobertava. na
realidade, um regime oligárquico, de caciquismo. de arbitrio,
opressão e irresponsablidadc. E. ao fazermos essa constat.a
ção dolorosa, não incriminamos nenhum homem e nehum
govêrno, porquanto reconhe~mos que. num país Ílo qual a
esmagadora maioria da população vive nas mais precárias
e inseguras condições econômicas e privada dos benefícios
da cultura. a democraeia, mesmo sendo grande aspiração, não
pode tornar-se' um fato objetivo.

Se, como dissemos de início, o nosso intuito é elaborar
uma Constituição que se am:-olde t~nto quanto pôssível á. rea

)idade nacional brasileira, devemos procurar no que diz res
peito á estrutura afirmar o primado do interesse nacional,
sôbre todos os interesses regionais ou privados, para f()rtale
cercada vez mais a tmião nacional, deixando margem, po
rém," á satisfação dêsses interesses regionais ou privados,
desde que não contrariem o interesse nacior;-aL Em relação
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á:-s necessidades nacionais. cabe á União a execução de uma
política nacional que nelas sê inspire, ist.o é, umapolílica
que, nas presentes circunstancias históricas, deve ter um
caráter nitidamente social. Quanto ás aspirações nacionais
cabe, tambem, ao Estado nacional, procurar ~estabelecer as
condi~ões que lhes permitam tornar-se realidade. Pensando
assim, e querendo ngrupar mais logicamente algumas das dis
posições de ordem ·econômica e social do anteprojeto, é qur
nós decidimos a apresentar a emenda acima.

Sala das Sessões. em 19 de Dezembro de 1933. - Do-
rni71{JPs Vellasco. ..

N. 611

Onde convier:
Art. Ficam proíbidos os t1'Uts, assim. como os mono

pólios de indústria ou comércio, fixando a lei ordinária as
respectivas sanções e salvo á União. quando a esses, o direito
de os insLituir em beneficio do interesse coletivo ou da de-
fesa da economia nacional. .

Justificação

Consideram-se na emenda:
1°, a repulsa de nosso direito á existencia dos monopó

lios de indústria e eomércío, corno o1'cma á liberdadé eco
nômica.

2°, a necessidade de reconhecer o poder social do Es
tada, para, derrogando aquele princípio, no interesse coletivo
exclusivamente, intervir no dominio das l'chtções de produ
(lO, circulação e consumo d:.l~ riquezas - de conformidade
com outros dispositívos do anteprojeto constitucional.

3°, a necessidade, já reconhecida no Brasil (Lei número
3.070-A, de 31 de dezembro de 1915, art. 2°, n. IX) e objeLo
da legisla~ão especial no estrangéiro, - de proíbir e repri
mir 05 truts e entendimentos de particulares, par-a fixatão
de pre~·os incomlxl!,íveis com as condições normais dos mer-
eaâos intérnos. .

Sala das ·Sessões. 19 de: Dezembro de 1933. - Prado
Kelly. - Christov{io .BaI·cellos. - Asdl'uba[ G'wlJel' de A::e
vedo.

N. 61G

Ao arL 125: A assisLGncia aos pobres ú u::,scgurada
pela União e pelos Estados nl) forma que a lei determinar.

Inclua-se: "pelos municípios". ~

.Justificação

Por que excluír os municípios? A pequena a;;sisLência,
a assistência quotidiana, é sobretudo uma atribuição munici-
pal, de interesse local. .

Por outro lado, há municípios ricos, cujos orçamentos
revalizam, senão excedem,. com os orç:.amentos de pequenos
Estados.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - Ed(Jartl
Teixeirà Leite. .
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N. 619

Ao art. 127 Suprima-se:
A. medida proposta, calcada na constitui(;áo de \Vcimar

assumiu no anteprojeto caráter de verdadeira expolia(;.ão .
. Se vingasse entre ri0S, teriamos criado o mais sério, o

mais decisivo óbice ao desenvolvimento do BrRsil. País sem
capital, em que as iniciativas para aproveitamento de suas
riquezas têm de ser feito pela intervenção dos poderes pú
blicos, rara a propriedade que não seria atingida pela valo
rização mais' ou menos direta resultante de serviços públicos.
E os particulares, temerosos de suas consequências, preferin
ele uma situ<1(;i'\o rle menos progresso mas de maiores garan
tias, havam de criar os maiores obstáculos ás estradas de
ferro e de rodagem, saneamento de pantanos, abertura de
canais, linhas de navegação fluviais, etc., e as estações expe
rimentais, fazendas modêlos, núcleos coloniais, usinas de be
neficiamento de café e algodão, enfim, as mil e uma moda
lidades de serviços públicos, em que se torna imprescindível
num país como o nosso, a intervenção do Estado.

Demais, que campo imenso para a perseguição política
aos decaídos das simpatias governamentais, dada a forma
vaga que a emenda estabeleceu para car·acterizar as condi
ções dessa valorização: - valoriznção resultante de serviços
públicos ou do pro{J1'esso social. Nada mais impreciso. Que
vem a ser o progresso social? A criação de uma escola pú
blica, de uma agência de correio, de um pôsto telegráfico 
para quem vive dentro da realidade brasileira - tem sido,
muitas vezes, origem de vilarejos e povoados, nos rincões
perdidos e desamparados dos nossos sertões. São serviços
públicos, de que resultou progresso social. E veremos então,
evitados por todos, esta intromissão do Estado, temerosos de
suas consequências, preferindo os filhos analfabetos. ás lon
gas e penosas viag-ens a agencias postais e telegráficas dis
tantes, receiosos do progresso social.

Há, aliás, no Brasil um exemplo, do que seria na prática,
esta medida. Em certo Estado do norte. foi ao lado elo. im
posto territorial criado uma taxação especial sl)bre o valor
das benfeitorias, isto é, sôbre a valorização da propriedade
delas decorrentes a alneaça da nova tributação. tudo parou
em matéria. de melhoramento agrícola. Houve casos de pro
prietários rurais, passarem a cobrir as suas casas de sapê
e fôlhas de coqueiro, em vez de têlha, para evitar o aumento
do seu valor. .

No Brasil, tudo deve ser orientado, dada nossa fraca
estruLura~o econômica, no sentido de amparar a iniciativa
particular e de promover a colaboração dela e dos poderes"
públicos, para o desenvolvimento do.. país, e não de criar.
como se disse, um impecilho - definitivo, como o da medida
que não pode, não deve vingar. .'

Sala das Sessões, 13 de Dezembro de 1933. - E. Tei
xeira Leite. - Arruda. Falcão. - Alde Sampaio.

N. 625

Ao art. 118, § 2° - Suprima-se e substitua-se pelo se-
guinte: " .

Art. Será inteiramente gratuita a constituição do
bem de família para a propriedade de pequena valia..
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Justificação

A medida é devera::: simpáLiü3.. E si não atentamos ;las
consequências, merece aproyução. Vai, entretanto;' perturba;'
a economia de avultado núInero de pequenos propl'iel,ü.l'i'l,:
rurai;; - dono;; de te,'l'as de "pequena valia". E, os aparen
temente beneficiados pela medida, serão os primeiros a dis
cordarem dela e a sofrerem as suas consequências. A prote
ção á pequena propriedade já está, entre nós, suficiente
mente assegurada pelo bem de família, a excelente insti
tuitiio do nos:;o Código Civil.

O Brasil não é como se pensa e muito se l'~pete. cons
tituido na sua parte rural. apenas. de latifúndios. Numero
sos municípios existem onde a prDpriedade da te~Ta foi fra
cionada ao extremo. No Estado d~ .~. Paulo. l'onsiderado:;
como o imenso império dos latifúndio3 caféeirós. o l;arcela
mento já é considerável. Estat.ísLicas romprOYüm ClI1(~ cerca
de dois ter(:os dos plantadores paulistas de C;l.1",~ ;:ão peque
nos proprietários. Em fl0. 000 pl'opl'ietál'ios, 13.700 possúem
menos de 5.000 pés. A mesma conclusão chega;·cmo". se C::'
tudarmos. agora. 11a1;a ° Brasil. a situação da propriedade, á
luz do censo de 1920. Dos seiscentos mil eSl<lbelcóment05
rurais arrolados, quatrocentos e sess'~'llta mil tinJ:am meno,;
de cem bccla;'e:;, ou quando muito, atingiam essa área -. e
com os seu::: tres ou quatro ::llquei;'cs de terra, na sua ll1aior
parte - e:::l.ão compreendidos no caso de propriedades de
pequena yalia. E eSte número rlcYe ter c.rescido e muito pOt'
que, no Bra:;il. o parcelamento da terra está se fazendo, ra-.
piàamenl.e, pela pressão de fatores econômicos conhecidos
elos quais, os mais decisivos. são a valorizaç-i:"to natural do
sólo - tornando apelecível o· seu retalhamento - e o !";res-

.cimento dtl pop ulaç-ão. Em Pernambuco, tido como região de
grande:; latifúndios, as lH'opl'iedades rur:lis eram 24.000 em
1920; hoje nl.in;;ema mais de 5LOOO.

A.s:;im, se multiplica a pr'opl'iedade de pequena 'valia.
O).1al será. entretanto, a situação dela, caso prevaleça o t.exto
em questão? .

O capital se retrail'<i, em rehição a um mutuário que
perdeu a sLla rlr'incipal garantia: a possibilidade de hipote
car a terra.

l\'a zona alg'odoeira do ",o1'deste. onde ':a propriedade em
certas; regiôe;; está subdividida ilO extremo, as lavouras são
fundadas com l'ccurS05 oblíveis com a garantia de sítios e
fazendolas de diminuto valor, algumas não atingíndo a um
conto de réis .. Mas, o modesto negociante do arraial mais
próximo, comprarlor de algodão, Ou o agente das firma:; ex
portadoras de Recife ou Campina Grande, sabem que Se a co
lheita falha. pela seca ou pela praga, o proprietário tem
"com que pa~ue", p<11'a empregar a expressão de uso nli
queles rincões. Aí está a sua propriedade - qllasi sempre
de pequena yalia - que quando lhe fôr exigido, dar:i em
hipoteca. de qu.e a libertará.;coro as colheitas dos anos vin
ciouros. ficando-lhe ainda assegurado o financiamento para a
fundação da sªfra. Mas, tal não sucederá quando a prop.rie-

;. dude de "pequena valia" for impenhoravel. Com o seu cl'é
'dito prál.icamente anulado, irá se debater com as maiores di
ficuldades para 9 custeio de suas lavouras e ficará aniquila
do de vez, ao prImeiro fragélo climatéricoou com a destrui
Cão d~s ~lantações, Eaus:lda pelas pragas. Quem irá ajudá-lo?
O capItal1sta. que nao encontra apoio ou garantiaepara o seu
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dinheiro? Estes defeitos seriam minorados - mas tão mino
rados - Se existisse organizado o crédito agrícola propria
mente dito, baseado na garantia :pignoratícia das safras. eMas
a verdade é que muitos anOs hão de se passar até qne psiu
medida possa se fazer sentir de modo eficaz, em benefíe.io
õo pequeno agricultor,. salvo Se o futuro Banco de Crédito
Rural puder agir numa escala vastíssima. E assim mesnlü. o
pequeno agricultor, o proprietário rural, dono de terra de
pouca valia, sofrer~ as consequências da lei, porque o ))anco
só lhe dará crédito reduzido uma vez que, caso falhe as suas
possibilades de pagamento (pela seca. mús colheitas (lU a, il
tamento dos preços) ele não poderá consolidar com a garan
tia hipotecária a sua dívida. Devedor do banco, com o seu
crédito anulado onde irá buscar recursos? Não haverá assim
uma melhoria real - embora o fim muito louvável do le
gislador tenha sido proteger o pequeno proprietário - mas
debilitação da sua capacidáde de crédito e. portanto, de pro
duCão alirando-o a mercê de todos os revezes. Aliás. assim
também pensa o Sl< Melo Franco. o ilustre presidente da
comissão do anteprojeto constitucional. julgando que em ver
de prot.eger esta medida, dificultará a viela do pague no pro
prietário. E o mesmo opina o Sr. Castro ~unes. que tão
brilhante contribuição trouxe aos trabalhos daquela comis
são, tendo lembrado que tal maneira de proteger "dará ás
vezes. resullados contraproducentes".

E não será imprudente experimentá-la quando devemos.
por todos os modos facilitar a constituiçflo da pequena pro
priedade, consolidá-la para criarmos uma classe avultada de
donos de terra, que seja um antemural '::5 correntes avança
das? Em vez de restringirmos os meios para isso - deve
mos àar-Ihe a possibilidade de explorar com vantagem o sólo
e não tirnr:-Ihe a base de seu crédito. que é, e há de ser sem-
pre, a terra. .

Parece-nos que o ohjetivo visado será alcançado con1 a
completa gratuidade da constituição do "bem de família",
para a propriedade. de pequena yalia. Em vez da medrd:l
que alcance compulsoriamente a todos, ::::cri o meio de faci
litar aos que o desejarem um elemento de despesa do seu
modesto patrim(lnio. E assim será atendido os altos prop6
sitos do legislador.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 193. - Edgard
Tâxeira L.eite: - Luiz Cedro. - An'l/rla Falcão. - Alde
Sam.paio. - Rocha Faria. - Gastão de Brito.

N. 629

Acrescente-se um parágrafo aO artigo 124:

§ Toda a pr.9fissão será regulamentada no seu exer-
cício.

Justificação

O intervencionismo dó Estado é de toda 'â procedência
para assegurár o equilíbrio jurídico e a ordem social.

A regulamentação das profissões atende aos reclamos
dos 'públicos interesses, porque fixa regras medíante cuja
observancia, para assegurar a defesa dos interesses sociais,
se possam exercer as várias profissões. A liberdade profi5-
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sianaL de beleza teorica inconteste. produz, como a expe
riência o demonstra, insofismavelmente, os peiores resulta
dos.

No pl'óprio anteprojeto já 'se fez sentir li necessidade
implieita dessa regulamentação, o que bem se depreende do
.seu artigo 124 e parágrafos.

O padre Lacordaire, cuja autoridade nêsse assunto é
jnd;~cutivel. disse com muita. verdade: "Saibam todos os
que ignoram que entre o fraco e o forte, o pobre e o rico,
o operário e o patrão, é a liberdade absoluta que oprime,
e- a lei ql1 e. liberta". - Sebasti{io de Oliveira. - Eugenio
Nontei7'o de Barro8. - Edmar da Silva Carvalho.

N. 630

Acrescente-se n.o al~t. 117:
Parágrafo único. Fica proibida a cobrança, sob qual

quer título. de luvas sôbre locação de imóveis quer urba
nos quer suburbanos ou rurais. A cobrança dos alugueis
não poderá exceder de 1% ao mês sôbre o valor do imóvel,
e os impostos serão cobrados proporcionaln1ente ao valor
dos alugueis.

htstificação

É neces~arlO por côbro á exploração: por parte de lo
cadores gananciosos, na cobrança dos alugueis. Tão pouca
SP. justifica o absurdo da cobrança de "luvas", que não têm
razão de ser e só pode concorrer para agravar a crise de
habitações, mudando muitas vezes a fisionomia da cidade,
com o de5aparecimento de casas "tradicionais. acarretando
prejuízos á economia pública e particular. e déstacadamente
:í clas5p. pl'oletãria. - Sebastfãão de Oliveira. - Eugenio
J!onteiro de Barros. Edmar da Sil1Ja CarvO-ULO. - Git-
bert Gabeira. .

N 740

o artigo n .113 do título XII será assim redigido:
A ordem econômica deve ser organizada conforme os

princípios da .iustic::a e as necessidades da vida nacional
visando o estabelecimento em todo o país de um padrão de
vida compativel com a dignidade do homem. Dentro dêsses
limites é garantida a liberdade econômica.

J nst'ificação

Na presidência e encaminhámento de 'Uma harmoniosa
evolu!:.âo social, cumpre aos poderees publicos' orientá-la e
controlá-la mediante um adequado estímulo dos fatores do
progressso e pela redução. ao mínimo" das causas de atrito
que gp.ram os múltiplos problemas sociais. ~.

É fundamental para todos os povos o fortalecimento de
sua potência econômica; esta 'potência resulta da capacidade,
eficiencia e produtividade de seus elementos. É justificavel,
portanto, que se.- procure orientar a ordem econômica em
todo o país, de acordo com OS reclamos de vida digno, ao qual
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ao 'mesmo passo Ihe-P1'opicie aperfeiçoamento, (ia acÔl'õo
com os reclamos da civilização. _.

Os índices de progresso lie um povo que lhe assinalam
condigna posicão no concerto internacional, são' precipua
mente as condir,ões com Que satisfaz as necessidades básicas
de sua vida matérial é âs solicitacões da sua vida moral.
Daí a necessidade da rm:riquecimenlo das nar-iJes. como re
.~nlt(lnte do trahn.lhn eficiente de sen.~ filhos. o qual, por .'11/,n,
1)eZ .'1e manifesta nos padr,ões ele vida e que conse(fuem atin
gir.

Por mais de uma vez. temos tido ocasião ele nos mani
festar sÔbI"e a necessidade do fortaleciment.o econômico de
uma nnrcão. para que assim melhor lhe fique assegurada de
modo absoluto, a independência política.

A t.odos os resneítos e sob todos os aspectos, só se de
ve considerar efetiva a independência política de um:'!. ,nação,
quando ela !"e baseia em uma sit.uação econômica forte

"Nas nacões econômica e financeiramente fráca!". vê
se o pror'lntor da durn ~ ind(~eIinável Tlecp.::;~idade fIe entre
g'ilr os sem: produto::: :í llermuta internacional. por um valO!'
inferior ao que efet.ivamente têm. em benefício das na
l}ões mais hem organizadas e melbor aparelhadas.

Pois não é certo. que isso traduz de fato como que uma
inju!"ta restricão á sua liberdade e uma espécie de usur-
pação do seu t.rabalho e do seu esforço?': •

A probrezll do povo é uma indiscutível realidadé bra-
sileira. Trabalhamos pOllCO e com pequena eficiência. sen
do mínimo o rendimento médio do no::so trabalho "per
capita": somos assim rle uma fraca produtividade. Não te
mos praticahente c::lpitais pr6prios ou economias. São las
timaveis as condições de vida matériaL alimentação. edu
cação e cultura do nosso cabôclo. no interior e do praiano, no
litoral.

Em comparação com ontra:: nações civilizadas.: não
fl:dstem tambem as classes abastadas em valor e quantida

de como as aue flnriauecem. nos países opulentos. a hierar
quia dos cadastros de leVll}"JaP.iü.n~ ,-'j::l~~ fortnnas e 1'f'ndi
mentos particularf's.·· . -... ,JelJl.V '..-..... ~.- "~n_

. :~5a. é fruto n!' .. ' q qu_e se ehan:a enf.re nf~;>. r:Ie pluc.. 
l:rdv. ". '. ~,1 lmag-milcao fnnfá;;fJc:'l ou perfldm dos ex
ploradores ou Drofi):::ionni;; dn mnledic(;'ncia - oufra ln
menl~vel. rpnlidade hrasileira... Os Doderes Tlúhlicos do
Br::-'nl tem forco;;amenlp. crue eneurnr êsses falos na dr.crr.
t.:tçao das leis e das medidas que possam decisivamente faéi
11/.:11' a :l1''p'lnra6io do pro~n'e!"so ;;0('.ia1. O mnndo se nos apI'e-"
senta 110.10 como um gl'andp laboratório.; ele onde. sabendo
observar. poderemos tirar em provei lodo Bra::il os ensina- .
mentos q?e as lições dos outros países nos fornecem em
abundancIa. A nossa penúria e o nosso atrazo provêm Ín
contestave)mente da ineficiência do nosso homem e do
desconheCImento do nosso meio. Como passo inicial. o
grande pr~blema é.o incontestavelmente. observa com acerto
o p!-,of. ~Iguel Couto. ~ educação do povo. Essa educacão,
porem~ nao pode ser adstrita á difusão do ensino primário:
tcmque s:: estende!-, a uma ~sf~ra mais larga abrangendo

.um?- mten:;a e contmua apreClaçao do homem. em face do
meIO: de f6rma .9ue todo o individuo v<Í.lido que habite o
BraSIl possa e saIba conquistar pelo seu esforço, um padrão
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Ile vida, isto é. condições de aloJament.o, de alimentação, de
abrigo corporal, eduellcão e cult.ura, capazes de lhe assegu
rarem 'uma "Vida normaL digna do ente civmz~do. O_ensino,
a higiene e o trabalho 'aevem constituir. portanto, a preo
cupação maxima de todos os patriótas. Os fatores que per
mitam uma rápida melhoria do nosso padrão de vida médio,
têm que ~er acoroç,oados. não podendo' e não devendo ficar
á mercê de nossa lenta evolução natura~.

Os capitulos que traf,am do ensino e da higiene no ante-
. projeto constitucional estão merecendo o' necessário estudo
dos compüentes. ~ preciso que aos que se referem a 01'
eJem econômica se disnf'nsem iguais ou maiores cuidados.
"Dizem eminent.ef3, sociólogos que as conrlir;ões sociais
em um país refletem aS suas condições econômicas. Se é
assim, srrá pela atuação nos fatos econômicos que podere
mos obter o relativo bem estar de que carecemos . É pois mis
tér levantar o padrão de vida brasileiro, aumentar o po
der aquisitivo e valorizar o nosso homem."

"Nunca nos esque~amos. T,lor<'.m, que sistemas, adminis
tI'ativos e políticos são mfiros apoios sôl)re 05 quais temos
que atLJlIl'. crescer e produzir pelo trabalho nacional. Leis
e decretos não criam produtividades -3 riquezas. Raciona
lizemos o trahalho abrangendo em seu programa desde o
estudo sistemático de nOSSos prohlemas financeiros até o
aperfeiçoamento do nosE'O homem pelo saneamento e pela
cultura; desde a racionalização agrícola até a racionalizacãá
de nossos mercados internos. No dia em que a maioria dos
brasileiros conhecer o plano da ra.cionalização de todas as
nossas forças produtivas. baseado em estudos de comissões.'
técnicos inmarciais. que' inspirem confianr.:a. por se ap';'ja-'
rem em estudo::; cientificamente feitos sÔbre bases reais.
nês;:e dia será fácil a união sagrada de todos os nossos pa':'
trfeio;; em torno dessa fórmula de trahalho e de ordem. Com
semelhn.nf,í'B diretrizes. não será dificil prégar, e alcançar
í'ffi crnzadas incessantes, a prosperidade. e a grande ;da
pátria." ,

Estamos. pois, no Brasil. na fáse imperativa da valori
zaç1í ~".l'll~1:lllmp.m ,~.,dl rt f.'" ~ 'lXJ'. st!l'W~ct: as iniciativas dignas,
_ .u dv' .. _c. _ . ti (lO estImu v. a LV:....,· •• ~ As nossas intf'''''

Que (',oncorram, pa-ra o seu en-rlquecln1cnt\yjlÇl.ã -n "l-'~Vll'"

venções estadistas devem se confinar por' êss~-:!>~vjJJe';ivos.
Outro;;pafses há que já alcançaram uma f:u:c mais al

t.a de civilizacITo. pelo grau rle riquezas acumuladas; aí exis
tem. "p1w!Srn. di';:'i~\1~1dades chocantes -prodúzidas 'P01' um ex
CC;:50 (1(1 individualismo. principalmente em períodos de
anormalidade ou anteriores á moderna legislação sociaL
Nêsses Esf:ldos ju'sfifica-se a política intervencionista em
01..1tl'O sentido. No BrasU, -país "pobre e de condições eSl)ecia
lissimas. a.' aplicação de -doutrinas políticas inadequadas. s6
nos seria funesta. concorrendo para o nosso maior empobre
cirnento. afugentando os capitais de que carecemos para o
nosso progresso e tirando-nos o estimulo para o trabalho
ainda mais precário o nosso já ínfimo padrão de vida .

•4. liberda.de econômica, d'êntro do Brasil. como dentro
detoda.~ a.~ nações cuJas populações ál.nda 7lão aJ,cançm'am
su,ficientegratL de eficiência e riqueza, deve ser mantida. e
orientada com c"ité"io estimulante dos fator-3s de produçãO
condicionada apenas, aos princípios de justiça e, de respeito



aos direitos individuais, aos mandamentos da solidariedade
e das necessidades da vida nacional. - Robel'to Simons·3n.
- Abelardo Vergeiro Cesar. - Cardoso de Melo Neto. 
H01'acio Lafer. - José Carlos de Macedo Som'es. - Carlota
P. de Queiroz. - lJlanwl H1JPpolito do Rego . - Oscar Ro
drigues Alves. - Alcantara Machado. - Bal'ros Penteado.
-Cincinato Braga. - .4.lmeida Camal'{Jo. - Ranulpho Pi
nheiro Lima. -.A. Siciliano. - Abl'eu SOdl'é. -'- Th. Mon
teiro de Ba1"l'os Filho. - A. C. Pacheco e Silva. - M. TVha
tely. - Plinio Corrêa de Oliveira. - C. JI01'ais Andrade.
- Henrique Bayrna.

N. 740 E

Art. 118, §§ 1° e 2°.,

Suprimam-se êeses parágrafos.

Justificação

A garantia real é condição necessária ao desenvolvi
mento do crédito. O comum entre nós é possuir o individuo
pequena propriedade rural, ou uma casa de morada. Sôbre
essas garantias é que êle levanta seu crédito. Se êsses imo
veis forem impenllOraveis, como quer o ,anteprojeto, isto é,
não puderem maig servir de' garantia real a operações de
crédito, os negócios dos seus proprietarios se restringirão
consideravelmente ou ficarão definitivamente entravados.
Sem capital' e sem crédito. não é possivel o progresso e de
sen'volvimento do país . Não nos devem alarmar os desastres
financeiros dos últimos tempos São consequências reflexas
da Grande Guerra e poderãó normalizar-se dentro em pouco,
ao passo que uma Constituição deve ser obra duradoura. O
homem honesto' fica na miséria. mas não continúa numa
ca~3. ou moveI, verido ás vezes na miséria aqueles que lhe
emprestaram seu dinheiro, ou lhe avalizaram letras.

Sala das Sessões, 20 de Dezcmbro de:1933. - Bel1iviro de
Medeiros Silva.

N. 740 F

Art. 1.24, § 4.°

~ubsl,iLl1a-se - "podendo a lei instituir" por - "dcvendo
a lei instituir."

Justificação

"Podendo a lei" é expressa facultativa, ao passo que o
mai~ acertado é tornar obrigatório o dispositivo dêssc pará
grafo.

Sala das Sessões, 20 cÍe Dezembro de 1933. - Bel11toÍ1'ú de
Medeiros Silva.

N. 740 G.

Art. 124, § 5°_ Suprima-se o dispositivo.
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, Jnstificação

o disposto no referido parágrafo é impraticável. Uma
ernpr(~sa industrial precisaria ter, ao Jim de pouco tempo,
fTê::: capitais: dois de reserva e o câpital de movimento.
Imaginemos uma emprê:::a. que tivesse 1.000 operários. Que
canif.al de rcscrva não deveria ter para garantir o salário
de torJo::: os oper:írios durante um ano !Dificilmente pode
ria ter lucros. com êsse peso morto de tão grande,'! capitais,
imobilizados. '

~aJa (Jas Sessões. 20 de Dezembro ele 1933. - Belim.iro de
Medeiros Silva. '

N.7H

Art. 111(. - É garantido o direito de propriedade, sal
vas as restrições que ao seu exercício a lei ordinária pres
crever em contemplação do interesse coletivo.

Pnrágl'ufo único. A ])l'opriedadc poderá ser expropriada
rlOr ut.i.IidnrJe pública ou interesse social. mediante pt'évi~ e
justa. indenização." .

Justificação

O conceito de propriedade consagrado na Carta do Im
pério. art. 179. § 22. e confirmado na Constituição Repú
blicana, art. 72 § 17, foi t.rânsplantado para o Direito Cons
titucional Brasileiro. da Declaração de Direito;; de 1789, na
França. que cm seu arLigo 17, c,onsiderou inviolável o sa
grana a propriedade, salva a desapropriação por utilidadp
pública.

Era a concepção meramente jurídica, sem atender ao
aspecto filosófico e econômico, quer dizer, ao fundamento e
ú função social da propriedade.

Entre nós. portanto. o direito de usar. gozar e dispôr
da C011sa. só deveria admitir restri0ões ,oriundas da própria

- vontar!e do _propriêt.írio ou as dcll'l'minadas por desapro
pria(~·:io nos casos em que o hem público, legalmente vAri
fl(~ar!o. requeria o emprl'go e uso da pro,priedade particu1ar.
l\las o l"minente Rarold Laski na gnu ....Gramática Política",
já repp.tiu várias vezes qUe a história dos direitos de 1'1'0
priodar!(' ('on"iste sohretudo na enumel'acão de suas limí
fu(:õc;;. O Códig-o Civil Bl'asileiroc(lnt'Sm várias di:~posil)ões,

notadamente ás referentes ao j7l S 'dân:itnti.<:. limHanrlo
fmncamenle o Direito de propriedade. :Mui conlieeid'?s são
as restrir.ões impostas n'o ártigo 591 do C6digo Civil Brasi
leiro para a segnrança do Estado ou em consequência de ra
zões de ordem militar.

Tais restrir"ões relativas á naturez.a dos objetos que
podem ser apropriados, quanto ao seu uso, e transmissão,
demonstram que caduco se tornou o nosso texto constitu-
cional. ,,-

Harold_ Laski. abre o capitulo: "A propriedade" na sua
"Gramátic'a Po1ítica'~ dizendo: O inst.into fundamental do
bomen é o instinto de conservação. Como se rleve preser
var do l'isco êle creou uma faculdade de aquisicão que cons
titue a base de todas as instituições ocidentais."



1'Ia'-Rer1l11t ll'ovarwn" Leão XIII escréVeU: Não é das
leis humanas. mas da natureza que em:Jlla o direito de pro
priedade indIvidual; a autoridade púbilca não a podc,por
tanto, abolir, mas o que pode fazer é Lcmperar o scu uso
e conciliá-lo com o hem comum."

""\ emenda gar:1nle o direiLo de propriedade, na sua
acepção jurídica, qucr dizer, como sendo ~a faeuldade <}e
plenariamenLe dispür cada qual, com as limitações leg.us,_
das cansa,: que lcgillmumente tenha adquirido. Reconlw
cc, ainda. a funl1ão social da proprieda{je, com estabelect~~'

que não i)ode ser exercida contra os interesses da sociedade:
FICOU mUlilida a restrição já consagrada na Consliluiçãõ dl~

1891, da ex[)ropl'jução lJor utilidade pública ou intcrcsse su
cial, mediante prévia e justa indcll1nizaotlo;

Sala da" Sessões. de 12 de Dezembro de i933. c
'- José

Carlos de Macedo Soáres. - Cardoso lle Melo Nela. - ](0··;
bel'to 8únonscn. - Banulpho Pinheiro Lima. - ,Aleanlw',1
Ma,chado. - Osco:1' ItodriUlles 11loe8. - Horacio Lurer. 
Auelw'do Yel'!Jueil'o Cesar. - .1lrneüla Camar(Jo. - }[G
nuel llYPPol'ilo do BeIlO. - BaJ'í'os Penleudo. - Cincinalo
B1'O.(fa. - TIt. Monleiro de Bm'ros FiLho. - Aúreu Súdl'é ..
- Carlola P. de Qneiruz. - José Ulpiano. - ilcnriqné
BaYIJw. - Alexandre Siciliano JuniOr. - C. Jlol'aL~ ,An
dl'a.i/e. - A. C. 1'aeliJ1CO e :iílva. - .Variu lV/wlr:ll/. 
Plinio C01'1'cJa de Olivei1'a. - Lellwru!Jcr Filho. - Anlo/;,ia
B, Buarque de J.Yaza1'el!t. - Cosla

u

Pernandes. - Godofrc
do Vianna. - Soares Pilho. - '1'ei:I;C'ÍI'a Leile. - Clemcn
Uno Lisboa. - VeigaCab1'al. - Mou.ra Carvalho. - Mario
Cfterrnonl. - Leandro Pinheiro. - Joa.quim J1u(Jall/lle.~.

- Fobio SO(/1'é•.. - Olegado Jiw·iano. - Aeurcio Tori'c.<.
- Pernando Magalhaes. - Cunha Nellu. - .o1llrcdu da
Mata. - Cm'doso de 111elo. - Oscar Weinschencf;;. - Le
vindo Coelho. - Christiano Machado. - Furtado de Mr:-"
nezes. - Policarpo Viotti. - lValdemar Falcao. - JAno
Machado. - A. R. de Covello. - JotlO Penido. - Arruda
Camara. - Pe7'nandes Tavo1'a. - E, Pe7'eira Carneú'u.

N. 742

Ao art. 116 e §§ - Suprimam-se.

lnsli/icaçíio

A matl;ria do c!isposilivo, cuja Sl1pl'CSSrlO propomos, é
mais de direito civil do: qüe de cOll'ÕliLuciullal. Incluil:Ju o
artigo na ConsLituiçãu, trúria, não obstante a elevada fina
lidade com que foi redigido; mais danos do que beneficios.

O Codigo Civil Brasileiro estabelece V1'azo para aspres
cl'ições aquisitivas, de 1-0 anos entre presentes, de 20 entre
ausentes, para a posse mansa, pacífica e contínua, com justo
título e boa fé.

,Sem justo tíLulo e boa fé, após a flúêcia de 30 anos,
.qualquer possuidor poderá pleiJear o reconhecimento do
domínio respectivo, por sentença,. que será seu titulo dfl
proprie~ude, depois de devidamente inscrito,

Art. 116 reduz o prazo do usttcapiiÍo de 30 para cincll
anos.
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'Ús abui:os e confusões serão fatais com ial aILer~ç.~(1
que virá favorecer os profissionais do grUo, com preJUlzo
dos pequenos proprietários e posseiros de Verdade.

'Como se poderá saber, sinão pelos meios judiciais, quI:'
uão houve 01Joosição ou ?'econhecimento do domínio alheio?

05 pequenos proprietários e os posseiros, que não e.oo
tam com maiores recursos e são em geral ignorantes, fIca
riam sujeitos a espoliações, o. que dificilmente ocorre sob o
regime vigente.

~10. Para se apossar das terras cobicadas, os grilei1'os
procurarão inquiná-lasõe devolutas, abalando a certeza da
propriedade, certeza já tão fraca e tão necessaria para v.
circulação dos imóveis e mobilização dos créditos que s~
fundam nos direitos reais. .

~ 2°. Por que motivo limitar tão unicamente ás pessoa$!
de dIreito público o direito de dar aforamento? Si a enfi
teuse é um instituto de direito útil á sociedade não deve
haver restrição ao seu exercicio. Por outro lado, se é um
insli tuto agonizante, por lhe faltar ambiente ,na evolução
atual do {]ireito,deve ser extinguido integralmente. Não
constituirá vantagem regulamentá-la de forma fragmen
tária.

§ 3.° O Código Civil Brasileiro disciplina bem o caso.
que podel\á receber a l'egf1ncia de outra regra juridica,
qliando o legislador ordinário assim o entender, sem que n.
Constituição lhe sirva ·de embaraço sensivel. :

Por tudo isso, a matéria do art. 116 e seus §§ pertence
á legislação civil, á qual oportunamente poderá ser incor
porada.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Abelar
âo Ve1'{J1wiro Cesa?'. Horacio Late?'. - Cardoso de Melo.
Neto. - Ro berto Sirnonsen. - Carlota P. de Queiroz. 
Ranulpho Pinheiro Lima. - Barros Penteado. - Ab1'eu
Scdré. - Henrique BalJrna. - José Carlos de Macedo Soa
res. - Alexandre Siciliano Junior. - Cincinato Braga, --'
M.. Flyppolito do Rego. - TIL. 1.Uonteiro de Barros Filho. 
C. 1.llol'ais Andrade. - Oscar. Rod,'igues Alves. - 1.1[, Wha
tellv.

N. 743

Substílun-se o artigo 117 pelo seguh'lte:
Art., 117, Os poderes públicos prOll"JOverão por medidas

adequadas o 'fomento da economia popular e o desenvolvi
mento do créclito parâ' as necessidades tia IJroducão,

§ 1.0 Na legislação bancária será estabelecida a nacio
nalização progressiva dos bancos de dep6sito.

§ 2.° E' proibida a usúra~ considerad'l como tal a cobran
ça de "juros inclusive 'comissões, que ultrapassem o dôbrG da
taxa legal.

Justificação

Em nosso meio, onde o crédito é ainda tão deficiente,
pr:opõe o anteprojeto, no capítulo da ordem econômica e
soeial, a proibição da usúra sem. rêfer~ncia alguma á insti
tuição do crédito. A uSÚl'a decórre principalmente da faIt:t
de crédito. Ainda aí se manífesta a lei da ofe;t'tª e da prQ-
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cura. O crédito presupõe a -existência de capital. ,e a capa
cidade, livremente adquirida, de quem dele se possa utiliza:'.
l::'omos um pais pobre, sem capitais próprios, e para onde
só vêm capitais es~rallgeiros em condições especlalissünas,
dada a instabilidade do' cambio e vár;as outras circu'nstan
cias. No entanto, a época contemporanea, é a fase da "eco
nomia do crédito", como a denominam cliversos e moderIlos
economistas. Este simples enunciado, ",alienta como deve
merecer especial cuidado dos poderes !,f:r.llicos, a formaçfi,o
de capitais nacionais e o desénvolvimento da institui{;:io do
crédito, como um dos fatores basícos do ampáro .i produção.
Os poderes públicos devem fomentar por todos ,os meios a
instituição de economias populares que, convenientr"ment':}
drenadas e acumuladas, possam proporciC'nar a criação de
aparelhos de crédito que auxiliem o tjesenvolvimento e o
enriquecimento do país. Paralelamente, d"ve mel'ecer 'espe
cial atenção, além da vulgarização de hol~as de valores QUO
facilitem ás massas populares a aquisi.ção dos títulos a;;ri
colas, comerciais e industriais, uma legislação adequada, ten
dente a evitar que as economias das úlasses operadas, sejam
encaminhadas a empl'egos mérament.3 especulativos, ~~m as
necessárias garan~ias, o que tanto as têm ~)J'ejudicado em ou
tros países. No pequeno numero de estabelecimentos bancá
rios de que dispomos, tem-se outr!l illô 1caçã::l: da insufi
ciência do nosso aparelhamento de créd!to. A instabilidade
da nossa' moéda tem concorrido par.l Ciue a rnaior~a dos
bancos estrangeiros com sucursais no Brasil, opére, em VIa
de regra, só com os recursos dos depó3!t"c; conseguidos, ao
invés de operar também com capitais próprios, Trazem para
aquí a sua -organização, e pela confianoa que inspir am,
atráem com facilidade os depósitos narüonà.is, com eles ne
gociando livremente, sem o onus de rP-I11i.'.nerar capitai~ pró
'prios. Esses ·estabelecimentos são ainda, 13\'ados pelo entre
laçamento de suas relações internacionai:3, a transacionar Bm
torno das taxas cambiais sem nenhum proveito ])<.11'3. a Na
ção. Não podemos negar os assinalados ~.)y·v·jços que no pas
sado, prestaram ao desenvolvimento do p;1is, mas é ineg'av0l
que trabalhando em tais condições,' fazem hoje urna inj ust::;.
concorrencia aos bancos nacionais, ccr(\en~do o seu deSên
volvimento e em cons'equência, c~rceand(\ também a m,ü':'L'
vulgarização do crédito no interiór. Est~ fato, al('m de Ou
tros,' determinou, em diversos países, uma conveniente le
gislação bancúria que se traduziu na obrigatorh:dade da na
cionalização dos bancos .de depósitos. J?ropuzornos para o
nosso caso uma nacionalidade 'progresR~va, de forn1a qU0
.essa. transformação se possa processa.r, Eem in,justiças e so
bresaltos; á lei ordinária caberá fix:l-la em seus detalhes,
Previsto o desenvolvimento do crédito sob todos os seus
aspéctos, mantivemos a proibição da usúra e deb.:amos ape
nas á legislação ordinária, como é o caso, a cominação das
penalidades aos ,infratores.

Sala das Sessões, 15 d~ Dezembro de 1933, - Roberto
Símonsen. - Almeida UtJ.1ne:r(jo. - Abel,lrdo VeT(Jueiro Ce
sa'/". -A. C. Pacheco e, Silva. - lr:~6 Ulpiano. - José
Carlos de Macedo s.oaree. - Ca1'lota P. 'fie Queiroz. - Hora
cio Lafer. - C. de Mello Néto. - M. 1Yhatell1/. - Cinci.
iw.to Braga. - C. !f[(Yf'aes de Andrade. - Mario A. Ramos.
- Abrett Sodré. - Oscar Rodrigue~ Alt'es. - Henrique
Bayma. - M·. Hyppolito do R~go. - Alcantora Machado.
~ Ranu,lpha Pinheiro Lima. ..:.... Bm"r!H Pef',teado. - A!~
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meüla Camr>-/'go. - A. C. Pacheco. e Silva. - Alexandre
Siciliano Jnním'. - TIt. Montei.ro de BfJ.,ros Fil.ho. - Pli
nio Correia de Oliveirll. - Cardoso dq ltfe710 l\'éto. - Hen
1'iquc Bayma. - A'I1.(/1/.slo V. Corsino. - .háiJ Pinheiro Fi
l/ro. - Oliveira ]>os.')os. - Teixeira Leite - Cm'lota P.
de Qu.eiro;;.

N. 744

Ao art. 118, fl SflUS par.iigrafos - Supl·im::.-se.

hlstiticoçúo

A. legislação atual regúla c,onvenientp.mentc. o assunto.
A inovação do an~eprojeto, pretendendo :m:wisar a siLuação
do falido, multiplicará ineyitavelme:lt.(~ o seu número. Por
outro lado, tornando impenhoravel a cas2. dEI resideuc'ia rt.~

pequena valia e a propriedade rural. de onde tire '0 falído
a. subsistencia da família, inutiliza êsses haveres cOflloele
mentos de crédito e acarreta uma inibição nos movimentos
de recursos, Iigad'os ao crédito assegul':}(.'o.

Aliás, O Código Civil no art. 70 já ])l'cvê o assunto, com
a instituição do bem de família.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Horacio
Lafe1'. - José Carlos de Macedo Soar-c.'>. - Roberto Simon
,')cn. - Abelardo Vergueiro Cesa1'. - em'doso de Mftllo Nél"o.
- Plinio C01'rêa de OliveÍ1'a. - Manoel Hyppolito do Rêgo.
- M. lVhatclly. - Ranulpho Pinheir,) :Ama. - Almeült
Ca1JW1'gO. - Alcantara Jlachado.. - Carlota P _ de Qlleiro;;.
- C. M01'aes de Andrade. - Oscar Rodrigues Alves. 
Cincinalo B1'aga. - Henrique Baymn, - Abre1l Sodré. 
]{alllll1Jho PÚlheiro Lima. - Barros P,:nteado. - José Ul
JJiano. - A. C _ Pacheco e Silva. - M. ""f{Tlw.teZly, - C.
Moraes de Andrade.

N. 745

Ao art. 120 - Suprima-'se.

Justificação

Soh 'o ponto de vi!>fa econômico a ~'(I(:.iaIização por1r-s.~
admitir no~ 1)aí~e5 intensament.e explol'ndos em que 3S ri
fllleza::: aCllmlllarla::: ·em poucas mãos. 11()dem fall.al' como rlf'
mento de prol)Ul~ão para as demai!> m(;rlaiidndp.~ de t.rabalho.
qllê dão emprego e l'õustento ús populllcJes, Entre nós o l'õem
razão dessa medida re::;:::aIta á obsérvar.:ão meno;> atenta, POi:
suímos grande!> c.riquezas latentes que se estiolam á falta de
empreendimentos particulares para proveitosamento explo
rá-las. O que cumpre ao poder público é facilitar todos os
meios-á iniciativa privada para que esta se abalance a trans
formar esses elementos inertes da economia nacional em fâ
tores do seu engrandecimento, pelo tràbalbo, a produção e os
seus lucros decorrentes. Socializá-los, é tolhe-los, porquê é
aterrorizar o capital, já tão sucetivel de impressionar-se di
ante de quaisquer ameaç~s. Criar na lei a hipótese da so
cialização de emprê,sas ec"t)llomicas é matar o entusiasmo dos
homens capazes de' qualquer iniciativa e atacar o poder de .
criação no pais onde ainda é muito debil a iniciativa para
~s grandes emprêsas.



As eonsequêncÍas de êrros dessa natul'eza se :taziani sert
til' desastrosamente no futuro e~onomico do nosso país.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Horacio
La/er. - José Carlos dp, Macedo Soares. - Robe1'to Sirnon
seno - Abelar.do Yel'ljueiro Cesar. - Cm'doso de Mello Néto.
- Henrique Bávma . ..:.- .Manu,ell1'yppolito tIo Rêgo. - Ban'os
Penteado. - :.11ano lVhatelly. - A.lcanla7'a Jlochado. _
Osca'r Hodri(Jues Alves. - José Ulpiarw. - Cincinato Braga.
- Ab1'eu. Sodré. - .4.lmeida Lacerda. - A. C. Pacheco' e
Silva. - C. Moraes de Andrade. - Oscar Rodrigues Alves.
- Carlola P. de Queira;;. - A. Siciliano. - Plinio CO'rl'êa
de Oliveü,a.. - Th. Monteiro de Barro,~ Pilho. - lI.{l'I/.ulplu;·
Pinheiro Lima.

N, 746

Ao arte 121 Suprima-se.

Jllstiticaçao

A faculdade que se dá, nos dispositivos desle artigo, ao
governo para intervir na vida (las ernpr(~sas, no sentido (le
restringir-lhes os lucros, é absolutamente desaconselhada.
l)aís sem resen'as pecuniárias, sem elemenLos financeiL'os
para ativar os seus elnpreendimentos, o Brasil pi'ccisa o con
curso do capital extranllO. Para isso é indispensável oferecer
lhe, não só o IUel'o cOlni>ensador, mas a garantia desse lucro.

A limiLação razoayel desse.,; lucro:::, oriu ndus da exploL'u
ção de serviços públicos, deve se'r eslabelecida nos contratos
de concessão de maneira a :::alvaguardar :;olidarialI1cnte o in
teresse do capital, exposlu aos riscos de tais e/llIH'ê.,;as, e o
interessc do povo que se utiliza dos :::erviço,:. Desse moào <.>
capital não pode pretender desregrar-se nos lucros, mas está
igualmenle a coberto das Supl'l'l.as de Ullla in tCI'vençáo in
tempestiva ~e caprichosa, sob o j>rolcxlo de recluziL' deinasias
de vantagens.

Não se deve )evar a conveniencia de impedir os possíveis
excessos do regime individualista, que é o regime em que
apoia a nossa organizul,;ão política, até á franca hostilidade
ao capital que pretende o premio ruzoavcl de seus riscos em
quaisquer empreendimentos. Estabelecer a iminencia da in
ttlrvençào para limitar lucros seria, além disso, desestimular
as próprias cmprêsus no esforco de aperfeiçoarem e baratea
rem a produçào nu espCI'anca de melhur recumpensa. Na opor
tunidade de fazer as concessões e realizar' contrátos 6 que o
poder público avalia as hipóteses futuras, para assegurar o
necessário equilíbrio entre o lucro do capital e o interesse
do consumidor por êsse capital explorado.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Horacio
Later. - C. de Mello Néto.- Abelardo Vergueiro Ce8IJ:r.
- Alcantara :Machado. - José Carlos de Macedo Soares. 
Almeida Camargo. - Henrique Bayma. - Ranulpho Pinhei
ro Lima. - Oscar Rodrigues Alves. - Cincinato Braga. _.'
C. Moraes de Andrade. - Carlota P. de Queiroz. - Barros
Penteado.

N. 747

ArL. 123 - Substitua-,se pelos dizeres:
Art. 123 - A todos é licito asS'oclarem-se ou reunir:'m

se livremente, incluindo-se nesse direito o de organizarem-
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se eln síndicatos os patrões, os representantes das classes
e os trabalhadores rurais.

§ 1.0 As' organizações patronais, o!Jerárias, dos trabalha-'
dores rurais e representantes das classes liberais bem
como as convenç,ões ,que celebrarem serão reconhecidas no
termo da lei.

§ 2.° Nenhuma associação legalmente consLituida !loderá
ser dissolvida senão por sentença judicial.

J ttstificaçao

O art. 123 trata de matéria relevante, isto é do "direito"
de associação. A redação do projeto especi1"icando que esta
"liberdade" é reconhecida' "para a defesa das condições do
trabalho e da vida economica", é evidentemente por demais
restritiva e precisa ser ampliada. Senão como poder-se-iam
constituir legalmente no país as muitas associações para fins
recreativos, esportivos, culturais, etc. eLe.? Como. redigido
na emenda abrangemos não só aqueles como qualquer oulros
finRjicitos, não excluindo, naturalmente, também os de fina
lidade política economica e social. Pela emenda fica pois
"garantida", como o deseja o projeto, "a cada individuo" como
também "a todas as profissões a liberdade de· União, para a
defesa das condições do trabalho e da vida economicu.

Quanto ás demais modificaçijes, foi também ampliada a
enumeração das categorias representativa.s, ás quais se re
conhece o direito de se organizarem em sindicatos. De fato,
siá classe patronal dos agricultores é assim facultado o
direito de se organizar em sindicatos não pode dei=-:ur de
estender-se aos trabalhos rurais o mesmissimo direito, por
quanto a organização uni-lateral representaria, no caso em
apreço, grave injustil;a social, inadmissível nos nossos dias
E o trabalhador rural não é, nunca técnicamente, classificado
como operário, usando-se, agora, algumas vezes o têrmo
"camponês" preferinclo nós entretanto, a expressão clara e
nítida de trabalhador rural. -

Mas certamente foram esquecidos também os represen
tantes das classes liberais, muHo provavelmente por omissão
não havendo nenhuma razão plausivel para a exclusão dos
mesmos do direi to de assoC'lação.

Ntio param aí, entretanto, as omi:õsões. E' muito possível
seja intcncão do anLeprojeto vedar ao funcionalismo e aos
representantes das classes armadas o direito de se consti-
tuirem em "sindicatos" de quaisquer especies. -.

Em1>óra respeitavel e mesmo talvês ,conveniente êsse pon
to de vista pare~e-nos que já existem numerosas associações
constituidas por aquelas classes para fins recreativos, mutuá
rios, culturais, etc.

Não seria, talvês, o caso de vedar-se apenas que os "sin
dicatos" constituidos pelo funcionalismo possam ter fins de

-defesa econômica e' que aqueles constituidos pelas classes ar
madas possam ter fins políticos?

Especificando-se as exceções poderiam aquelas duas nu
merosase resÍ>eitaveis classes gozar dos direitos gerais es
tatuídos pelo art. 123; neste caso, acrescentariamos ao artigo'
123 o seguinte:

§ 3.0 Fica entretanto expressamente vedado ao funcionã
lis!no organizar sindicatos de defesa economica e ás classes
armadas organizar sindicatos políticos.



Quanto ao § 2° foi á palavra "associação" aCl'escenlada
a expressão legalmente constituida. Propõe o Instituto dos
Advogados de S. Paulo que se diga "legalmente organizada".
Ambas as expressões preenchem o fim visado.

Ó Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Alexandre
Siciliano Junior'. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Almeida
Camargo. - Alcantam Machado. - Cincinato Braga. - M.
lVhatelly. - Henrique Bayma. - José Cw'los de JIacedo
Soares. - C. de Mello Néto. - Abelardo Ve1'gueü'O Cesar.

N. 74.8

Ao artigo 124 - Substitua-se pelo seguinte:
Art. 124. A lei amparará a produção brasileira, asse

gurando tam~ém a proteção ao trabalhador.
§ 1.0 Dentro das possibilidades econumicás e segundo os.

princípios de justiça, a lei instituirá a assistencia e previ~

dencia social,
§ 2.° A duração normal do trabalho será de 8 (oilo)

,horas, que poderão ser reduzidas ou prorrogadas conforme
circunstancias determinadas em lei.

§ 3.° A empresa industrial, fora dos centros escolares,
em cujo estabelecimento exi5tam mais de 25 (vinte e cinco)
analfabétos, incluindo nesse número os filhos de operarios ou
empregados, ministrará aos mesmos, até o máximo de 50'
(cincoenta), o ensino gratuíto no seu primeiro gráu. Provi
denciará igualmente sôbre a assistencia médica.

§ 4.° Caberá ao Ministério Público da União uu dos E5
tados, na falta de órgãos, e5peciais, velar pela e5tl"ita apli
cação das normas protetoras do trabalhador urbano e rura~

bem como prestar-lhe gratuitamente assistencia judiciaria.

Justificação

O princípio da liberdade economica só pode ser compre
endido no complexo dos interesses ligados á produc;.ão. E' efe
tivamente da produção que deriva a possibilidade de ampárü

, e proteção ao trabalhador; Pensar em garantir uma média
, de vida digna ao trabalhador, sem o cuidado precipuo de

oferecer ampáro razoavel á produção, seria eliminar um
dos tCrmos do grave problema cuja solução depende, sobrc'
tudo" de um certo equilíbrio dos irrtere5ses em presença. A
primeira e substancial medida de apoio ao trabalhador é 1'a":
verecer e estimular a atividade econômica, sem a qual, tudo
fenéce. .

O § 1° estabelece o criterio geral de qualquer providên
'cia social. Empregamos na sua redação o vocábulo possib'ili
dade em vez de necessidades, porque evidentémenLe não l~
nunca acertado prometer, na lei, além do que se comporte
na potencialidade nacional. O legislador cauteloso e prudente
não pode prometer com a palavra da lei qualquer coisa que
exceda ás possibilidades da NaOão. Se o fizesse, não resol
veria nenhum problema e antes ,acarretaria o despretígio dos
mandamentos legais. '

Não há decisão nem aoão prática que não esteja necessá
riamente condicionada no elemento possibilidade. A substi
tuição de um por outro vocábulo está, pois, justificada.
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Assim deníro das possibilidades economicas, devemos cuidar
da pr~teção social do trabalhador. Esta se efetiva, de faLo,
pela assistência e previdência social. ü anteprojeto espe~ifJCa
algumas das medidas no seu ::3 1°, -no 4, mas e"quece a Inva
lidez .. e a incapacidadc, b-Gm como o problema da l1abitaçüo.

De resto as especificações süo sempre prejudiciais em
leis de prindípios como a Constitui\:ão. Achamos, 1)1)1' isso,
que dentro do. critério geral adotado, devem ser enumeradas
em lei ordinária.

1\0 § 2° tornamos flexivel a disposição sôbre duração do
trabalho, verificadas as circunsLancias quc a lei deLer111-inar.

A. lei constitucional é, como se sabe, uma lei rígida, cll~ll

tI'O de cujos textos, claros, sóbrios c precisos, os l1lalldUlllUll
tos ficam cristalizados e sem elasticidade ncccssaria pal'a
condicioDqr-se, nas suas val'iaveis aplicações, ás superveni
ências das circunstancias reais,

8erá, portanLo, um êrro ou ao menos uma imprcvi
dência, fixar nessa lei, dando-lhe a consistência de pl'cceíLo
infrangivel, qualquer disposição, limiLando horas de tralJa
lhos e prazos de proITogaçüo de serviços; o que pode coo
travil' aos próprios inLeresses do país, emergenLes em dadas
circuIlstancias.

E' possível, de fato, que advenham casos excepcionalmente
gTaves l.l<11'U uma empresa ou mesmo para o paIS, que o])l'i
guem a um trabalho de mais de 8 horus por um uu (luis
mêses. Nesses casos a lei ol'dillál'ia poderia conformar as
horas de trabalho com o caso excepcional, o que nãu ,,;el'ia
possível se prevalecesse o preceito do anteprojeLo.

A. lei ordinária, mais 1'lexivel na casuísLica, mas :racil
de ser modificada pela legis1atura comum, aLendel'á. melhor
a conveniencia da fixação dess~s normas.

Pelo § 3° estabelecer que as emprêsas industriais ou
agrícolas ministrarão o ensino, no seu primeiro gTau, quandu
entre os seus empregados ou 1'i1110S de empregados, exisLulll
mais de 25 analfabétos, até o má..."'>:imo de 50. .h:sse limite e
indispensável, porque não seria possível substituir-se o in
dustrial ao poder público no dever de ministrar o ensino,

:quando o volume da população escolar, em dado meio, re
Clamasse a presença do estabelecimento oficial de ins trução.

- Nesse mesmo parágrafo cominamos a obrigação, pai'a as
emprês-as, de dar a seus trabalhadores a assistência médica.

A eliminação do n. 1, do§ 1° impõe-se pela alta con
veniencia de evitar que se petrifiquem na lei constitucional
umas tantas disposições que as circunstancias da vida nacio
nal podem modificar definitiva ou LransiLóriamenl.e, segundo
se dê a ocorrencia de determinados acotencimentos..

Por outro lado, nada aconselharia estabelecer, nessa
grande lei, preceitos cuja inexequibilidade é, de um' modo
geral,' evidente. 'pe fato, como fixar igual salário, sem
atenção ao sexo ou á idade, para todas as zonas de um país
tão vasto: e no "qual são êles extremamente desiguais, quanto
as condições da produção e do trabalho? .

Não ,ge pode admitir, p.or exemplo, que o salário pago
em -S. Paulo ou no Rio, por qualquer trabalho, seja o mes
me que o de um trabalhador igual em zona mais pobre únde
não há possibilidade de maior remuneração.

Poder-se-ia,,:talvezentender o preeeito como fixando o
salário por Estados ou Municípios. Mas ainda aí as mesmas
razões fundamentariam a crítica, porquanto, mesmo dentro
do território de um Estado, os fatores variam e diferem de
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município a município. Restaria a compreensão li strit~
sensu". isto é. dentro de uma mesma fazenda ou estabelecI
mento -fabril. - A lei estabeleceria. assim, que aí os qUe ti
vessem trabalho igual vencessem igual salário.

Ocorre, porém, uma consideração e é a que compreende
o tcmpó de scr;viço como elemento de melhoria do salário.
Enlre dois trabalhadores que eXeC1Jtam igual trabalho não
é justo recompensar melhor aquele que conta nesse serviço
maior tempo de esfôrço? Se essa consideração não -inspirar
a fixação do salário, o pr6prio empregador nunca reconhe
cerá, como prêmio, êsse maior tempo de serviço, temendo ter
aue estender a medirlade aumento a todos, pela obrigato
riedade de salário igual para i~ual trabalho. Vê-se, dêsse
modo. quc o preceito prejudicaria principalmente o trab:J.
lhad01~ .

Do me::;mo modo não é aceitável a igualdade de salário
sem distinç,ão de idade ou sexo. Esse é um preceito de má
xima importancia e cujos efcilo;; devcm ser estudados á
lnz de uma larga série de circunstancias acessórias. Não
cabe. por isso, na Constituição e deve, antes, ser considerado
e atendido em lei ordinária.

Eliminámos também o n. 2 do citado parágrafo por
quant.o o seu assunto e;:;tá atendido na emenda apresentada
pclu Bancada Paulista ao artigo 113 do anteprojeto.

Quanto ao n. 5 do mencionado parágrafo entendemos
igualmente que deve ser suprimido, não pelo princípio que
consagra, como garantia, aos empregados, mas por dever
figurar na parte da lei mágna que se refere á instituição
de pl'ovidenciasocial.

Aí é quc convr\m prefixar as normas a seguir para
acorJ'cr, com o ampnro neressário, aos operários e empre
g-ados que se virem privados do trabalho pelo desapareci
mento da empresa comercial ou industrial.~ Suprimimos
também o n-. 7.

- Suprimindo sem atacar Qc rlireito e sem negar o dever
quo po,,;:a caher ao Estado ele incentivar o desenvolvimento
do regime agl'ário da pequena Pl'0111:iedade. Suprimimo-lo
pOl'que entendf'mos que. nnm lHlí,;; de vastísimas extensões
terr-ilol'iais de\'olutas c cnllh'áveis como é o nosso, o Estado
l,orle ]1I'OV01' ao P~l1'(',elnmeJ)Io de excelentes terras, aí in\ro
elÜZi1110S e l'l'gimc do Irabalho cooperativo. :::em precisar da
m(~r1irJa I'xl !'f'mn ria expl'opriaçfio de latifúndios, que, aliás,
rig:oros<l.menLe não existe enlre nós. '

Sala d:1S Sf'SSÕf';:. 1ô rlr Dezembro ele 1!l:3:L - HOI'!lcio
Lafe?'. - AJIf:lm'r{o VCl'(flleil'rt. Cc.çm·.- A. C. Pacheco' eI
Sil1)l'1. - PUnin Corl'ôa de Olú;eira . .:- Robcrto Simomsen.
- Th. Monfeirn -de Ba:áos Filho. - ,Alcantn.ro, .711achrulo.
- Enrros Penteado. - itbrcn Sollré. - Carlota P. '<le
Queiro':.. - Mannel H7/'[JJJOWO do Rcao. - Mario ,1Vhatcllv.
- José Carlos de Macedo Som·es. _- Cincinato Braaa. _
(kcar Rodri[f'Iles Alves. - A.lmdda Camarao. - Hem'iq71c
B!l.JI?na. - Cm'doso de :Mello Neto. - A. 'Siciliano-~ - C.
Moracs Andrade.

N. 740

da

Ao artigo 127 --- S~JjstHua-se pelo seguinte:
Verificnda a valorizàcão de bens imóveis, ""por motivo

execução de um serviço público, poderá ser exigida cios
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proprietários beneficiados uma contribuição, cujo produto
não exceda á metade do custo do melhoramento. Ness~ c~s.ot
a tributação deve ser feita de ml1n~i.raq.ue o .proprl~tarlO
não venha -a pagar em cada exerCICIa fmanceIro maIS do
doboro do imposto anterior. ~

Justificação

A' teoria fiscal inglêsa do "Betterment", cobrança da
valorização, até o limite de 75% da valorização resultante
exclusivamente do serviço público executado ("uncorned
increment"), como prevê a lei de 1932, é preferível a teoria
americana do "special assessment", taxa especial, corres
pondente ao pagament·o apenas do custo do serviço, sempre
que êsse custo não exceder á valorização.

Ji'ixamos em 50% da valorização, a máxima contribui
ciio, para que a transição do regime atual, de absoluta li
berdade, não seja violenta.

E' absurdo pretender ° Estado cobrar valorização C01'
l'P.spondente ao "progresso social", qUe nada mais é que a
mtegral dos esfore·os individuais.

-O parágrafo precisa ser suprimido, porque a taxa se
<lestina á satisfação de um serviço prestado, e não pode ser
destinada a outros fins.

ISala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Ranulpho
Pinheiro Lima. - C. de 9lell() Neto. - Abe.la1'do 'Vel'g'lei
"O Cesa.,.. - .Tosé Ca,.,o.~ de Mo.ced.o Soares. - C. lILora.ci

. Andrade. - Re'TI:rique Baym.a.. - Cincinato Braga. - Abreu
Sodré. - A. SiciUano. - Roberto Simomsen. - Carlota P.
de Qttdro=. ...,.- Alca:ntm'o. },fnchado. - A. C. Pa.cher:o e
SU1)a. ~ Th. Monteiro da Barro.' Filho. - Barros P,m
teado. - 1>1. 1Vlt.atelly. - Oscar Roclrigues Alves.

,N. 750

o artigo 128 será assim redigido:
"A lei orientará :l política. rural no sentido de facilitar

a fixação do homem no campo. Para êssc fim a lei fed':ll'ul
estabelecerá medidas (lo ordem geral, sem todavia, privar
os Estados da iniciatlva d~ promover' a organizaçãú d<:
planos de colonizacão, mais adequados á!': :mas peculiares
l1ecessidades. }'ia colonizaefio das terras públicas terão pre
ferência os trabalhadores nacionais.

§ 1.0 .A defesa contra asêca serú permanente e os res
pectivos servicos custeado':: pela União.

§ 2.° A lei federal poderá proíbir, limil.ar ou favorecer
a imigração e a emigração, como o exigirem os interesses
nacionais.

Just-ificaçüo

Não se pode contestar o concurso que trazem á ·esta
bilidade social e ao baratea.mento da vida as facilidades de
aquisição da terra pelo seu próprio cultivador. O proble
ma da colonização em um país como o nosso de tão grande
variedade de terras, climas e regiões, é, porém, por demais
complexo e não deve estar subordinado a uma só e' determi
nada orientação. O atual período de superproduoão a que
estamos assistindo está a evide'nciar a necessidade de' um

:': ;~
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vigilante cuidado, no sentido de se obter um justo equilí
brio entre a "produção e o consumo. Quaisqup-c interven
ções intempestivns no equilíbrio econômico de uma dada
zona. po~em preJudicá-Ia~u favor&cê-Ia em .detrimento de
outras. Nnda maIS naturn1. pDJ~tanto, que os SIstemas de co
lonização fiqu/'\).1 principalmente a cargo dos Estados, que
são os que mais conhecem e sentem as suas ver~adeiras ne
cessidades.

Quanto ao terceiro parágrafo, constante do art. 128 elo
anteprojeto rJe Constituição. deve ser suprimido porquanto
a sua matél'ia essencial já está prevista nas atribuições do
Poder Legislativo.

Sala das Sessões. 15 de Dezemhro de 1933. - Roberto
Símomsen. - Abelm'do Ver(fneiro Cesal'. - José Carlo.~ de
Macedo Som'cs. - Cincinato Bl'a(fa. - Oscar RodrÍ<t]lle's
Alve.~. ---;- Alcaintm'((, Machado. - A breu SodrrJ. - Co:rlota
P. de Queiroz. - Cardoso de Mello Netto. - Henrique
Bayma. -'---c Rannlpho Pinheiro Lima. - Almeida. G,unarfjo.
- A.. C. Pacheco e Silv((,. - Mario de A. Ramos. - .4.le
xawlre Siciliano Junior. - B(I,1'r08 Penteado. - Th. 7IIon
teil'o de Bal'J·o.~ Pilho. - Plinio COl'r(~(1, de .Oliveira. 
C. J.l1oNI.es .,.1nrl1'Orle. - Manuel T!yppolUo do Rerro. - M.
Whatf?lly. - Rocho. Pm'ia.. - Jor.7o Pinheiro Filho. - E.
Tei.7:eira Leite.

N. 781

Onde convier:

CAPITULO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
\

Art. Incumbe á União romo aos Estados c aos :M:'..l
niclplOs. nos tôrmo:;: da lei federal:

a) velar pela ::;nllnp públicn, n::;segnr::mno o inelisnrnsá
vel ampnro nos drsvalirlos, crranno :::;Pl~viçn;; p;;nerializar'los
r (';;t.imu1:1nelo os serviços sociais cujas finalidade~ pro
curará coordenar;

b) incentivar a educação eugênica. e sexual;
c) amparar a maternidade o a infancia:
d) soccorer as famílias nc prole numerosa:
e) "proteger a .iuventllCle contra toela flxplol'ação. bem

como conlra o abandono fí;::ico. moral o inteletual:
f) adotar medida;; l(\~i;;laf.ivase administrativas U'n

õentes a restringir a morfalirlarle e amorbicidaelo infantil~

(/) adotnr medidn::; rle higiene sodal, visando impedir
a propagação das elocnr,a;; tl'nmmis;::íveis:

h) cl1idnr rIa hig-ienc mental. incentivando a lut:l con
tra os venC'nos sacia is.

Pnrfigl'afo únirn. Todos os prohlemas relativos ti. sauda
e li assist.rnria rníblicas serfío I'sf.udados e r.r:ordenados por
Cnnsclhos T('cnicos e pelos óJ'gãos creados visando o aper-
feiçoamento da raça. .

Justificação

Não s/')rá novidade introdnzir na Constituicão Brasileira
um programa unitário de ação social. A Alemanha, que



possue velhas tradicões de autonomia local e rcgi':\nal, llã::l
hesitoU. na Constituição de Weimar. em fazer recair SÔbre
os poderes públicos a obrigatoriedade de cuidar dos pro
blemas sociais. procurando ate-nuar os sofrimentos conse
Quentes: da miséria (assistência paliativa); reconduzir o
indivíduo e a família ás condicões normais de existência
(assistência curativa); prevenir os flagelos sociais (assis
tôncia preventiva); melhorar as condicões sociais e elevar o
nível da existência (assistência construtiva).

País novo, de grande vastidão territorial. de clima 'va
riável, com uma população constituida pelas raoas' mais
heterogêneas, de costnmes e hábitos diferentes. vivendo nas
mais diversas condições higiênicas, não se compreendr a
razão de se não incluir na nossa magna Carta um Capítulo
em que se consubst.ancie. em linhas gerais. medidas liara
remediar. as necessidades da coletividade, baseadas em dados
científicos e racionais.

Assim, a edncaç.ão el1gênica se impõe. atendendo a que
a eugenia n50 ::=ó t.flm por fim a procriaç.ão ~m boas condi
cões fisiológiN1S. rnmn ninda cstl1ria as r:lllsas disg;ené!.icns
on as qne p'ndem influir dir~ta 011 indiretamrnf.1 sô1:Íre o va
lor da espécie. rlanrlo a r.arla ciriadão o sentimento da res
ponsabilidade na formação da raça.

A educacão sexual é a base da luta antivenére::t e é pa
ralela á edncacãõ en~ênica. de acõrdo com as conclusões da
Conferência Internacional para a reafirmacão do ideal mo
ral no mundo.

Insistir sôbre a nerc::::::idarie rio Estano amparm' a in
fancia e a matprnidade é um truismo nos dias que correm.

Adotar meniclas leg-islativas e administ.rativas t.enrlente::=
a. restringir a mo1'talirlade c a morhicidarle infantil é. de
acÔrdo com a;:; rflsolucõe;:; da Conferência Nacional dI' Pro
teção á Infancia. 1'enlizaela no Rio dr .Janeiro em outubro
de 1933. um rlcvpr indeclinável do Estado.

As medida;: de hig'i(~ne social rievem obedecer a uma
unidade de a/}ão. np forma n rlar eficiência á luta contl''l ti
vermino;:;e. o imnalurlismo. n tuberculose, a lepra, as doen
ças -venéreas. o cancer.

Convém. o11t.1'o::::::im. ql1ü figure -na Carta Cnl1stitllcin
n::ll a expres:::1io ;In senl.imcnto coletivo qUfl anima os lwa
sileiros da :1tllnl g:rl'arfio. rlanrio as ]lOdl'l'PS ]1úhlicos a in
P,1llnbência rifl 7,flln1' nela hi~ni(~ne menlal e combater os ví-
cios sociais, :::olweludo o alcoolismo. '

Dessa fOl'ma. a atual gerac-ão afirmal'á aM pcísl.~l·ns 11110
o;; m:ignos problemas atinentes no flltlll'o ria raça nilo dei
xar:lm de preocupar os que se empenharam na elaboração
da Carta Constitucional ne 1933.

S3la -das, Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - A.. C.
Pacheco e Silva. - Carlota P. de Queiroz . ...:.... Alm-fJidl1.-Ca
rnar(fo. - C. de Melln r Nero. - RnlJerlo Sirnom.sen. 
~4.. Siciliano. - Rnnulphn Pi.nheiro L-ima.. - Abelardo Ver
guei'ro Ccsnr. - Oscar Rodrif/1u>,s .4.l1,es. - Th. Monteir.)
de Bm'ro:t Filho. - .4.lcanro.ro. Jfnchado. ,: - Barros Pp......tea
do. -Jo.~6'Ulpiano. - Abren Sodré. - C'incinato Brfl(fa.,
- Ma1ittel H11ppolito do Rego. - José Cnrlos de Macedo
Som'es. - !tI. Wh.atelly. - Henrique Bayma. - Hora
cio Later.. - C. l!rlo.raes Andrade.
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N. 786

Onde convier:
Art. A lei estabelecerá, na cidade e nos campos, as con

dições de vida, dentro das normas de higiene traçada:; pelos
conselhos competentes, que asseguram ao trabalhador a con
servaç~o da saude e a capacidade para o trabalho.

Justificaçãõ

A necessidade do· dispositivo é evidente, dispensando
maior Justificação. Justificam-se, entretanto, a generalidade
do artigo e a ausência de disposições de detalhes porque es
tes cabem em lei ordinária e são variáveis com as regiões
do País, a natureza do trabalho e a condição do trabalhador.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - .Almeida
Camargo. - Car'Lota p.. de Queü·oz. - A. C. Pacheco e
Silva. - Alcantara 11lachado. - C. iVlorais Andrade.
José Carlos de jj,Iacc'do Soares. - Abelar'do Vergueiro Ce
sar. - Manoel Hypolito do Rego. - Oscar: Rodrigues Al'Ues.
- M. 1Vhately. - Cinc'ínato B'J·aga. - Hem'ique BaYl1La.
- T h. Monteiro le Barros Filho. - Ranulpho Pinhf:ir'~

Lima. - Barros Penteado. - Cardoso de Mello [feto. 
A. Siciliano.

N. 788

Emenda aditiva - Onde convier:
Artigo. Os poderes' públicos em defesa dos recurSOS:la

turais do pais, regularão a sua exploração e aproveitamento
econômico.

N. 1. Como medida fundamental de conservação da n:l
tureza viva, deverão se estabelecer, em zonas adequadas e
em números suficientes, reservas naturais: ou parques de
proteção.

N. 2. O exercício da caça e da pesca será regulado, em
todo o país, por meio de disposicões da legislação ordinál'ül,
dos poderes competentes, a qual levará em conta as condi
ções particulares das diferentes zonas ou Estados. '

N. 3. As grandes derrubidas, para fins de exploracão
econômica das essência~ flc;estais ou mesmo para aprovei
tamento agrícola do solo, dependerão de autorização expres
sa do poder público. Ficará restrita a prática das queima
das como recurso ordinário de desbravamenlo ou de des
florestamento das matas e campos.

N. 4. A colet~ de material zoológico ou botanico, sem
prévia autorização dos poderes públicos, 'só será facultada
aos Institutos cientificás do País.

Justificação

O Brasil, que pelas suas excepcíonais condíções, r·epre
senta um dos mais notáveis patrimônios de riquezas naturaIS
do mundo, tem se descuidado lamentavelmente dé ampará
lo. deixando que se devastem as suas formidáveis florestas,

. que se despovoem seus rios e mares, que se calcinem os seus
campos pelo fogo de cada ano e que carreguem daquí, perio
dicamente, toda. sorte de· material, sob falsos p.!:etestos cien-
tíficos. - .
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, E enquanto, entre nós, uma. imprevidência criminosa. fa
vorece e estimula a destruição sistemática de riquezas que
constituem inestimáveis tesouros para as ciências biológicas,
do prei:iente e d,o futuro, os paises cultos do mundocivili
zado, compreendendo o alto valor que representa para a
Nação o patrimun)o de suas reservas naturais, põem todo o
seu empenho em resguardá-lo.

A Alemanha, a Jialia, a Russia, o Japão e muitos outros
paises, dispendem somas verdadeiramente fabulosas para
conservarem as suas especiaes zoológicas e florestais.

Notáveis são os esforços desenvolvidos, nêsse sentid:l
pelos Estados Unidos da America do Norte com a criação de
vários parques, dentre QS quais avulta, pela sua notoriedade,
o de Jallowstone.

As grandes reservas florestais da Hungria; as imensas
extensões territoriais reservadas na Africa do :Sul, pelo Im
pério Britanico, para a proteção da flora e da fauna; 'as me
didas tomadas nas colonias francezas e belgas da Africa,
onde cada vez mais se dificultam as caçadas, chegando-se
ao extremo de, certas regiões, como no Gabon, permiti-las só
e estritamente quando visam fins cientificos, - ,mostram,
claramente, o inL.eresse que o mundo culto e civilizado de
dica hoje á conservul;ão da obra milenária da natureza.

Tal interc",se não 1\ entretanto, fruto exclusivo de al
truismo e eultuJ'a; mas o conhecimento tambem da necessi
dade de se malll.el· o cquil íbt·jo biológico da natureza, como
meio de prevenir ou atcnuur os desastrosos efeitos de pra
gas que, periodicamente, assolam c devastam as lavouras.

Num país, como o nosso. onde a agrii}ultura constitue a
base de sua economia. dever pt'imordial dos poderes públi
cos não desprezando oS conselhos da ciência; procurar asse
gur'ar a realização desse aHo objetivo, já largamente ado
tado por todos os paises culLos, ci....ilizados e previdentes.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Jlal'io
l1TlwtellJ. - .4lm.eido. Camaryo. - Ranull)ho Pinheira
Lima. - José Cm·lo.~ ele Macedo Soares. - C. J.l1ol'aes An
drade. - Jlanoel 11llPpolito do Rego. - Th. Monteiro de
Ba.rJ·o.~ Pilho. - Cm'lota P. (le Qlle'iro;:;. - Cardoso de Melo
Neto .- Robcrf'o Si1Jwmsen. -., Henrique Bayma. ~ Oscar
Rodrigue$ Alves. - Cincinato B1'aga. - Abelardo Vel'guei
TO Cesar.

N. 791-A

Substituam-se os arts. 118 e 119, da seguinte forma:
Art. 118. O Poder Legislativo, em lei ordinária, asse

gurará, quando f:! como for conveniente, os meios _de garan
tir ao falido não fraudulento e ao pequeno proprietário, ur
bano' ou rural, contra a miséria, de modo a que não percam,
por via da ação judicial" a única propriedade tmóvel des
tinada á resistência própria ou a prover a sua subsistência.

Parágrafo único. Se. porém, for provado que além da
pequena propriedade, urbana ou rural, possuia o devedor
outros bens imóveis, que alienara precipitadamente, dentro
tio pnzo' t.ssumido para \) cumprimento de obrigação pe
cuniãria. em fraude, portanto, dos credores, pode o juiz de-'
terminar a penhora. correndo até final o 'processo, na forma
comum de direito.

Art. 119." Fica o juiz. enquanto isso não for legislado,
com a competência de. apret:iadas sumar,issimamente as
provas, determinar ou não a medida de exceção, insp!rá!1c!.0
se, afim de decidir, nos termos do art. 58 desta ConstItUlçao.
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§ 1. Em qualquer das hipóteses previstas no arL 118
JOu 110 será o pequeno proprietário considerado pessõa po
bre, isento, portanto, do pagamento de selos, emolumentos e
,custas, mesmo as de qualquer justificacão, protesto, etc.,
que promova para comprovar, assegurar ou ressalvar os
-seus direitos. ' ,

§ 2.0 NO caso de procedimento judicial contra o mesmo,
.determinará o juiz ex-officia, a intimacão do órgão do Mi
nistério Público pa.,ra fazer a respectiva defesa nos prazos
comuns, que começarão a correr depois daquela.

§ 3.0 O l1inistério Público poderá requerer ás reparti
.ções públicas, cartórios, etc., os documentos e pecas que
sirvam de fundamento á defesa. os quais ihe serão forneci
dos com a maior brevidade, sób pena de responsabilidade,
independente do pagamento de quaisquer selos ou emolu
-mentos.

Art. 120. Em caso de insolvubilidade absoluta do de
-vedor, compre~ndida nos termos elos dois artigos retro, o
juiz, a requerImento de algum credor, e com assistência
também do representante da Fazenda Públicn. fal'á avaliar
a propriedade daquele, afixando, então, editais convocan
do os credores a concurso para pagamento, pelos cofres des
ta, mediante rateio, sem prevalência .de privilégios, a não
ser o dE} impostos ou taxas. .

§ 1.0 Neste caso, adquirirá, temporariamente, a pro
priedade. o caráter de inalienável, suJeita apenas á Fazend~~

Pública, sem que, porém. esta a receba do seu devedor 
a não ser DO\.' ato expont.";lneo dêstc. o qual continuai'á a
usufruÍ-la plenamente, ficando dirigido, porém, a fazer
áquela o pagamento, mediante moderadas quotas anuais, du
rante 20 anos, da quantia despendida como reembol~o de
credores no valor da estimaf,ião a que alude o arligo supra.

§ 2. Poderá o devedor proprietário, porem. ragar.
.quandp quizor, mais de umn dessas quotas amortizadoras
ou as -res tan tes de uma só vez.

A Fazenda Pública, subre êssc cj(~bito, 'não cobrul'á se
não os juros legais de 6 % ao ano, ~em pi'i~.iuizo. contudo,
·dos impostos e taxas comuns que gravam a propriedade.

Ú 3.0 Na hipótese de atl'uzo no pagamento de impostos
regulares, que gravam o prédio, ou das quotas de amo1.'tíza
cão, durante três mezes, a Fazenda. Públic,1, examinad:J, ,a
situaGâo.e não havendo excusa de fõrçu maior; ou re1e
vantíssima, requererá ao juiz que lhe adjudique, definitiva
mente, o àireito dqmini:rl do devedor.

§ /1.0 Estudará o juiz as alegnCões e provu;s nprescnta
das pela Fazenda Pública, .podendo, ainda, fuzer ouvir o
-devedor, e decidirá. com brevidade, concedendo _ ou dene
gando, d~ maneira fundamentada, o. pedido~ do qual. haverá
recurso para instancia superior, com efeito 5usfJenslVo.

§ 5.0 Na hipótese e recurso, a ação será julgada pe
rempta se o devedor depositar a importancia de ,=todu::; as
quotas, das quais seja. o ievedor, com os juro,; legais, e
mais as custas pela meLade, do processado.·

Fáça-se a modificaCão numérica do art. ~20 do .an
teprojeto, na hipótese de ser aceito o artigo qU'3 ~aClma
-formulamos. E assim Dor diante.
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Justificação

Razões da maior expressão econômica, social e jurídica'
inspiraram a nossa emenda. Com ela evitamos a ruina do'
<:levedor, acautelamos os direitos dos credores, e a"seguramos
cI,Mito. O modo pelo qual foram redigidos; os arts. 118 e
119 criaria, prevalecendo. situacão difícil e constrangedora.
Com eles o crédito se retrairia, o pequeno proprietárIO não
teria outr:a saída que a alienação do seu único bem. Ora,
não era isto qUl~ estava no pensamento dos honrados 01'-
ganizadores do anteprojeto.

Estendemos, também, a proteção constitucional ao p",-
queno proprietário urbano. Não atinaremos com a razão
pela qual o projeto o excluiu. Reparamos, portall~(l, uma.
g-rande injustiça.

Traçamos normas de orientação ao Govêrno e á Jus
tiça, tendo em vista o bem público, a felicidade g-eral. Re
servamos a matéria, pela sua complexidade, á legislação or
dinária. Porém, enquanto não a possuimos, provemos, do
melhor modo, a sorte dos desprotegidos da fortuna.

Não temos a pretensão de ter feito obra sem falhas.
Graves serão estas, porém, cOl'respondendo ao yensamento
generoso dos autores do anteprojeto, levamos mais longe·
as suas intenções. Outros corrigirão, melhorarão.

A carência de tempo não nos permite mais extensa
justificativa.

Aguardaremos a nossa hora no plenário.
Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Ke1'(Ji-

{Jinaldo Cavalcanti.

N. 823

Art. 115. Substitua-se, aonde conveniente, pelo.
Art. As quédas dégua impl'oveitáveis ou deficiente--

mente aproveitadas ficarão meS1ll,O quando localizor!a« em
te,"renos particulares, sob o regime da respectiva lei.

§ 1.0 A União poderá fazer concessões para a explo
ração dequédas .dágua mas s6mente a brasileiros, ou em-
presas constituidas no Brasil e com capital :nele - integra
lizado. A lei regulará o regime das concessões, fixand0 con
dições e prazos _e estipulando cláusulas de encapament<>
e de reversão. .

§ 2. As concessões requeridas á União para -o apro
veitamentode quédas dágua destinªdas ás indústrias jul-.
gadas -. pelo respectivo Conselho Supremo - "básicas"
ou "essenciais" em relação á defesa econômica e armada da
Nação terão a absoluta preferêI!cia sôbre quaisquei.' ou-
tros pretendentes. -

§ 3:0 A nínguem é Iícitg restringir, retardar .ou imp~-'
dir o aproveitamento de quaIsquer quédas dágua map~'oveJ

tádas ou deficientemente aproveitadas - a juizo exclusivCY'
da União - podendo, nestes casos, a União' promove~ ~ de
~apropriação das mesmas, em favor e li cnsta dos Interes
sados (na exploração das mesmas).

Justificação

_O art. 115 refere-se á dois assuntos, de fato, muito im
portantes para a defesa econômica e armada do pais.
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Há entretanto á observar-se que as quédas dágua, !'>iio
~eralmente, exploradas para serem constituidas em com
panhias de serviços púbUcos, companhias est.as que ficam
-sob um regime de concessão e de controle especial (são em
oprêsas arrecadadoras de taxas) quando as rique;;tl3 d? sub
.sólo são, na, regra, exploradas por entidades Pl-iVadas, con
siderando-se excecão quando '0 são pelo Estado ou quando
socializadas. A única correlaçãoc existente entre ambas é
.que as riquezas do subsólo podem incidentalmente forne
cer carvão e petróleo, combustiveis estes que utilizados em
usinas geradoras têrmo-elétricas também podem dar origem
a companhias de serviços públicos.

O aconselhável - em vista do acima exposto - é de
legislar-se s()bre aqueles dois importantíssimos assuntos em
nrtigos inteiramente separados, isto no intuito de regula
-mentá-Ios com maior precisão.

Vamos primeiramente tratar das quédas dágua.
A riqueza em quédas dágua de um determinado paí;:;,

·especialmente quando pobre êste em combustíveis minerai:;
- carvão e petróleo - sãoelevera>; ele importancia capital
-Ela evita a importação de combustíveis para a iluminação:
·para aquecimento e para a producão de energia. No Brasil
têm aind:t especial interp.!':se ns quéda" dágna para a tracão
permitindo-nos as eletrificacões de ferrovias, que de ou
tro moelo teriam que consumir muitos eombustíveis impor
tados. A exploração hidro-elétricas também nos auxiliará
desenvolver indústrias eletro-químicas P. elefro-siderúrgicas
de grande alcance para a nossa economia. Como, entretan
to. as qlléd::ts dágua' importantp-s são raramente exploradas
por .varticuln.res.. mas sim qn3sj sempr(~ por companhio$ de
serviçop1íblico, convém aqui lembrar o aue sôbre o as~un

io teve a oportllnidarIe de escrever o ~r. Alexandre Siciliano
Júnior na "Revista do Trabalho", de S. Paulo,

Cremos ter bem delineado. no que foi nH escrito, corno
deve ~er, regulamentaela e controlada a êxploração das qné
das dágua em lei ordinária. estendendo-se as observações
ali feita~ também sôbre quaisquer out.ras emprêsas de ser
-viços noJíticos.

Eis um quadro mencionando' os principais serviços pú
'blicos.

Empresas de serviGos públicos

A. Empresas geradoras e distribuidoras de energia elé
. ~rIca.

B. Empresas rIe transporte e comunicações:

Estradas de ferro;
Tr~mways;

Onibus;
Cabos aéreos e elevadores;
Viacão aérea;
(Under grounds) Viação subterranea;
Viação fluvial e marítima;
Rodovias, balsas e pontes sujeitas á pedagcm;
Telefone com ou sem fio;
Telégrafo com ou sem fio:
Correio. terrestre, marítimo, fluvial. pneumático e aé

~·eo.
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C. Empresas sanitárias:

Abostecimento de água;
Esgõtos;
Saneamento (drenagem, retificações, etc.)

D. Empresas Portuárias.'

E. Empresas de Gaz.

1; natural que a União sómente promova a desapropria-o
ção - que visa salvaguardar superiores interesses econômi
cos da Nação - nos casos de julgar itlôneos os interessa
dos e uma vez que estes se submetam ás exigencias do pri
meiro parágrafo.

1; também fácil verificar, pelo texto proposto, que a lei
ainda permite que capitais estrangeiros continuem contro
lando as nossas principais empresa.. geratloras e distribui
doras de energia hidro-elétrica.

:àfas ela permite também qUé capitalistas esLrangeiros
possam, através do disposto no parágrafo :1 0 stlbscrever a
maiOria do capital para a exploração de novas quédas dágua..

:li: liberal esta ..i!is_nosição e crde- também conveniente
ao pais, que ainda possue capitais próprios insuficientes,
mas precisamos mencionar que aquela liberalidade poderá
acarretar grandes remessas de c1ividE'l1l:ios para o estrangei
ro, agravando assim a nossa já bu,stante precária balanca
de pagamentos. Seria por isso oportuno que a lei regula-o
dora do regime das concessões, mencionada no parágrafo 1°,
permitisse á União conceder sempre a preferência de ex
ploração áqueles interessados que s~ comprometessem á
subscrever - na maior proporção possivel - o capital com
acionistas brasileiros, estabelecendo-se a condição - para
êste controle - que o capital destas etnpl'esas só IJudesse
ser representado por a{:ões nominais. Se esta !:'ugestão for
aceita, a estabelecida p0r lei, então é de esperar que, á me
dida que acrescerem 05 capitais nacionais, também maior'
controle sôbre as nossas quédas dágu3. exploradas podere
mos exercer, ficando desde já os capitalistas nacionais fa
vorecidos e com,: a absoluta. preferência. Assim, já através

~ da lei, atualmente formulada, poderiamos atingir, no decor
,reI' do tempo, uma lenta mas progressiv'l nacionalizaçilo,.
'objetivo êste que devemos visar e atingIr, especialmente se
tivermos presente que muitos países já se oriep.tam, dêste
importantíssimo assunto, para. a socialização.

Sàla das Sessões, 19 de Dezembro d~ 1933. - Alexandre'
Siciliano Junior..

N. 824

Art. r 115 - Substitua-se, onde conveniente, pelo:
Art. A União pod~rá outorgar c.oncéssõe;; ~ar~ a:

pesquiza e ,.para o aproveItamento das r~quez:)s econumlca-·
mente minetáveis do solo e do subsolo e· tsto nwsnw .em te~
"enos particulares, especi~lmente q"l!-ando as referIdas ~ rI
quezas não tiverem ali s~do aprov~l~adas ou :;e as re::>J.?~
divas extrações tiverem sIdo - a JUIZO exclUSIVO da Umao
_ julgadas deficiente~, sendo regulado o processo de con
cessão. pela lei respectIva.
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Quando afetarem as concessões teremos particulares
promoverá a União as respectivas desapropriações, na for':
ma da lei, a favor e á custa dos interessados.

§ 1.0 As concessões só serão outorgadas a brasileiros ou
empresas organizadas no Brasil e com capital nele integra-
lizado. <

§ 2.° A.s indústrias de minerações julgad:>.s ,.- pelo Con
selho Supremo de Defesa Nacional - ·'básicas" ou "essen
ciais" em relação á defesa econômica e armada da Nação
serão progressivamente nacionalizadas, sendo regulado o
processo de npcionalização pela lei respectiva.

Justificação

A União ouLargará concessões minerariaS sôbre todos
os terrenos. e mesmo sôbre terrenos· particulares, se estes
ainda não explorados ou deficientemente explorados; pre
-vendo-se pela lei a devida compensaçeto aos proprie'tá1'ios_
Não serão assim mais prejudicados os superiores interesses
do país pelos proprietários desidiosos ou sem recursos ou
ainda, por pendentes questões judiciárias. Vamos assim,
provavelmente ver reviver a indústria de mineração, vol
tando-se, em essência, ao regime da monarquia, quando esta
indústria era próspera. Atualmente, com grandes dificulda
des de remessa de ouro para adquirirmos mªtérias primas
para o nosso já importante parque industrial e pairando sõ
bre a economia mundial ser:issÍ1nas arneaças autarquicas, ve
rificamos que o Brasil possue, de fato, muitas minas, mas
não possue, praticamente indústdas de mineracão (pelo
menos ponderáveis).

Pelo parágrafo primeiro, estabelece-se que na explora
çãó das indústrias de mineração cor.rente poderá participar
o capital estrangeiro. ilímíLadamente, contanto que se sub
meta êle ª- nossas leis e que se convel't3. ~m moeda legal na
cional.

Pelo segundo parágrafo, conforme. ficou evidenciada
pelo parecer em separado ao Sr. Alexanâre Siciliano Júnior
na questão da "Habira Iron", impõe-se, de acôrdo com os
ensinamentos da grande guerra européa,. uma nacionalização
progressiva para as indústrias de mineração técnicamente
denominadas "básicas" ou "essencais".

Na primeira faze' da nacionalização poder'i a União exi
gir dos que pedirem concessão para tais indústria.s que as
companhias exploradôras sejam constituidas como socieda
des anônimas, s6mente com ações nominai:" cabendo sempre
o conLrole da companhia aos nacionais. Nàs novas conces
sões requeridas para indústrias extrativas "básicas", terão·
naturalmente sempre a preferência aqueles. interessados que
a maior porcentagem de acionistas brasileiros !-'ode:rem ga
rantir.

Na segunda faze da nacionalização poderá a União de
terminar, por lei, que a totalidade dos 'acionistas seja de bra-
sileiros. ~

Para o fim da nacionalização progressiva. das indústrias
julgadas "básicas", é necessária a criação de um. n~vo tipo
de sociedade anônima, com títulos s6mente norrnnalS, po
dendo ,nestas sociedades, a União, 3. qualquer tempo, res-c =

.tringi~ ou mesmo, proíbir, a transmissibilidàdé destes títu-
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los a estra~geiros. É o que se está atualmente estudando na
Alemanha.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Alexandre
Siciliano Junio7·.

N. 825

Título XII - Da ordem econômica e social, acrescente
se áquele título ou onde melhor convier:

Art. A União poderá intervir, pm.' léi, na explora-
ção de indústrias e empresas, inclusive as de se!'viço pú
blico, para coordenaCão quando assim o exigirem. a raciona
lizacão da .produção e os interesses da economia e da defesa
armada da Nacão.
. .Quaisquer patentes de invenção julgadas - pelos respe
Uvas "Conselhos Supremos" - nocivas ou prejud!ciais aos
supex·.iores interesses da economia ou da ordem social da Na
ção, poderão ser desapropriadas, na forma da lei. e declara
àas de domínio público. .

Parágrafo único. Nas indústrias e empresas - inclusive
as de serviço público - que tiverem sido classificadas, pelo
"Supremo Conselho de Defesa Nacional", como sendo, direta
ou indiretamente, de importancia "básica" ou "essencial"·
cO,m relação á defesa econômica e armada do país, s6 poderá
ent.retanto, a União intervir de pleno acôrdo com as ~'eco
mendacões daquele Conselho. Nestes ca!59s poierá também
a União - quando assim o recomendar o "Cons:Jlho Supre
mo de Defesa Nacional" - promover e ordená:.', por rei, a
nacionalização, imediata ou progressiva.

Justificação

Sem o disposto no artigo acima, seriam evidentemente
ilegais quaisquer intervenções - não motivadas por situa
ções de emergência ou calamiàade pública - como as atual
mente em vigor' nos mercados de café e de outro~ produtos,
Seriam ilegais, pois, a proibição de plantar café e as res
trições referentes á importação de certos maquinismos:
esta última medida equivale, de· fato, á· uma intervenção in,
devida - na produção. Sem o dispositivo que propomos
neste artigo, tornar-se-ia, entretanto, também, quasi im
possível quaisquer ações eficientes, de ordem coletiva. para
a salvaguarda dos sagrados interesses da eco.nomia popular.
A menção especial da questão das patentes de invenção _é
absolutamente necessária, isto no intuitQ de tornar cxequí
veis as próprias intervenções, as quaes poderiam no caso
contrário, ser dificultadas senão impedidas Ilf'\los respectivos
concessiímários de patentes.

O :parágrafo único tem o fim de proteger eficientemente
as- indústrias "básicas" ou "essenciais, também d.enominadas
indústrias "chav~s" (Key industries).

Uma medida como esta, é indispensável - após os pre
ciosos ensinamentos da guerra européa - como consta mah
detalhadamente âo parecer em separado apresentado recen
temente pelo: Sr. Alexandre Siciliano Júnior á Commlssão

- da "Itabira Iron Co."
Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. -A!exandre

Siciliano Junior.
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N. 827

Título XII - Da ordem econômica e social:
Acrescente-se aí ou onde melhor convier:
Art. É facultado á União instituir - medianf.e lei

if!deral - régies e monopólios do Estado que abranjam o
conjunto de uma indústria- ou o ramo de um coméreio ou
ainda o conjunto de quaisquer outras atividades susce{ltí
veis de produzirem renda. Para êsse fim poderão aqueleg
conjuntos ser transferidos á União mediante indenização e
,pagamento no têr.:.mo do estatuído no artigo iH.

Justif'icação

"Obtem hoje um grande número de países receitas im
portantissimas atravéz de tais régies e monopólios conforma
e facil verificar-se dos quadros publicados pela--secçüo eco
nômica da Liga das Nações: Não é justo, pois, no momento
em que o interesse por questões fiscais estão preocupando
todos os estadistas, que se prive o país de poder criar ré
gies e monopólios de Estado. Além das razões fisc~üs hú
'ainda a importante questão de defesa da ordem econômica
e social, representando esta medida um dos recursos muii'
'eficientes atualmente conhecidos para a repressão dos
t1'UStS, internos e externos. A mais podem as régies c os
monopólios de Estado exercer função altamente social no
combate aos vicios populares, taxando-os em benefício ex

.clusivo da coletividade; é o que observamos em muitos paí-
ses, notadamente na Colombia. Finalmente temos ness::t ini:
tituição um meio seguro para melhor poder-se alender ás
necessidade da defesa armada do país podendo a União
tornar a produção de certos materiais, bélicos e Qut,ros. pri
vativos da Uniüo (e das fábricas nacionais por ela autori-
zada) . '

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Alexandre
.Sit;iliano Junior.

N. 828

Título XII
Acrescente-se, sob aquele título, ou onde melhor r-Ol1'

vier o seguinte:
Art. .. Decidindo a União a constituição de régies ou

'monopólios de Estado poderá a União também expropriar.
na forma da lei, quaisquer patentes de invencão que tenll<lTil
direta ou indiretamente, relação -com as referidas régies ou

,com ditos monopóliqs.
Parágrafo único. Após instituidas as régies ou 05 mono

pólios de Estado não poderão mais ser registradas patentes
que visem dificultar, direta on indiretame~te, a manutenção
.das referidas régies ou de ditos monopólIos.

Justificação

Tendo sido, em emenda á parte, explicada a grande
't:onveniência de instituirmos, no Bt,asil, régies oú monopó
lios de Estãdo era curial não ser omitido um dIspositivo

<que eliminasse o meio mais efetivo de que lançam, sempc''''
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mão os interessados para impedirem o seu estabelecimento:.
a posse de patentes .J;le invenção.

Sala das Sessões; 19 de Dezembro de 1933. - Alexandr<:
Siciliano Junior. .

N. 833

Emendas ao art. 117 :
Suprima-se as duas últimas alineas do art. 117, eon

servando apenas o seu principio verbis: "A lei estabelecerá
as penas deste crime. Nos contratos vigentes o devedor não
será -obrigado a pagar juros além do dôbro da taxa legal
ainda quando estipulem o contrário'''. Istô é, proponho a
conservação só do principio dêste artigo, nos seus têrmos:
"É proibida a usura. Considera-se usura a cobrança de
juros, inclusive comissões, que ultrapasse o dôbro da taxa
legal" .

Justificação

Porque a usura deve ser condenada, mas não devemos
fazer retroagir .esta proíbicão aos contratos vigentes, um&.
'Vez que no direito privado a regra da irretroatividade da
lei perece sempre respeito. A usura é uma questão social,
que infelizmente tem sid-o livre no Brasil: deve ser cer
ceada, mas não com o sacrifJcio dos direitos adquiridos an-·
teriormente.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - José Ul
piano.

N. 834

Emendas aos arts. 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

Suprimam-se.

Justificação

Impõe-se a supressão dos arts. 113, 115, 1:16, 118, 119,.
120, 1'2:1, 122, 123, :124, ':125, 126, 127 e 128, pelos seguintes
motivos:

a) p-orque não constituem matéria de direito; constitu
cional, mas matéria de direito administrativo, de direito ci
vil, de direito comercial, e por isso devem ser relegados para
a lei ordinária; .

b) porque as riquezas do sub-solo e as quedas. dagua
constituem elementos do domínio sôbre as terras onde exis
tem, e já resguardadas nas leis ordinárias vigentes, e não -.
há necessidade de dizer-se na Constituição que estas leis

; podem ser modificadas ou reformadas;
c) porque a prescrição aplicável á propriedade já está.

regulada ]lO Código Civil, e si necessitar de modificação,.
esta deve ser feita em lei ordinária, e não na Constituição,
porque os contribuintes têm a missão de elaborar a carta
constitucional e não matéria de direito privado que deve
ser modifica.do somente por Congresso eleito para esse fim;

d)! porque constituirá uma cilada para os proprietários
saber que a Constituição alterou os vários modos de se ad--
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quirir o domínio privado sôbre as coisas móveis e imóveis;,
uma vez que eles votaram nos constituintes atuais para ó
estabelecimento da Constituição, e não para alterar o di-,
reito privado;

e) porque constituirá um meio de afugenLar o capital
estrangeiro, que precisamos, atribuir-se á União uma so
ciedade forçada nas empresas que desempenham serviços
públicos, e sócio somente nos lucros; ,

f) porque o direito suassário estã regulado no Código
Civil brasileiro, e a herança é um assunto que está entra
nhado nos usos e costumes do Brasil; e por isso seria te
merário regular-se a herança na Constituição, maxime em
luta aberta contra a conciência nacional, que sempre aplau
dio as nossas vigentes leis hereditárias.

g) porque a questão do trabalho versa sôbre assunto
movedico, alterável conforme o meio social, geográfico, e
comercial; e por isso deve ser tratado no direito industrial,
ramo do direito comercial, isto é, só é sucetivel de lei or
dinária, reformável conforme os tempos e não deve entrar
numa Constituição, insucetivel de refor!lla anual; ,

h) porque a assistência aos pobres é da alçada da moral
e da religião, c não da alçada do direito constitucional, e
por isso, si necessária a sua regulamentação, esta deve ser
deixada para a lei ordinária;

'i) porquê a questão da imprensa deve ser deixada para
a lei ordin'ária, como ,aliás, disse o art. 126, e por isso não,
há motivo para se alterar na Constituição princípios que
regem as sociedades anônimas;

j) porquê a valorização dos bens máveis e imóveis
prende-se a um conjunto de circunstancias entrelaçadas e
por isso é imprudente, ou injusto, destacar-se destas uma
para se atribuir á União um lucro, dizendo que ela é a
preponderante, e as outras valem nada;

. k) porque a polít{ca rural não é assunto constitucional,
mas de leis ordinárias,' e a maior parte destas da alçada dos
congressos legislativos. e os fatõs proclamam que, frequen
temente, a política atrapalh.a de tàl fOl·ma a agricultura que
se pode dizer que, no Brasil, os agric11Itores só têm de se
queixar das leis políticas, e não das leis naturais e da téc-
nica agrícola. .

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - José
Ulpiano.

N.841

Ordem Econômica e Social.
Acrescente-se onde convier:
Art. A lei regulará a emigração e a imigração, sendo

vedada a entrada de lanalfabetos.

~ Justificação

Não s-e compreende, num país como o nosso, <!m cuja
populacão há 80 % de analfabetos e em que o problema da
instrução pública se apresenta por dema.is complexo, quer'
pela grand~ extensão territorial do Brasil, quer pela carên
cia-de recursos para manter o necessário número de escolas,-
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·que seja permitida a entrada de imigrantes .analfabetos que
.viriam dificultar a solução que se procura dar áquele pro
.blema.

Sala das Sessões, 18 de dezembrc de t9:~3. - Walter
,James Goslil1{1., - Rocha paria. - Teixeirü Leite. - Oli
veira Castro. - Augusto Corsino.

N 848

Emenda ao § 1° do art. 116:.

Ao final do § 1°, acrescent.e-se: e as beml'eitoria:; '\"ale··
rem pelo menos cinco vezes o preço do t.m:r(~flG, e f(~rem

sut'icientes para manutenção regular do pos~eiro

Justificação

Na reg130 em que 'habito há ainda mUJl~ terra devo
Juta, que o Estado vende a 100$000 G alqu~irB, ou seja mais
exatarrtente 20$000 o hectarE:.

Dá-se presentemente o seguinte: indivíduo malandro,
que não quer trabalhar, para fugir á repl'.:ssão poli~ial ins
tala-se num cert9 trato de tterreno devoluto, em barraca
muito ordinária. mal cobeda. e mal c-ercada. Arm.a. mundeos
e fôjos para prear ca,ças, de que faz a base da sua alimenta
.~ão, que c'ostuma melhorar "visitando" amigoE: mais tra
balhadores.

Um dia por outro trabalha, s6 para adquirir fumo e
aguard,ent.e. Sua prole vai aumentando, roída'de verminoses,
impaludada, coberta de chagas. Vícios que a doença e a ocio
sidade geram, .alí encontram o seu meio propI'Ío. Tais pos
seiros não têm, nos terrenos que ocupam, valor de 200$000,
mas querem "dominar" 10', 15 até 50 alqueires ...

Se se exigir que o posseiro de 5 alqueires tenha bem
feitorias que valham pelo menos 2:500$000, para se tornar
:proprietário, ter-se-á evitado que vagabundos nocivos con·
sigam tal benefício.

Sala das Sessões, em 21 de Dezembro de 1933. - Ca1n.
pos do Amaral. - Negrão de Lima. - MartüJ.s Soares.
José Allr.mim.

N. 873

No art. 117 onde se diz "o dObro", diga-se, "um terço".

Justificação

~ demasi,ado o juro dobrado. Quem tenha. l'1ais Ulh
terço do que a lei estipúla para taxa legal de .juros já tem

- recompens abastanteao capital que d~ lucro sem esfôrço
ptjóprio. - Cesar Tinoco .

. N. 874

Suprima-se no art. 127 § 10 as palavras: "0 do im
,posto de transm'issão causa mortis e".

Justificação

O -imposto de transmissão "causa-mortis" é uma das
grandes fontes de renda -estadual. Quando jú se estipula uma
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quota certa 'para os mesmos fins a que sedestin~ ? iI?posto'
"causa-mortis" parece-me demasiada esta eXlgenCla que
perturbará os orçamentos. - Cesar Tinoco. .... . ...•..•

N. 877

ArL 123 - Redija-se:

"Será. garantida -a mais completa liberdade .~indical ás
associações de classe, organizadas na fórm'l da lei".

§ 2°. Redija-se:

"Nenhuma associacào sindical poderá ser dissolvida se
não por sentença judicial".

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - :'17'mando
Laydne7'. - Vasco Taledo. - 1-Valdemar fleikdal. - .João·
Miguel Vitáca. - Francisco de MOI'ais. - FencÍ1'a Neto.

lnstificaçlÍo

Sómente a liberdade no direito sindical :lssegm':ll'á ::t or
ganização das classes de que carece o Br:.1sil.

N 880

Art. 124, § 1° - R.edija-se:
"Na legislação sôbre o trabalho serão observado.5=os se

guintes preceitos":

§ 1°. - R.edija-se:

Item 4° - "Serão garantidos ao traba~l.lado;:, as férias
anuais e a -necessária assistencia em caso de en fcrm irhde,
bem como á gestante operária, devendo a lei instituir o·
seguro obriga,tório contra a velhice, a doença, o desemprego,
os riscos c acidentes do lrabalho e em favor da maternidade".

Acrescente-se á enumeração dos prec.~iLos osegnint(':
".A.s causas de trabalho serão processadas perante ma

gistratur.a especial que a lei orainária crí:lr;í., e terão curso
sumaríssimo. caben'do ao trabalhador urb.ano ou rural o di
reito de invocar assistência gratuita". . ;

§ 2° - Suprima-se,;cá vista elo preceito ªnterior.
Sala das Sessões. 20 de Dezembro de 1923. - A.rmal1do

Laydner- - Vasco Toledo. - Valdemar I:.eikdrIl. :....- João
l."lliguel Vitáca. - Francisco de Moura. - Ferreira. l\'eto.

Jus tifícação

Considerando a liberdade do direito sinclic'll, nada mais
justo ·do que ·entregar as c·ausas do trabalho aos legítimos ór
gãos de clases, ante uma magistratura especial, e abrigadas'
do julgamento ilegílimo do Ministério Público.
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N. 886

Título XII - Da Ordem Econômica e Social:

Redija-se assim oa.rt. 125:
Art. 125. Aassi'stência aos pobres é assagnrada. pela

união, pelos Estados, pelo DisLrito Federal e pelos municí
pios; na forma que a lei determinar.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1932. ....:- Nogueira
.Penido.

N.887

Título XII - Da Ordem Econômica e Social.

Redija-se assim o art. 123:

Art. 123. l~ garantida a cnda indivíduo e a todas us
:profissõesa liberdade de união e de associ:l(;ão, para a defêsa
das condições do" trabalho e da vida econOmic:1.

§ 1°. As organizações profissionais, de empregados ede
t'mpregadore~, e as associações de represent.antes das profis
sões liberais e da classe elos funcionários públicos, bem
como as convenções que celebrarem, serão reconhecidas nos
têrmos da Joi.

§ 2°. Nenhuma organização profissiollitl ou a:ssoClaçã{)
de classe poderá ser d:isso1:vida senão pOr sentença judicial.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1933. - Nogu.eira
Penido.
:-"".~

N. 894

Título XII - Ao art. :1 :15, parúgrafo uruco:
Acrescente-se: "e formas de auxítio p.ara a exploração

das minas e o correlato desen-voIvimento da inclú::;tria. meta
Zürgica.

Sala das Sessões, 2:1 de Dezembro de 1SD3. Soares
PilhO.

lnsU{icação

O art. 115 do anteprojeto organizado pela subcomissão,
ocOgiL'l. .do regime a s,er adotado para a exploração das rique
zas -do subsolo e elas quedas· digua. Pelo pal'ágr:afo único
dêsse artigo, a 1jniãopoderá fazer concessão para a explo
ração de minas e quedas dágua, mas somente a brasileiros
ou emprêsas organizadas no Bl'asil e com capital nele intp-
gralizado. A lei, a.cre-scentaainda o mesmo parágrafo, esti
pul.ará o regime dessa exploração. Apresentando esta emenda.
víso deixar, no texto constitucional, urna' afirmação ou um
aviso que corresponda a um dever do govêrno no sentido do
,desenvolvimento, com o necessário e indispensável auxílio
dos poderes públicos, da indústria metalúrgica.

l\Ielhor do que qualquer justificação sôbre essa emenda,
fala o artigo publicado na secção econômica· do "Diário
Carioca", pelo brilhante Oficial do Exército Sílvio Ranlino de
Oliveira: e que transcrevo abaixo, no qual, examina com
.:grande cópia de conhecimentos, o assunto sôbre todos os as-
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pectos: "Apesar do aspecto de sacrifício material que cara
cteriza a organização' da defesa armad,a de um país, é esta
incontestavelmente um de seus grandes fatores de progresso,
,quando encarada sob o prisma das realizações internas.

, Dessa orientação resulta o desenvolvimento de uma série
,de atividades produtoras de interesse geral que, baseadas
;Ii'icialmente nas exigências da Defesa Nacional crescem e se
'avolumam mais tarde concorrendo para o de'senvolvimenLo
-economico do país. ,

Cultivar o espírito militar da Nação. orienLando-o no)
sentido elo prepa~o de sua defesa, é concorrer não 5Ó Í)l1ra fa
ze-la respeitada, como também para dinamização de Lodas a3
l'iquezas naturais aplicávei,s ás necessidades bélicas e, em
consequência, para o aumento de seu poder econõmico.

A guerra moderna não mais se processa entre governos ou
Exércitos, por isso que, uma vez desencade.ada, ela afeta pro
funda e diretamente o Povo. ferindo-o em seu patriotismo.
direitos de liberdade. inàependência e interesse particulares;
daí o aspecto nacional ou total que a caracteriz,a moderna
mente.

Para reduzir ao mínimo os inconvenientes que dela re
sultam. é necessário precipitar a vitória, pondo em jogo a
totalidade dos meios de ação, entre os quais avultam os re
'cursos materia.is.

Nos paízes industriais, a origem desses recursos assenta
sôbre a produção interna. Nos paÍzes sem indústria, ou ape
TIas incipientes como o nosso, a Jonte principal dos recursos
!l1ateriais de guerra, reside na importação de material es
trangeiro; neste caso, fic,a a sua integridade dependendo d:1.
liberdade precária de suas comunicações c das disponibili
dades de credito, que em ta.is circunstancias não são menos
prec.árias.

O potencial de energia, que é indispensável armazenar'
sob a forma de material em' socli., para o início das hostili
(jades. tem duracão efemcra. por isso que limitado pdas
enormes despezas de arnlazenagem e conscrvacão, pelo pM
sível atrazo bélico do material e pela imobiliz:lt;ão de nlI-
tosas capitais. .

Desde o início das hostilidades, é preciso 'atender á5 U(:
cessidades impostas pelo aprovisionamento de material de
guerra, cujo consumo toma desde logo Pl'opOl'ções a5[ronô
micas. esgotando em pouco tempo os l'eClll'SOS acumulados.
É::se provimento, com seu carátol' essencialmente ái:ívo, niio
se coaduna com soluções passivas ou inertes. 13ó um orga
nismo danamico, produtor, poderá atender aos seus impera
tivos. .

A organização racional da defeza. (le um país deve apoíar
se sobre a pl'odução interna. iOS múltiplos recursos para isso
exigidos são por tal fórma extensos e complexos, que para
obtêl-los. é necessário uma Ol'ganizacão econõmico-induslrial
pérfeítamenteórientada nesse sentido.. E' obra gigantl:'5ca.
de: surto longo e dificultoso, que exige por isso mesmo. a
integração de todas as nossas energias em torno, do ideal que

,ela sintetisa.
A tramição entre o estado atual em que nos encontramos

.e a solução ideal. de podermos nos bastar com recursos pró
prios não podem, evidentemente, ser feitas bruscam~nte.
Um estudo acurado de nossos rec_ursos naturais, e dos meios

.de tranformá-los em utilidãdes, .devel'á eonduzir-nos a" um
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progr"ama de lon!:\'o fõlego, c~~az _de criar emconsequênciar

o parque industrIal qUe nos e mdl'spensável.
A própria importação de material _de guerra, _de que não

podemos nos libertar desde logo, poderIa ser um Inst~u~ento
di' grande ";0.101' na preparação técnica de nossas atIvIdades
futuras. "_-

Quanto mais rico o parque industrial :erIado, quanto m~:us
msleáveis forem as indústrias e maior o preparo técmco
de seus quadros, maior também será a soma de recursos que
ela poderá fornecer ao país para a sua defesa.

A possibilidade oa Nação bater-se a si próprio em 1'e
eUl-SOS materiais de guerra, é função de suas disponibilidades
em material bruto e dos meios de transformá-los em produ
tos econômicos, isto é, da existência de matérias primas e do
parque industrial necessár-io á sua transformação.

Os recursos industriais indispensáveis á guerra confun
dem-se, em grande parte, com os utilizados na paz para a
vida normal do país. Essa coincidência, se não é ab30luía
q113nto aos produtos finais, o é, no entanto quanto ás maté
rlas primas e produtos das indústl~ias primárias .

. Em sua parte material, o potencial de guerra. repousa.
essencialmente sôbre as matérias primas e sôbre as indú:;
trias e, para que estas tenham tida a eficiência necessária,
é misLér que se adaptem ao maior número possível de mo
dalidadestécnicas.

Essa maleabilidade das indústrias exige o apoio de um
Outro fator de eficiência do potencial de guerra - a instru
Càc técnico-profissional dos quadros industriais,que, :por
outro lado, constitue também a base da efici~ncia econômica
da,:; indústrias.

Apoiando-se nas indústrias, concorre, por consequênciar

a organização de nossa defêsa para o seu progresso e desen-
volvimento. .

Uma estreit.a ligação entre o govêrno e as indústrias
tÓl'na-se portan[o imprescindível, afim de que o primeiro
póssa avaliar de suas posibilidades e incentivar a prodll
ção do que precisa.

:Desse contáto resultará como primeira consequência, a:
nocão e:xáta das possibilidades industriais e dos "deficits"
materiais derivaáos da difer,ença entre aquelas e as nece:;;-
sidades da guerra. :

. : Esses "deficits" se enquadram em duas modalidades
distintas do material; de um iado prin-eipalmente no domí
nio dos l)rodutos acabados, uma série de materiais que in
teressam quasi que exclusivamente ás fôrças armadas do'
país; de outro, uma vasta séri-e de produtos que, interessan
do a construção bélica comportam aplicação imediáta nas
atividades normais dó país.

qlaro está que não é possivel tratar ambos os cásos da
mesma maneira. No primeiro enfíleiram-se todas as indús
trias de transformação produtõras de armamentos e munição
com sua técnica particularizada; no segundo, toda a gama d~
indústr:ias promárias produtôras de matérias primas e se-
mi-produtos. _ '

As indúst1"Ías primárias, por isso qUe interessam a to
da:; as atividades 00 país, têm um vasto -campo de ação e
não devem ser oficializadas, nem sofrer a concurrência ofi
CIal.
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Ao govêrno compete, nêsse caso, estimular o seu de:5en
volvimento, facultando-lhes o mercado oficial mediante as
mais rigorosas -especificações- técnicas para os produtos a
fornecer, de modo a criar o pal'que industrial mobilizável
df- que carece a nação.

o m-esmo critério deverá orientar a ação do govêl'no
qm.ndo ás indústrias de transfo.rmação que, sem se dedi~a
rem dirétarnente á prõdu\:.ão de material de guerra, possuam
instalac;:ões de possível adaptacão a tal- fim.

As indústrias de trans,formação consagradas á produ
çãc diréta de material bélico p6dem ser oficiais ou parti
culares. As primeiras se justificam entre outras razões,
péla insuficiencia de consumo que jusUnque uma insta
lat-ão particular econômica e pelas necessidades educacio
nais de t,écnica industrial militar. Quanto ás segundas, isto
é. as que aplicam á produção de material bélico, uma liga
ção diréta com o govêrno, deve orientá-las em sua ativi
dade. Essa orientacão deve visar não só a natureza e qua
lidade dos produtos, como ainda a organização de suas insta
lações e ser'viços de modo a permitir. uma eficiência má
xima no tempo de guerra.

Embóra todas as indústrias tenham aplir.acão na guerra,
a metalurgia uma das indústrias básicas de economia na
cÍl.nal, é incontestavelmente, o alicerce em que repousa a
defêsa da nação. Sua importancia culmina na siderurgia,
fonte de grande massa de recursos bélicos.

Um cuidado especial deve, portanto, ser atribuído pelo
gcvêrno á siderurgia e ás demais indústrias metalúrgicas
cOlTelatas qUe interessam a guerra. Daí res:;alta a necessidnde
de uma :colaboração intensa entre· os ministérios militares
e Os outros que se ocupam da. producão da circulacão das
rH]UeZaS nacionais.

:\a indústria metnlúrgica, entre nôs, a aLividade eo
or-denadora do govêrno- deveria começar incentivando a ex
ploração de nossas minas, e provocando a criação e desen
volvimento das indústrias derivadas.

Aos industriai-s de metalurgia e de mecanica já iI1S
ta~ados no país, compele concorrer - com sua colaboração
voiuntária e honesta para aconsecuçâo da tarefa oficial.
A!;sim procedendo, atenderão -eles aos imperativos da eco
nomia privada, fazendo ao mesmo tempo obra de patrio
tismo.

As necessidades máximas da defêsa nacional incidem,
na metalurgía, principalmente sôbre o ferro, crômo, alu
mínio, antimônio, tungstenjo e molibidenio.

Doutou-nos a natureza prodigamente com ricas ja?idas
de todos esses elementos, legando-os com isso a alta l'es
ponsabilidade de tran::formá-Ios em riquezas econômicas
para salisfaçãode nossas necessidades. Não podemos por
tanto, deixa-'los adormecidos nas entranhas do nosso .5610,
dando uma triste idéa de nossas energias e privando €la
nossa inércia a sua circulacão em benefício da humani
dade.

A criação edesenvol"';imento no Brasil das indústrias c
(;xtrativas desses mmerlOS e das metalurgías correspon
dentes. é uma necessidade qUe se impõe para o bem de nos
sa- economía e solução do provimento seguro da Defêsa Na
cional.

VOLUME IV
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Urge cuidar do desenvolvimento dessas indústrias,
preparando-lhes o mercado e facilitando-lhes a circulação
econômica de todos os recursos de que necessitam.

Para tanto deveria o govêrno reservar para a indústrla
nacional Lodo o mercado oficial que fôsse o compatível com
um programa técnico racional de produção, escudando-se
naturalmente em especificações ta."'Cativas para garantia da
qualidade dos produtos consumidos. Deveria ainda ser 'ldo
tad" uma política de transporte que satisfizesse economi
camenle ás necessidades da indústria e uma proteção do
mercado interno por meio de leis anti-dumping. .

Nossas disponibilidades em minérios de ferro são pur
demais vastas e conhecidas para que nos detenhamos sôbre
o assunto. Nossa siderurgía, enb'etanto, é apenas incipiente,
e, daüa a sua importancia. como indústria-base que é, exige
pCI' isso mesmo uma atenção especial do govêrno.

A éla, muito principalmente se aplicam os meios de de
senvolvimento que acabamos de preconizar.

Se o nosso mercado, pela sua deficiência de consumo,
não compol"ta :}inda instalações rasoável da grande siderurgía,
urge quanto antes cuidarmos da criacão de uma siderurgía,
méài:l. ppsada. que yenha permiUr a solução de uma série
õe problemas industriais, hoje impossíveis para a 'pequeml
siderul'gía qUe possui mos . Para isso poderá concorrer a or
ganização de nossa defêsa como um fator poderoso de de
senvolvimento, pelo apreciável consumo de matérias pl'imas
que exigem ~s ir.dÚstrias de transformu(·5:o de que éla precisa.

Intimamente ligada á indústria siderúrgica está a ex
ploração de nossas jazidas de manganês.

Possuímo-lo em quasi todo o país, notadamente nos
Estados de 1\1inas Gerais, Baía e Mato Grosso, com potên.::ia
notável e gr:mde pureza de minérios.

Nesses Estados já exisle uma exploração das jaziã1.s,
porêm com a finalidade precípua de exporlrá-Ios para o
estranjeiro.

Como falor material da defesa do país. encontra o man
ganês a~ mesmas aplicações que na indústria civil, isto lí.·
eleméntos de apuração ou de adição nos aços (; na~ llgd~
de cobre. alumínio e níquel. Sua aplicação em si.derurgia ::'0
faz sob a fórma de ferro-ligas (spiegel e ferro-manganês);
seu emprêgo nas ligas" não ferrosas é feito sob a f.órma me
tà1ica.

A obtencão elas feiTo-ligas póde ser conseguida por meio
de ali.o:::-fórnos ou pOl' via eletro-térmicas, ambos intairfl
mente viáveis no nosso país. o manganês metálico permite
tambem a sua preparação industrial por via eletro-térmica
para solução do nosso caso particular; o processo alumino
térmico apresenta o inconveniente de um elevado preço dp.
custo.

Entre os antros elementos citados sobreleva notar ah,·
d:l' o cobre, que tem nma vasta aplicação na fabricação de
material bélico, sobretudo no que se refere ás munições e
ao material elétrico; em .ambos os casás é exigida a pureza
do material eletrolítico.

Possuimos jazidas de minérios de cobre nos Estados uf1
Baía. Paraíba, Ceará e Rio Grande do SnL Neste último
Estado já hOUVe uma exploração feita por uma companhia
belga e, ho.'e em dia, um grande industrial patrício cogita
de organizar uma nova exploração_ Dada a situaçãogeo..
gráfica dessas jazidas, parece-nos que seria mais interes-
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sallte para solução do problema de nossa defêsa, realizar um
simples beneficiamento do minério "in loco" e transportá-lo
assim preparado para a região em que Se estabelecesse a
respectiva usina metalúrgICa.

As jazidas da Paraíba e do Ceará encontram dificulda
de para uma transformação local dos seus minérios, dada a
escassês de agua na região. O Dl'. Euzebio de Oliveira lem
h!'d para o caso uma solução eletrolílica, ulilizando a ca.
choeira (je Paulo Afonso,

O emprego do cobre nas fabricações de guerra se faz
sob a rórma de metal puro, principalmente nas cintas .:l,~
forcamenta ue projetís e em ligas com outros elementos,
entre os quais sobresáem os lalõe,,: cupro-níqueis e os cuprl)
alumínios.

<3en consumo anllal em nossas fábricas e <u'senais exi,;
tf~lltes, somado ao que exigem algumas tre1"ilarias civis Já
instaladas em nos.so 'país permite desde já uma exploração
econômica das jazidas nacionai,;, Aliando a esse falo a im
IJortancia capilal que tem o cobre na organizaç.ão dos meio:5
materiais de nOS5:l defe;;a. parece-nos, um lil;eiro estímulo
õo govêrno garantindo o consumo do que neces'sita, obteria
um suce550 fácil e de grand e alcance para o país,

Em ligac:ilo é5trei ta com a finalidade militar do cobre,
estão o;;· outros elementos conslitut,ivos das ligas a que IH):;
referimos acima, isto é o zinco, o nIquel e o alumínio. e
tnDlbêm 05 que vl~m completar as munitões de armas 11\.i;'•.
{:íLei5 - o chumbo e o antimônio. -

Pouco se conhece ainda., entre nós. sôbl'e a ocurrên
eÍa de minérios de zinco no Brasil. A jazi·da mais conheci·da
e3tá situada no morro do Bule, no Estado de :Minas Gerai5.
Há referencias, entretanto, á 'exist,encia de outras jazidas
no Estado de Suo Patulo,

O estudo e preparo da exploração destas minas é de tão
elevada impOJ'tancia para a nossa defesa, que nada justifica.
prolongar· por mais tem1Jo a ignorancia em que vivemos.

'ConY~;m noLr, tamhl~m. que já possuímos um uprecl:i
ycl nú.mero CC iildústrias de transformac:ão, cuja bU5e é o)

emprêgo do latão e que se limiLam quasi que exdu5ivament.~

a refundir sucata, pelas dificuldades econõmicas em que 5e
encontram para obter o zinco,

O niquel, pelas suas qualidades nobres, ocupa na in
dústria militar um IUl;ar de destaque. Sua aplica«.;ão se eS
tende de5de a função decorativa e prolelora da. niquelação
rtll' a constituição íntima do armamento e da. munição do
s(.!darlo. E' as;;im que o encontramos na boca de fogo, no,
pl'ojéf.il, no capacete de aço e IlO molar de aviação; seu do
mínio é por demais vaslo para necessi tal' encõmios.

Ele Se aplica, no domínio 5iderúrgico, na fabricação ce
tocia a gama de atos esp('ciais e que d{l lugar e que, lodu.
tem aplicações militares. Vemo-lo aí aliado quasi sempre aO
seu comnànheiro constante - o crômo. Seu emprêgose es
trnde· ainda ás ligas não ferr05as, como notadamente os
cuproníqueis e que já nos foi dado referir. E', por conse-.
quencia, um elemento essencial para a nossa defesa, cuja.
produc-ão -cumpre incentivar.

-Nossas jazidas de garnierita de Livramento, em Minas
Gerais já são objeto de uma exploração industrial para. ex
portação de minério. Esse fato, que· já constitue um penhor
de garantia para circtílaçãô de mais uma ,riqueza nossa e
cousequênte influência econômica, precisa' ser completado,
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como pretendem fazer seus criadores, pela transformação
de minério dentro de nossas fronteiras.

A emprêsa exploradora das minas de Livramento se
propõe a transformar em ferro-níquel a garnierita de suas
minas, por um processo industrialmente econômico, capaz de
fornecer um produto isento de impurezas, entre os quais
avulta o enxôfre, como a mais nociva para a sua utilização
posterior. E' uma solução de grande alcance econômico e mi
litar, por isso que abrirá novos horizontes á produção dos
aeo;-, especiais ao níquel, que tanto interesse oferecem á fa
h"jcaç;ão de material bélico.

~\. solução integral da que'stão exigirá, entretanto, a
produção do níquel metálico para fabricação das ligas não
i'errosas empregadas largamente nas indústrias de guerra. aí
compreendióa a' parte elétrica e concomitantemente na 'in-
dústria civil.· .

Da·da " impúrtancia econômica do níquel e o seu valor
militar. encaramos com muito otimismo o futuro do inteli
gC'nte empreendimento ora definitivo em sua génese pela ex
portação da garnierita de Livramnto. Sua finalidade pa
triótica é, um norte de atração para o carinho das diretivas
oficiais que, em tese, preconizamos antcriomente.

As necessidades militares do crômo, se bem que menos
vultosas que as <lo níquel, lhes são paralelas. Vemo-lo ir
mandado áqucle elemento nos aços especiais e em ligas des
tinadas ás· indústrias elétricas e químicas.

As principais ocorrências de crômiLa de valor econômico
existentes no Brasil estão situadas na terra de Rui Barbosa,
nas localidades ·de Bôa Vista, Pedras Pretas, Barreiras e
Casc.abulho; há também notícia de sua exist~ncia nos Esta.
dos de Minas Gerais. Goiaz e Mato Grosso, sem que entretanLo
se {:onhe<:a com precisão a importancia dessas jazidas.

No Estado da Baía lá houv·e exploração do minério cie
cr"ômo para simples exportação; impõe-se, entretanto, como
no caso do niquel, qUe Se incenthoe a sua transformacão
no país.

'Metalurgia eletro-térmica que é, encontrará a do crômo
fâcil solu<;ão entre nós, se para tanto as condições econô
l11"l:as de consumo e transporte forem satisfeitas. Aos pode
re::; públicos, pois, as providências necessárias para o es
turlf.. e decisões consequ-êntes a tomar.

,Como complemento da intalação de'finitiva, eIltre nós,
úa indústria dos aços especiais, conviria ainda promover o
apl'oveitamentode nossas riquezas minerais em molibdênio e
tUH[;sLênio.

Várias ocorrências de molibdenita foram acusadas no
Rio Granúe do Sul. Santa Catarina e na Serra de Petrópolis,
sem que entretanto conheçamos devidamente os seus valo
res econômicos.

. Quanto ao tungstênio, de alta importancia na fabricação
dos aços rápidos. pareCe que nossa situação é mais esclar.e
cIda, pois já fOI la....:rada a volframita no Estado do Ria
Grande do Sul.' -

"' O chum'bo possue nas indústrias de guerra um coefici-
ente de importancia de ato relêvo, dadas as suas aplicações
dÜ'etas ou indiretas, como nas munições para armas, portá
t<lis, no a·parelhamento. industrial da química dos explosivos
e r.a indústria elétrica.

Sua aplicação é ainda corrente boje em dia em qualquer
industria mecánica, como elemento constitutivo dos brop,zes
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para atrito e liga;; anlifricção, onde, como nos núcleos de
pl'ojetos de iniantaria, vemo-lo associado ao antimônio.

Os minérios de chumbo ocorrem no Brasil no· Pará.
Baía, Minas. Gerais, São Paulo. Paraná., '3auta Catarina e
Goiaz.

As jazidas mais imporlantesde .galena que possuímos
estão situadas na bacia da Ribeira de Iguapé, em São Paulo,
como as de Furnas e Morro do Chumbo. A jazida de Furnas,
tem sido lavrada de maneira mais ou menos regular de::ide
1922, com o fito da exportação.

Embora o mineral predominante do filão seja a galr.n:i,
aí ocorrem, também, entre outros, a limonita, a blcnda c a
cel'usiLa, todos argentíferos; o teor em· prata da galena
atinge a cêrca de três ks. por tonelada.

A exploração· da mina é feita ainda em condições pre
cárias e o transporte inicial do minério por meio de mnuras
em condições absolutamente rudimentares. Sua importanciJ.
como elemento básico da organização da defesa nacional e
va:or econômico. exige uma maiOr atenção dos poderes com:
tituídos, sobretudo em consequência da complexidade do mI
nél'io e das vantagens consequê.ntes qUe ora passam desper
cebi·das.

Ocorrência de minérios de anLimônio foram acusadas
na'5 jazidas de 1101'1'0 do Bule. sem que possuámos, entre
tanto, maiores detalhes sôbre suas possibilidades.

Ücupando. finalmente. um lugar de grande evidê.ncia na
Pt'l'T>aro da defesa clr' 11o;:;;a inLegridade. devemos considcl"1l'
o alumínio, com suas multiplas aplicações na;: indústria:5 da
gUErra._.

,Sua atuação penetra a fabricação de munições, o equ~

pamento do soldado. a indústria eléLrica e a construção aéro
nauti·ca em grande escala, onde encontramõ-Io sob a forma
de metal puro, ou. em ligas leves ou pesadas, principalmente
eonl o cobre. .

A;;: jazida;:: brasileira;:: de Bnuxila mai;:: conhecida;;: estão·~

SItuarIas no E;::tarlo de "Unas Gerais. como a de Mutuca,
Hargl·eaves. Morro do Cruzeiro e Gambá.

·Não po:5:5uímo:; dados ,i;ôhre exploração de nenhuma
deias, ma;:: pr~ci;::amos em ab;::oluio obter o alumínio nacio
nal dado o seu valor, militar e industrial.

Êsse ligoeiro esludo das necessidades metalúrgicas ela
defesu nacional e das matérias prim:1s rle que dipomospara
supri-las, ficaria absolutamente falho ;;:e não citassemos
entre estas últimas a sucata metálica existente no país ~

Matéria prima de teor riquís;::imo em met.al ,iá exl,raídr;
de seu minério, constitue a ;::ucataum {llomenLiI valio;:i",
simo para a nossa defesa nacional, sobretudo na s.ituação
atual, em que as indústrias extrativas e de .priineira. trans
fOl'mação, ou não existem ou são por àemaIs precárIas.

Devemos. pois guardar avaramente no país, por I'!:;
p;eito de patriotismo, todos Os detritos metálicos possíveis
de concorrer para a salvação de nossa int~gridade_na triste
eMergência de uma guerra. 'Sua .exp?rtacao pa~a -o ~stran
geiro pr preco vil, que nos proporCIOna uma IlusórIa en
t:.-ada de ouro, por isso que é êste reexpor.tado {)om pesados
Juros, quando importamos a mesma sucata transfor-mada
em produto manufaturado. não nos parece obra de grande
aicance econômico.
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Na paz, valorizemos, transformando-a dentro do pais
Cf.l novas utilidades; na guerra, transformemo-Ia em escudo
contra os ~_ossos inimigos.

N. 895

Sub lilnam-se o art. 123 e o ~ 10 pelo seguinte:
Art. 123. E' assegurada a cada indivíduo e a todas :iS

pr'ofissões a liberdade de união e de associação para pro
mover a defesa e melhoria das condições do trabalho e da
vida econômica e cul[ural.

~ 1.0 As convenções celebradas pelas associações pa
tronais e operárias serão reconhecidas nos têrmos da lei,
oe:::de que não limitem OU entravem essa liberdade .

.Justificação

O direito de UDlao e de associação para fins não COll
t~'<irios ás leis, tanto para os operários como para os patrões,
é um dos nové princípios gerais adotados pela Organização
pp.l'manente do Trabalho. Incorporando-o á nossa carta
púIítica, nada mais fazemos do qUe honrá-la com uma con
qu;sta de todos os povos cultos.

O anteprojeto constitucional, que igualmente consagra
ouiros princípios dessa Organização, não deu, porém, a êsse
ai..tigo a redaç3:o adequada. sacrificando-lhe a clareza ti
aponcando-Ihe o significado.

A presente emenda corrige êsse inconveniente.
·Sala. das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Soares

F;"l/IO. - Cardoso de MellQ.

N. 897

Onde convier:
. 'Cabe á União, por seus órgãos Lêcnicos e legislativos, a'

direção ou coodernação da economia nacional.
Os planos de producão serão organizados ou revistos,

de cinco em cinco a~_os, pelo Cnselho Federal.
A' União e aos Estados cabe organizar, observada a uni

dade' de sistema,. as cooperativas de produção agrícola, com
o fornecimento das máquinas e uLensílios necessários á ex
ph'l-ação da terra.

.Justificação

I - O plano quinquenal russo decOl'l'e da competência
conferida ao Congresso Pan-Russo dos Soviét.s, no art. 17
letra a da Constituição de 10 de julho de 191·8, revista a 11
de maio de 1925. E os resultados dessa organização animam
a que, a despeito da diversidade de sistema, princípio análo
go se inscreva nas .constituições repubJ;icanas, já libertas do
l'!'econceito individualista do liberalismo econômico.

II - 13ôbre a questão agrária, convém referir os resul
fados de organização (compatível com o nosso regime poIí
ti:.:o. se adotar o princípio fundamental do cooperativismo na
grande produção agrícola) resposta por Molotoff no "2° Pla
no quinquenal" e por Y. Ya Kolief. "A Organização Agrária
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na Rússia"'. - Prado Kelly. - Christovão Barcellos. 
Nilo de Alvarenga. - AbeZa1'do Jlm'Ínho.

N. 914

Acrescente-se onde f0r convenientec:

A agricultura fical:á sob a proteção dos poderes públi
cs c, t.endo em vista que constit.ue a maior fonte do traba
lho, do sustent.o popular e do desenvolvimento econômico do
}Juís. nenhum imposto incidirá diretamente s0bre a cultura
(ou a indústria agrícolas.

Sala das Sessõe:::, 21 de Dezembro de 1933. - He1'ectiano
Zcnuide. - hinClt Joffily. .

Jnst.ificaçú.o

A lavoura, sujeita que é a uma legislação fiscal varia
d;;;sima e nem sempre justa, como fonte principal das ativi
dades econômicas merece o amparo de nossa carta constitu
cional.

,Nada impede qUe a lei exija do agricultor individual-:.
mente ou do estabelecimento agrícola sua contribuição para'
ás rendas públicas. Deve fazê-Io porém, tributando os produ
tos da indústria agrícola. resultados positivos do traba
lbo, não a lavoura ainda no campo nem a profissão do lavra
áúr.

iSala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - He1'cctia,,,o
Zfmaide. .

N. 928

Ao § 2° do art,igo 123, acrescente-se "Assegurada a. esta,
ól .su::>. defesa inteiramente grátis"'.

Acrescente-se ao artigo supra. mais um parágrafo assim
red1gido:

§ 3:0 .A's .~ssocia(;ões Profissionais será assegurado o di
1'l~ilo da guarda do cseu patromônio, na forma determinada
l,dos estatutos respectivos.

Alínea 53 do .§ 10 do al'l. 124, onde se lê: O Industrial,
aCj'cscente-se: e propriedade agrícola.

A' alínea 63 do mesmo ar!igo e p(lr~ígrafo, onde se diz: 50
pessoas, diga-se 20.

_ Na alínea 73 do artigo e parágrafo, onde se diz: Fa
{;ullado, diga-se: cabendo.

Sala das Sessões"20 de Dezembro de :!933. - ACllr Me
áeú·os. - Ferreira Néto. - João Mi(JtlcZ Vitáca.

N. 935

Onde conviér:
Art. O Govêrno só atenderá, para qualquer espécie

de comércio, para contratos ou favores, seja qual fôr a es
pecie de sociedade ou firma que se organizar para a explo
racão de serV'icos públicos ou não, aos que· provarem ter to
dos os seus operúrios e"cmpregados sindicalizados na fórma
da lei. ~.
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Justificação

O presente artigo "Viza a organização sindical obrigatória
no :trabalho nacional, constr:mgindo os patrões contrários ao
espírito da associação sindical a aceitar a sanção da maioria.

Por esse processo o govêrno universalizará a medida sem
necessidade de qualquer emprego de força.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Acyr
Medeiros. - Gilbe1·t Gabeira. - Vasco Tobado. - Ferreira
Néto. - João Míf1llel Vitáca. - Sebastião de Oliveira.

N 936

Onde conviér:
Art. Fica assegurado a todos os trabalhadores ~grí-

colas o direito de disporem livremente dos produtos de seu
trabalho, para o que não poderá o proprietário agrícola
'proibir o tramito nas estradas interiores de sua propriedade,
de qualquer cspecie. rle transportes, destinados ao escoamen-
lo de tais pl'oduções. .

§ 1.0 Os colono::; e meieiros são considerados sócios do
proprietario agricola em tudo o que produzirem, cabendo
lhes ainda o direito á indenização por formacões de lavouras
e quais quer trabalhos e bemfeitorias realizados.

§ 2.° É proibido o pagamento a trabalhadores por meio
de ordens, vales, ou qualquer outra modalidade que não seja
em moeda corrente do país.

Art. O imposto territorial será cobrado em dohro, na
parte de terreno não cultivado em zonas agrícolas e irá au
mentando progressivamente, de exercício a exercício finan
ceiro, não cahendo ao seu proprietário nl"nhum recurso anu
latório.

Art. Não é permitida a intromissão da autoridadepo-
licial, soh qualquer pretexto, nas questões do trabalho, sus
cit,adas entre empregadores e empregados. salvo para a ma
nutencão da ordem quando a mesma fôr ameaoada por qual-
quer uma das partes em lide. .

Art. O Govêrno Federal manterá um Serviço Nacio-
nal de Profilaxia Rural destinado a distrib}lir. gratuitamente,
remédios aos trabalhadores em geral nos municípios e dis
tritos onde houvel' zonas insalubres.

Art. As residf~nein:, dos trabalhadores l'lll'ai:, ohp.de-
eerão as normas estabelecidas pela higiene, conforto e bem
estar humano. ficando terminantemente proibidas novas cons-.
truções que não salisfacam a essas exigências.

Parágrafo único. Estendel'-se-á n t.odos 05 trabalhadores
rurais, em toda a sua plenitude, a lei de acidentes do traba
lho. sendo considerados também, para efeito da mesma lei,:
os ferimentos produzidos pOI' mordedura de qualquer espécie
'de animal.
. Art. Nas fazendas distantes três quilômetros do pe
rímetro urbano, onde houver população, infantil superior a
20 pessoas, será obrigat6ria a manutenção de uma esc61a
mix:ta pará estes e adultos.
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§ 1.0 O ensino nas escolas de que trata o presente arti
go será inteiramente gratis,forneeendo o Govêrno o neces
sario material.

§ 2.° O ensino referido no parágrafo anterior será divi
dido em dois tUI'Il<Js, diurno e noturno, sendo, taxativamente
obrigatória a. frequência ás _aulas.

1\. LighL, a Leopl)ldina Railway, a S. Paulo Railway e
diversas oulras -distribuem dividendos fantásticos aos seus
acionistas.

É indiscutivel que precisamos melhorar a sorte dos pro
letários brasileiros que a tanto tempo esperam, e" com que
resignação, que os poderes públicos lhes garantam uma re
muneração equitativa e o direito de viverem á luz do sol,
de cuidarem da prole, de proverem a educação dos filhos.
de zelarem pela sua e pela saúde dos seus, com o que poderão
trabalhar mais e produzir mais para a riqueza da Nação.

Não deixemos senhores da Douta Comissão dos Vinte e
Seis, que a, nova Constituição Brasileira não tenha disposi
tivos laxativos assegurando á massa proletária nacional os
direito:; qUE' ouLros lJOVOS adiantadas já conferiram aos seus
trabalhadores. seguros de que é o trabalho. a fôrça dinamica
e propulsora do mundo. - AClf1' Medeiros. - Ferl'ei1'Q Néfo.

Artigo 123.

Justificação

Considerando que da uni50 de todos os indivíduos ou
associação de classe para a defesa dos seus direitos vem o
fortalecimento e a facilidade para o govêrno ordenar e fazer
cumprir as :mas determinações, resultando daí um maior
prestígio e a evidencia das suas qualidades como um govêrno
do povo e para o povo.

O direito de grave (~ uma medida altamente justa, pois
todo aquele que cumpre o seu dever para com os seus em
pregarias. não pode ter receio de uma disposição de lei :de
tal natureza. pois sómente os culposos ou desidiosos no cum
primento do dever' poderão incidir nas medidas de reação
das yitimas dos direitos desrespeitados. .

Uma legisla<;ão sadia. superiormente orientada pelo sen
timento humano. apesar das idéias e das opiniões divergen
tes. artihuto das massas, fica acima das compeLições. e. nr.ces
sariamE'nte pr'oduz efcit.o salutar. - Acyl' Merleü,o.~. - Fer-
reira Néto. .

N. 937

Onde couber:
Artigo. As empresas industriais açucareiros do país dê

verão atender a todos os preceitos de higiene, confõrLo, de
verão manter escolas, postos médicos, farmácia e gabinete
dentári'o, que darão assistência gratis aos operários e em
pregados de qualquer natureza. ,
. Parágrafo único. Compreendem-se"no presente artigo,

as usinas industriais agrícolas.
Artigo. Fica abolida em tdo o país, o prática deshu

mana das cargas excessivas em animais de qualquer espécie,
pesos e trabalfios superiores ás suas fôrças.
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Parágrafo único. O go":Úno envidará o necessário es
fôrça vizando a seleção animal, para a aprimoração das es
pécies.

Afiigo. Fica abolido o uso dos sinos nas fazendas, o dos
troncos e de quaisquer outras prisões particulares.

Artigo . Fica expressamente proibida toda e qualquer
espécie ou modalidade de "trusts" e açambarcamento de mer
cadorias e generos de primeira necessidade.

Artigo. Fica proibida a imigração de qualquer proce
dência, enquanto -houver desempregados no país, chamados
"sem trabalho".

Justificação

Visitando as usinas açucareiras de Campos, quando alf
esteve com o mesmo fim o Exmo. Sr. Ministro do Trabalho,
"erifiquei a situação dolorosamente desbumana pela qual
süo forç,ados a trabalhar os operários naquelas empresas in
dustriais ..

Sinto-me impotente para descrever a situação do! tra
balhadores nas usinas de Campos, entretanto resumiveis den
tro das minhas possibilidades de cultura o que vi e senti.
Há em todas as usinas, falta de ventilação e claridade, as
múquinas aquecem extraordinariamente o ambiênte de sorte
que perguntei a mim mesmo como um homem trabalhar doze
horas denti'o daquele inferno.

Em muitas usinas há um perigo constante para a vida
dos trabalhadores constituido pela má colocação das estei-
ras e dos guindastes. -

Em geral as usinas ficam distantes dos centros urbanoss,
de sorte que, sendo vítima de um acidente, o operário ficará
longas horas á espera do curativo, pois são os próprios com
panheiros os encarregados da condução do enfermo ao posto
salld~ da cidade próxima. -

Nas usinas onde há posto medico, se deve a medida' de
prevenção á iniciativa dos próprios operários, não podendo
porém cw'arregar da sua direção, profissional da sua con
fianl.;a. pois tal escolha é umaJaculdade dos patrões.

A penneira'-de caldo quente é um suplício para o traba
lhador encarregado de lidar com ela durante doze horas se
guidas.para o que lhe é pago o salál:io insignificante de qua
tro a quatro mil e quinheitos réis por dia. Vi num dêsses
posto:::. uma criant.:a de 13 anog. paga á razão de 1$800
1)01' riia.

As usinas trabalham noite e dia e somente de semana
em semana se revesam as turrnas, ficando o operário obri
gado a trabar'har 24 horas, nó dia dêsse revesamento. E os
salários? São de 5$0001 São os mais altos! Os homens do
campo ganham dois e tres mil réis. O operário não tem ne
nhum direito. Verificam-se ali, os mesmos famigerados pre
conceitos, quero dizer;- os mesmos famigerados fornecimentos
e pagamento por meio de fixas e cartões. Não há casas-- pe~o
menos sofríveis para os trabalhadores. Não há transportes.
Os gêneros fornecidos são de inferior qualidade. Em muitas
usinas não há agua potavel.

Emfim, senhores membros da douta Comissão dos 26, _
não há quem descreva a tragédia dantesca dos brasileiros -,
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que trabalham naquele rico município. Fazei pOr êles al
guma coisa, certos de que engrandeceis o Brasil .

. Sala das .Sessões. 20 de Dezembro de i933. - ACllr }.f.e-
deu'o.ç. - Gtlbel't GaIJeiru.. - Ferrei?'a· NrJto. .

N. 940

Ao art. i H, acre~cente:

§ 3.° Aquele que possuir terrenos rurais. abertos' á ex
ploração há mais de 50 anos, em área superior a 2.000 he
ctares e dentro de um ano não dividir, alienar ou arrendar
a diversos lavradores, esses terrenos. quanto ao excedente da
área limiLada. receberá do Estado o respectivo valor em ti
Lulas de renda, POI' desapropriação para utilidade pública e
social, afim de que sejam os mesmos divididos em loles agrí
colas de quinhen.tos hectares cada um, não podendo o adqui
rente comprar ao EsLado mais de um lote e devendo os com
pradores explorar diretamente essas terras.

§ 2.° Será lícito aos empresários e companhias industria;.s,
na subdivisão das propriedarles,p6r venda e no arrenda
mento. estabelecer cláusulas de fornecimento dos respectivos.
produtos ás fabricas existentes dentro da mesma zona agri
cola e ele propriedade dos alienantes, limitando, no caso da
compra e venda, o prazo do fornecimento aludido ao tempo de
duração das fábricas, devendo pagar os produtos de ma.téria
prima fornecida mediante tabela de pret.:o~ e condições
fixa.das de modo geral e préviamente sob aprovação do Go
vêrno.

§ 5.° Para a funda«;ão de engenhos centrais de alta ca
pacidade, nas zonas rurai5. serão estabelecidas as áreas de
exploração privativa, por modo a evitaI' a concorrência eli
minatória entre as mesmas.

§ 6.° Quanto ás propriedades rurais, não compreendidas
peio ~ 3° do presente artigo, as :íreas mínimas serão determi
nadas pela lei ordinária.

JusUficação.

A montagem e explorac;ão de grande!; f:íbl'icas llara o be
nC'ficio de maLéria prima na:; zonas rurais exige uma garantia
de abastecimento relativo á capacidade :<lc producão das mes
mas fábricas e no renrlimento do rapilal apIic:ado. Em con
seqllcncia des/.a condição da vida indm:;triaJ. para os mesmos
estabeleciment.os. têm sido estes forçados a adquirir os ter
renos de producão necessários ao seu desenvolvimento, afim
de evitar que s~us concorrentes se e:,labeleçam na~ visi
nhanças. determinando a ruina da indústria. Dêsse falo re
sultou, com aquisicões ·por modo forc;.adas das proprie
dades ~grícola:s, o afastamento dos seus antigos e habituais
exploradores e a desorganiza,eão da sociedade ru~a1. .

A medida proposta na emenda acima atende ·simultanea
mente á ·economia dos estabelecimentos industriais, assegu
~ando-Ihes a necessária zona de abastecimento· e ao repovoa
mento rural,mediante uma nova organização da pequena
propriedade. c --

SaIa das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Augusto
Cavalcanti. - Hum:tJerto S. Moura Ferl'eira. - Osorio Bor-
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ba. - Simões Barbosa. - Mario Domingues da Silva. 
José de Sá. - Eugenio Jlont-airo de Barros. - Edwa),d Pos
.solo. - Ed1na1' da Silva Carvalho. - Sebastião de Oliveira.
- Ferreirct Néto. - Gilberto Gabeira. - Iziàro de Vascon-
cellos. .

l\"'- 1. 039

Ao art. 114 - Redija-se assim:

"E' garantido o direito de propriedade, que não poderá
ser exercido contra o interesse social.

Parágrafo unico". A exproprial;.ão, por necessidade ou
utilidade pública, poderá fazer-se, nos têrmos da lei, me
diante prévia e justa indenização."

Justificação

A propriedade não é prerrogativa natural do homem.
São hoje condenados e proibidos os atos meramente emu
latorios do proprietario. O interesse coletivo deve predo
minar sobre o individual, mas não é razoavel deixar ás leis
ordinárias a fixação do conteúdo do direito de propriedade,
a que se poderiam, assim, levar limitações capazes de prati
camente anulá-lo.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
:Jfariani, - Attila Amaral. - Lauro Passos. - Manoel""
'NõVães:~Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. - Marques
dos Reis. - Arnold Silva. - Jfedeil'os Netto. - Leoncio
Galrão. - Alfredo Mascarenhas. - Francisco Rocha. 
Edgard Sanches. - Arthul' lVeiva. - .4.rlindo Leoni. - Pa
checo de Olivei1·a.

N. 1.040

Ao art. 116 - Redija-se do seguinte modo:
Aquele que, por 10 anos initerruptos. sem oposição nem

reconhecimento de dominio alheio, possuir um pequeno tre
cho de terra e o tornar produtivo pelo trabalho, adqui
rirá a "plena propriedade do sólo, podendo requerer ao'Juiz de
Direito a nécessária invesliga\:Üo para que assim. se declare
por sentença. _

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Arnold
Silva. - l.lIedeÍ1'os :Vet"to. - .,1!'lindo Leoni. ~ F. Maga
lhães ."'Ietto. - Leoncio GaÜ'ão. - Clemente' .l/ariano. 
Lauro Passos. -'Gileno A mudo. - Alfredo Jlasca:l'enhas.
- Francüco Bocha.. - A1't1111.1' Nei-v/]. - Manoel Novaes.
Pacheco dç Oliveira.

N. 1.041

Ao art. 116, § 20 - Redija-se assim:
"Fica assegurado ao foreiro de terras particulares o di

"I'eito do resgate do aforamento, exercível, a qualquer tem
po, mediante o pagamento, de uma vez, de trinta anuidades.

h/'stificação

Não ha necessidade, juridica, nem economlca, de proíbir
o aforamento entre particulares, desde que fica assegurado
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o direito de resgate. Os bens públicos guardam a sua inalie
nabilidade.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. ~ Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - Lauro Passos.- - Manoel \
Noveies. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. - Mar
ques dos ReiR. ~ Arnoul Silva. - Medeiros Netto. - Leon-'
cio Galrão. - Gileno Amado. - Alfl'edo Mascarenhas. _
Francisco Rocha. - A7·thwr ,Yeiva. - A. Leoní. - Pacheco

, de Olíveú'a. -

~. 1.042

Ao art. 118 - Diga-5c ":'\a execução, inclusive das di
vidas fiscais, e lIa falência não culposa ou fraudulenta etc."

§ 1.0 biga-se: "A não ser em executivo da hipoteca de
que foi objeto, será impcnhora....cl, etc."

Justificação

r - Caracterizam-se como fal,}ncia culpo"a casos em
que a desídia do devedor excedeu ele lal modo a admissível
em tipos normais, que não é just.o estimulá-lu com' a segu
ranea de não ficar reduzido á miséria. O nobre objetivo do
§ 1° é contraproducente. como 58 acha redigido. O proprie
tário de uma pequena casa, necessitando de uma quantia,
que poderia obter com a sua hipoteca. ficaria impossibili
tado de obtê-la e forçado a vendê-la pelo preço que obti
vesse. A emenda corrige o defeito.

Sala das Sessões, em 16 ele Dezembro de 1933. - ele-:
mente Jfariani. - Pacheco de Olivei1'(l.. - Lauro PassõS-.
::.-XtTilãÃmarrrl. - Arlindo Leoni. - Gileno Amado. - Me
dp.iros iVeUo. - .4.r·ih11.r Neiva. - Mal'qne.~ dos Reis. - Ar
nold Sih'a. - Leoncio Gnlrc'il). - Manoel Novoes. - F)'an- "
cisco Roc"ha. - P(l.1Il0 F'Wto. - F. Ma(jalhães ;Yetto. AL
fredo Jfa~çcare1l1IO.s. - Ed(JONl Sanches.

~. 1.043

Ao arl. 119° - Acrescente-se:
" ... as:;cgurado ao credor o direito de interrupt:;ão quan

do o devedor fôr insolente ou pessoa do direi to público."

J llstificação

A prescri".ão ciyj1 t('m_ "ido até h{)je matéria de direito
privado. Mas, se restringe o seu prazo, (' necessário aS5e
gurar os direitos do;:. crcdol'e;:., relativamente áquelescon
tra os quais é importante para cobrar-se.

Sala das Sessões. em 16 de Dezembro de 1933. -_"q!!.~.
me.nte .Mariani. - Lau.ro Passos ..4Wla Amaral. - .4.1'-

'iirUiô Leoni.'- Gileno Amado. - Jledei'ros Netto. - .41'
thur Neiva. - JIarques dos Reis. - Arnold Silva. - Pa
checo de Oliveira. - Leoncio Galrão. - .Manoel Novaes.
_ Francísco da Rocha. - Paulo Filho. - F. Magalhães
Netto. - Alfredo j,llascarenhas. - Pacheco de Oliveira. -.
Ed(Jard~-Sanches~
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N. 1.044

Ao art.. 1210 - Diga-se, no final:
" ... pertencendo o excesso, em partes proporcionais,

aos municípios cujos serviços públicos explorem."

Jus tificação.

As rendas das companhias que exploram servicos pú
blicos é produzida pela;:; contribuições dos que se utiliza
ram àos seus serviços. Se o lucro excessivo tem de ser res
tituído, quo u seja a quem pagou em demasia. A união
e o Estudo nenhum direitu têm a com êle se locupletar.

Sala das Sessões, E'Ill 16 de Dezembro de 1933. - Cle
mente iJ.lm'iani. - Lmu'o Passos. Attila Amara.l. - Ar
l.iiúio Leoni. - Gileno Amado. - Jledei?'os iYetto. - 04.7'
thur Neiva.. - Mm·Cju.e.~ dos Reis. - Arnold: Silva.. - Pa
checo de Oli1:eiro. - LermC'io Gr:.ldio. - F. Mll(fdhães Netto.
- J.Ianoel l'....ovaes. - Pa.ulo FiUto. --:.. Ft'ancisco Rocha.. -_
Alfredo MascarenJUf,s. - Pacheco de Olivei7'll. - Ed:;ard '
Sanches.

N. 1.045

Ao art.. 123°, § 2° - Redija-se assim:
"Nenhuma associur:flo poderá ser dissolvida. contra a

vontade dos seus componentes. sinão por sent.ença judi
cial" .

Não há razão para tirar á autonomia da "ontade do;:;
associados a faCl.lidàdc de convencionarem a d issoluCão. O
ato de autoridade depender:'i sempre de sentença judiciaL

Sala das Sessões, em 16 de Dezembro de 1933. - _Ck::_.
mente 1olat·iani. - .4.ttila Amaral. - La1l1'O Pns:ws. - Ma- '
noel-Nov(1;e-s-.,.....PO/lJ,[o FUhn. - F. Mo(/alllr7e.ç Netto. - Mm'
que:; dos Reis. - .4.rnolrl Silvl1.. - Meideiros Netto. Leon.....
cio Ga.lrão. - Gilenn .4:nwdo. - Arlindo Leoni. - .41frcdo

"Ma.<;carenha.ç. -' F1'a.nr:ür:o Rocha.. - :\1't1l.1./.r Ne-ivo. - Ar
lindo Leoni. - Pacheco de Olive'Íra.

N. 1.0.56

Ao n. 3°,. § 10 do art. 124 - acrescente-se in filIe:

"nem ás mulheres. ainda que de idade superior."

Jus ':ificação

Inspira á emenda forte razão. de ordem l1igiênica.
Nã9 se deve proibir o trabalho suplementar apenas aOS

menores.
. A mulher a êstes, no particular, merece ser equipa-
rn~. :

Fóra de dú....idas é que. menos resistente que o homem,
"ainda quando a sua tarefa seja proporcional a suas fôr
ças", a mulher mais rapidamente se cansa e a fadiga muito
maior repercussão tem sõbre seu .estado geral.
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De todo ponto razoaveI, pois, que se procure defender
a saúde da trabalhadora, impedindo que, mesmo excepcio
nalmente, a durac;:·ão de seu trabalho exceda de oilo noras.

A coletividade, como muito bem afirmam Courl.ois-Suf
fit, e F. Bourgeois "tem o dever de proteger a mulher que
trabalha. até mesmo no interesse do bom desem'olvimcnto
das gerações futuras".

Rala das Sessões, em 1G de Dezembro de 1933. - F.
J11agalhães Netto. - Attila Amaral. - Jiede'i1'oN 1Ye((U. '_

Arnold Silva. - Alfredo Masca1'enhas. - EdgaJ'ri Sanches.
- Clemente Mariani. - Lauru Passo.~. - .Manoel Novaes. '...
- Pr'anciseo Bocha. - Paulo Filho. - Marques dos Reis. .
- Leoncio Gal1·úo. - Gileno Arnado. - Arlindo Leoni. -
Ar't!w.r' Nó.vet. - Pacheco de Oliveir'a.

N. 1.047

. Ao n. 4°, § 1° do art. 124 - Redi,ja-se assim:
"Será garantida ao trabalhador' a assislencia mlSdica

e sanitária, devendo a lei instituir o seguro obrigatório
contra a velhice, a doença. o desemprego, os riscos e aci
dentes do trabalho e em Ú1YOÍ' da maternidade."

Sala das Sessões, de Dezembro de 1!:J33. -.:.. J. Leoni.
- Manoel Novaes. - J!m'ques dos Reis. - Leoncio Galrão.
- F~'(lnciNCO Rocha. - Arthltr Neiva. - Pac!lf:cn ele 'Oli-
veira. - F. 31a(falhães Netto. - AUila Amaral. - JEedeíros
Netto. __ Arnold Silvll. - .4..ltrerlo MasJ:(I1·enhas. - Ed{Jard
Sanche.~. - Paulo Filho. - Clemente J/w'iani. - Lall/'o
Passos, - Gileno ilrnado .

.rllS Uficaçc70

o parágrafo qual figura no anlc-j)I'ojelo preconi"a. ape
nas, o amp:í.l'o ao operário na molc:::lia. A prnleç~o á saúrte.
mui to mais implIl'lanle, não esl.á prc\'isl~l em tal disposi I iyo.
Impõe-si'. assim. quo lambem ~c csl.al)('lcça a garanli;] da
assistência sanitária. cujo fim {~ a manutenção da "aúde
com o evitar a moll~sl.ia.

A expressão us,;;isl.Cncia lI1édica I' sanitária", comIH'e
ende t:unbem a ussisf,(~ncia :í. gesl.an 11' operúria. IOl'nando
de~mecessária a loeu('iío "((csll!(.'lio 0pc,'fÍ)'i'L", na I'f'dação que
a emenda pl·opõe.

Ao arl.. 121,. § 1°. n. 70 - "AI'!. -:'io ôh.ietivo de asse
gUl'U!" a cada brasileiro uma hahililaçfLO higiünica c a. cada
família mna glrha s11fieiml1e para Nlifi~açfio do Sl'll lar n
exploração econtmlica relativa :lS suas necessidades, a
União. os Estados e os MuniCípio,;; poderão Iwomovcr a
desapropriação daR t.erras lll'banas não ed ificadag c das
rurais não cultivadas ou de,;;neccssárias a explor::u:iio das
cultivadas. " .

Justifica.ção

A tragédia rural brasileira culminou aí: vastas pro
priedades inexploradas, pela indolência ou falta de recursos
dos seus donos, enquanto homens diligentes e trabalhadores
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lavram o sólo alheio pagando renda e sem a menor segu
rança para o produto do seu esforço. São homens livres:
livTes de viver na miséria e morrer na indigência.

A revolução de 1930 terá sido vã se não resolver o
problema da terra para o lavrador e da casa para o prole
tário.

A emenda tl~aça-lhe o caminho.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - A.. 'Leoni. ",

Pacheco de Oliveir"a.. - Manoel Novaes. - Clemente
J,[ariani. - Marques dos Reis. - Attila Amaral. - Medeiros
Netto. - Leoncio Galrão. - Lauro Ramos. - F ..Magalhães
"Yetto. - Gileno' Amado. - Alfredo ]fascarenTi.as. - Fran
cisco Jlachado. - Edaard Sanches. - Arthttr Neiva.

N. 1.049

Ao art. 127 - Redija-se:
·'A.ntes de iniciar um serviço poderá a União, o Es

tado ou o Município, que pretenda realizá-lo, desapropriar
todos os imóveis que venham a ser por êle valorizados,
vendendo-os em hasta pública, depois do serviço concluíd/l,
assegnrada a preferência, em igualdade de condições do
primitivo proprietário.

Art. O producto dos bens que passarem ao Estado
por falta de herdeiros será aplic.ado exclusivamente nos ser
viços de assistência social."

htstificaçao

O dispositivo do projeto inspirado como tantas outras
medidas inaplicaveis, nos "meros verbalismos" da Consti
tuição Alemã. que tão "desagradavel impressão" ali pro
duziram, no dizer do Dr. Ottmar Buhler, seria, se admitiljo,
uma fonte de perigos. As chamadas valorizações naturais,
entre nós, salvo raras exceções, são verdadeiras desvalo
rizaçõs, que assumem aquela fitícia aparência, pela queda
constante e progressiva do valor aquisitivo da moeda; quando
esta. por força dah acrobacias do govêrno se mantém estável
a desvalorização é inevitável, em regra. O dispositivo iria
dar lugar a que aquelas valorizações fitícias fossem havidas
por verdadeiras. E qual o momento para a Fazenda Pública
receber a sua parte? Se um bem se valorizasse já que
reria ela a sua pnrte, forçando-lhe a venda. E qual a Fa
zf\nda Pública a qual competiria o lucro? A federal, a es
tadual, ou a municipal?

D<,pois, se a Fazenda Pública não partilha dos pre
juizos (o decreto do reajustamento é de esperar que não faca
escola), como partilhar dos lucros? Um indivíduo é pro
prietário de dois bens, dos quais um se valorizou e o outro
Se desvalorizou. Tem de entregar o lucro que obteve num
e se conforma com- o prejuízo sofrido no outro. Imagine-se
a sorte de uma sociedade Ou de um particular cuja atividade
de exercer na compra e venda de imóveis.

A. emenda reduz a idéia aos seus justos têrmos, con
sistentes em não permitir que alguns sejam beneficiados
a custo da comunidade. Os outros casos serão facilmente
resolvidos pela aplicação equitativa do imposto territorial,
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da competência do::; município~, segungo a i~menda aos arti
gos H a 18.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 193. - Clemen
te -Mariani. - Jfarques dos Reis;c - Attilo. Alnaral. - Me
deiros Netto. - Leoncio Galrão. - Lauro Passos. - Gileno
A·mado. - Alfredo Mascarenhas. - Fnmeisco /{OClt.fI.. 
Ed(Jard Sanches. - A7·thur Ne·iva. - A. Leoni. - Jfa-noel
:\·O'I:aes. - Pacheco de OliveÍ1·a.

N. ~.050

:\.0 arl. 12·í - Acrescente-se:
Parágrafo. " "'O trabalho noturno li absolutamente ve

dauo aos que tiverem menos de 18 ano;; e. salvo casos espe
cialissimos que a lei determinará, ás mulhel'e~, embora. de
idade superior".

Sab das Sessões. tle Dezembro de 1933. - F. J!a{/a-
lhães Netto. - Attila Amaral. - Medeiros Netto.. -. Ar

,nold Silva. - Alfredo-J]JCL$caJ'enhas. - Ed(fard Sanches. 
Paulo F'ilho. - Glernente Jlariani. - La1/.'/"O Passos. - ''\
Manoel Novaes. - 11{aJ'qlGeS dos Reis. - Leoncio Galriio - .-\.,
Güeno Amado. Francisco Rocha. - Arlhw' ,Yei-l.:a - .'1.• 
Leon'i. - Pacheco de Oliveira.

JtGsti[icação

O trabalho noturno muito mais fatigante que o diur'uo,
,já que não pode ser supresso, só deve :;cr tolerado. para falal'
de modo geral, para o homem adulto.

Nas mulheres e nos menores, os seus maleficios são in
disculiveis. Estatísticas r.umerosas provam-no á sociedade.. . ~

N. 1. 051

. Ao al't. - 12G - Redija-se assim:
"A empresa jornalis{.ica política não pl..~dl.)rii I>ublicat· os

seus 61'gUOS em lipgua ·esLrulIgreira, nem revesLir a. forma. d,~
sociedv.de anoníma de açõ~s aO portador. Nilo poderá ser pro
priedade de estrangeiro, nem de pessõas jurídicas que exer
çum out.ro genero de atividade. :\ todos os qua.is. igualment.e,
(~ vedado serem acionistas ou socio,; lia. sociedade organizada
para sua exploração.

A Assembléia Nacional yolarú uma lei de organização da
imprensa. na qual. além de outras medida::-. S·~ll';lnl ini a si
tua{)ão dó 5NI operariado c dos sel1S redatores".

Sala da::; sessões, '16 'de dezembro de 193::1. - Leoncio
Gab'ão. - Jfanocl Novacs. - Franci.<:co Rocha. - elemenf.:
Jlarían'i. - Lauro Passos. - Attila .4.maral. - .4.rlitulo Leo
tli. - Gilen~) .4.mado. - Medeü'os NeUo. - j\rl/wl' Neiv,,~.
- ;Varqu.es dos Reis. - Al'nold Sil-vn. - Pacheco ,leOl';'
vei1'a. - Pa.ulo Filho. - F. J/a(Jolhríl!s .Verto. - .Hfl'.erJo
'Mrr.~cm'enhas .

Jlutificnr;ã(,

O que o ante-projeto quiz dizer, salvo engano. Ij o que
const.::t da emenda. Foi lnfeliz, porém, e entre outras coisa;;
saíu o seguinte: uma sociedade, anonima com aeões nomina
~ivas pode ser proprietá!'ia de uma empl'f'sa das de que co-
~- YOLUME IV 1-1
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gita; ma;:, simultaneamente, não o pode ser, porque é pessõa
jurídica. E nen.huma sociedade, nem mesmo as em nome co
letivo o pode ser tambem, porgue todas são pessõas jurídicas•.

N. 1.052

I( Art. 128, § 10 - Redija';;se assim: A união organizaI'á,
e custeará um serviço perIl).~nente de defêsa contra a sêca c
um de colonização e exploração econômica das regiões dn
Amazonia. principalmente com elementos nacionais.

Justificação

A Amazonia, que por definição compreende todos os
territórios da bacia amazonica, isto é, o Acre, o Amazonas. o'
Pará e a região do norte de Goiáz. e de Mato Grosso, é um'
dos pontos do globo de ma.ior riqueza, ve;rdadeiro mundo na
extensão (~ na opulênc.ia, tendo sido abandonado pelos poderes
público;: nacionais numa incompreensivel demonstração de
incapacidade.

Acossados pela sêca, os nordestinos, sôbretudo, realiza
ram naquelas regiões, trabalho ciclópico que bem merecia
maior amparo por parte dos govêrnos que permitiram a de
cadência da Amazonia, aberta e revelada econômicamente ao
mundo pela energia e espirito de iniciativa de todos os l)ra
sileiros.

A Amazonia olvidada pelos podêres públicos federais.
viu abalar toda a sua grandeza e prosperidade até que rUiU,
ficando numa situação de verdadeira insolvabilidade e ini
ciando com o Amazonas para o Brasil a série de Estados
mortos. .

Não é justo que tão vasto campo de possibilidades sej3,
abandonado pela União, quando outros povos para ali ;,' n
duzem capitais e súditos, como ocórre com os benemerilo:l
serviços organizados pela Emprêsa Ford e com os trabalh".,
iniciados pelos japonêses.

Étâo grande a importancia da Amazonia que uma mi:;
são cientifica norte americana, sábiamente dirigida por Ha
milton Rice. trabalhou vários anos estudando-a sob todos OlO
aspéctos econômicos e cientificos e pesquisando exausl.ivn
mente todas as possibilidades de tão rica zona, fazendo o 1,,
vantamento de vastas regiões por intermedio de hidroa\'iõr.~.

Ha menos de trinta anos. os Estados que formam a Amn
zonia conseguiram desenvolvêr-se de tal fórma, que o valOr
da sua exportação quasi igualou ao resto de todo o país. Por
falta de organiza<;ão e de previdência começaram a decair alá
chegarem ao estado de abandono em que jáz um dos seus Es
tados, como si .iá não pertencesse á propria União, que tem
o dever elementar de acudi-los do modo mais eficiente.

ifames .,prycSt... o eminente autor do "'The ,American_ QQm
~ealth' 'e -:south America, Qbs~rva.!.ioLs .and .Impr~-

c $i.ens ,aovisilarareglãêramazonense,--escreveu neste úll.i
mÕ;~m 1914, espantado 'com a imensas riquezas que alí SI)

concentravillÍ1 e referindo-se aos brasileiros, ao mesmo tempo
que e,\'ocava os yank~s: "que- prodigios poderia aqui rea
lizar a energia da gente norte-americana nestas paragens tão
opulentas", afirmação esta vinda mais de. um século depois.
para confirmar o preceito. de Humbolt" ao profetizar que,
cêdo OU tarde, a civilização do glôbo deveria concentra-se ali.

Alguem afirmou que a potência de primeira ordem que
se apoderasse da Mandchuria, com relativa facilidade se man-
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te~ja nessa situacão ~du!ante duzentos anos. Não é exagêró
afIrmar que uma polenCIa de segunda ou terceira ordem com
espirito de organização, talvez se elevasse á primeira 'cate
goria_c~so dispuzesse de uma das regiões ma is ricas de todo
o Umverso.

. Torna-se necessário que o Govêrno cogite da c!aboraf'.áo
de um projeto de grandes proporções, para. ser executado êm
muitos anos com persistencia e com o mesmo espirito nortea
dor, procurando de certa fórma' dirigir a. econllmia daquelas
paragens. '

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. _ A1'/lw,r
Neiva. I-- Medeiros Netto. - Leoncio Galrão. - F7'ancisco
Rocha. - Arnold Silva. - Clemente 11fariani. - :ltfa.T(]UeS
dos Reis. - Manoel Novaes. - Arlindo Leoni. - Gileno
Amado. - Alfredo Mascarenhas. - Pacheco de Oliveira. _
Attila Amaral. - Ed(Jard Sanches. - Paulo Filho. - Lauro
Passos. - F. Magalhães Netto. - Homero Pires.

N. 1.053

Art. 128, § 2° - Só será permitid~ a imigl'ação de ele
mentos da.raça branca, ficando proibida a concentraoão em
massa, em· qualquer ponto do pais.

-.ht~_

Ningucm suponha,que o sinatário da emenda tenha, nem
de longe, qualquer preconceito de raça. Sõbre islo já mani
festou de público sua opinião, em artigos pela imlwcn:>:l e
depois compendiádos em livro. ,

A solução que o brasileiro deu' ao problema de rat;as,
foi a mais inteligente possível e, em prazo menor de um
século, estará para nós inteiramente resolvido. .

Por isso, qualquer tentativa que se faç,a para reno,,:i-lo
com a imigração d~ no"os fatures que virão impedir >;l al
terar a assimilação dos elementos étnicos que fOl'marali:1 o
povo brasileiro, deve ser impedida, atendendo-se a urna (>le
mental" prudência.

O signatário sabe perfeitamente o quanto deve o Brasil
á raça nêgra, sem cujo concurso teria sido impossível incor
porá-lo como componente novo á causa geral da civilização.

O brasileiro descendente do luso, do negro e do in{jio,
fez em quatro séculos obra memorável de colonização justa
mente em zonas onde povos reputados grandes colonizadores
falharam, como ocorreu com o inglês, o holandês, e o francês
nas Guianas, enquanto o brasileiro realizou o trabalho imen
so da conquista e civilização da Amazonia.

Si governar, porém, é povoar, como dizia Alberdi; temos
que considerar também, que governar é prever. O Brasil -d1.
o exemplo único em lodo o mundo de um povo onde não exis
tem preconceitos de raça e religião, o que tem chamado a
atenção de vultos internacionais, como Roosevelt e Kayser
ling,entre outro~. E não seria oportuno alimentar correntes
migratórias de homens de côr, sejam de asiáticos ou de pre
los africanos e americanos, portadores de .ouLras linguas e
principios religiosos. '

Certa vez, uma emprêsa inglêsa, que tentou a exploração
da borracha de manicóba no Piauí, procurou importar prptos
barbadianos, desprezando a mão de obra local mais barata e
talvez melhor, porém. com sentimento de· liberdade muito
maior. Os norte ame:-icanos que trabalharam na estr:lda
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de ferro ::\Iadeira-l\:Iamorr;, embora dispondo de mão de obra
nacional abundante e bal'ata, preferiram contratar grandes
lévas de negros barbadianos.

E esta gente, seja no Piauí, seja na Ama2onia, trata o
autoctone, mesmo os brancos, de cima para baixo, sentindo
mais orgulho em se considerar súditos britânicos, rio I}UC
pertencer á mesma raça que emigrou da Africa para povoar
os países recem-descobertos da América.

Si o Brasil quizer apr(lVeital' a lição dos fátos ocorrido",
nqui e alhúres e muHo recentemente em Cuba, deve j;i que
resolveu seu problema da maneira mais humana, não intro
duzir germens profundos de discórdia que criarão mais um
problema e êste, talvez, insoluvel. Com o desenvolvimento
da indústria assucareira em Cuba, os norte-americanos, gran
des proprietários das usinas, começaram aimportal' mão de
obra negra, menos independente e mais barata, eomposLade
haitianos, jamaiquinos, barbadianos, martiniquenses e porto
xiquenses, que aos poucos desalo.iaram os operários espa
nhóis que fizeram a grandeza de Cuba. como aqui os porLu
guêses, e que aos milheiros voltaram faniélicos e empobre
cidos ao seio da pátria deslocados pela invasão .negra, tão
bem denominada por Araql1islain de ·'m.l.icanizacão-de.Cuba:.

Ramiro Guerra, autor de uma notavel Hisl·ória de Cuba.
csLudou, em livro iú.Lil.ulado "'1]n cuarto de sigla de evol'ución

..cubana"': o problema da rata negra em Cuba e. segundo seu
depoimento. o assunto est,ava se resolvendo favo:-avelmente
pelo aumento da natalidade c imigração espanhola qu,~ ti
nham ampliado o núcleo fundamental da nação.

Em cincocnta anos ;'u.na··lrcmcnda ola' (}e esclavilud in
vadió a Cuba" realizando verdadeira transIllutacão de va
lores, pois, em lugar de 50 % de pessoas brancas, Yiu que
a proporção Linha c.aído a H %.

Em 1889, segundo o mesmo 3.ut01', em consequel1c:ia dú
poder assimilador do espanhol. os babiLantes decôr atingi..
ram a proporção de 33 '1c I~ em 1923 os prelos alcant;av'1m
27 % da população.

De 1925 a 1926 a importação de Lrabalhadores .iamai
quinas e haitianos aumenta, atingindo cm dois anos total su
perior a 43 mil habitantes, cifras' oficiais, sem contar os que
entraram clandestinamenle; e esta gente vai automatica
mente deslocando trabalhadores brancos de outros países {~m

propo1'ção ig'ual ao número dos que chegam.
As companhias importadoras dêstehraço têm por con

trato a obrigação de fazer devolver ao seu país de origem os
pretos imporlados, mas no dizer do redator do El Pa·ís. de
Havana. Justamente ocorre ao conlr:iíl'io: "La imig1'3C i Ón.
hai.lj~I1ti v.iene com p~etexto de la zarra, per.o..luego: sedc5vÜ1
hacia las problaciones-'~'-râ'más vll(~h:o '3, los ingcnios de sn
patria. De lo cuul resulta que aI ano seguiente se 11aceÍ1_~::
cessário introducir otro contingente de lialtianos, ya _"cg...
peso se llegará a la haitinízación de Ori~nte.",

Ramiro Guerra antevendo a siluação de horror poeql.H'
passa hoje Cuba, escreveu em um dos capítulos. inlilnltl.do
'~Dese5perada esperanza.", as seguintes conclusões: ':Devemos
re~tringir o laJifund"iü:cada vez mais ampliado' pela ol'gaIJí-..
zação .de emprêsas' estrangeiras. Devemos conceder tf:l'l'él
própria ao cultivador e sobretudo proíbir sevcramente a..im
portat;ão de brat;os haitianos e jamaiquinos, não por serem.
negros, mas por serem demasiado baratos, porque ou islll
se faz ou a állel'nat~va para Cuba só será esta: Barbados
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Qu.Cana~á. E, IH'ofeticamente, textualmente dizia, ".Q).~j5to
l:êalizamos ou então sobrevir.L··uma catástrofe social semê="
j-ª,nt~a"la..que, ..en_ unJire'\-isimo espacio de tiempo, redujc a
»aye~as_Ia riquezãele HaiU a fines deI siglo -À'VIII, mantc-:
nicndo laisla, por más de ciento treinta anos, uI margem jÍf'
ltt civilisación." "

---"DC!sgracadamente esta profecia realizou-se e basta lêr os
artigos, na revista CUJ'rent Hist01'Y, _de Hubert Herring, in
titulados ÁThe ,Downfall 01' Machado" e ·~Il~~~\Save Her
seU?': publicados- nos'ffiíi11iirej'suc-outu 1'0 ee-mbroãõ

,CãITênLe ano, para que qualquer se dê conta da gravidade do
problema, sobretudo pelo clamor levantado pelas forças co
lnunista::: dali, agitando a bandeira. contra os preconceitos
de raça que lá não existiam, pois o povo cubano lem como
fundamento o espanhol, o negro e o índio, riJas que,üi'lo
deslo,camento trazido pela importac,:ão de populações jamai
quina,; r haitianas sobretudo afastaram o trabalhador na
cional l,' suscitaram tal problema.

E. Il.'xtualmenle diz Herring', no número elo mês passado:
'-:nJ(' Ctm1Uni~Ls"have raised the cry of l'ace prejudice and
Lu;.c-l~·apjury í;aiIiing adherents amongthe'l\'egl;oes,' a group
01' som,c millionpersons in Cuba. Cõínllnism may prove to be
one Ol'.t.hcmajor complications in au)" orderly seLllemeut of
the Cllban question".

As opiniões acima exaradas são de um <Iulor norlc-amr
l'icanu que friamente, nestes dois artig'os, historia e narra
os episódios de que foi testemunha na tragédia de Cuba, cen
tro de g'rande prosperidade ainda há mui to poucos anos atra7..
quando Havana depois de atingir talvez o mais alto padrão dt"
vida conhecido em todo o mundo, alcancou em consequencia
da organização industrial dó açúcar e da importação do braoo
negro, a sit.uação de crescente anarquia em que atualInent'l 5·"
debate.

Em 1921, o signatário, no segundo artigo publicado n....
Estado de S~aul(l,._sob o título '\Presen!g_d_c.)\egros", a'
propósito de uma nova tentativa de-ó'rganizal}ão ôc ·uma
empresa colonizadora do Brasil, fundada nos Estados Unid0<;,
estuda o problema, mostrando que assim se fundou a Li
béria, república africana que teve sua origem nos esforços
de várias sociedades de colonização norte-americana e eu
ropéas, até que se transformou em república em julhe de
1847. c assim se exprimia: tC::u:la.... quaLreso!ve seus Pf·O...
blcmasccomo, ,entende. Nós pensamos ter enconlri':ló', a·mé~·
1hor solução~ No Brasil nunca houvepreconceiLos de ra,;a,
Os Estados Unidos tomaram medidas drásticas contra os bol_"'
chevist.as russos que lá se encontravam, afim de garantir
il lranquilidade de seu povo. O senso comum está a no.3
indicar que devemos evitar, a todo o transe, esse imprudeIlle

. desafio a futuras e inevita....·eis tempestades doméstica!> que
pa.reciam estar definitivamente' afastadas.' -

Caso sejam sucitadas pela l)reSenca de uma fôrC,a caLa
lítica, como seria, a vinda de um núcleo, de pretos hipersa
turados de ódio'contra o branco, quem, com segurança, poderá
prever o curso dos acontecimentos futuros?, Sei que, o pa
pel de Cassandra não é simpático; pouco, porém, nos imPo.rta
s,i temos a convicção de que estamos cogit.ando de altos in
ierêssesnacionais. "

:Nunca o signatário chegou siquer a compreender o pre
conceito de raças, sempre nutriu admiração pelos judeu;;, :l
mais antiga raça existente c das mais capazes da humani
dade.
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A política dos povos, no entanto, só é função de situa
ções econômicas, e bastou que os judeus dobrassem de nú
mero em nove anos na Palestina, de onde são <>riginários, e
para onde voltaram em consequência do govêrno da Pales
tina, formado após a guerra, para. que a situação polilica
daquela região se alterasse profundamente, estabelecendo sé
rios conflitos e profundas pertubações econômicas, conse
quentes á afluência para o próprio seio da pátria, de pout'·o
mais de 80 mil judeus no decurso de nove anos. eomo, po
rém, apenas 5 % da população judaica se entrega á agri..;.
cultura e 75 %, segundo os dados fornecidos pelo recensea
mento levado a efeito em 1931, sob a. direção do Sr. Eric
Mills, e cujo relatório acaba de ser publicado, (!'Curregt I:Iis
tºy5-. vaI. XXXIX, n. 2, p. 249) se concentra ~cidáde!'E,
'estabeleceu-se tal desE'·quilíbrio que o govêrno inglês el':tá
procurando resolver, com urgência, a situação, sobretudo de
pois que a imigração judia aumentou ·em consequência das
perseguições sofridas na' Alemanha I:!0r aquele povo.

Sendo sincero partidário dos ,judeus e um convencido
de que a decadência portuguesa se processou ·em consc
quência das perseguições a êle movidas de 1511 a 1540, não
deixou de impressionar ao signatário que, depoi!l da E'oX
pulsão dos judeus, Portugal p.erdesse sua independência em
1580.

O povo brasileiro já está amalgamado com os elemento:
semitas para aqui vindos desde os primeiros dias do desco
brimento, mas a Nação deve precaver-se contra a imigração
em massa de não importa que elementos que poderão crial~

situações novas no país. A não ser que queiramos trans
formar o Brasil, propositadamente, numa colcha de reta
lhos etnográfica, qual foi a Autria, dividida por disseções
etnicas, linguísticas e religiosas que acabaram por des
truí-la.

A intenção do signatário quando se refere á imigral}ão
de elementos da raça branca visa, e não deve ocultar, os no
vos asiáticos.

Pensa que ao Brasil assiste o mesmo direito que tiveram
os governantes japoneses quando, por mais de dois séculos,
de 1640 a 1857, fecharam seus portos aos estrangeiros afim de
salvarem sua indépendência, que realizaram, pois o .Ja
pão foi o único país da Asia que não se transformou de
povo livr·e. em colônia.

Porém, por mais qtie admh'e os nipões, muito mais amor
consagra á Pátria que se deve precavel' contra uma colQni

.zação de povo de mentalidade estranha, de lingua diversa,
c religião difer·ente e positivamente inassimilável, até na;; ~'e

giões asiáticas, onde vivem encerrados em concentração e
como é sabido, ocorre com todos os povos asiáticos e o auto!'
poude verificar em Maüritius, onde chineses, hilldús e mu
láios vivem há mais de século separados conforme as ra
ças, religiões e agrupamentos que absolutamente não se
fundem.

Os japoneses já formam no Brasil 1.1ma população que se
aproxima de duzentas mil almas concentradas sobretudo TI{)

Estado de São Paulo, onde dão provas das altas qualidade;;
de cultura, disciplina, organização c. capacidade de tra
balho.

Si continuarem no entanto, a entrar na proporção que
vai se aproximando de 30 mil japoneses por ano,. teresn~s
:10 cabo de um decênio, cerca de 300 mil japonese, que adi-

-- ~ .;:::



- 215-

cionados aos já existentes e seus decendentes, formarão nú
cleo superior a meio, milhão de japoneses, que aos poucos
deslocarão o trabalhador nacional, o que será fácil, e mais
tarde o próprio italiano e sírio, como aliás já vai o~or-
rendo. .

Ninguem tem maior admiração p·elo Japão do que o si
gnatário, pois bem o conhece 'e também sua maravilhosa
história. Mas não. é possível, embora reconheça' que co,.s
tituem elementos de produção, deixar que s·e desenvolva'u
entre nós sem peias nem medidas, á custa do humilde e olvi
dando Géca, eterno relegado no seio da própria pátria.

Os japoneses constituiram grandes núcleos de colonização
em São Paulo, .iá penetraram em Mato Grosso, já existem em
Goiáz e no Pará, onde, com alto espírito d·e organização, fun
daram uma colOnia que planta arroz e algodão que são ..,x
portados para o Japão, em navios japoneses, dando uma de
monstração de que naquelas regiões ferazes, quasi nada fica
dó ·esfOrço nipônico para a coletividade, pois tOda a colônia é
japonesa, tudo trabalhado Dor filhos daquele país e o produt'j
por êles plantado e colhido é transportado em vapores t':lm
bém japoneses para a mãe pátria.

Jámais aqui sucitaram nenhuma plantação de chá OU
criação de bicho de seda, porque, si tal fizessem, iriam ferir
os interêsses do Japão, e nós sabemos que futuro extraordi
nário estará reservado ao Brasil com a e:xploração e erração
do bicho de seda, cujo ciclo ·evolutivo se opera entre nós
várias vezes, e em menor número no Oriente.

Em 1923, Miguel Coulo, o ~l11ais tolerante dos nossos
gl';andes espíritos, relembrava que ·em outubro de 1931, na
Sociedade das Nações, o embaixador Yosl1izawa- afirmava:
"Tocar na_l\1andehúria.. onde o Japão tem enormes capitais
é'rrlpregàdos, é. atentar contraà. existência mesma do Japão"

--o acrescenta' o professor Couto: "Substitua-se a Mandchúria
por _~mazonia, China por Brasil, onde existem mais de 500.000

. hectares de terras japonesas e as profecias mais arriscadas
,o .obscuras se iluminam como realidades presentes".

O fato é que no de~orrer deste ano, afrontando o mundo
inteiro, inclusive os Estados Unidos, com uma rara, e opor
tuna demonstração do senso das realidades, o Japão, desli
gando-se da Liga das Nações, que em peso se lcvantou contn
êle, e desafiando os Estados Unidos, se apoderou, á mão ar
mada, de. toda a Mandchúria, com mais de dois milhões de
quilômetros quadrados, maior ainda que a Amazonia, e com
quarenta milhões' de habitantes.

Si porventura, o Japão reclamava um lugar' ao sol para
poder dar vasão ao excesso da sua população, nós ,devemos
reconhecer. que tal aspiração está satisfeita. com a posse da
Ilha Formosa, pela conquista da Coréa e pcla apropriação
da Mandchúria, onde mais uma vez ficou demonstrada a alta
eficiência do poder militar japonês' e o inexcedível patrio
tismo de seus filhos, na luta que travaram contra a. espo
liada China sem que tivesse nunca. havido declaração de
guerra. -

Si porventura, nós não tomarmos providências a res
peito, então, os japoneses hoje, chineses amanhã, maláios e
hindús mais tarde, assirios que disso já tratam, enfim, povos
de todas as raças, tangidos pelas situações econômicas dos
países em que se àcham, ou expulsos das pãtrias em que se
encontram, algum~s vezes há mais d·e mil anos, como ocorre
com alguns núcleos de judeus na ":\.lemanha, poderão vir para
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o Brasíl, em cre:::ccnlcs migrações, desloc·ando o traballwrJor
nacional e aumentando seu pauperismo pela sua .exclusão
de empreendimento::: feHo;: no seio (1a pr(iprin p:ífria.

Vivaldo Coaraci nos "Problemas Nª-cionais" editado em
1930, diz que ~-ó'.:Lco.slum.a:rnQs.. pensar.em .lêrmos., de-.an03
ou de quatriênios, quando muito. Os mongões pensam em
têrmos de decênios ou clt; séculos. Tais são os fatos. Vamos
assistindo, de braços cruzndos, a esta infiltração de amare
los, sem que tomemos a menor' precaução,' a menor medida ,
de higiene social, o menor interesse para ·evitar, quc to:!
nhamos no futuro, dentro do país, um sériú problema ra-
cial a resolver n

• '

E enquanto isto ocorre, por uma má compreensão dos
fenõme'nos brasileiros que muitas vezes são analisados super
ficialmente ou resolvidos á. distancia, nos gabinetes, o tra
balhador nacional que já deu imensas provas de capacidu(1e.
tenacidade, espírito de sacrifício, realizando a obra ciclópica
da civilizaeüo amazonense, e que ainda hoje se desloca ?Ir.
imigraçàe5: ás dezenns dI' milhares ti busca de melhor salário,
percorrendo milheiros de quilômetros a pé para os h'aba
lhos da derruhada ou da colheita em São Paulo, ou para
os garimpo,:: rlP.. Goiaz. demonstrando a excelência do mate
rial humano que o compõe, vai sendo alijado de tudo ])01'
falta de uma assistência técnica adequada, de meios de tl'ans
podes apropriados, de organização do trabalho e longe d~

poder assimilar os elementos alienígenas que em grande pro
porção aqui aportam, irá aos poucos cumprindo seu fadário,
caso a Nação não vá ao seu encontro impedindo de ser de,:;
pojado c expropriado de t.udo no seio da pr6pria terra 'cm
que nasceu e dominou, incorporou á civilização, reprod~l

zindo a triste sina dos indígenas senhores da terra e que
hoje VflO rlesapm:,ecendo, abandonados, perseguidos e. até ex
cluidos por muitos da própria comunhão humana.

J~, por- outro lado, obvio que não convém aos interesses
nacionais a concentração em massa de elementos alieníge
nas, pois nessas condições sua .assimilação se tornaria muico
mais lenta e difícil.

Sala dns Se,;sõc;:, 19 de Dezembro de 1933, - Al'l1tW'
Nei'Vo. +- Medei?'os Netto. - Leoncio Gal1'ão. - Fl'anci..,co
Rocha. - A?'?wld Silva. - Clemente Mu}'iani. - ]J[m'qucs
dos Re-is. - Manoel Novaes. - Arlindo Leoni. - Gileno
Arn.ado. - .4.lf?'edo Mascal'enhas. - Pacheco de Oliveir.a.
- Ed(Jw'd, Sanches. - AtUla Amaral. - Paulo Filho. 
Lau.'ro Possos. - F. Magalhães Netto.

N. 1.0;>4

Ao arL 128 - Acrescente-se:
§ 4.° A União considera problema nacional o de garan

tir a paz e a ordem nos campos, assegurando a vidn, a pro
prIedade e o trabalho das popula<;ões rurai s; e irá sempre
em auxílio dos Estados que' organizarem expedições com
êsse fim.

Justificação

O projeto orienlou-se, louvavelmente, "'no sentido da
fixação do homem nos campos a bem do desenvolvimento
das fÔI'(:<ls econômicas do País".

Cuidol1 da colonizacão, doaproveitamenLo das terr:>s
públicas, da defesa contra as sêcas, da emigra,cãO e da imi-
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gração dos serYiços de vigilancia vegetal e animaL mas es
queceu aquilo que vem faltando, principalmente, ao homem
nos sertões: garantias para a vida, a prop1'iedad~ e o traba
lho,:

Uma longa, custosa e sang;;'enta ilxpcriencia Ja à-e
monstrou que o problema não comporta solução estadual.

Sala d~s Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - Amol(l
Silva. - Clern,ente .1.1fariani. - Francisco Rocha. - Leon
cio Gall'iio. - Manoel iVouctes. - ArtlLur Neiva. - Gileno '
A,mado. - Marques dos Reis. - Lmtr'o Passos. - Ed{Jara.
Sancltes. - Attila Amal'al. - .4.1'lindo Leoni. - Medeiros
~Yetto. - Pacheco de Oliveira. - Paulo Filho. - AI,fl'e
do Jloscarenhas, - F. JI'agalMics lYetlo.

N. 1.055

~\.o Titulo XII - Acrescente-se onde couber':
ArL. A legislação agrária estabelecerá como primeira

pl'ovidência no sentido de 1'avorcce1' c disseminar a pequena
propriedade, a concessão gratuita, pela União e pelos Esta
dos, de pequenos lotes de terras devolutas, a título Pl'Ov~

sório,: sendo que a prova da cultura efetiva. direta por einc~)

anos dará aos ocupantes dir,eíto ao titulo definitivo com n
garantia (Ie impenhorailidade, enquanto mantida a cultura.

Sala das Sessões, 20 ele Dezembro de 1933. - .4:rnolt l,
Silva. - Jledeir'o,ç XeUo. - Gileno Amado. - Leoncio
Galrtio. - Clemente Jlct1',iCI.Il'i. - Lauro Passos. - F. Ma
galhães Netto . ....:: Al'lindo Leoni. - Edgard Sanches. - Al
fredo J[ascaren/ws. - Francisco Rocha. - Artur Neiva.
- Manoel Novaes. - Pacl~çço de Oliveira..

N. 1"056

Ao Tíl.ulo XII - Da ordem e economia social - Acres
cente-se onde convier:

ArL. Sóm~nte aos. Estado;; e aos Municípios, em sens
territórios, a Uni~o fará concess'ões de portos, cais e pontes,
podendo, entretanto, aqueles contratar, mediante a aproya
ção do Conselho Supremo, com individuos ou emprêsas os
servicos de construcão e exploracão, sendo que, para. esta
prevalecerão tarifas mínimas que bastem para as despesas
de conservação e desenvolvimento,

Sala das Sessões, em de Dezembro de 1933. - Att,ila
Amaral. - Leoncio Galrão. - Gileno Amado. - Clemente
Ma1·iani. - Francisco Rocha. - Manoel JIoraes. - Lauro
Passos. - .4.rlhu1' Neiva. -lIfedei1'os Netto. - A. Leoni.
- Arnold Silva. - Alfredo .i.llascarenha.ç. - Paulo Filho.
- F. Jlaaalhães Netto. - Ed.{farLl Soncúes. - MarCjlt.?S
dos Reis.

Justificação

Ante a disparidade do que se vê no Brtlsil, umas con
cessões dadas aos Estados e outras a indivíduos ou empre
sas, das quais algumas até dirigidas por estrangeiros, 6 im
perioso um critério qU~ ressalve o futuro do país, em seU5
interesses econômicos e na própr'ia defesa da sua integri
dade.

Ainda se impõe a obrigação de tarifas mínimas em
serviços que. não se· destinam a fins propriamente lu!:rati-
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vos, mas a facilitarem e impulsionarem o progr:esso ~co
nômico, de certo, portador de vantagens da maior impor
laneia.

Ao Título XII - "Art. Os trllsls não gozam de pro-
teção legal".

Justificação

É o regime existente nos Estados Unidos e que se im
põe entre nós.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
J-tw·ietni. - Lauro Passos. - Attila A..m.aral. - 'ATliiiao

'7...eol~{: - Gileno A.rnado. - 1.11edeiros Netto. - Arthu:·
.Yei'lJa. - }Jarqtte.s dos Reis. - Arnold Silva. - Pacheco
de Oliveira. - LeonCio Galrão. - F. Magalhães Netto.
Jlanoel ~V.ol·aes. - Francisco Rocha. - Pattlo Filho. -"'.
Jlar{jues dos Reis. - Pacheco de Oliveir.a.

N. 1.057

Ao Título XII - ".Art. A lei não poderá impedir a
criação de fontes de produção; se esta exceder o consum,)
e houver necessidade de eliminar o excesso, os prejuizos
serão partilhados entre todos os produtores, na proporção
do que hajam produzido."

Justilicar.;üo

Es.ta emenda e a que proíbe as valorizações artificiais· se
completam. Um país que tem terras novas e férteis e proí
be a sua cultura para manter a exploração de terras cttnsa
das e estéreis é como um exército que não admitisse ho
mens jovens para não deslocar os encanecidos. Este não ga
nharIa nenhuma guerra. Aquele tem. de ser esmagado na
luta econômica..

A evolução normal da produção acarreta a eliminação
progressiva e insensível dos que vão perdendo a capacidade
de resistência, substituídos por fôrças novas, numa eterna
renovação, que é a própria Vida, triunfaIlte apezar da Mor
te. Querer contrariar essa evolução natural é provocar cri
ses como as que agora presenceamos.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mw'ianL - Law'o .Passos . - Attila A'nwl·al. - :·fT'l~ndd
LecJní.- - Gileno AmCulo. - Jledeiros Netto. - A:rtur Nei
'va. - JIal·ques. dos Reis. - Arnold Silva. - Pacheco de
Oliveira. - Leoncio Galrão. - Manoel Novaes. - Fran
cisca Rocha. - Pat!lo Filho. - F. Jlagalhães Netto ..

X. 1.059

lnclúa-se no título XII - Art. Os poderes públicos não
promoverão. nem prestigiarão, sob pena de se tornarem ile
gítimo os seus detentores, a valorização artificial ae qual--
quer produto agrícola, pecuário ou industrial. _

Considera-se valori.zação artificial a retenção de stocks
·-que, dentro das :possibilidades normais, não, se possam es
coar no prazo de dois anos, sem .prejuizo da produção fu-
tura. _

Os stocks atualm.ente existentes em contravellç;ão ao
disposto nêste artigo serão liquidados gradativamente no
prazo de cinco anos.
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Justificação

Os fatos, do domínio público.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 19330 -'- Cl€.'mente

~fariani.- - Marques dos Reis. - Lauro Passos. ~·_Attila·
Amaral. - Arlindo Leon.i. - Gileno Amado. - l.Iedeiros
Netto. - Artur. Ne,iva. - A~'nold Silva. - Pacheco de
Oliveira. - Leoncio Galrão. - Manoel Novaes. - Francts-
co Rocha. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. .-

N. 1.074

Art. 128, § 2°.
A Commissão que elaborou o anteprojeto da Constitui

ção escreveu no art. 128, § 2°: "A lei federal poderá prní
bir, limitar ou favorecer a emigração e imigração, tendo
em vista. os interesses nacionais.

Substitua-se:
A entrada de imigrantes no país deve ser regulado no

sentido dos interesses nacionais e orientada pelas conve
niênch.ls etnológicas; higiênicas e psisológicas, de modo que
a triágem e 'a distribuição do material humano se faça por
quotas étnicas, de acôrdo com o volume das massas demo
gráficas, de modo a ficar perfeitamente assegurada a sua
assimilação ao plasma nacional.

Just-ificação

Corno se vê, problema da imigração em toda a sua com
plexidade, sendo um dos mais importantes para uma nação
como a nossa, com imensas áreas a popular, não ficou de
lineado convenientemente no anteprojeto. Além dos aspe
ctos médicos propriamente ditos ~etnológicos, higeênico
profilático, etc.) apresentam as corren~es imigratórias as
componentes dinamicas da formação nacional, que oscila
como uma boa ou má trüígem do material humano, no pre
enchimento dos seus vasios demográficos, como na compo
sição do normatipo nacional.

Sala das Sessãe-s, 21 de Dezembro de' 1933. - .4.lva10o
~"'laia. - Alf1'edo da Matta. - Abelardo Marinh./). - Cle
men1.ino_ Lisbúa. - Pires Gayoso. - JoaqUl:rn ""[a(Jalhães.
Lino M!tChado. - Rodloi(Jue'S Morci1·a. - Deodato Maia. 
Odon Bezerra. - Vei(Ja Cab~·al. - .-!aenor Dante.

N. 1.103

,\crescenLe-se ao art. 125:

"Parágrafo único. As loterias e os jogos derivados das
mesmas. serão regulamentados e exclush'umente explorados
por asilos e associações".

Justificação

O jogo de Iote~as e seus derivados, tais como o cha
mado "jogO do bicho", ets., são vícios que não podem se~
extintos da sociadade sem trazer grandes descontentamen
tos e embaraços ao Govêrno.

O capital empregado na exploração desses vícios, é um
capital oriundo do sacrifício da coletividade. Portanto, nada
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mais jusLo c razoih;el do que inverter esse "capilal d~L cole
tividade" em favor dt: própria coletividl!:.de. O povo rico
contribue com o dinheiro para se divertir e, ao mesmo
tempo, amparar o povo pobre e doente.

A::: loterias entre nós, sempre foram exploradas, por
meia dúzia de cidadãos. Era o sacrifício çle milhões de bra
sileiros em favor de cinco ou seis felizardos. A emenda visa
mudar o aspecto social da questão: será o. sacrifício de mi-
lhões em beneficio de milhares. '

Os orç;.amentos públicos ver-se-ão aliviados dos encut'
gos das subveIlÇ.ões aos institutos de caridade e das vultosas
despe:::as de Ol1l'cssões policiais eOl1L:'a, os i::l'l'atores contu
maz-es.

A regulamentação, em lei ordinária ( creará em cada
cidade uma loteria, dirigida por interessados ~ fiscalizada
pelo govêrJ;lQ.

Em sínLese, a emenda visa a socializac.:ão do vício elas
loterias.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro ele 1933. - Ruy San-
tiago. .

1\. 1.09i

Acrescente-se ao art. 125:
"Parágrafo único. Consideram-se pobres os possuidores

ele propriedades com valor menor do que dez contos de réi~

llU aqueles qne percebem ordenados men:::ais até 500$000."

.Justificação

.A falta de uma definioão concreta do que seja "pobre"
tl'az embaraco ao cumprimento da lei. Dá margem a que o
arbítrio tenha campo aberto para burlar o espírito e a pró
pria letra da lei.

Sala da::: Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Rui San
tiago.

Ar\" 115: Reduza-se ao parágrafo único, que se redi
jirá: "A união poderá concedera lavra de jazidas minerais
e o aproveitamento da energia hidráulicc3., mesmo em terre
nos particulares, sendo reg'ulado o prOí::CSSO de concessão
pela lei respectiva."

Jus tificação

O artigo estabelece a forma pela. qual serão utilizados
-esses bens do patrimônio da União.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Fernandes
Tavo)'(l. llTaldemar Jlotta. - Odon Be:;en·a.

N. 1.125

ArL. 115: Reduza-se ao parágrafo único, que se redi
jirá: A União poderá conceder a lavra de jazídas minerais
e o aproveitamento da energia hidráulica, mesmo'ero terre
nos particulares, sendo regulado o processo de concessão
pela lei re:::pectíva."
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"'rim de pouco'tempo. a ficar em disponibilidade' ou ,a entrar'
no gozn de licença, agravando o erário público. .

., O conClll'SO para a avaliação da capacidade intelectual
dev('r:í :"1'1' 'de títulos ou provas. Redigido com está o pará
grafo 2° do :lI'I. 90. do :mteprojeto que se refere apenas o
COIlCl1I'SO. não c::pecificando a forma,poderá dar lugar a que
l:'l~ não 1C":e l'n1 conta os títulos do concurrente. quando é
el,'rto qlll' devel'ú também = àpreciá-Ios na aváliacão das

,qualidadel' tlll candidato. ::
~1I111 r111~ l"t'~:,ii(',:, 16 de Dezembro de 1933. - Abelardo'

""I'(III"i/'" (:",~Ilr, - C. de 31ello Neto. - Cinicinato Braga.
- II"I/,I'i,/I/," IJl/tlI/W,. - Ca:rlota P. de Queiroz. - Roberto
Si III'I/II,~"II, - JI/,~': (:orlos de Macedo Soares. - il1w'io Wha
Idlll, - ;\/1//,',',1,1 CIlIHII'r(JO. - Ab1'eu Sodré. - Th. Monteiro
til! lJlll'I'II,~ Jo'lI/w, - José Ull)iano. - Ranulplto Pinheú'o
UIII", - i\, C, 1"lI:lt~ca e Silva. - Hyppolito do Rego. -'
O'~I':(/I' IIfJdl'l'llH1"~ Alt:cs. - C. },forais Andrade. - Plinio
(',//,'(',11/ 1/,. Olil."'i'("I. - Horacio Later. - Alcantara }.fachado.,
- IJ"l'l'o,y> 1"'/Ilcarlo.

N. 705

Ali aI'\' 91, .letra "c". - Suprima-se:

.J1(S tifica,çilo

() r'I'ilf~I'iri JlI'oposlo para a promocão dos candidatos, me
tade pUI' 11111 igllirlnrle e metade por merecimento, além de
di fie i I 111\1'I'{' il\l:iio, niio alenc.e ás necessidades do servico pú
11] ico. 1'f1I'I'{'I'IH!Il, por isso, uma medida de prudência não se
ilW111 i I' l'l'i/lll il'll'a na Constituição.

A:, 161i'i Il1'dlll:'ll'ias poderão assegurar aos funcionários as
l'(og'l1lilllÓ li quI' 11:' mesmos façam jús pela sua antiguidade.

:':11111 dn:ol :-:"":,iíI'S. 16 de Dezembro de 1933. - Rannlpho
l'inltf'll'o I.iu/((, - A. C. Pacheco e Silva. - Abelardo VlJ:r
(Jllf!il'(j C,',wr, -O.~C(l1· Rodrigues Alves. - Plínio Corrêa de
OI.h·'·;"". - Til, ~ilonteÍ1"o de Bm"1'OS Filho. --:- Alcantara lvIa
l'Iulllo. - IJIII'I'(JS Penteado. - José Ulpiano. - Horado La
{(!l', - 1\ /1;'f'll .';ot!r(f. - .4Jm,eida Camargo. - José Carlos de
J/""I,'(ffl ,'oimll':~'~, - Cinicinato Braga. - Henrique Bayma.. -'
('arloln I', dl.'- Ol/eiroz. - Roberto SÍ1nornsen. - M. Wha
1,:1111. - rlll'I/'J,~o de Jfello Neto. - C. Morais Andrade.

N. 706

Aq Ul't, 93. Redija-se assim:
O:, funclon:íl'ios de policia gozarii.o das regalias outorga

das nu:' dl'mui:, J'ul1cio.nários públicos.

Justifiwç('Zo

A l'~dllCÚO rI:l emenda llroposta é mais sintética, e asse
gura, d/:foI'Olll indubitável os direit.9s dos funcionários po-

• liciais, _!-'ql1ipnrnndo-os aos demais funcion~ios público.s..
Sala dos Scssõ&;, 16 de Dezenlbro de 1933. ~ Rannlpho-:c

Pineiro Li7lUl, - A, C .,Pacheco e Silva. - Aeb-:;lardo Ver..,.
!iue?:ro Cesnr. -: Oscar Rodrig1~es .4.lves. - Plinio Corrêa de·



-241-

Oliveira. - Th. :3Ionteiro de Barros Filho. - C. de },fello
Neto. - Alcanta1'a Jlachado. - Barros =P·anteado. - José
Ulpíano. - Ab1'eu Sodré. - Almeida Camargo. - CarZota
P. de.Queiroz. - Manoel Hvppolito do Rego. - José Carlos
de Macedo SOal'es. - J.1I. Whatelly. - Henriqtle Bayma. 
Roberto Simonsen. - t' . .Morais A1ub'ade. - Horacio Lafer.·
-Cincinato B1'aga. .

N, 883'
Ao art. 91:
Acrescente-se, entre' as disposições das lcíras c e d: "aos

funcionários que exercem cargos que não dão direito a
acésso, serão concedidos peri .. dicamente acresci mos adicio
nais, que serüo incorporados para todos os efeitos aos seus
vencimentos.

Justificação

:f: uma ,iusta compensação concedida a funcionários que
não podem ter esperanças de outra melhoria e um incentivo
para que sejam cargos como os do magistério aspirados por
elemen tos de' valôr .

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de Hl33. - Daniel de
Carvalho.

N. 892

Título VI - Dos funcionários públicos:
ACi"escente-se; depois do art. 91, o seguinte:
Al.'t. 9~. As disposições referentes ao Estatuto do Fun

cionário ]?úblico de que trata o art. 91, serão esLensiyas aos
funcionários municipais.

Sala das Sessões, em 21 de Dezembro. de 1933. ~ 1\'0
gtteira Penirlo.

N. 898

Ao art. 91, acrescente-se: .~

. k) o tempo de serviço público prestado á União será con

. 'tado para as aposentadorias, concedidas pelos Estados e mu
nicipios e l'eciprocàmente observado os intersticios legais.

JusUficaçiio

O princípio é pacifico na legislacão dos Estados, dos mu
nicipios e do Distrito Federal, manda-se contar em geral o
tempo de serviço federal para a aposentadoria dos funcioná
rios de tais entidades.

Outro tanto, porém, não faz a União salvo as 'exceções
em favor dos juizes, cujo tempo de serviço estadual se
computa para 2. aposentação dos mesmos e-m cargos conge-o

neres federais. não é dado o mesmo tratamento aos funcio
nários em gerál, o que é profundamente injusto.

O anteprojeto c9gita das bases do Estatuto do F,.uncio
nário Público, não do federal sómente, mas de todo e. qual-

:: "~~
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quer funcionároi, .qualquer que seja () ;;ector de sua atuação.
Por isso mesmo sujeita á- intervençãô'<o Estado que imolar.

A estruturação do serviço público para os Estados, o
Distrito Federal, terá de obedecer a bases un.iformes e são
essas bases que formam o estatuto dos servidores públicos,
erígido pelo anteproje~o, e consoante a melhor doutrina, em
princípio constituciomil do regimem.

A emenda que proponho ví~a completar o pensamento
inspirador do anteprojeto nessa parte.

O servir;o público é um só em todo o país. Serve-se a
este em qualquer setor ou circunscrição. Porque alguem ser
viu ao Distrito Federal ou a qualquer dos Estados durante
10 ou 20 anos, não se segue que tenha desservido á União e
que esse tempo seja impr;eslável ou posto a margem para o
calculo de aposentadoria do funcionário estadual ou muni-.
cipal aproveitado mais tarde em cargo federal. No entanto é
o que se 'dá - desconh'eéendo-se a unidade do servico pú
blico em boa hora assenta no anteprojeto. - Christovão
Bar()!Jllos. - Nilo de Alvarenga. - Prado Kelly.

N. 9:1.8

Art. 91, letra C. Em 'vez de metade por antiguidade, di
ga-se: (1ois terços por antiguidade .

.f1tstifiwr;:ío

Na verdade o merecimento ainda por muito tempo será
a proteção, fonte d.c abusos e de preterü}ões.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - I1"enêo
Joffely. - Odon Bezerra. - Pereira Lira.

N. 1.028

Ao § 1° do art. 90 - Acrescente-se in fin·e: " ...e de
capacidade física e psíquica, mediante inspeção de saúde".

J'ltstificaçãq

Quer a emenda que só ingl'essem no quadro do funcio
nálisrno os indivíduos de que, por suas condições físicas e
psíquicas se possa obter, no exercício das respectivas fun
ções, o máximo do rendimento com o mínimo de fadiga.
Acautelam-se, com a emenda, assim os interesses públicos
como os individuais, dos candidatos.; e os da mesma classe
dos funcionários: os públicos -:evitando-se as falha-s repe
tidas, as licenças sucessivas, as aposentadorias prematuras;
os indh;i.duais, dos candidatos, impedindo-se que, por fôrça
do desempenho de funções desprpporcionadas ou incompati
veis com as aptidões físicas e psíquicas, ,se agravem condi
ções já precárias de saúde; os da classe _- dificultando-se,
entre os seus componentes, a propagação de moléstias ·conta-

, giósas porquanto só a providência· da prévia inspeção de
saúde logrará obstar a que indivíduos por tais moléstias ata
cados sejam admitidos a tr'abalha.r em serviços· públicos.

:Sala das Sessões, 21 de Dezembro ele 1933: - F. Jj[aga
lhães Netto. - AUilaAmaral. - 111':Jdeiros Netto. ~ Arnold,



:Silva. - A.lfredo Mascarenhas.,- Edgard Sanches. - Cle
mente Mariani. - Paulo Filho. - Lauro Passos. - Leon
cio Galrão. - Gileno Amado. - Francisco Rocha. - Arthu1'
Neiva. - A. Leon-i. - Manoel Novaes. - Pacheco de
Oliveira.

N. 1.029

Ao arL 91 - Acrescente-se' onde convier:
Letra. .. "aposentadoria' ou ;reforma compulsória, com

vencimentos integrais,' dos funcionários atacados, durante o
exercício do cargo, por doenc:,as contagiósas, nos casos em
,que s,e não admitir a possibilidade de cura".

Letra. .. "aposentadoria ou refórma, com vencimentos
integ-rais, nos casos de acidente ou moléstia em consequên
cia do execício das funções".

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - F. ~llaga

lhães Netto. - Arnold Silva. - Marques dos Reis. - Att'ila
Amaral. - Medeú'os lVello. - Leoncio Gall'ão. - Lemro
Passos. - Gileno Amado. ~ 'Alfrcelo Mascarenhas. - Fran
cisco Rocha. - EdllW'cl Sanches. - A1'thur Neiva. - A.
Leoni. - Manoel lVovaes. - Pacheco ([.,3 OUveira.

::\. 1.030

Ao art.. 94. Substi tua-se pelo seguinte:
fU-t. 94. Nas causas contra a União, os Estados, o Dis

trito Federal e os Municípios, por lesão praticada por fun
cíonárío, "se fará também a a1)uf'açãq da respol~sabilidade

dês te, para o que será ciLado.
§ 1.0 A execução correrá ao mesmo tempo contra o

:funcionário, se êste houver sido condenado, mas só se tor
nará efetiva contra a Fazenda Pública, no todo ou em parte,

; na condenação, mediante a prova de que o causador da 1e
.são não díspõe no momento de bens ou haveres que possam
responder .pela indenizarão.

§ 2.° ,Contra. o funcionário, entretanto, poderá em
,qualquer tempo, ser proposta a execUl;ão regressiva, e fi
cando ainda á União e ás derilais pessoas juridicasde direito
público assegurado õ direito de preferência sobro quaisquer
~outros credores.

§ 3.° .A condenação do funcionário compreenderá, além
da indenização pelos danos {lometidos, a IJerda' do cargo que
,esteja exercendo e a incapacidade para exercér êste ou ou
tros DOS que a lei determinar.

'§ 4.° Ao- órgão do Ministério Públíco caberá, indepen
.dent(~ de qualquer outra autoridade, agir nos casos dêste ar
tigo; sob as penas nêle instituídas, pelas omissões que co
met(~r, e para isso podendo ser denunciado á, autoridade ju
IlUcíiriacompetente medíante representa(~ão de um ou mais
,cidadãos. " • ,

Justificação

:: Várias foram as tentativas, no regime da Constituícão de
-189'[, para querse tornasse efetiva a responsabilidade dos
:representantes do poder" púl51!co,por atos de que resultassem
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-danos a terceiros, pois ,que não _b~stavam, para a ressalyl.l do~,
interesses da Fazenda, o. prinCIpIO geral da responsabllldade'
por quaisquer danos causados por atos ilícitos nos têrmos,
do art. 159 do Có6igo Civil, e ainda o direito regressivo que:
o art. 15 do mesmo Código estabelece._

De nada valeram então as esforços empregados na de
fesa do erário público, continuando as consequências maldi
tas de uma política de~ódios e favoritismo, e fazendo os pre
juízos mon.tarem a muitos milhares de contos de réis entre
a União. os Estados e os Municípios.

Agol'a chegou o momento de uma providência radical,
que o anteprojeto da Constituição lembrou, sem que, entre
tanto, previsse todas as circunstancías para que o abuso nãc
continue. E não fazemos dispensáveis indagações doutríná
rias nesta justificação porque não se pode atribuir aos espí-'
ritos que traçam as d,iretl"Ízes do momento a idéia da irres
ponsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e dos'
seus representantes, quando êstes, no exercício de suas fup.
ções. causem danos a terceiros .

.O artigô' da emenda reproduz o pensamento do art. 94 do
anteprojeto, mas ao parágrafo único dêste substituem, na
proposta que apresentamos, quatro díspositivos a preverem
todas as condições imprescindíveis á efetividade de nosso,
propósito.

Pelo paragráfo único do anteprojeto o prejudicado ou
exequer:te poderia escolher a pessoa juridica ou o seu re
presentante causador de danos, ao passo que o § 1° da emenda
determina que, se condenado o funcionário, seja ,a execução
feita primeiramente contra êste, salvo se ficar apurado que
êle nüo dispõe de llaveres, mesmo em parte, que possam res
ponder pela indenízação.

-O § 2° cuida da hipóteSe de vir (l funcionário respon-'
sável a .ter em qualquer época recursos t!ue por ocasião
da execução lhe faltem, 'pelo que matém á União, aos Es
ta.dos e aos Municípios e Terr~itórios, o direito regressivo
contra o mesmo funcionário. mas reservando ás referidas
pessoas jurídicas o direito de preferência sõbre quaisquer'
credores.

O § 3° impõe ao funcionário. além da indenização civil,
a pena' da perda do .cargo e a decretação da incapacidade
para exercer outro num prazo que a lei estabelecer. pois: em
contrária, aqueles que não tiverem recursos para 're8Ponder
pelos danos cáusados, nada sofreriam pelo seu ato lesivo.

O ~ 4° institue; finalmente, a responsabilidade do órgão'
do :Ministério Público que, não por si espontaneamente ou
após reclamação de .algum cidadão, nüo- agir- judicialmente
na defesa dos interesses da Fazenda, independente de:: bene-
placitode qual,quer autoridade. .

Cremos, assim, ter indicado as providencias adeq11a.clas
ás várias hipóteses, e. é de ,esperar que a mentalidade dos
co?s~ituintes de 1933 não permita subsistir O desgraça,lo 6'
crrmmoso costume de desbaratar, por esse n1eio. 05 dinhE..iros
públicos. ~ ,

ISala das Sessões, em dezembro de 1.933. - PachecO' de'"
Oliveira. - Leoncio GaLJ"ão. - Clemente 3[ariani. - A.r
nold Silva. - Lãu1"o Pa.'>oSos. - Arth'l1r Neiva. - Pmnc'(sco
Racha. - A. Leoni. - F. Magalltães Netto. - Paulo Filho.
_ AlfredO' Mascarenhas. - Edgard Sanches. -.4.ttila'
Amaral. - Marques dos Reis. - Manoel Novaes. - Gilena·
:..4.mado. - Medeiros NeVo. \

"'_ I
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'". ~ N. 1.068

Acrescente-se depois do art. 95, o seguinte:
A.rt. E' vedada a criação de novos irnpóstos sôbre ven

cimentos dos funcionários públicos que exerçam suas fun
ções -dentro ou fóra do território 'nacional, dêsde que a me
.dida, que só poderá ser adotada em momentos extremos,
abra exceções de qualquer natureza e que não atinja tanto
30S servidores da Nação como as demais classes produtoras
e profissio,nais.

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - Moraes
Paiva. - Nogueira Penülo. - Aúelardo Marinho. - Nero
de Macedo. - Mart'Íns e Silva . .- Lui:;; Sucupirà. - José
.de BOl'ba., - Deodato Maia.

Justificação

iDesde os primórdios de vida da República que vêm os
funcionários públicos, sendo o susLentaculo honesto e dedi
.cado da maquina administrativa. Deles depende toda a vida
economica do pais. EntretanLo, olhados sempre com descaso,
não lhes tem sindo dispensada a consideração que merecem,
e considerados como classe secundarda, são sempre eles os
primeiros a ser lembrados para as necessidades do equili
brio financeiro. i3ão eles sempre o alvo dos ministros de
Estado, dos membros da comissões de finanças e das de
reorganizações de quadros nos vários 'Ministérios da Re
·públi,ca, para o efeito das reduções de despesa.

Com pequenas exceções, todos os govêrnos criaram im
postos sôbre vencimentos dos funcionários públicos, e, em
quasi todos, a exceção pendeu para os que menos neces
,sitam.

O legislador tem sido tão sevéro com esta classe la-,
boriosa. que chegou até a classificar o vencimento do fun
cionárdo público de "renda" e o imposto é cobrado como sí
O resulta.do do trabalho executado fôsse um lucro decor
rente de transação mercantil ou bancária.

,:Na grande guerra, de 1914., foi o funcionalismo: grá
vado com elevado imposto sôbre seus vencimentos. Dessa
~poca em deante, muitos outros foram aparecendo, culmi
nando, em 1930, pelo desconto' em favor dos "sem traba-·
lhos" de qUe trata odec. U. :1.9.-182 (após a Revolução de
24 de outubro).

Mas o: fuúcionário não reclama. Tem convicçao dos
,seus deveres e, de olhos fitos ao fiel cumprimento das' de
terminações pre\~istas em leis, sofre o desconto sem pro
testo e, por assim ser justo, claro e sensáto é que, ao mc
·nos, possa ser, descontado num sacrifício geral, país a lei
-deve atingir a todos e não particularmente ao funcionário
público. '

N. 1.01i9

Ao art. 91, acrescente-se:
k) o tempo de 'serviço público prestado. á União será

contado para as apnsentadorías concedidas pelos Estados e
;\Iunicípios e reciprocamente, observados os inter::;tícios

.: .legais.



Justificàção

o principio é. pacifico -'na legislação dos Estados, dos
municipios e do Distrito FederaL manda-se cont~r em geral
o tempo de serviço federal para a aposentadorIa dos fun
cionários de tais entidades.

Outro tanto. porém, não fez a União salvo as exceções
em favor dos juizes, cujo tempo de serviço estadual se,
computa para a aposentaçãoe dos 'mesmos em cargos congê
neres federais, não é dado o mesmo tratamento aos fup.
cionários em geraL o que é profundamente injusto.

O ante-projéto cogita das bases do Estatuto do Fun
cionário público, não do federal sómente, mas de todo e
qualquer. funcionário, qualquer que seja o setor de sua
atuação.' Por 1S:::0 mesmo sujeita á intervenção o Estado
que imolar. .

A estruturação do se'M.'iço público para os' Estados, o
Distri to Federal. terá de obedecer a báses uniformes e são
essas báses que' formam o Estatuto dos servidores públicos,
erigido pelo ante-projéto, e consoante a melhor doutrina, €m
principias consbitucional do regime.

A emenda que proponho vísa completar o pensamento
inspirador. do ante-projéto nessa parte.

O serviço público é um só em todo país. Serve-se a
este em qualquer setor ou circunscrição. Porque alguem
serviu ao Distrito Federal ou a qualquer dos Estados du
rante 10 ou 20 anos, não se segue que tenha deservido a
União e que esse tempo seja imprestável ou posto a ll1ár-,
gem para o calculo de aposentadoria do funcionário esta
dual ou municipal aproveilado m'ais tarde· em cargo federal.
No entanto é o que se dá - desconhecendo-se a uni
dade do serviço público em boa hora assentada no ante
projéto.

Saia das Sessões, 22 de Dezembl:o de 1933. :- Cristó
vão Bar·cellós. - Abelardo Marinho. - Prado Kelly.

:N. 1.,099

Acrescente-se no final do art. 90, § 1°: "ainda que' em
cargo de caráter transitório" .

.Jus lif'icaçãó

O espírito do regime que adotámos, de govêrno do po'Vo
pelo povo, abst.rae o~ privilegios de sangue, amizade pessoal
e parL,idarismo político, para o exercício de cargos publicas.
unicamente a conipetência e a capacidade do 'cidadão são re
quisitos normais para o desempenho da administração pú- '
Nica. .

O § 3° do art. 90 permite a nomea!:,ão de funcionários
em "caráter transitório" .. 'Serão os atuais extranumerários,
contratados, em -comissão, eLe. Ora, a emenda: em questão visa
ev,itar que por úm sofisma possam ser efetivados funcioná
ri~s de "Cal"'dter transitório". burlando o espírito da lei que
eXIge concurso. r

Sala das Sessões. 21 de Dezeulbro de 1933. - Ruy
Santiágo., ..
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'N. 1.100·

Acrescente-se ao art. 99: "nas cidades" depois dapa
lavra "homens".

Justificação

o Brasil é um· .vaslissimo país, sem meios de comuni
cação e de transportes. Nestas: condições, os "homens" que
habitarem ;nossos sertões desconhecidos da civil.ização,
cairão, fatalmente, nas saIlções da lei, por circunslancias de'
visivel força maior. Os "coroneis" chefes políticos dêsses

. lugarejos terão a liberdade dêsses cidadãos permanentemente
sob ameaça, podendo exel'r.er vinganças ou coações inteira
mente contrárias ao regime que adotámos.

,Procurando eViÍtar mais essa porta aberta á tirania dos
chefctcs políticos é que apresento a emenda. em consi
derações.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 193:3. - Ruy
Santiágo.

IN. 1.117

Ao art. 90 § 2° - Acrescentar entre as palavras "a"
e "idoneidade" as palavTas "competência técnica e".

Justificação

A competência técnica deve ser condiCão essencial para
a nomeação. _

Rio de Janéiro. 21 de Dezembro de 1933. - Clernentúw
Lisbôa. - Jlottra' Carvalho. - Veiga Cabral. ~ Joaquim
.Magalhães. - Lea:ndro Pinheiro.- Mario Chermont.

N. ~1.135

Ao § 2° do art. 90 - Suprima-se.

J ust-ificação

O § 1° dêste artigo estabelece o concurso como medida
obrigatória para a nomeação -aos funcionários públicos . :É
uma providência que merece aplausos, pois, o concurso, se
tem defeitos (qual a instituição humana que os não tem ?) •
..;.- tem, sõbre todo e qualquer outro sistema, uma.vantagem
iniludivel - afasta in li1riine,os incapazes.

Mas .' é justo que '05 candidatos classificados depois de
se terem lançado aos azares e ás vezes aos vexames do
<:oncurso, tenham um direito inauferivel ao cargo, inde
pendente do estágio. de seis meses esf,a.belecido pelo pará
grafo emendado. -Dito p~rágrafo faz depender a efetivação
da investidura, além do lapso de G meses.' de informação
dos chefes de serviço da idoneidade moral do nomeado e
do seu -devotamento ao desempenho do cargo. A idoneidade
moral do candidato. devé ser uma condiçãô para a inscri
Cão do mesmo e sendo apurada nesta fase', não é razoavel
que seja depois considerada como inexistente. dando-se o
dito por não dito. 'Se o funcionário pratica atos que de
m0t;stram falta de idoneidade moral, deve baver na lei re-



médio ad-equado para a sua punição, podendo. ir até a' des
tituição.

Quanl() ás informacões dos Chefes de Servico, fazer
depender dêstas a efetividade. dos funcionários nomeados
em virtude do concurs(), é colocar nas mãos'dêles' uma arma
perigosa __que pode se transfor!llar em arbítrio e 'perse-
guiCão. :.:

iSãoessas razões, a meu ver, que, justificam a supres
são do dispositivo. - Daniel de Carvalho.

N. 1.167

Onde convier:
Artigo -. Os profissionais liberais de qualquer cate

goria a servico de toda organizacão, empreza ou associação,
56 poderão ser demitidos por motivo de falta grave no tra
balho, na fórma da lei.

§ - Em caso de dissolucão das entidades referidas,
deverão os profissionais ser conservados nos seus lagares
por outra qualquer que· .se venha a constituir com os rema
necentes da primitiva e para fins idênticos.

Justificação.

Nada mais justo do que se pretende na presente emen
da. Quando a tendência geral é de se garantir amplamente
Os direitos dos funccionários públicos á vitaliciedade no em
prêgo, integridade de vencimentos, etc., etc., seria de (jis
paridade absurda, de clamorosa injustiça não se garantir
aos empregados particulares êsses mesmos direitos, êles que,
oomo aqueles, também tão valorosos fatores da grandeza
do país, sob todos os aspétos, e não d.evem, portanto, ficar á
mercê dos caprichos. das descabidas conveniências parti
culares, da irritabilidade dos chefes ou administradores da
organizacão ou associacões previstas na presente emenda.

Sala das Sessões, de dezembro de 1933. - Abelardo
Ma.rinho. -Joanuifrti, lr/dnteiro. - Moura Carv'aTJLO. --
lJlario Chermorit. - Lino Machado. - Rodrigues Moreira.
- Agenor Monte. - Alvaro lJfaia. - Alfredo da Matta.·
Alber.to. Su'liek. - Gilbert Gabeira.- - Veiga Cabral. -lo
Vasco de Toledo. - V. Reil..dal. - Costa Fernandes. 
Xavier de 'Oliveira. - J. Fe1'Teira de Sou:a. - Domingo:!
Vellasco. - Antonio Rodri{fttes de Sou:a. - Fran'cisco' Ve
Tas. - Soares Filho. - :Leão Sampaio. - Edgard. San
ches. - Victor Rttssomano. - Pereira Lira. -:- Cesar Ti-:
noco.

N. 1..205

Substitua-se o art. 91 pelo seguinte:
Art. 91. A Assembléia Nacional votará, em sua pri

meira sessão ordinária, o Estatuto do Funcionári{) Público,
obedecendo ás seguintes bases, desde já em vigor: 1&) o qua-

-dro dos funcionários públicos compreenderá todos quantos
exercamcargo público permanente, seja qual fór a forma.
do seu-· pagamento; 2a)o funcionário efetivo s6 poderá ser
destituido do seu cargo ,em virtude de sentenca .cor:d~nat6
ria passada em julgado proferida em processo JudlCla! ou
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-em processo:administrativo, regllIado por lei, e no qual lhe
será assegurada ampla defesa; 3") o processo administrativo
será}nstaurado ex-officio ou em faee· de queixa'--represen
tação ou denúncia, devidamente assinada e fundamentada,
de grave falta que possa acarretar. a pena de demissão. aO
f~ncionário e s~rá pre~idido por um funcionário de catego
rIa pelo menos Igual ao do acusado; 4&) as promocões serão
feitas, dentro de 60 dias de ocorrida a vaga, um terço' por
antiguidade e ,dois terços por merecimento, apurado pelo
órgão que· a lei criar; 5") os fUI!cionários públicos que tive
rem 65 anos de idade ou contarem mais de 35 anos de efe
tivo serviço; serã_o compulsóriamente aposentados, salvo as
exceções_ desta Constituição; 6") a aposentadoria será con
cedida, mediante simples requerimento, com vencimentos
integrais do cargo eI!! que estiver exercendo, ao funcioná
rio público que contar 30 anos de efetivo serviço; 7a) a in
validez para o, exercício do cargo determinará a aposenta
doria ou a re·forma; sa) o tempo de serviço, para o efeito
da aposentadoria será reduzido a 25 anos nos casos de ofi
cios e profissões particularmente penosos, de funcões exer
cidas também á noite, em trabalhos prolongados e de ca
racter permanente', em tarefas estenuantes e no desempenho
cie cargos que exijam contato contínuo com elem,entos
perigosos, estando. compreendidos nesses casos os taquigra
fos legislativos o pessoal da Diretoria do Tráfego, Inspeto
ria da Guarda Civil e demais funcionários da Polícia Civil
e Aduaneira, Defesa Sanitaria Maritima, inclusive o pes
soal do Serviço l\1arítimo de Imigração dos Portos, o pessoal
das Patromorias dos Arsenais de Guerra e de Marinha da
República, guardas das Casas de Detenção e Correcão, as
sim como o pessoal da Imprensa Nacional e Diário Oficial,
que trabalha á noite, funcionários do Tráfego Postal e Te
legráfico, os do Tráfego, Locomoção e Movimento da Estrada
,de Ferro Central do Brasil e demais ferrovias federais e ou
trosque, .pela natureza de suas funções, isso merecerem e
for determinado pela lei ordinária; 8°) os funcionários <1CO
.metidos de lepra, cance1', tuberculose, cegueira, loucura, pa
ralisia, em casos declarados incuráveis, mediante inspeção
de saúde, serão aposentados com vencimentos integrais; gO)
o funcionário público que se inutilizar em ato de ser~viço,
na. defesa militar do país ou de sua::; instituições, bem como,
em consequência de desastre ou acidente no desempenho da
função de s~u cargo, será aposentado,c com vencimentos in
tegrais, qualquer que seja o seu tempo de servir:;o; iDa) O

funcionário que prestar serviço militar em tempo ç1e gu<:rra
ou em defesa de saúde da população, por ocasião de g'rave
epidemia, contará pelo dobro o tempo desse serviço; lia) ;)
tempo de serviç.o será computado da data do exergí?io . do
cargo remunerado, inclusive o prestado como operarlO, Jor
naleiro, diarista ou mensalista. e ainda o de dese~penho de
mandato eletivo de fun<:-ões gratuitas eobrigatprIas OU de
comissão em virtude de designação ou nomeação de autori
dade compêtente; 12a) a aposentadoria não po.derá ser con
cedida, em caso algum, com vencimentos superl.ores aos I?er
.cebidos em atividade; 13a ) em caso de enfermIdade do 1un
.cionárionário ou de pessoa de sua família, que viva· em
sua dependência ou por qualquer outro motivo justo. e
atendível, será concedida a licença com os descontos de ven
cimentos e nas condições estabelecidas, pela lei;, 14.a) a~s
funcionários sorteados para o serviço militar, será concedr
.da a licença' com vencimentos integrais, enquanto durar a
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obrigatoriedade dêss~ serviçc; 153,) o funcionário público
que fôr '<i~cIJlrado, por inspeção de saúde, acometido de can"
cel',~tuberculose, cegueira,. loucura, paralisia ou de qual
quer outra enfermidade de. cura improvável, ou que rôr fe
rido, mutilado ou adquirir molestia em consequência. de
serviço público, de modo a privá-lo de exercer o seu car
go, será licenciado em condições especiais, percebendo
vencirilentos integrais; 1ua) será concedida licença-premio
de um ano e seis mezes, respectivamente, ao funciopário pu
blico que contar 20 e 10 anos consecutivos de -serviço; 17a)
a mulher que exercer função pública, achando-se. em estado
de' gravidez, terá direito a uma licer.ca por dois mezes e
com todos os vencimentos, a contar do último mez deges
tação mediante prévia inspeção de saude; 183,) todo o fun
cionáario terá direito a trinta dias de férias em cada ano;
19.a) em easo de supressão do cargo; o funcionário público
que tiver mais de anos de efetivo serviço será posto em dlS
ponibilidade;percebenào a remuneração correspondente ao
ordenado do cargo efetivo que exercia; 20:1) o funcionál:io
em disponibilidade não poderá recusar-se ao desempenho de
commissão em serviço compatí"yel com sua categoria, per
cebendo a remuneração correspondente aos vencimentos in
tegrais do cargo que exercia; 2P) o funcionário em dispo
nibilidade será aproveitado na primeira vaga que oconer
em cargo da mesma categoria ou de função equivalente a que
t:xercia; 223,) em caso de remoção para outro cargo,ós ven
cimentos do novo cargo não deverão ser inferiores aos que
est.iver percebendo no momento o funcionário aproveitado;
232,) será permitida a permuta de cargos da mesma categoria
e de função identica, se não houver inconvenieIlcia para o
serviço público; 243,) a lei ordinaria regulará a substituição
dos funcionários a- qual poderá dar-se nos seguintes éasos:
1) de um lugar vago ou cujo serventuário esteja dele afas
tado sem direito e vencimento algum~ lI) de impedimento
do serventuário em virtude de comissão do Govêrno ou de
serviço público obrigatório; lU) de licença: ou falta de com-'
parecimento; IV) -férias; 25a) é vedada a todo' o funcionário
a acumulação de cargos 'remunerados, ainda que de entida
de administrativa diversa, não se compreendendo na proibi
ção: I) as funções exercidas em consequência do próprio
cargo, percebendo nesse caso o· funcionário juntamente com
os seus vencimentos. a remuneração que por lei, lhe, com
petir, no exercício de tais funçõés; II) a acumulação de dois
cargos 'de magistériQ. ou de um cargo de ·magistério com ou
tro d.e natureza administrativa, desde, que nrlo haja incom
patibilidade de horário; 263,) será concedida a gratificação
adicional por tempo de serviço, para os cargos sem possibi
lidáde de acésso para os que em relaçâo a essa regalia já te
nham direito adquirido, e para outro~ que a lei determinar
e na fórma por ela est.abelecida; 273,) serão concedidos iguais
vencimentos para fun\:ões equivalentes sem distinção de se
xos; 282,) salvo as exceções da lei militar, todo o funcioná
rio terá direito a um recurso contra decisão disciplinar e
p-ossibilidade da revisão perante o COJ;l.selho Disciplinar, ·cria
·do 1)01' lei ·em cada. um Ministério, e formado dos próprios
funcionários, ·mediante eleição entre eles e pela fórma es
tabelecida em lei; 293,) todos os funcionários se obljgarão, .
por compromisso formal, no ato da posse ao bom desempe- .
nho dos seus deveres legais; 30:;:) o funcionário é responsá- .
vel pelos abusos ou omissões em que incorrer no exercício,..
do seu cargo; 31a) o funcionário tem o dever de servir á co-
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letividadé e não a nenhum partido, sendo-lhe, porém, garan-'
'tida a liberdade de associação e opinião Dública.

Sala das Sessões, em 22 de Dezetpbro de 1933. - No
gueir.a Penido. - llforaes Paiva. - Ferreira de Souza.
Luiz Sucupira.

Justifico.r;tio

1 - De acoreIo com os prinCIpIOs de um socialismo ra~

cional e adiantado, c segundo a tendencia das Constituições
modernas, notadamente dos Codigos de \Veimar (artigos 129
e 130) e de Madrid (árLs. !tO c H) oanteprojet.o, por ins
piração do ministro Oswaldo Aranha e Dl' . .Toão Mangabeira,
estabelece garantias especiais aos funcionários públicos. ten
do em vista que eles não ::;ervem aos partidos e sim á Nação.

É indispen;::ú:vel, porém. fazer incluir nafuLura Cons
tituição ouL:'as medidas. de modo a tornar positivos. claros.
insofismãveis os direitos da numerosa e honrada classe dos
:õervidores do Estado. Daí a necessidade de aprovação da
emenda substitutiva acima. .

Releva acrescent.al" no que concerne ao caso especial do·
processo administrativo, para a dispensa do funcionário, que
não basta que êste-- se.ia ouvido - como preseverança a le
tra b do art. 91 do anteprojeto: é indispensável dispõr que
- será asse(furado ao funâoná1'io ampla d(}fesa. Com effei
to. o inquérito administrativo. como atualmente se pratica.
se restringe a uma mera sindicancia. não obedecendo a nor
mas de processo judicial e permitindo a prática das maiores
inJustiças, de verdadeiras jniquidades.

N. 1.206

Título VI - Dos funcionários públicos:

Accrescente-se após o r:rt. 91, o seguinte:

Parágrafo único. Ao pessoal de portaria e ao pessoai
suba1f.erno serão extensivas. na parte que lhe forem apli
cáveis. as bases do Estatuto do Funcionário Público. de que
.trata este·artigo. .

Sala dn;:: Sessõcs( em 22 de DezernbrQ de 1933. ----! No
!Jueim Peníd.o.

N. 1.20i

Tít.ulo VI - Dos funcionários públicos:

Acrescente-se. depois do art. 94. o seguinte:
. ,

__\1'1.: Ficam abolidns-Jodas as rlistinções ('ntre os empre
gados públicos de quadro mensadistas, diaristas c jornalei
ros. 'estendendo-se ao nroletariarlo ao sevriço da União. dos

. Est.:làos ou do Districto Federal' as 'vantagens de que goza

. rem Os demais funcionários.
Sala das Sessões. em 22 de Dezembro de 1933. - No-·

!Jlleíra Penjdo. .



-252-

Justificação

A inclusão do dispositivo constante da "emenda na Cons
"iituição visa· fazer com que o Govêrno concorrn, quanto ás
suas relações com o proletariado ao serviço do Estado para
a solução do problema social da atualidade; a incorporação
do proleLariado na sociedade moderna.

Esse princípio já se acha consagrado na Constituição do
::Estado do "Rio Grande do Sul, art. 74.
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SECO.W VII

Art. 107 - Acrescente-se: e seus descendentes.
Onde convier :
Art. A. maternidade faz jus :í assistência e solicitude

do Estado.
Art. Aos pais e subsidiariamente ao Estado cumpre

garantir á -prole as condições normais de desenvolvimento
físico e_a formação moral, intelectual e pro1'i~sional.

Onde convier:
Art. Um quinto da matrícula das escolas secundárias (\

superiores oficiais sení. reservado aos aIunos pobres.
Parágrafo único. Ao município de origem cabe custear

a educação daqueles cujos tcsts excepcionais, nosc graus su
cessivos, testemunhem a sua capacidade.

Para tal fim é obrigatória a dotação orçamentária.
Sala das Sessões, 30 de ?\ovembro de 1933. - FC1'nando

de Abreu.
N 4.0

Art. 108 parágrafo 1° - Substitua-se:
O casamento não é indissolúvel. A. lei civil determina-·

.rã os casos de anul;:u;ão e de divórcio.

Justificação

O divórcio, que a emenda supra institue, diS;pensa qual
quer justificação, por isso que·o justifica palpavelmente a
sua necessidade. Esta é o imperativo de razües de ordens
várias, morais, jurídicas,' sociais e até'religiosas. -

Estabelecidas as necessárias cautelas em tUrno ao ins
tituto, previstas as circullstancias e conseq;uências da sua
adoção. a sociedade ])1':1sileira terá. dado um grande -passo no
terreno das grandes conquistas da, civilizul;ão.·

O desquite instituído na rrossa lei civil estabelece a se
paração dos conjuges, adst.ringindo-a a motivos det,ermína'
dos, mediante_ pro\'a plena ou convincente. Há.nêle a disso
lução de fato da sociedade conjugal. Não há, entretanto, a

dissolução do vinculo, que continúa a pl'eq.de-los um ao 01.1-,
tro, indefinidamente, numa constancia de tirania que a lei
absolutamente não, pode proteger.

Só o divórcio l'emedi~u"á o grande mal.
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Dir-se-á, porém, que se não poderá acomodá-lo no bojQ,
.·da carta constitucional""':"" matéria de direito públ~co - pOI'
se tratar de matéria de direito privado. ,

Jl'lerecem, a 'êsse propósito, aplicacão. -especial as pala
vras do Sr. Deputado Leví Carneiro, cuja cultura, e cujo

·vast-o saber jurídico a Assembléia acata com justiça:

"Devemos contar com essa lenta e diuturna tTans
formação do texto constitucional, para 'sua adaptação
ás necessidades, ás teorias, aos sentimentos < de cada
instante, de cada emergência" .. ;; Lamento, senhor
Presidente, que á Assembléia não se tivesse dado po
deres para elaborar, a par daConstitui:i;ão, as leis or
ganicas complementares. A Assembléia se verá na si
tuação de ter de incluir, no próp1'io texto constitucio
nal, todos os dispositivos cuja efetividade queira as
se(Jtt'rar" ...

SaJa das Sessões, em 4 de Dezembro de 1933. - Alfr.edo
· C. Pa.checo.

N.53

Título XI - Da cultura e do ensino:
Emenda:
Suprima-se o parágrafo 2° do art. 112, e acrescente-se,

onde convier:
Art. O ensino pririlário é obrigatório para os indivf-

duos em idade escolar, podendo ser ministrado no la~ do-
méstico e em escolas oficiais ou particulares. o.

§ A União, os Estados e os Municípios devérão tor-
nar efetiva a obrigatoriedade do ensino primário mediante
fundação e manutenção de escolas.

Sala das Sessões, em 5 de Dezembro de 1933. - Here
· ctiano Zenaide.

N. 56

Substitua-se o parágràfo 8° do art. 112, que faculta o
ensino de religião nas escolas públicas, pelo seguinte:

Art. 112 ...
§ 8.° Será leigo o ensino nos estabelecimento públicos.

Ao' art. 106:
. Suprima-se o parágrafo 5° deste artigo, que permite a
celebração de atos cultuais, bem como o serviço religioso nas
expedições militares, nos hospit:üs, nas penitenciárias ou ou
tros estabelecimentos públicos.

Justificação

As razões da justificação da primeira emenda, versante
sObre a mantença do ensino leigo nos estabeleciment.os pú- 
blicos, alcançam de igual modo as duas seguintes, pois que se
prendem ao princípio de separação entre a igreja e o Es
tado.

Se o Estado é leigo, seu ensÍ'Ílo logicamente também o
·deve ser. 2.\eutral entre as religiões est:ibelecidas no Paí~,
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sua aç:,ão em face delas deve ir além das garantias- ao exer
cício line do culto de todas em igualdade.' ~

A faculdade instituida no anteprojeto, da prütica do
ensino religioso c nas escolas públicas, bem cQmo a pf!rmis
são do serviço religioso nas expedições militares e .em cer
tos estabelecimentos, não será mais que l'cyigorar a situa
ção de dependencia ou de aliança entre o Estado e esta ou
aquela religião ou culto; ,

Ser~t o retrocesso de uma das grandes- conquistas da
democracia e da civilização que a Carta Magna de 91 COll
signou belamente num dos seus dispositivos mais sábios.

Verifiquemos, na prútica, a ensinar religião numa e:,
cola Lantos ministros quantas forem ela::!.,.

"0 Estado quebrantaria o princípio de igualdade se
curasse do ensino exclusiyo de uma religião; em homena
gem a êsse princípio deveria ensinar, ou todas as religiões
ou nenhuma dela".' ::\um caso, aberraf:ão e despropósito.
noutro ncutralidade e respeito a todas as crenças". (Bal'
balho. pag. :31:3.) -

Outro aspecto de relevo no estudo da mill.étia é o que CO!l
cerne ao financiamento do ensinl). "::\ão é licito pa~11' eom
o produto dos impostos cobrados à protestantes ou .judeus.,
;,'l casa mobiliada para o sacerdócio católico ensinar aSIla

. ,doutrina", diz o eminente Dl'. Carlos Maximiliano na. sua
magnifica obra C07/tI'Jnlários á Constitniçr7o Br'osilei1'lJ.
, Objetar-se-á. porém, que niio só aos católicos :::e facúlta
o ensino das suas doutl'Ínas.

Perigosa é, sem dúvida. a instituição d,}sse direito. Pe
rigosa. sc imaginurmos num mesmo estaheiecimento o en
sino de seitas diver:::as. de doutrinas antagCJnicas. A luta re

"ligiosa n:lscCr~t fatalmcnte com graves danos á elaboí'ação
peàag(,gica do ensino, ao dcsem'olvimento dos programas das
matérias,"

Se a in$tituição do ensino leigo c do regime de com
pleta sf:'paração entre a igreja e o Estado tem sido arneúde
'di~turr>ada. já pela equipura(;ão de ginásios pertencenk.s a
órdens religiosas. destinados, portanto, ü: propaganda rJ,~ sei
tas e douLrinas. ,já pelas subvenções concedidas a estabeleci
mentos dessa ÓT'elem, que nao acontecerá na vig(~ncia da fa
culdade que o anteprojeto estabelece?

Sc li certo que a Constituição de 9'1 rtll'a uma obra de
ideólo2:os distanciada das realidades brasileiras de "nlão,
também :0 é que. em muitos dos ;::eus passos ela cOÍ1:dgnou
princípios e t.raçou diretrizes :"t naç50. que serão sempre a
sua bussola no seu caminhar incessante pa:'a a ~-grande7.a ela
sua dcmocracin, 'da sua ci\;ilização e para a felicidMe d9 scu
povo. . '

O Estado leigo e. poi;:: o ensino leigo, à separação com
pleta entre a igreja e o Estado. a libel'dade de cultos ede
C1'e11«<1.S são f61'mulas vcrdadeil'amente imperecíveis aOS em
bates do tempo, dos interesses e das opiniões.

Sala das Se::sões. em 5de Dezembro de :!.f1:3:]. - .U[:,pdo
C. Pacheco. . .

:I:\; 58

Emenda apresentada ao art. 112:

Acrescente-se o seguinte parágrafo:
§ ... A União subvencionará a instrução pública dos

.Estados que tiverem rendas inferiores a 15.000 contos, des~e.
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que essesEstadosdispendam' 20 % da sua receita com o en-
sino primário. . '" -

Justificação

Ninguem contesta que a instrução é um dos -mais pal
pitantes problemas da nacionalidade brasileira. Estados
como o Piauí, Amazonas, Goiaz e outros de rendas insignifi
cantes não podem manter escolas em número suficiente para
regular alfabetização de suas- populal;ões infantis em idade
escolar. '

É doloroso vêr-se 'tantas criaturas que fica~ privadas
das luzes do ensino á falta de estabelecimento escolares.

O problema do ensino é nacional; e, assim, é dever pre
cípuo da União suprir as deficiências orçamentárias dos
Estados pobres, para que eles possam difundir a sua instru
Cão COm mais amplitude e ,eficiência.

Palácio Tiradentes, 6 de Dezembro de 1933. - A(len(n~
]Jonte. - Pires Gayoso.

N. 65

I - Transformar-se o título XI - De cultU1°a e do en
sino -em Capítulo do título VIII, sob a epígrafe - Da
educação nacional.

II - Sustituam-se os arts. :1 H e seus parágrafos, 112'
e parágrafos :1°, 20, 30, 40, 50, 60 e 7° pelo seguinte:

Art. :11:1 - Compete ú União:
a) fixar o plano nacional de educação que tenha por ob

jetivo oferecer a quantos habitem o território brasileiro,
oportunidades iguais, segundo as suas capacidades;

b) instituir _e manter. nas circunscrições territoriais
não autônomas, sistemas educacionais análogos aos dos Es
tados;

c) estimular e coordenar a obra educacional em todo \}
pa~; -'

d) exercCl', onde quer se fa\:,:l preciso, por deficiência de'
meios 01.1 de iniciativas, uma ação educacional supletiva.

Art. 112 Aos Estados e aO Districto: Federal compete
organizar, administrar e custear: os seus sistemas educacio
riais, dentro dos princípios adotados pela União.

_ArL 113. O plano nacional de educação será exeéutado
por meio de sisteni<ls gel'ais, públicos e gratuitos, que com
preendam escolas de todos os graus, comuns e especiais, e
quaisquer outras instituir;ões de propósitos educativos, que
venham a ser criadas. -

§ 1.0 A educação nos 'estabelecimentos públicos e priva
~ dos visará a formação integral do homem e dó cidadão, des
,envolvendo, num espíriLo',brasileiro, a conciência da solida
'riedade entre os povos. -

§ 2.0 A educacão primária será obrigatória. estendendo
se a obrigatoriedade, no processo educativo ulterior, até os
18 anos. -,

§, 3.0 O ensino particular deverá submeter-se, na sua
organização e no seufuIlcionamento, ás normas fixadas nas,
leis da União, dos Estados e do Districto Federal.
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Art. 114 - Serão instituído:; fundos de educação pela
União, pelos Estados e pelo Districto Federal.

§ 1.0 O fundo, de educação nacional será constituído de
uma percentagem não inferior a 10 % da renda arrecadada
pela União, de impostos c taxa:::> especiais, e de outros recur
so:; nI!unceiros eventuais.

§ -2.° O fundo de cLlucação dos Estados e do Distrito
Peàeral será constituído de percentagens de 10 % do total
das l'cSpeCüvD.s receitas, de impostos e taxas especiais quo
111 c forlC'm destinados e de outros ercur'sos financeiros even
tuais.

§ 3.° Dos fundos de edl1c,nr;.ão uma pel'cenfag-em fixada
em lei ordiaÚI'Ía será d,""tinadn ao cast.cio de bolsas de es
:ltdo municipais, estuduais e uacioIluis, para prover a edu
(:ação, em tO'los os graus e e.sp,'chllidacles, dos ,alunos d~
ex.cepcional capacidade.

Art. 115. É imtitufdo o Conselho Nacional de Educ:l
ção, com o respectivo órgão executívo C técnico.

§ L° Os Estados e o) Disll'i[O Federal mandarão os Con~

selhos e Departamentos de Educação, com autonomia técnic:l
administrativa e financeira.

S 2,0 A organizu(;üo e funcionamenlo do Conselho Nu
eional de Educação, assim como dos GOTlselhos e Dep:lrla
mentos de Educação, est:lduais e municipais, serão estabêle
cidos em leis federal, estadual e elo Distrito Fed,}ral.

Sala das Sessões da .:\.ssembiéia Nacional Constituinte,
€m 7 de Dezembro dE' '19:3:3. - jVognc'i1"lt Pl1nido. - Mor.aú
Paiva,.

.Jnstificação

o anteprojeto de Gon-sLituicITo deciic.a o sOu THulo X[
-- Da G1f.llllJ'a e do ensino - a ri?gulal' a educação nacional,
l'azendo-o, porém, sem utender á.s nossas cond i(;ües e ne-
cessidades. _ _

O problema da cduc:lçüo 11acion.al, foi, ainda há pou
co tempo. apreciado na ya Conferência Nacional de Educa
ção. reunida em Niterói. sob o p:lLrocínio do GovJrno do
Estado do Rinde .Janeiro. e da qual: p.art.iciparam :l5 mais
eminente;; autoridades ,'!~) mait:ria de oduoaeüo e ensino,
como os Drs. Anísio Tr,ixciJ':l. :üunl diretor de Insll'lli:.ão
do Distrito Federal: Fernanc:o de Aze\'ccln.: autor da refor
ma de ensino primiírio, nOl'mal e profis5ionnl do Dislrito
Federal e ex-diretor" de In5lnH;ão aquí c em São Paulo.
Celso Kelly. diretor ele Insll'n~fto no Estado do IUo de Ju-::
noiro; Afranio Peixoto c C"rneiro Leão; anl.igos,dirútores
de Insiruçiio nesta capital: Alílio Vh'aqlll1. ex-diretor de
Tnsl,r'l1ção no E5lado do EspírHo Santo; Frota Pesso,a. ex
subdirclor de Instrução no Distrilo Fcd~ral; .Tosé Augusto.
ostrenuo batalhndor em' prol. da :Nlncação nacional; João
Simplício. dirctro ela Escola cle Engrnharia. de Purlo ,-Ale
gTe; ."Lourenço Filho, ex.-dire{l1I' rle InsLruc:ão em S. Paulo
e no Ceará; Mário Cns:tsanla. ',ex-direlor de Instrução em
?>íinais Gerais: Isaías AlVes. ex-direl,ol' de Instruc:ão na
Baía; Lizímaco Costa. ex-diretor de Inslrução no "paraná;
Artur- Mases. professor dn ,E~coJa de Medicina do Ri.á r!e Ja
neiro; Mário Castro, professor da Faculdade de DIreIto de
Hecife; Diniz .Túnior: Anlcrino \V::mick e Leo,ni Rasef!. t.éc-
-Jlicos do ensino, e outros. ...,

VOLuME IV
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Por essa ocasião'um congresso de~representantes ofi
ciais de todoso os Estados edo Distrito Federal aprovou um
-esbôço de plano educacional, justamente para ser suge
rido á Assembléia Nacional Constituinte;· esbôço que rc
,-ela uma justa compreensão dos problemas .brasileiros e
está em perfeita .ha.l'monia com as modernas diretrizes
educacionais. .

São essa,s sugestões que, com algumas alter.ações, pro
curamos condensar "no presente substitutiv-o. Seu cunho
Bminentemente nacional está. caracterizado pela intervenção
atribuida á 'União, já fixando o plano geral de educ,ação, a
que se devem adstringir as unidades federadas, já estimu
lando e coordenando a obra educacional. já exercendo,- dire
tamente. qu.ando se faça necessário, uma ação supletiva das
.a tividades regiona is. 1\1as, a descentralização com o obj etivo
de entregar aos Estados o custeio e admillistl"aCão. dos sis
temas, cumpre seja adotada, de acôrdo com o princípio fe
derativo que regula a nossa organização polHica. Foi seme
lhante regime que proporcionou aos Estados Unidos o es
plendore a variedade dos seus sistem.as educacionais, em
constante prosperidade.

A gTandeza térrilorial do Brasil e a escassez de suas
Yias de comunicação impedem uma ação àil'eLa, eficaz, do
Govêrno federal. sôhre tais servicos. rclevanrlo notar que
muitos Estados 'têm dado prova de' uma granrle' capacidade
}l,ara criar e desenvolver seus sistemas educacionais, poden
do ser citados, entre outros, São Paulo, Minas Gerais. Rio
Grande do Sul. EspirÍ'to Santo, Baía, Pernambuco e Ceará.

K. 66

Título XI

_-\.rt. 112, § SO.

Onde se diz : "A religião é matéria facultativa de ensino
nas esc{)lai<, etc.'" - dig:a-se: "Educação Moral e Cívica l~
matéria de ensino ohrigatório nas cscolas públicas primárias.
secundárias. profissionais ou normais, de acôrdo com o pla
no e texto estabelecidos Pela União."

.Tnsti{icação

O ensino factiltnti,'o de religião nas escolas é reclamado
por pessoas que apresentam os seguintes motivos: a) tcr ~

religião. .sem auxílio do Govêl'no. se tornado impotente para
formal' um caráter apreciável para o povo; b) receiõ de qur.
a irreligiosid:lde e incredulidade dõ povo. e a :mperstiçüo -emc

lugar de religião, facilitem o advento rIo comunismo.
_Como remédio, quando não fossem meras concessões de

ordem política por partidos e indivíduos não radicados n:l
opinião pública. preconizam o ensino religioso facultativo
nas escolas públicas'.

A irreligiosidade, incredulidade Ce supersLicão de grande
parte do povo é um-fato doloroso ~e incontestável que ainda
os Srs. Constituintes irão presenciar no próximo carlluvaJ..
O qu'e nü'o parece r\1zoável é facultar á maioria religiosa, co
rno remédio, o ensÍIw que ,êles minb!raram dur.antc 400 anos
e que deu como resultado o que hoje contemplamos. E não
se digâ que é fruto da República. pois antes da República
êsse ensino 'nem "'seguer pl'oduziuo um' clero santo. Bast~ ler
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.Feijó e D. Silvério Gomes Pimenta, na vida de D. Vi(;oso.
par.a se saber' que t\ssc ensino.n·em sequer no· clero, onde I~
'ministrado com rigor. produziu os frutos que Se desej.tnl
para o povo brasileiro. E sobre o estada atual do clero~ res-
'pondam os Srs." Constituintes. " ,

'. Que o comunismo é um perigo não resta dúvida alguma.
'Não o, vêem oshornens cegos pelos interesses do momento.
·,como não viram'o perigo da reação popular os tronos da
'Franca, da Russia. de Portugal, da Espanha e' o G9vêrno
.do Brasil em 1930_

A nistória se repete. Certós e determinados fatores, em
certas e determinadascircunstancias, produzem certos e (je-
terminados resultados. _'

O desrespeito ás leis, por parte dos governantes, a falt.a
-de honestida'de administrativa, o nepotismo, o protecionismo
á custa dos cofres públicos. a má e demol'adaaplicaçào da
justica, a fraude eleitol'aL fat.ores incontestes das revoluções.
no meio da um povo sem convice·ão religiosa. e por causa
·dessa mesma circunstancia, falta de sentimento verdadeiTa
mente religioso, produzem reações tanto mais perigosas

·quanto fôr o maiol' grau de ignorancia dos seus 'promotores,
Resta saber, enket.anto, se a religião a ser administrada

com o favor do Govêrno tem. teve ou ter'á. capacidade moraL
pelo seu ensino e pelo estado moral do seu clero, para pro
duzir p;ovel'nantes e governado;; nesse espírito dl~ puro cris
tianismo, inspirador de pureza e de honestidade. 1::' assunto
~~m aue nno podemos entrar.

Um olhar. apenas. sObre Portugal, Espanha, México, a
'Franca antes da separação. a Inglal.erra e Alemanha, a Suíça
.p' Países Baixos, antes de abandonarem êsse ensino, para ~l'Va

Jiarmos a capacidade regeneradora dos eoslumes pelo ensino
Aie ca teci!;m o.

A quc;:tüo religio~_a do Bras-il é antiga. Fcijô fala de
··obras para a conversã'r) do clero, e projetos a esses respeito
no Congresso, como rec.ursopara mudar a condicão religiosa
do país. ,se clero fôr' santo o povo será tamb'~m, segundo
o ensino de Jesus: "Bri'lhe a. vossa luz deanle dos homen.>õ
para que êles vejam as vossas boas obra:; e glorifiquem' a

"VOSSO Pai qUe eslá nos céus". Se Jlão U'r santo. at.é o seu
ensino será contraproducente e prejudicial ao cristianismo,
que será levado em descrédito, gel'anuo maior incredulidade
e mundanismo., .0

Vó-se. pois. Que não é o ensino religioso o remédio para
··os males nacionais ao.não ser sob condições: 'se e quando.

Finalmente, o ~nsino facultativo é lima forro':! de opres
são á conciência das. crianças. Só uma miliol'ia educadà nos
pll incípios de liber<lade de cO-nciência c respeito' á concic:n

·cia alheia poderria ter ensino facultativo sem opressão. .
Experimentado num ~slado dos mais cultos, o Estado

·de S. Paulo, o resultado foi pavoroso, a pressão foi dolo
rosa, c at.é cri'ança.5 houve que foram vai~das porque se re-
tiravam das aulas de religião. ..

E nem se fale do esforço do próprio clero para burlar- a
lei. Basta dizer que a. regulamentacão do decreto mandava
·q.Ue as aulas fos~em fora do período escolar, que os' pro.fcs
sores não falassem em religião nas classes, que 05 mestres

·de religião viesem de fora, que os pedidos fossem por offício
:ao diretor do ensino. '

Entretanto, dentre. de alguns dia;;;, eram os professare;:; .
..que lecionavam religião na elass~, dislribuiam fichas para·
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que os alunos as dcyoly e;:;:c1ll, pedindo ensino rcligiosoi,,;for
çavam-nos a tr:lzere)l1 as fichas,as aulas eram no período'
escalare us alul1osquc' se retiravam e:'am vaiados.

Ó de(;re~o de regulamentação continuava de pé, coni to
do:;: os seus rigores justos, mas o bü;po àe: Campillas dizia em
p:::.,::tortl:l que essas concessões haviam sido obtidas do govêr
no. .. Isso DO :Estudo de São Paulo.

O têrma fa.cultativo, já se vê, é apenas 'no papel. O
ensino será ~obrigaLório na prática, fazendo brasileiros revol
tado!,' ou brasilciI'os servís, desde criança.

-~\.g·o:·a a emenda. ;:.,
Tendo confiado demasiado no ensÍno moraL da religião'

fOl'ada.s escolas, °govêmo nüo providenciou a parte que l11e
ca1:Jia'. Falhou o ensino l'cligioso nos lares e igrejas e nada
houve p;J.ra subsLituí-lo na escola.

Convém, pois, que o ensino moral e cívico seja minis
trado com intensidade.

Ensinemos á criança que deve ter horror á mentira, ao
jogo, ti imoralidade, á hipocrisia, ás bebidas alcoolicas, á po
litica.g-em deshonesta, ao furto, ao protecionismo, ao contra
bando. ao' gorila. á falsificação de generos, á calúnia, á opres
são dós fracos, .á fraude eleitoral.

Ensinemos á criunça a -desprezar no seu coração, como a
l'éprobos, os indivíduo::; que fr,lUàam as urnas, que exercem
o protecionismo, que tra(~m a Pátria, conspur.cando a sua
honra e dignidade, aos padres e prcr~itos que fazem festas
religiosas e ch'Ícas com jogos e bebidas alcoólicas, as autori
dades que oprimem. i.10 povo e desrespeitam as leis .

. E ao mesmo Lempo ensinomos á crianca. o· respeito ás
autoridades consliLtlÍda::, ao Pl'oft:::ior, ao magistrQdo, <la 111i
li lar, aos representantes do pOYO, ao padre, á irmã ele cari
dade, ao 1)I'egadOl' do Evangelho, aos velhos, ao homem do
trabalho, c o amor com base de uma vida comr:1um feliz
entre os homens.

Trate-se de incrementar a vi,da espirituaL e, se iss'o
aconteeer'. o êOl'ução da. criança estará nuLuralmcnte prepa
rado para a religi~o verdadei 1':1 de Tlureza, de sinceridade e
de 1'6. . ~

I1).stituarn-sc premias para os melhores livros no as
sunto-e fa!::lm a rlistrillUi(;.üo gratuita aos milhões 11elo Bra--:
sil a fora. "

E' l}sse I) _ cuminho puru um Bra."il melhor.
O eIlsino fuculLuLi\'o da religmo, principalmente se essa

religião não c'Osl.uma con(]ell1ur os crimes dos poderosos, será
conll't'.lproduccnlc, tOI'l1andó a religião pelos favores recebi-'
dos, conivente com OS maus políticos e impotente par:! me-
lhoraro ambiente. - -

'Cabe a. h·islúria cdizel' ;,e a religiã·o.aquí e alhut'e;;, na
forma em que a temos, tem cooperado ('um o povo contra
os nluus goYêrn.os, 11'a luta c.ontra os males -sociais e con-
denando os vícios das nacionalidades. _

Educação 'Moral e Cívica deve seI' ministrada pelo Esta
do. Deixemos -atos lares c aos templos o DuSÍllO de religiüo
conforme o elêí:o IJossa fazê-lo"pelo exemplo e pcloa palavra.
Aliás é esta a. opinião dos mais doutos professOi'es de nossos
dias. Evitemos aquí a luta religiosa que tem sido pre,iudi
cial á própria igreja em outros pa~es onde ela imiscuiu na
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vida pública. Que. os conchavos políticos percam o seu efeito
ante a incerteza do futuro de n0550 país: evitemo5 aquí o
,que tem tido maléficas co:r:.sequências em oulros paíse5.

Saladas Ses5ões, S de DezembJ~(l de 1933. - Gnamcy
-Silveira.

N. 75

Redija-se assim o art. -108: "O C'asamento legal será o
civil~ ou religlioso regisLrado no Cartório Civil.

"§ LO O procei'so ào c'asamenLo e r0gislFo s{)6io gratuitos.
$ 2.0 O Govêrno determinará uma subvcncão aos oficiais

do registro civil correspondente aos atos graLuitos qucos
meSmtíS pratica,rem, conforme o estabele.ciclo em lei ordiná
ria. "

ht,stificação

A providênCia 5ugerida obedece mais a um prinell)Jo de
ordem pública, no sentido de se pôr óbice :í multiplicidade
de bigamias do f;),to existentes em todo o país.

Dada a mcnt'alidade dCccD05sa gente, mais convencida dos
principios religiosos do que deveres cívicos, terú benéfica
finalidade a medida proposta.

Assm1 como um conl,ráto particular se torna válido. para
tercei:'os, uma vez inscrito o mesmo no registro público, elo
mesmo moc1odeve selO rêeÜ'nhecielo, pelo EsLado. o cas'amen
to relig:iow, qualquer que se.ia o rito observado, quando re
gulul'menl.e inscrito no regislro civil.

.0 que se deLermina no § 20 é de suma justiça.
U Govêrno exige do oficial do Registro inúmeras obt'i

gações, sem qualquer recompensa. ConhecemQs alguns des
ses serventnarios, no interior dos Estados, (IUe vivem na
mais absoluta penúria. E,pC'la função que e:-·:ercem. devem
manter, 05 mesmos, aomen05, relaLiv~ inrlepcr.dência moral.

Sala da5 Se5;:ÜI';:, 9 ele Dezembro de 193:3. - p(lnle.~

·V·iei1'((.~

?\. 118

Arf. 168 Stlpl'ima m-sc os p;n'ágl'llfo~ 1°, 20 í' "a~.l •

.. ,'. '" ~ 109 Sl1pl'jm:1-~c·O P<'1.l-:1gJ;:lfo único) .... '.1...• .~

-
JusUriC(I.'lIÍo

A mal.r~ria c(llJ.~!aJllc do;;; cp:lJ':í:;l'afos cnj:l supl'essão se
Pl'OD(it~ já se acha di;;ciplinada 1)('10 nOSS<l rlil'cilo IH'ivado.
cnos nlf'sm05 I.t!l'Il105 em qUI) l'i:;11.l':l no ::ul!.l'pr-nji.,to d·aCons-
í:iluieão, .

. Ali:!s, ·CU:l~l.il.tljl1,jt) ela, como cOllslilut', te:,(':;; do direito
civil e de dircilo processual, só c:"sa cOl'cun.;;I.::mcia jusLifi
caria t'l. sua nüo inclusüo em.uma lei cOll:;litucionnL

Se, apezar -da Constiluiçúo de 1891 não esLabelecel.' a
jndis50luhili·dade do vínculo matrimonial,,' sempre vivemos,
por disposição de leis .ordinárias, no regime de casamento
indissolúvel, nenhum motivo justifica a sua inclusão num
'ilrcc:eiloda novn lei consLitucionul. .
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A tendência contenipol."aneaé no sentido de adotar cons-
tituic;:ões. flexíveis que'11ãà entravem a evolução dos povos".
permitindo as transformações sociais sem alteração funda
mental do 'quadro da organização política do Estado. Se as
sim é ,em' matéria propriamente constitucional, não SI? com
preende qUe a segunda constituinte repuhliéana siga orien-'
tacão diferente da Constituinte de 91 para legislar impe
rativamente'~sôbre diireito privado, emperrando â sua evo
lução -numa fórmula rígida da lei constitucional. Se a Cons-
tituição de 24 de fevereiro tivesse disposto sôbre organiza-,
ção da famíli'a, de acórd'o com as idéias então dom~nantes,.'
talvez, o nosso Código Civil não ,Pudesse, em 1916, adotar c}<
instituto ela investigação da paternidade,' à. que se refere o'
anteprojeto constitucional. E' que as matérias qUe devem
ser disciplinadas pelas . leis ordinárias têm um caráter de':
relatividade que não se compadece ,com a fixidez das leis'
fundamentais.

Sala das Sessões, 12 de Dez-embro de 1933. - Thomaz:
Lobo.

N. fi9A

Acrecente-se ao art. 108 do anteprojeto: ou o religioso:
celebrado pelo rito da Igreja Catól,ica.

Justificação'

üdireito, como elemento de adaptação ao meio s'ocial,.
é a harmonia <I·as liberdades e o principio de vida para todos.
Quando formulado no texto da lei deve esta refletir os usos
e eostumes,~os sentimentos, os, interesses € ate os almejos e-'
as esperanças do povo a que vai reger e governar. ,_

Se assim não fór, -se as leis em vez de traduzirem as
exigências, 05 atributos e os predicados do povo, ,refletirem
teorias, idealismos e utopias do legislador os seus interesses,
ó<fios e .paixões; deixarão de ser órgãos do direito e se torna
rão privilégios do, forte contra o fraco; em vez de veicula
rem o direito serão obstáculos permanentes a seu vigor.

Xenhum povo tem sofrido m:L15 os ·efeilos das leis hostís
ao direito, que õ povo brasileiro. Para prová-lo, basta citar'
a do casamenlo civil obrigatório, único qUe o texto frio da
lei reconhece e as poptila~~ões rurais não compreendem, não
aceitam e não pt·al.icam: porque não lhe en.'i:ergam virtud,c;,
POI·que não há juizes acessíveis; porque não podem gastare
pOl'qncsó acreditam em casamento celebrado pelo vigário.
Essa a concepciio c= a crenca, êsse o sentimento das popula-
I;ões do interior - cerne da nacão, guarda e -'defesa do seu
vastíssimo terl\ílÓrio. . ,

Não temos o direito de pertur-ba-r a vida do lar, e forçar
a concicncia dos nossos concidadãos, obrigando-os á prática',
de ales difíceis e ás vezes impossíveis, como ó sasamento'
civil obrigatório, sob ,penas odiosas e iniquas. 'quais a ilegi-,
timidade da família '. catoli-camenle constituída e o confisco
do seti patrimônio, desfeito o casal.

Residindo no interior e consulta'do como advogado'
senti muitas 'vezes, nas mansas lágrimas de mulheres aban-'
donadas e de humildes viúvas. um protesto universal contra
os legisladores levianos que agem por imitação. sem medir'
osc:terríveis efeitos dos seus erros. '
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,Subsista o casamento civil; mas não se fulmine com a
fJena de ·'l1ulidade.. o católico, que. é o da família brasHe,ira .

. Não ampliei o ~cdispositiyo da emenda aos casamentos ciÜe
. brados pelos ritos de~outras relígioões, porque os seus crentes

são pequena menoria e só existem nas 'c.idades, onde lhes é
acessível o casamento c-ivH. Darei, porém. o meu voto ás
emendas que visarem reconhecer efeitos civís aos casamen
tos religiosos, em geral.

Sala das Sessõe3, :12 de Dezembro d't 1933. -~P. Matta
Machado.

N •. 159

Ao art. H2, acrescente-s~:

§ 9° - A União estabelecerá o regime obrigatório de
educação física, o aparelhamento de móveis e cômodos esco
lares, o de alímentacão, horário de aulas e condições de
vida interna para todos os institutos de ensino público e
particular..

Justificação

O completo abandono do regime escolar acarreta' a
ruína da saúde dos educandos. :Frequentes são os casos de
escoliose e de ,desnutrição sobretudo nos internatos.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - A.rruda
Falcão.

N. 160

Ao art. 111, § 3° - Intercále-se: e dest1'uição
Falcão.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Arruda

N. 16:1

Ao art. 108. do anteprojeto da Constituição acrescen
te-se: "não Se dará anulação de casamento, ãecorrido o 'pra
zo de dois anos de celebração, salvo, exclusivamente, nos
casos: de subsistência de :casamento válido anterior, nos de
impedimentos pelo grau de parentesco e no de incompeWn
cia absoluta da autoridade perante quem fôr contraído".

Sala das Sessões, 19 de De~embro àe: 1933. itrrud'a
Falcão. . .

N. 167

Secc;ão 53. -:. Suprima-se.

'.

Justificaçã()

O Conselho Supremo ou seriaplatônic~o e, dessarte. one
roso injustamente á. nação ou seria uma oligarchia' conde
nável. . -'

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - .4.n·udw
Falcão.
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N. 200
'.:::;:;:

"" Ao artigo 130, substitua-se Dela seguinte:
Artigo. A lei nacional da pessoa determina a capaci

daâe civíl e os direitos de família 'e sucessão, sendo lícito aos
estrangeiro, quanto ao regime dos bens no cásamento. a
opção pela lei brasileira.

}larágrapho único. Aplicar-se-á a lei brasiieira ao es
trnageiro residente no Brasil, salvo si tiver domicílio em ou-
tro país, nos seguintes casos: .

1°. quando: não tiver nacionalidade;
2°~ quando se lhe atribuir. mais de uma nacionalidade,

por conflito entre as leis do país de nascimento e as do
Brasil;

3?, quando pela legislação do pais de nascimento se deva
aplicar a lei do domicílio.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Augusto
Cavalcanti. - Arruda Falcão. - Godofredo Vianna. - Cos
ta Fe1'nandes.

N. 204

Titulo X - Da famíl~a - Redija-se:
Art. O casamento será monogamico e indissoluvel.
§ 1.0 A lei civil determinará os casos de desquite e de

anulacão de casamento.
§ 2.° - § 2° do art. 108 do anteprojeto.
§ 3.° - § 3° do art. 108 do anteprojeto.
Art. O casamento é regulado pela lei civil e seu 1'1;:.0-

cesso e celebração serão gratuitos. .
Parágraphoúnico. O casamento religioso, celebrado por

ministro autorizado de qualquer religião, observados os re
quisitos da lei civil sôbre a personalidade dos conjuges, im
pedimentos e nulidades, e inscrito no registro civil, produ
zirá todos os efeit.os .luridicos.

ArL ,A.rL. 109 do anteprojeto.
Parágrapho único. "
ArL Art. '. 110 do anteprojeto.
Sala das sessões, 14 de Dezembro de 1933. -:- Frederico

1-Val{enbutell. - He-itor..4.nnes Dias. - Jóii.o Pun{a JUÚas.
- Raul Jobim Bittencourt. '-Renato Barbosa. - Pedro Ver
gara.. - Victor Rus,·WlIlano. - João SiULpl-icio. - A.~cani()
Tubino. - Al'(Jemiro Dornelles. - Demetrio Mercio Xav'ier.
- AU{Jltsto Simões Lopes. '- -Furtado de Menezes. - Levindo
Coelho . . - CUl'nci'ro de Rezende. Polyca1'po Viotti.
Ch'ristiano :Macll,udo •

N. 205

Título XI - Da cultura e do ensino .
.,:'

Redijam-se ãssim os §§ 7° e 8° do art. 112:
,A.rt. § 7.° O enSlllO religioso, moral e cívico, a edu

cação física e o trabalho manual constituem matérias de



- 265-

·ensino nas escolas primárias, secundárias" profissionaes, e
normais.

.':-::::-

§ 8.0 O ensino, religioso é ministrado deacôrdo com os
princípios da confissüo religiosa dos alunos, sendo a sua
frequência facultativa.'

Sala das sessões, 14 de Dezembro de 1il33. - Frederico
'\Volfenbutell. - Bet01· Annes Das. - João Fanfa Rbas. 
Renato Barbosa. - Pedro Verga.ra. -.:. Raul Jobim Bitten
court. - V'ictor Bassomano. - João Simplicio. - Ascaniv
Tubino. - A1'gerniro Dornelles. - Dernetrio Mercio Xavier.
- A1tyt0to Simões Lopes. -Furtado de Menezes. - Levind'J
Coelho. Ca1'neiro de R~zende. - Polycarpo Viotti. 
.Ghristiano Machado.

N. 207

Titulo X.
10 do artigo.
Suprima-se o § 10S' sObre a indissolubilidade do matri

mOnio.

Justificação

O § 10 está redigido dizendo que o casamento civil ú in
dissolúvel e ao mesmo tempo declara que a lei ordinária
determinará os casos de anulação.

Ora, se ele é indissolúvel não poderá em hipótese ai
guma ser anulado, de modo a inutilizar o vínculo. A Ig-reja
Romana para anular praticamente um casamento vai estudar"
o processo para descobrir uma nulidade de início, pois ela
tem o bom senso para ntio anular um casamento indissolú

·ve1. Dever-se-ia dizer quê a lei estabelecerá os casos de nu
lidade, isto é os casos em que o casamento, embora celcbrtldo.
não teve consistencia legal. Ou então não diria que é indis
.solúvel uma. união :qne não era nula em si, mas que, por
certas condições, que não eram de nulidade, pode s;ôr anu
lada em seu vínculo.

Mas não no,:: importa os termos porque pretendemos a.
sllpl'essão dôsse' artigo. Tratá-56 de matéria de il'gislaç5 o
ordiu:':'da l~ t!':li.:.t-~~; de matéi'ia vencida em tod05 os naise5
cultos, exceçiio do Bl'asile outros cujos nomes não cônvém
ciiar'", .

Proibi:' o divúreio l~ comeTer a iniquirJade de cundenar
n!u!l1j:I':~s al';andoniJ.:1ás,· coni.:~minadus. ultl'ajaé:ls, :í. vida 111i:
:iC't':'tve! de cCSl;t'~lvas. nnm país onde a fidelidade conjugal ;':)Ol"
pnt'le do,; homens .5 qllasi r1e~conl:ccidu. Proibi-lo é sancio
nut' o ,jiVÓI'cio,u bula. que nos veio ,das Ol'dcnu!}ües elo Reino.
/.cgisl:.ll;ÜO cmiI'wntemente católica. onde o crime de uxol'Ící
dio nüo Unha pena. para o:criininoso, nem para Os seus
au::dIiul'es. c, -.

Ainda hoje o marido mata a esposa culpada, tira-E:c t~

0[)()rt1.1aic1ade de arrependimento e salváção, Dara dcpoig ca
sar-se :í f<lce àa igreja e do civil. Temos ainda, portanto, ta
citamente, na prútica, ° divórcio a bala das Ordenaçõe;; ca
tólicas do Reino. Manter a lco;-islação ali];).l é rtornarmo-nos
Gulpados dêsscs crime,s. Além disso, negar:: o divórcio em
·ca:5a à~· aclullério, é ir contra o en:5ino de J l}5us Cristo que
,.disse: Elt, 'pol'<-<m, vos digo: aquele qu.e lm'oar sua mulher, a
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nfio ser por cansa de adttltério, e casm' com outra, comete
adultério. l\1ateus, 19:9. Nem Jesus C-risto, portanto, nem a
legislação dos países cultos, nem o bom senso nos ,autorizam
a manter na Constituição a insolubilidade do vinculo que o
próprio § 1° reconhece capaz de Eolubilidade em certos ca
50S ••• Kem digamos que compromissos políticos anulam -o
bom se.nso dos homens.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 193-3. - Guaracy
Síl't:círa.

N. 208

Titulo XI:

Art. 112, ê 5°. diz que - para a 'admissfio de um
candidato em escola pública, etc., levar-se-á em conta 56
mente o merecimento. não influindo a condição dos pais.

Suprima-se êsse final: nada influindo a condição dos
pais.

Jnstifiwção

Se é fato:que, no passado. e ainda na índole muitos h'o
meus, que não são mudados por méras revoluções, mas cuja
moral só se evolue lentamente, o protecionismo tem sido o·
maior cancro de nossa administração, também é fato que a
observuncia d~sse preceito dependerá mais dos homens de·
que das der.-larações constitucionais.

Por outro lado já está declarado que todos são iguais
peranLe a lei, sem privilégio de sexo, classe social, riqUez3 r

crenças religiosas e idéais políticas. Se o cidadão que for
aplicar o § 5°, do artigo 112, não aplicar na escolha dos be
neficiados Os dispositivos de igualdade do ari. 102, § 1°, do
nada adiantará a repetição dêsses direitos em outro artigo
da Constituição.

Também no~ serve de razão para aconselhar li supres
são dessa parte final, a certeza de que essa igualdade e co
nhccida por todos os brasileiros. Os quc a desrespcHam,
11iio o fazcm por ignorancia. _

Finalmentc, êsse dispositivo faz crer que existe um~

tcndencia muito forte em nosso paiE'para o protecionl'~mo

iníquo e c1l'soncsto. ,Só valeria a pena mantcr êsse dispositi
vo se êle não aparecesse muito claro em outro lugar da
COllstitui(:ão. .,.

Sala das Sessi3es, H de Dezembro de 1933._ - Gttaracy
Sil-oeira.

K, 222

_ Emend:'l. apresentada ao art. 110 do anteprojeto de Cons
tituição, pelo Deputado de clas~e, Alberico Surek.

Onde couber: Pr;omovcr o exame pré-nupcial.

Justificação

De há ,muito já. se agita_ no Brasil, notadamente entre
a classe, mMica, a questão do exame pré-nupcial, medida
de indisfarcável alcance relativamente á nossa eugenia.

~ , :::: -
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, Xãosoma=s ain.da l!m povo adiantado. para decretar. come '
o fez recentl~m('nte a' :<\.lemanhi;., medidas avançadas visando
melhorar o tipo racial brasileiro. Já estamos, porém, na
idade em que se deve acautelar a formaCão de novos lares._
a org<1nização da família. dos males sem conta que o~libera
lismo cl'iininosamente admitido até agora. a esse respeito,.
tem produzido IÍ.o,~õsso :meio.

Medida de prevenção visando o que de mais precioso há
para a nacionalidade. a formação física do indivíduo, con-
dição ile que depende o indivíduo mental e moral. dadas as
estreitas relaçõc~ que ligam entre si essas três faces da per'
sonalidade. é' inteiramente desnecessário encarecer-se a ur-··
günte necessidade que temos de adotá-la no nosso país.

Sala -das Sessõcs, 15 de Dezembro de 1933. - Albej·to·
Sllref;..

N. 227

Redi,jam-se os §§ 2°, 3°, 4° e 8° do artigo 112:

§ 2.° O ensino primário é obrigatório para todas as;
-criancas, maiores de sete anos, podendo ser ministrado no
lar doméstico e em escolas oficiais e particulares.

~ 3.0 E' gratuit.o e obrigatório o ensino nas escolas pú
blicas primárias e técnico-profissionais. Nelas 'será forneei
,lo gratuitamente material escolar e assistência médica e
dentária aos filhos de proletários sindicalizados.

§ 4.° O ensino secundário e superior nas escolas oficiais'
serú gratuito para os filhos de proletários sindicalizados.

§ 8.° O ensino será leigo em qualquer os seus gráos .

.Tustificação

ConF;iderando que o ensino em nosso país está ainda em-o
brionário;

Considerando que o ensino em todos OS seus gráos. nas
condiç.ões atuais, só é accessível ás classes mais favorecidas
de: fortuna;

Considerando que a instrução é o principal fator da gran-
de7.~ das nacões; _

Considera_ndo qüe a sélla~ação -da igreja e do Estado 1'13
IH'e5cnLa uma das maiores conquistas republicanâs;

Esperamos que os senllOres memhros da :\ss('mhll~ia Na
cional Constituint.e. cunsejos de sens dcy-eres e prerrogativas,
aprovem o presente -disposiLivo~ -

Sala das Sessões, 15 de Dezémbro de 1933. - Waldemar'
Rciktlnl. - Guilherme Plastej'. - F'rmv:isco de JIom'a. -"
João 1.1linnel Vifoca. - Gilbej·t Gabeira. - Ferreira N~to~.

- AnlúnioRorlri(Jllcs de Sou:;a.

N. 253

.Ar!.. 112:

narágrafo terceirO~~ Suprima-se a palavra "pobres... __
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Justificação

O mnb;rial escolar deve ser fornecido gratuitamente a
todos os alunos que frequentem a escola públicá. Aliás, bem
difícil (! fazer uma distinção cnl,re pobreza-indigenciu ~ po
breza-necessidade, ou pobreza envergonhada, como se d'z. Se
o Estado se compromeLe a d.al' a instrução gratuita, que essa
instrm;ilo seja inteiramell'Le gratuita, abrangendo, porLanto, o
material a ela necessário.

Sala das Sessões, 15 ele Dezembro de 1933. - Llli~
-SIM;upi't'({ .

P.arágrafo quin Lo Suprima-se.

.Tns!.i[ir:açao

" .

o p<1r<ígl'nfo é impertinente. Dá a. entender que a in
fluêncift ou condicrio dos pais é capaz de alterar as norma:,;
Bstabclccic1as para a ,admi'ssüo de alunos ás escolas públicas.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - L7Iü
SUCH,pil'(( •

N. 2D9

.Art. 108, § 1°. redija-se: Será perlnilido o divórcio a
vínculo e anulação de casamento, lJOS casos em que a lei civil
d ('terminar,

§ .. O ca:mmento, civil ;;ómenLe será celebrado anle a
'~prc;:cnUl(;ÜO do ;1 tesLado sanitário fornec-ido pela autorieJar::e
saniLál'i,,, local aos nubentes, T.,II atestado ficará ;:.ujeito uDe
nas ao selo de educac~ão e saúde.,

Ar'/. 109. fmrágrafo "Único. acrescen Le-se: quo, quand l )

provada (. nüo contesl.ada, pa;::5,nrf!o o;:: mC5mos a g'ozar dos di-
reito;:: que r" lei deL~rminar. =

c onde conbeI': Será criado n ~Crviç() Federa: de Profi
laxi:l 11m'a1. anexo ao de Saúd(' Pública, p:1l'.:1 o que os Esla
dos-c )'Il1nicipio;:: 1'(';::1'1'\'<11':10. obt'igaloriamen le. dez por' cento
de itw;:. ?'endoR. '.'

.T:l1s lii:i-car;iJo .

O (JiYI~J'cio n. vínculo i' 'lnna maf('l'ia frio rlehalid:l e .iusti
ficarIa. 'no nM"O pai". Ctn.' ,já ;::(' toma de"necei'os:íl'j(.) cxpür a~
)'azüc,; '1111' o l'ccomenrlam,

n ('X:1nw pl'('-nllpeinl " nlll:l mNlirln qu(' ;::p impüp en1
]wnl'fjrj,) da no"su.,{·\1g·mi,n. POi5 ::0 1)or1e1' p'úhlico RP -tem px
l'o!'JI) fi prohll'rna p 3]1nnf.:lrJo a St~ ~oln(:ão. ,T:í não se elevem
de:,cul'a:' a:' Jlro\'ideneia~ ac:o!lscllwdas e ncc(~~s:írins ao :ípcr-
1'C'içonnwn!oc do tipo r.acinl lw:l:;ilciro. _~.

E,,:-;u. em('nrla se fundamcl1l.a num u,Ho sentimento de'
,iusl.il:n humana, pois os filhos ilcgílimo,s não podem ser res
pons:,J;ílizados pela. sitlJat'fio em qUe os dcixll a nOSsa atu.ül
lei civil. .

l~ preciso desconhecer-sé em absoluto o estado de indi
g~r.ci.a sanitária em que vive a população rurál do nosso
J?afE, Ii:ll':l não",se justificar a ndoção de medidas que visem
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l'cmedia;";essa siluaç.ão qUe degrada o homem e consequen-·
tem.ente a sociedade em que €le VIyc.

SaJa elas Sessões. lG de Dezembro de 1933. - V. de Tole
du. - ZOí'oa,~tro GotWC;(I,. - .4U.JC7·í.O Surelc. - Gil&Ci't Ga
beira. - F)'~J.ncisco de Mou?'o. - "íF'aldenwr Re:iJ.dat. - .laau
Jii.[JuCl Yilacn. -=--Antonio nod1"igtle.~ de Sou:;a. - Anioilio
pennafOí'f;. - A:rnwndo La,ydnr:·l'. ~ Mal'io !.[anhíles. - Fer
reb'a. N éto.

N, 270

Art. 110, ülínea d. rC'.ilJu-:;e: instituir o. sel'yiljo 0Drlga
tório de .as::dsL6nc:a <l: maternidade ·13 á infancül, àe5(~,: <!. vle13
in{ru-uterina.

ArL. 12-'1., § 1.0 O trabalho será obriga l('1'io. não podendo
a. êle furtar-se aquele que para o mc::'mo esliver c<1jJuciLado.

Art. 124, § 1°, n. 3. redija-H'. assim: O dia de lrabalho
nüo e::~c,ederádc oito h0l'11:" e !l,15 indústrias insnlu}/l'Ú5 c Lr'l-·
balho noturno. ele sei". - Sob l~en lmm pl'ele~~lo IJod2l';i ser
pror'rogudo (I tempo elo trabalho. a não ser com turmas nO'/U5
de 1.l·ab.::!.lhado['c:5.

ArL 12t ~ 1c . n ... I~ vedado I) lrabalho l1o.lul'Dü e em
inc!úsll'ias insaÍubl'e:: a· mn]h('I'(~s e a menOl'OS di" 1S ano::; .

..:\rt.~ :12·~Í~ § i:)~ n. 1:- 1·-0dljn-~: ..~ a~:-::1rn·: Se-t"ü. g"aranLido ao
trabalhador .a lJel;cssál'ia assistf~ncia em caso de enfcrmidade,
bem com.o á gestante operária. instiluindo a lei o segura
obrigatúrio. contra a ycll;ice, a doença, o desemprego. os ris.
cai" e acidenkf. elo trnhalho e em favor da maLernid'1de.

·'rL 1"·1 ~ 1° n ~"6io lr"ln.;,;f'(>)'id·,:" 1)"(") ,;,;er\'i~r,

dit1!'~;O 'tod(;s' ~:qi1el~" ~(~l:·\·j:;;s~ ~lO~Ul'~lO;: 'Úll~ÚCI;S~ ~ll'parli~
('P"U"'';'; nl1" n',,;,;"';'; (l'}] ~u(' '1 1"': o· ..... in'~ri,l julo"u' COl1venient"
J.aL:~rt~~i-;: ~ .... u· .. l...... ....J..~.. ... .... ~ .'11..& ... U. t • - ~(. -' :-

.:-\1'1. 12!r. S 1~, n ... Ao Ctp(~rúl'io nu empreg-ado que for
(lf:~i~i!idi) 0\1 qtW Cl Lr'lll)~ sido até dois ;mos antes cie pl'omul
g:1':;:. ('~la Cnn3U!t~il.:ilo ,,:>111 jlrlwes,'o r:Ol' cJ:ime pl'evi~ío em
!ei~ sert;, p:lg'r: int~eniza(;lno corl';~~pondenlc-a nnl 111es de 01'
(jenado ou :':J.lt1rict P01- ano de ~(1t·vi(:o. IOnjn:ld(j,~sl.~ por base n
rn.:,iur orei'.'nado ou ;:al:':1'.;o \'I':lcidn .

./ lIsf ijica.çtl0

A~ .conCJlli~l.a5 rio prolelal'i:lr1o. ,já hoje' ineOl'])Orad;~,; no.
seu pail;~mt'ni(1, inctwporarlas como 50 aCll:lm,'n:1S leis con~li

~lIciomli:" rnor!crl1ns. não d,~\'em ;:.~l' negadas ao operária J)i;::t
l'Hcil'õ. no. in:::!nnte em qnc. l'/'ünido;: em A5Semhl(:in Consti
~l1inte. o;: legítinlMl'flpl'c"ént.<lOle;; cio povo do Bl'asil orga
nizam a lei l'unr.!:1incnLal da ;\:H;fio. "·enl.inrlo a p.loqni\ndu dos
rr~clnmn;: dos Il'nbalbndores, Dil I.enteada na .ins! ita ria;: snas
:1:::Ilirn()ões. . ,

A COllslil.uiciio Brasileira, Ora em preparo. deixnri.n df~
rc'lctir a realidua·o tl,acional. 51' dejxass-e no e;:qllC~cimf~ntoj'
essas aspirncões. :::

!~fio se agita. aqui. a pl·oe.hunada quesLão soeiaLobrasi
feira, que ao nos:;o ver, se agita ainda num mundo de téo

:;0; l':~s; focalizamos 05 ratos da noss\,-_ economia. procurando,
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;'·resolvê-Ios de acôr:do com as possibilidades do País ; con1
a mentalid,'de do seu povo.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - V. de To-~
,.ledo. - Zoroastro GOll'veia. - Alberto Surel;.. - Gilbert
GrJ.beú,{J.. - Francisc'o de Moura. -1Valde1nQ.1' Reilr.dal. 
João JIir;uel 'yitaca. '- Antônio Rod1'iyues de Souza. - An
tonio Pf:mw/ol't. - A,1'l1Wru].O Laydner. - Ewald Possolo. 
.Mario .lJanhaes. -2. Edmar':da -Silva Cw·valho. -- Guilhenne
Plaster. - EU{fenio Jionleiro ile Ew'ros. - Fen'eira ;\'élo •

.4cJJI' .11edeiros. . J!m'tins e Silva.

N. 271

.'\.rL. 112, redija-se: O ensino s·prá público OU particular,
· cabendo aquele exclusivamente á União, que o fiscalizará,
reservando ela ~ua receita, 20 '70 para êsse fim, e os Estados

· e Municípios igual percentagem.
§ 3°, redija-se: E' gratuito o ensino nos estabelecimentos

públicos qualquer que seja o grão, com isenç5.0 de sêlo e re
. conhecimento de firmas em qualquer documento que se re
lacione com o ensino, quando de interesse do estudante.

§ 4.° Hedija-se: A União, (jS Estados e Municípios, esia
'belecel'ão em seus orçamenLo:", verbas desLinadas á Casa do
Estudante Poúre. InsLiLuiçüo de amparo ao esLudante despro
vido de recursos pecnniát'ios. organizada e manl.ida pelo pG

,der públko, j)canclo desde ,já reconhecida como de utilid<lde
pública, a atualmente exi:::Lente em Pernambuco.

~ 8.° RrJlija-se: Será leigo o ensino no::: esLabelecimentos
públicos. .

Ar!.. .... A União se ohriga a difundir 1)01' todo o País,
o en:5ino 1woi'issi.onal agrícola, indusLrial c comércial, na
propor('ão cios seus orçamentos.

§ ... Serão isenLos de qu~wsqucr impostos os livros de
,niência editados fora do País.

o problema J'uclanlf'lll.al da naçflo brasileira. como bem
acentuou: um dos mais ilustres membros claaLual Assembléia
Constilllinte. (! n da instruc('iio cio :5eu 1)0\~O. premissa por si

· só bastanle para .iu:5Li1'icar as emendas aCIma, oferecidas ao
· anteprojeclo de constituição.

A educação profissinnal. como complemento á educação
· do individuo. preparando o homem para o trabalho c dando
á na('ão os tl~cnico" de que· [·latanLo carece para o fomenlo

· da sua laVOUt':LC das suas indústrias, deve ficar a cargo, do
Poder Público que a organizará nos m()ldes que :5e estabelecer

· em lei ordinát'ia. ob:5ervado o princípio con:5titucional da sua
~grnlllidadf< :

Snla das Sessões. 16 de Dezembro de 19:33, - V. de To
leiloe. - Z(l1'o(J.~lro Govein.. - .4.lberto SU1'CI;.. - Gilbel"t

. Gabeira. - Jolio JIi.(Juel Vitaca. - Antonio Rodri{fues de
SOu.z(t. - .4ntônio Pennaf01't. - A.r1Jlondo Laydncr:. 
Ewald Po.~~'olo. - 1IIm'io Manlu7es'. Gu.ilJle1'me PltistCl" •

. --- Ferreiro. :Vélo.
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:N. 278
Ao art. 108:

Substitua-se pelo seguinte.

" Art. 108. O c~~ainento iegal será o ci\"il.
1°, o casamento é indissolúvel. - A lei determinari't as

casos de desq~lÍte e anulação;
2°, yalc como ci\"il o ca;;amentoreligióso in5criLu ao re

gistro civil mediante, condições estabclecidas em lei.

Ju~ti{icar;ao

o anteprojelo transformou o § 4° do <ld. 72 da Cunsli
tuição de 1891, no urL. 108 e:5tubelecendo a gratuidade nãu
só pura a celebra(:üo como para o proce5So do casamento.

Ora. 05 emolumenlos que se cobram para o prõcesso do
eusumerito 5ão tão exiguo;; que não podem ser onerOS05 a
quem se dispõe a con5titllil' l'amilia. O qUe ent.al'CcC O lH'V
CC551) são as propina5 a05 intermediários, incumbido:,; de "ar
ranjai' 0:5 papeis" e e:5tu5 não desaparecerão com a gTaluidud~

~. prometido no urt. 108.
Será difícil, se n110 imp05sível, obLer a gratuidude -P<ll',t

todo o processo, pois êslc depende de certidões de documen
tos a serem extraidos de ouLros carLóriose livros Dúblico:L

Além disso, afigura~sc-me absurdo que con5Lem da Carla
Consliluc.ional disposiLivos que mell]!)!' l)sl.arão na lei civil.

Em boa técnicu constitucionul, ba:,Laria enunciar o prin
cípio consubsLanciado no artigo depois de emendado. 1'.1a5,
a se l!'unsigir com as exig~ncias do ,esp trilo religiosú (la S"l'an:"
de maioria do povo brusileiro, que não se satisfaz com a le
gislrtl:.;ão civil vigênte e quer fixar a. indissolubilidade do
Yíncul(: matrimonial no próprio texto da C0l15tiLuição. pl'O
proporia o § 2° que visa evitar os abui'os e a5 inconveniências
resultantes da dualidade ele casamen los. E" uma medida ele
rdcance 111'álico que evilará a desorganização de muilas l";1
milius c garantirá a siluuCão da prole de milhares d._, cu
sai5 àe boa fé pelav<l.$ta extensão do 110S:"0- int,erior.

O § 2° do arl. '108 do anLeprojeLo não ])ode deixar de seI'
suprimido. Se é inadmissível dispositivo de lei ordinária em
nossa lei búsica - muito menos sê-:-Io-ú a i1l5erção ea' carta
de preceito de direito adjeLivo ou processual. Acho a pl'O

vidência útil e esLou cerlo de que a legislação Ol'dinúriu. não
deixarú de incluí-la nas normas processuais para anulação
docasnniento. caso se,ia mantida a unfdade do proce5so. pré-:
"islo no 3rt.- 32. n.· 9 do anteprojeto. Mas no texto da lei
fundamental é 'que dcve ficar lal prcceito pór 5e!" inteira
mente contr<lrio ú técnica.

Tambí~m o §~io do art. 108 do anLeprojeto precisa SOL'

retirado da curla. -
J:;ie não reproduz apellas ° art, 203 do Cúdigo CiYil, ma::

admite ern vida; dON conjll(Jcs o reconhe.cimento da po:""e dn
('stado de casado. qne em nosso. direito a,f;llnl só pode ,\'.3í'

'invocado após a morte dos conjuge.'1, em {av07' dOI; filhos.
~ão se pode- imuginar rnaioJ' contra-senS;) dc:mte da in

dis:"oJulJilidade do" vínculo conJugaI e do ca5amento legál.
;;-- Conl efeito, conforn}.e observa o-Dr .. Sebastião Ccrnc~ .... s;~ o

espírito domiante foi O l'iboroso. da impossibilidade de con
tl,:.tlrem os embOl"<l legalmente de5quitados, llovas,nupcias.
"onde de forma jurídica fossem reconhecidas, pelo dirp.ito, a"



ligações postcdorcs, fatais para o instinto 9a reprodução,,'e
o~ fiihos ddas oriundas. - como a pl'ôpna lei que· antes
a~s::n 'se mostra, impondo uma .só e .~'nicu co~abitação para
a ..... itJa do indivíduo. reconhecer as Ullloes em vIda sem a rea-
liz:.i!;üO do mal.rimôn:o· legal? . . .

~\ ,nrevulecer o arl. ;{O,com o cstaheJeclml~nl.o da mdls
;,:nll1bil{dacle do vínculo no I):lrúg'loafo allloriol'; seria a porta
aberta ás m~ncebja,;, ás mndanr:as comlantcs de leitos, ao
din',rcio de fato pela vontade das pades. em ~VeZ de o ser
com os rigores 'da lei. e com êsse evoluir constante ques e
noLa e que 'ao ob:::e1'\"[1(10 l' cautelo."o dos :rene.menus socioló
!rico,:: :1ão escapa pela sofrcguidão e amia de liberdade em
fo'dus as esferas, - n fuga ao casarnc!llo, o desleixo á 1e
g:a] iZ:;.(:ão vel:) ma tr'imônio civi'l, c (l recurso sempre posse
do ésl:1dorle casados, que h'ará iguais direitos. sem a prisão
daquele, imposta pela lei. .

S<:>.la .:las Sessões, 10 de Dezembro de 1933. - Daniel de
Cw"val1:o.

l'\. 279

Ao al'~, 109.

Slr'prima-sc o l),nágr-áfo único do ,~rt. 100 do ante
projeto.

]u.sUficaç{i,o

}~sloucle inteiro acúl'do com o DI". Sl'hastião Cerne na
crítica à üste dispositivo do anteprojl'lo, qUê reproduzo' a.
seguir. -

O P:ll":ígl',~:rO único doart. 109 l\ r'epiLicão do que já
existe nó ·nosso Céíd ig-o Civil. ar'L 3G3.

=~ilo pode havcl' investigação ele paternidade ou mat.er
:1idacJc, sem ql1('. a lei estabeleça as l'c::peeLivas condicões.

E o nossoC6cligo Civil estabelece nos arts. 363 e 364.
De sorte C;Ue é preceito ,já -do nosso -direito, e muitas

vczcsconfirmarlo pelos Tribunais, dos quais há emnos.sa li-
ter'atura ,imídi{;[t abundante jUl'isrlrudência, .

Porque encaixá-lo no pacto constitt:cional, deslocando do
seu vCl'dadeil'o lugar: o Código Civil? .

E de forma tilo· s\1Cini.:1, como se fosse, possível. e' não
cremos tenha si(:o essa a intençã0 'elos elaboradores do pro
jeto, a inveslig~11:ã9 da patc-rIlidadc e maLernidadea ,êsmo,
serp qUe uma lel cstabeleça quais as: respecLivâs bases.-

.Ora. não-sendo i-sso possí'\'el. devendo· constar de lei
ol'di'Dál'ia, os elementos constitutivos da investigação, para
9uceor::;~a.rdaCon·stituição, ôsse parágrafo único do art. 109,
lmposslbJlJtanrlo uma melhor elabor;ar:ão dêsses eIementos na
futura lei, ou <l manutenção dos constantes da aLual? :

Sala das S~~süe:~~ 113 de D~zembro de 1933 ..~ Da.niel ele
CarvalkiJ

N. 298

Acrescente-se onde convier: :

~ .A.rt.e In-cu'mbe-se ao Estado a nccess3-:dade de_..proteger
a produção inteledual . .que venha enri:quecer o patrimônio
nacional, promovendoços meios para aseleç~o das obra:; com

:;.:".



direito a pren1io, em ampl() sentido e lhes daI.' irradiação
para. estímulo e incentivo ~05 seus autores:: ~

§ t.o O prêmio- poderá ,ser em dinheiro, reprodução ou
a.quisição da propriedade.

§2.o -As obras concorrentes compreenderão ciência, li
teratura, moral e espi:r:Itualidade-e belas artes em geral.

§ 3.0 A Uniã() igualmente contribuirá para a fundacão
de instituições desti-nadas ao desenvolvimento cultural.

_-\.l·L Toda a obra (lU invenção de aHo engenho ciep.-
I.ífico que, por sua magnitude espiritual e. moràl e por j;ua
utilidade venha fortalecer o caráter nacIOnal merecerá a
proteção do Esta-do. -

§ 1.0 Para esse fim os autores ou inventores juntarão
documentos comprobatórios dos seus trabalhos e req-uere
1'5.0 ao govêrno da União o respectivo auxílio.

Ju.stificaçr.io

O·' anteprojeto cogitou com muito acerto do assunto
que mais de per·to diz respeito á cultura do espírito. Nós,
porém. o ampl:iamos transfundindo, em direito, para os au
Lares de trabalhos literários, científicos e arüsticos o auxi
lio por parte do govêrno; que, pela letra expressa do ante
projeto lhes seria apenas uma faculdade. Num país, como
o nosso, em que se procura na mais l:9uvável companha dar
combate ao analfabetismo e impulsionar os meios de cultura
e do espírito é sempre merÍtóI.'ia toda a medida que visa (}
amparo aos que Se dedicam ao cultivo da inteligência,
vezes muit;18, por entre as vicissitudes e as sérias dificulda
des da vi<1a material que assoberbam aos homens dotados de
yooação -literária. ·cie-ntíifica e artístIca.

E' para obVIar justamente êssequasi semprê:IH'eponde
ranLe fator oposto ás realizações de trabalhos que venham
enriquecer o nosso patrimônio cultural que temos a honra

.de apre-senlar a emenda ampliativa ao objetivo visado pelo
anteprojeto. .

.Pela nossa emenda ficam detalhadas precisamenLe as
medidas, que no momento, deverão de modo positivo sel~
partes integrantes do nosso estaLuto; fundamental, refle";'
Lindo assim o apurado grau de cultura, de zelo c, de <looor
ás letras, ás ci~ncias e ás artes no nosso país. Sel"d. o me
lhor apreço que podemos legar ás g-erações presentes e fu"':
t.uras, a inclusão na nossa Carta M.agna de dispositivos que
assegure êxito. real aos devotados lidadores constantes,
sob múltiplos aspecto>:, nos vários pl'élios da inteligência,

Sala das Sessões, €lll 16· de Dezembro de 1933. - Car
lo~ Reis. - L'ino Machado. -: Rodrigues Moreira.

N :313

l'itulo ·XI
mente.

ArLigo'112, § 8° - ,Suprima-se int.eil'a-

Just-ifícaçã,o

O espírito que presidiu á organizacão do anteprojeto
de Constituição, ól'a sújeito ás emendas da Assemblé6: Na
cionaIConstituinte, foi de uma feliz prudência ria redacãQ

VOLU:-'f.Jli,._ry 18
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do Título IX estabelécendo anênhuma de~pendencia ou al:'~
anca do Estado cõm os cultos religiosos..

o assuntô éyelho e debatido_ '.
O ensino religioso nas escolas é uma iniciativâ perigo

sa que não aproveita nem á sociedade nem á religião que
d~ tal faculdade se aproveitar, visando o aumento. donúme
1'0 dos Sl'US prosélitQs.
~ Ao poder público compete . evit~•.:,; a possibilidade da
existência' de elementos nas escolas, que, de algum "m9do,
pertubem a eficiência do ensino. Deixe-se a religião a car
go da família.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro 'de 1933. - 1I1a1'Í1)
Manhaes. - Erlmar da SUva Carvalho. - EnY1nio Montei
1'0 de Ban'os. - Gilberl Gabeira.

N. 315

Acrescente-se. onde convfer:

Artigo. Incumbe á União promover e estimular, por
meio de legislação adequada. tUlla" <15 atividade!' tendentes
á fixação do tipo étnico brasileiro:

a) criando um órgão técnico de:;tinado á coordena~ão

das medidas tomadas pelos Estados nêsse sentido, especial
mente- as de caráter eugênico e educacional;

h) proíbindoa formação, no território nacional, de
agrupamentos concentrados de elementos ;tlienígenas uni
nacionais ou uni-raciais.

Justificação

Se tomarmos o conceito de "nação" á ciência etnográ-'
fica, verificamos, com mágoa, que não chegamos ainda a
constituir uma. A nossa evolução p.tnica mal se esboça.
Somos. por enquanto, 11m povo atípico.

Euclides da Cunha, Licínio Cardoso e,· particularmente,
Oliveira Viana nos assinalam apena~ o aparecimento dos
primeiros elementos e grupos, em torno dos quais se hão de
aglutinar, em evolul}ão futura, os dados com que se fixará
a rae·a.

Mas é preciso propiciar essa e:-.'olução, de modo inteli-
gente. : -..

E, num pais qe imigraoão permanente, como o nosso,
muitos são os elementos raciais di.sp~res: : c

a) ar:íanos do ramo indo-europeu, de tipo d6lico-louro.
provindos do norte e centro da Europa (alemães, etc.) ;

b) aríanos do ramo· indo-europeu, de tipo moreno, pro
cedentes do sul da Europa. especialmente da bacia mediter
ranea (italianos, hespanhõis. etc.);

.. c) unidades esparsas de outros grupos raciais (árabes,
semit.as, etc.) ;

d) fortes contingentes àe raça amarela (chinêses e,
principalmente, .iaponêses). _

Tudo isso para ~e adaptar aos vdhos troncos matrizes:
o ariano-latino d05 .. luzitanos e o vermelho dos aborígenes,
sem mencionar o sangue negro que .lá entrou de permeio ...

Ora. de todas essas correntes imigrató:das está provado
p~Ia f~xp('riência, que aquelas que m<lig ncs convêm são as
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do rarrlO aríuno sul-europeu. :Elas são, por via. de r~gra, .,
de fácil absorção, e também coincidE-m com os caracteres
psíquicos fundamentais do nosso tipo çtinco incipiente-o
os nossos elementos primários uma tão perfeita coincidên-

: _As do ramo dólico-Iouro, conqul:nto não tenham com
os nossos elementos primários uma tão perfeita ocincidên
cia, são perfeitamente aceitáveis, não só porquê constituem
um contingente elevado' de altas quaJidades raciais, COlllO
também porquê. não 'oferecem' muito granderesi:;tência á
absorçITo. Só se' tornam temíveis, e de difícil assimilação,
quando condensadas em grandes massas em um só ponto do
território. É o caso ainda recente do Paraná e de Santa
Catarina, que' só não viemos a perder de vez, graça-s ao de
flagar da guerra européa, que extinguiu as atividades colo-
nizadoras da Alemanha. . .

As correntes amarelas, essas sàJ inteiramente inassi
miláveis. A experiência de todos os dias o está demonstran
do. Já temos no Brasil elementos amarelos há tempo sufi
ciente para podermos seguramente constatar que êles se não
cruzam com os nOSSBOS.

Vê-se, dêsLe Jigeiro e despretencioso estudo, que ma
gnitude apresenta o problema em um l;aí~ novo c.omo o nos
so, sob vários pontos de vista, inclUSIVe o de defesa nacio-
nal. _

. Eis porquê não me parece lícito que a Carta Magna se
desinteresse do assunto.

Se o maior cuidado não presidir à nossa evolucão neste
terreno, iremos criar, de futuro, problemas gravíssimos, co
mo, por exemplo, o da formacã9 de minorias étnicas: além
de difieuItar e retardar de muito a fOl'maç:ií.o do::nosso tipo
standa'rd racial.

Se países milenares, de ruca perfeitamente caracteriza
da e fixada se preocupam Í)recipuam.ente com o J.Jroblema
(exemplo: a Alemanha hitlerista e a Itália facista), porquê
haviamos nós de descurá-Io?

Nem sirva de pretexto para tanto 'a alteracão de que a
matéria não é de Direito Constitucional, não devendo. por
tanto, constar da nossa Constutíção. Vem a propósito citar
aqui a afirmativa de Micelli:

" ... i! meno giul'idico di ttitti i diritti (o constitucio
nal), siu per la quantitá degli elcmenti nono giuridici. che ill.
vario senso l'influenzano. sia per l'indole pl'opria dei suoi
rappor-ti e delle sue -norme".

Demais, as nooessidades 'Várias de' cada -nacionalidade e
o fato da coexisLênciano mundo moderno de Nações em esta
dosos mais diversos_ de evolução, têm justificado que ca- ;
da povo lance no seU Direito Estatutário normas de seu in
teresse peculiar, sem atenção :10 cODc,eito redigido elo que
seja mutéria _estritamente constitucional: -

Tão grande tem sido· a elasticidade, que hoje quasi se
pode dizer que um determinado assunto se -torna matéria
constitucional, desde que figure na Constituição de algum
dos Povos da Terra... . :

Sem outra pretensão, senão á do bem nacional, no que
mais de perto lhe diz -respeito, aí a emenda,. para ser sujeita
li douta e patriotica apreciação ,{la A.sseAlbléi~ Nacional Cons
tituinte, depois dos tramites legais.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro ,de 1933. - Th.
Monteiro ele Ban'os Filho, Deputado por São Paulo.
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Ao ar;t. 112:

Suprima-se o § 8°.

lustificcu;ão

Xada mais absurdo que pe.rmitir-se o ensino de religião
nas escolas públicas do Estado leigo.

A luta seria fatal entre os grupos de alunos perten
ceutes ás religiões diversas e entre os· próprios professores
ele doutrina. --

Religião ensina-se nos templos.
Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - João

Villasbôo..<;. .

N. 329

Ao art. 108:

Sllprima-se os § 1°, 2° e 3°.

Aos arts. 109 e 110:

Suprimam-se.

hul'ifica.~:ão

E.~ta matéria não é constitucional. O lugar' da dos pa
rágrafos 1° e 2° é no Código Civil, onde já está estudada
em parte, e a do § 2° na lei processual.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1934.. - ./0(10
Villllsbôas.

N. 333

Al'L. Os eslabelecimenlos llilrLiculares de instrução pri
mária., oficialmente considel'l.lClos idoneos, estão isentos de
qualquer tributação.

Sala das Sessõe:::. 16 de Dezembro de 1933. - ,Miguel
Cou.to. .

N. - 335

•DA FA"",iíLT•.\

SubslHua-::e o § 10~ do arl. 108. pelo seguinte; "A lei
civil determinará os casos div(Í)'cio a vínculo e de :lnuluoão
de casamento .,"

11lSti.fic6.Çlío

Manter a inclissolubilidade do casamento ci....il de um 1110
Lia" absoluto, no futuro texto constitucional. seria consagrar
um verdadeiro atentado ao direito natllral. a razão. aos ])ons"
coslumes e as necessidade"s vitais da própria sociedade. ;

O divOrcio -a vínculo, já adotado pela maioria dos países
cult.o~, é um a~sunto perfeitamente esplanado e suficiente
mente justificado, constituindo uma aspiraoáo social rios ]10
vos l]11e (l nã'ü pos~'tlem.
;~
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.:\s constituições· sãô .vei:dadeira-s sínteses de interesses
'gerai;~; traduzem num dado tempo as necessidades de um
povo e devem consültar as suas aspiraC)ões evolutivas.

As leis sociais que presidem as relações dos sêres entre
s-i e com a sociedade. não têm .0 caráter de fatalidade e de
imutabilidade como· as leis fisicas que regem o mundo
material. O divórcio é uma medida salutar para corrigir
males inevitáveis no seio da comunidade ~ ~

E, como o desquite insLHnído no Código Civil Brasileiro.
mantendo o vínculo conjuga], criou uma situação sui-genel'is
para dezenas de, milhares de conjuges, compelindo-os ás·
uniões naturais e ú formacão de próles ileg'itimas, quando não
ú prostituição generalizada, fOI'l}osoé admitir que. cedo ou
tarde. a simples aspiração de hoje se converta em imperativo
social inelutável. - .

Conscquenlcmenle. a Com:tituiçào em Tn:eparo. não deve
impedir q~le, em tempo oportuno, os legisladores atendam aos
reclam05 da vida nacional.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Plínio
,'Towrinho.

N. 338

"\(1 arL. 108 do anteprojeto:
Substitua-se pelo seguinte:

O casamento legal será o civil, cuja
gTaluita.

lnMificaç(Í,o

cclebt'ac.:ão
~=:.:.-:::.:...:

será

A emenda visa coibir uma inovação. cujos resllllados se
riam prejudiciais á ordem que deve ce"rcar:' os alos da vida
civil.

A gratuidade do processo do casamento, estabelecida no
art. 108 do anteprojeto constitucional, viria desorganizar
completamente os meios pelos quais se mantêm' Os escri
vães de paz e reg'istl'o civil do interior do país. e que têm,
nos emolumenlos para o preparo dos documentos necessá
rios aoeasamento (arL'1S0 do Cod. Civil Brasileiro), a sua..
maior fonte de renda. .

)lcsroo tlssim são ele5 lão módicos que :podem perfei
tamente ser satisfeitos por aqueles que se dipõem aos en~

cargos (: responsabilidades que decorrem da constituição da
fan'lília. ~. .

Sem a sua maior fonte de renda, a única que realmente
lhe:,; g-d.rante 11 subsistência, os escrivães, já tão sobrecarre-:
gados com os serviços gratuitos do Recrutamento Militar e
do fornecimento· de certidões para o Alistamento Eleitoral,
não teriam o cestímulo necessário para o cumprimento: de
.;;;eus deveI'e~. coro prejuízos incalculáveis para as garantias
dos. atos da -Vida civil. existentes em seus arquiv<;,s c confia
da ú sua guarda.

Sala das Sessões. em 18 de Dezembro de 1933. - Del
fim, Jloreü'a Jr. - B':;l1nü'o de Medeiros Silva., - LlIcu.rgo
Leite:

c
_ Bias::Yories.



-278

N. 357

Ao título X - Da família - Substitua-se tudo quanto
está disposto nestec tíLulo do anteprojeto, excecãofeita da
letra do artigo ii0, que se conservará, Dela seguinte:

Art. A família está sob a proteção especial do Estado,
que terá -por pI:incipal escopo velar pelos seus resultados,
reguladas, na lei civil, as relações familiares, atendida. da
melhor forma a igualdade dos sexos.

§. A lei civil, regulando a legalização da:: ,miões entre
os sexos. terá em vista, sobretudo, promover o aperfeiçoa
mento moral. não sómente no sentido ue obter a união mono
gamica perfeita como:também no de_t..vitar a prática nociva
e imoral do abôrto. . ==c_

Art. A l'ei civil estabelecerá os preceitos que melhor
atendam á bôa procriação e ao desenvolvimento físico. inte-
lectual e moral dos filhos. .

Art. . Ao i\'[inistério Público, sempre que as partes inte
ressadas o não fizerem ou não puderem fazer, caberá pro
mover a investigação da maternidade, ou da paternidade dos
filhos ilegítimos.

§. Aos filhos ilegítimos. sempre que a investigação re
ferida nesta artigo resultú positiva. ficarão assegurados
direitos iguais aos dos filhos legitimos. Quando, porém. tais
resultados não sejam o)lticlos;- incumbirá ao Estado velar- Dela
criança.

Justificação

A família G consequência natural de necessidades físio
biológicas. Mas, necessidades outras, decorrentes da luta en
tre o Homem e a Xatureza para a sua recíproca adaptação
determinaram, principalmente ao impulso magnífico do
Cristianismo, a concepção moral da família monogamica, a
vínculo indi:::;soluvel como tipo ideal da união dos,sexo~.

:Entretaúto, tal foi a obcessão produzida por ess~ prin
cípio -moral,_ que os legisladores: fugindo á realidade humana,
estabeleceram desde logo a sóadniissão. em sociedade. da fa
mília-monogamica, sem atentarem para os resultados imo
rais e contraprodu::lentes<que haviam de decorrer daquela
pase 3:bsoluta. - ,.

Assim é que vemos.: a par c mau grado todas as sanções __
pl'cséritas. a par e mau grado o abôrto-crime. o adultério-'
crime, o desamparo ao filho natural e á mulher infelicitada.
assim é que vemos a pare mau grado isso tudo, e cada vez

.mais nêsse período de ~ande ebulição social que' atravessa
mos, uma licenciosidade crescente pela falta de fidelidade
entre cônjuges, pela admissão franca das ligações ilícit::.s
e ilegais, pelo consentimento social da prática do abôrto. pela
não responsabilização criminal em faêe do adultério.

Tudo isso porque a "lei" fugiu á realidade. . ..:
Na questão da íamma, dentro da Moral e:-cistente. im- ~

porta muito mais a moralização dos costumes do que a lega
lidade àa união; a monogamia; de fato do (lU.€ a declaração
legal da só admissão f3. monogomia; "'O' desenvolvimento, a

':"
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educação i'isica, intelectual e moraI, das crianças do que a fi
-liação legítima; a boa procriacão do que a procriação legal.

e A "lei,", como norma coercitiva que visa alcançar a lei c
moral, deve, sobretudo, educar, dirigir, oriental' a sociedade
para atingir o fim que almeja ~ .

Não Ilode, por isso, fugir á realidade.
:'lIas não isso que a "lei" fez. Partindo do -pressulloslo de

. que só a família-legal era admissivel e, colocando eSSa fa-
o milia-Iegal dentro de um idcla que está longe -de ser a rea

lidade, atirou a 50ciedade a resultados completamente opos
tos áquele mem"lO ideal.

A orientação que as legislações devem seguir, atualmen
te. lluru educarem a sociedade na realizaçuo mais perfeita,
mais apl'oxilnada daquela concepção moral atraz referida, da
família monogamica a vínculo indissoluvel, é a de fazer con
sidera!.' ti. maternidade e ti. paternidade como as cousas mais
sagradas da vida social, sejam ela~ produto de ligações ile
gais ou ilícitas mesmo. Dentro dessa orientação, considera
dos os filhos como o símbolo verdadeiro da naoionalidade na
sua projeção llO_ espaço e no tempo, deve-se, não fazer des,..
honra. aos pais que erram, orientando-os, dessarte, para. o
crime, não menOSP1'ezar aCl'iança que nasceu~e uma união
ilegal ou ilícita, mas, tornando o êrro C01.1Sa normal porque
é humana, considerar que os filhos nenhuma culpa têm dos
erros dos progenitores, e obter destes que cuidem com orgu
lho da sua prole, que se responsabilizem por ela, assumindo
com desassombro 05 encargos decorrentes.

?\f:'n1 se diga que essa orientacão provocará uma licencio-
sidade maior. '

A concepção Ulonogall1ica da família não surgiu do acaso;
; não ~ méco produto de especulação intelectual.

Muitas necessidades concorreram para a súa. fot'lllula
ção. Necessidaues sociais, econõmicas e morais sobretudo,
arrastaram os hOIÍ1ens para êsse ideal.

Ora, essas necessidades continuam a existir e insistem,
contiu'.lamentc. pela objetivação dêsse ideal.

Aos legi5ladores incumbe facililal' o impulso natural
dessas necessidades, sem, contudo, desorganizar a sua mar
_chn, o seu l)rog'l'essso-harmonioso.

Desviada a l'igidez do principio moral - da legalidade
para a realidade - isío é, da base "casamento-legal" para o

.' base "resultado da união dos sexos:', Ler-se-(l dado um gJ.lan
-de passo nesse sentido.

Sala das Sessões, 1S de Dezembro de 1933. - Ed'wald
Possolo. - Eugenio Jlontci-ro de Bar'l'o$.- AlIJel'to' Surek.
- Ed?no'r da, Silva Carvalho. - F'3J'l'ei-ra Néto. -Francisco
de .l[orais.

, N. 3M

Título XL - Da cultura c do ensino.
Sub.;:titua-se ?o arte 112, o parágrafo. 7° pelo seguinte:
"o ensino cívico, a educação física e o trabalho: manual

são matérias obrigatórias nas escolas primárias, profissio
nais e normuis. sendo que a edncaç5.Õ física terá. um lllano
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especial adoptado pe-!a Cnião, com fiscalização em todos os
estabelecimentos não só escolares, como associações "~ cen
[ros de cultura física".

Sala das Sessões: 18 de Dez:embro de 1933. - Martins
c Silva.

Justificar;ão

Se bem seja lei ordinária esta emenda não :::endo a
pi'imeira ou mesmo primeiro dos capítulos do projeto cons
liLucional que descaham para êsse terreno tentei apresen:'
tá-Ia pela necessidade que temos de um programa" padrão,
para a educação física no território nacional, pelasconstan
Les consequências de caráter, ás vezes fatais, que se vêm re
gistando na prática do atletismo, sem metodização racional.

A maioria dos nossos centros de esportes muito longe
de co~~esponder.á. sua finali?ade, contribu~ muito de perto,
para fms antagonrcos, pela falta de uma bnba reta de ori
entaftão esportiva, em que se tenham em conta, principal
mente, as condições de caráter mécliw que o problema em si
encerra e um ,plano metodizado.

O Brasil está cheio de norte a sul de clubs e associa
cões esportivas, que nos fornecem um conl.ingente de cida
dãos inutilizados, pela prática sem orientação, da sua cul
tura física.

Em primeiro plano, estão os clubs de foot-ball" em que
os adept,os do jogO bretão, 8cm a preocupação da sua pró
pria saúde c das condições de clima das regiões, fazem o seu
suicícido lento, dia a dia. "

Urge. pelo mel1OS, salvar a gcra!:áo escolar, com a i'it'
c'llizuçfio 'I~ contt'ôle do govêrno.

N. 367

Título XI -1)a cultura e do ensino.
Acrescente-se, entre () n. 8° e o 9°, do art.. 33, alterando-

se <1 numeração subsequente: '," "
a inst'ruçáo primú1'ia, secunddrüt e sup_erim', a Cal'll('

igualmente da :Uniáo " -

~ Sala das Sessões, 18 de D'~zembro de 1933 . ..:..... )lartins e
Silv(l. - Seba,<;tiáo dc Oliveira.

Jltsf:i/'ic(u:iio

Vai para .mui tas décadas, em relatório" hoje famoso, e~
erevia Rui Barbosa êstc conceito que hoje ainda tem a sua
atualidade:

"Ao nosso ....êr a ehave misteriosa das desgraças que nos
afligem é esta, e só esta: a ignorancfa p6~tllar, mãe da se1'
vilidaae e da miséria".,

A Constitui~.ão de 91 cometeu á competência dos""Esta
dos"õa organização e difusão do ensino })rimário, e, as conse
quências foram~ em geral, desastrosas, provocando, afinal
porfiados e inúteis esforços denotáy·eis parlamentares c no
sentido de conciliar 'com o texto constitucional a neccssá
r.ia intervenção da União em assunto de tal magnitude.,
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Com ~1llalfClLoLh;mo, já 50 lcl1'i Llilo e rcdilo, não pode
ha....cI' democracia, pois u· grandeza de um povo repousa na
suá cajJacidade, e esta na sua educação,

Problema nacional, por excelência é· o do ensino, espe
cialmenledo ensino primário,porque a unidade política de
pende muito da unidade da instrução. COnlõ chegar-se a
uma aproximada perfeição do sist.ema 'elei toral. se se des
cura de generalizar as condições necessárias ao bom exer
cício :elo sufrágio, isto IS, se não se cuida de alfabetizar o
povo e torná-lo concientc da elevadíssima funcão de dirigir.
os seUS prõpl'ios destinos? .

crítica feiLa ao Império, de que aplicava os seus cui
dados á instrução superior, de preferência ás letras elenien
lares pode ser repetida, embora mais _atenuada. com, relal'ão

.ao período republicano. .' .
: Pundiá Calóg'eras já acentuou que temos: ainda u obra

escolar cl(~slinacta a' formal' "as camadas de jovens com flue
a democracia tem o direito ele contar para construir ao:;:
poucos, na cidade futura o seu ideal de justi~.a (' de bondade
por que lmcciam os pobres 8oft'edores".

E' preciso confessar, de uma vez por todas, que a pl'eo
cupaçiio ele formar doutores e bachareis tem desviado as vis
tas dos governantes da precípua função de instruir o povo;
e se essa fun(;.ão, quando cometida aos Estados deu resuHa
dos tá() desanimadores. nada há que justificaro a persistên
cia no (:1'1'0: á União, a maior interessada na unidade polí
tica e no bom funcionamento. da nossa oL'ganização demo
crática, loea velar pela insLruCão primária, segurnnça dessa
unidade e hase dessa organização.

K. 369

Título Xl - Da cullura e do ensino.
Substitua-se o ~. !10, do art. '112, pelo seguinLe:
"Para lhes pei'miEr o acesso ás escolas secundárias e

superiores, a União, os Estados e os Municípios estabelecerão
em Se\lS ort;:·amentos verbas destinadas aos alunos aptos para
tais estudos e sem recursos para se 'manterem, dando-se
prêferência aos estudantes filhos de proletários sindicali
zados pobres, que revelarem aproveitamento e· inteligência

_ nos est.udos primários, a· critério <10 resI}ectivo corpo, do
cente _ O auxílio será dado alé o fim do Cll!"SO. sempre que o
educando 'desmonst~ar aprovei tamento. "

. -
Sala das Sessões, 18 de Dczel11bl'(' de 19::1:3. -- MOl't.ins c

SUWI. - Sebastião (ze OUveil·(l..

J'ustiric(u:ii (I

A extrema desigualdade lias faculdades econômicas im
pede muitas vezes, diSse Bouglé. (I arlcquado concurso das
faculdades pC550ais, c arrisca a suhtrair as cainlcidades :;u
periores, que surgem no seio das classes menos favorecidas.
a funções que a nalUl'eza lheshaviac dest.inado.

A democracia porfiando pela supressão das classes.
nem por isso desconhece a diversidade de aptidões enlreos
indivíduos: mas investe, como deve, contra as desigualda
des de situut;:ão social, c'onsubstanciadas na disparidade de
recursos econômicos e. 'eonsequenlemente, das vanl~gens::c

::: pedagógicas. - . . -
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"E' indiscutivel", escreveu lngenieros, "que não pode
desenvolver' as suas faculdades intelectuais aquele que deve,
desde a infuncia, submeter-se' ao salário e lliío pode custear,
estudos valiososi",que são hoje privilégio. de IlOUCOS as for
flísicas não podem enºontrar meios de se ,desenvolver
quando necessita de meios suficientes de alimentação, de
roupas, de- ginásios, e tempo para cultivá-los; finalmente
- não podem educar o' sentimento moral os que iniciam a
existência entre misérias e vilezas, que, desde a promiscui
-dade na habitação até a hUUlilhacão~~o=servic;:o domét;
tico OU industrial, prostituem o sentimento do nobre e do
belo. O, que atualmente se realiza é única e exclusiva
mente uma. seleção artifkial com a sobrevivência dos mais
privilégiados pelos· meios de luta, como resultante da desi
gualdade das condições econômicas." E' pr·eciso, portanto,
destruir todas as barreiras, desde o berço, para melhor
aproveitamento dos mais' aptos, para maior benefício cole
tivo, com o rendimento máxi'mo das qualidades naturais.

Quantos valores de primeira gr:mdeza, logo revelados
nos bancos da escola primária, se vêm inexoravelmente en
volvidos no turbilhão da vida de cada dia e duramente tri
turados pela cega engrcnagem da atual organização eco
nômica?

Colher êsses valores logo cles se manifestam c a5segu
rar-Ihes UIl1 ambiente adequado ao ::;cu pleno desenvolvi
mento, é beneficiar ::t própria coletIvidade.

N 370

Título XI - Da cultura II do eIlsmo.
Suprima-se no art. 112, § 30 as palavras "aos pobres..
Sala. das Sessões, 18 de Dezembro de 193:3. - J[a~·tins e

Silva. - Sebastiãó de Oliveira.·

11l15tificação
Na impossibilidade prática de pl'ecisar qual o aluno

pobre, no sentido da lei, é preferível, para evitar as faltas
que a {lxperiência nos tem apontado, que o material escolar
seja fornecido indistintamente graUs.

Sob pretexto de que êste ou aqueie. aluno tem recursos
financeiros se têm cometido graves lajustiças, dificultando
:f: difusão do ensino.

N. 371
<

'ritulo XI - Da cultura e do énsino.
Acrescente-se ao artigo 112, o s...guinte parágrafo:
§ 4.° O ensino primário é ab'solutamenLe gratuito nã.o

podendo recair sôbre o mesmo quaü:quer taxas, sob título
algum. -

'Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Ma)·tins t:
Silva. - Sebastião de Oliveira. .

N. 272
Acrescente-se art; 112, o seguinte p.ar-.ígrafo:
O ensino ~gricola e manúal são matél'ias obrigatórias

em todas as escolas ,primárias e secundárias, de.....endo a União
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manter obrigatóriamente escolas profi~sionais gratuitas para
filJ:1os dos proletários sindicalizados;

. Sala das Sessões, f8de Dezembro ãe 1933. - Jlàilins e
Silva. - Sebastião de Oliveira.

J lGS titicação

"Educar é preparar para o trabalho" - Os partidârios
do desenvolvimento da- "memória e da inteligência acima da
<lOão" cederam a vez á experiência reai que a pl'atica da vida
ensinou á humanidade.. ... -

"Se nas mãos de quem estudou a baIano;). de Robcrval,
de quem tem o cérebro cheio de nocões teóricas de trigono
metria, mctcrmos"urlla tren;)., pouco se conseguirá. como
muito menos se terá conseguido se dêle exirgimos a execução
de uma medid;). prática, comoc.seja uma planta de uma casa,
dizer de um relatório de uma companhia de seguros, enfim
,essa complexidade de aspectos da vida social e econOmica."

O ensino vitorioso é aquele que "fórma a capacidade de
converter em fatos ou coisas, os nossos pensamentos ou c1'ia-
~Ges.n :
• Igenieros disse-nos: "liueal' é desenvolver a capuci
dade para trabalhar; o direito á vida pressupõe o dever do
trabalho. "

Já Spen«el' exclamav::;.: "a idéia não produz a aoão". O
Brasil necessita ter por toda parte escolas profissionais 
escolas de trabalho agrícola e manual - para a formação da
verdadeira mentalidade sadi;). do seu povo, que necessit,\
aprender a trabalhar, para melhor valorizar· as g'I'llndes ri-
quezas eCOnOmicas. ;

Já h.i pletora debachareis e pobreza de trabalhadores
profissionais ao serviço das indústrias e do cultivo da gleba
fértil e imensamente rica do nosso território.

O professor, Dl', José Ribeiro Escobar escreveu: " o ca
ráter é simplesmente um conjunto de hábitos dos musculoso
Com o trabalho manual o aluno adqUirE. a ordem, o cuidado,'
o método, a clareza, o sentimento da responsabilidade, a so
lidariedade, a simpatia pelos trabalhadores. Entre os maio
res resultados morais do trabalho manual há o cultivo da
honestidade pessoal pelo ,hábito de lidar com coisas e não
com símbolos, de distinguir o certo do errado, de s,ubstituir
o julgamento pessoal e direto, expresso em linguas'em sim
ples, ao critério alheio. Desde cedo a criança .vê que a::'i
coisas não cedem aos desejos, nem á IJrece, ~as sômentc aO
trabalho: o trabalhá éa prece." O .ilustre pedagogo Di', C.
Pagés. com escandalo dos adeptos das correntes:do academi
cismo, declarou: "Sêde operários, mesmo que tiverdes de che
gar as situaoões mais elevadas:" E jã o grande Rui Barbosa
dizia pelo seu verbo autorizado adverCindo ao pais, a quando
dos estudos, dos seus problemas sociais:

"Ser o primeiro trabalhador, é seI' (l primeiro dos ho
mens. '.'

N. 411

Subemenda á emenda n, 203 ao anteprojdo da. Consti
tui~ão - Titulo X - Da Família.

Redija-se assim:
Artigo, O cusamento é regulado pela lei civil. S'~u,pro

cesso, docuniemos rêspectivos e cclebr::u;ão serão gratúitos.
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§ LO Respeitado o disposto no artigo anLerior e, prece
dendo a habilitação processada segundo a lei civil, serão, para
todos os efeitos; válidos os casamentos religiosos registrados
perant& oficial' competente.' .

§ 2.0, Será também gratuito o rei;"lstro a que se refere
o § 1°. "-

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 1933. - Luiz Su
cltpira. - .Tehovah· Motta. - Plinil) COl'1'ê(l. de Olivei,·o..

K. 421

:\0 § 20 do art. 112. (Itll' diz:
"O ensino primário é obrigatório, podendo ser minis':'

trado no lar doméstico e em escolas' oficiais ou particula
res" ..

Acrecenle-se:
"Ficando a União obrigada, desde que o Eslado despen

da na difusão dêssc ensino 10 % de suas rendas e essa per
centagem seja insuficiente, a promover a alfabetização das
creanças, em ida~le escolar, que não len11am sido beneficia
das" .

.lustificwJti.o

o dispositivo constitucional, estabelecendo a obrigato
riedade do ensino primário, seria inócuo se aos Estados e
:i\Iunicipios, exclusivamente, fosse dado cumpri-lo.

Estados há que despcnd~m mais de 20 % de suas ren
das com o ensino. Estão nesse caso, ao que sabemos, Goiaz,
Amazonas, Pará, Piauí, Sergipe e Ceará, sendo curioso no
tar-se que Goiaz, por exemplo, gasta 24,32 % de suas ren
das -e sómenLc consegue dar ussitência á oitava parte de sua
popula<.;~ão em idade escolar. Êsse fenõmeno se repete, na
turalmente, em ontros Estados de idénLicas condições terri
toriais e financeiras.

Assim, forçoso é concluir que, sem' a interferência di
rela da União, jámais será solucionado o problema da alfa
betizacão; cuja impol'tancia par'u o Dl'asi! a ninguem é da
do desconhec~r.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - .José
Honorato, - Nero de Macedo. - Xaviel' lia Oliveh·o..
Domingo:' o V'clla~co. ~ Jlm'io Caiado, ,

N. 422

Ao pal'ágrafo _3°0 do art. 112; quando diz: . _

"Nelas sel'ilfornecido gratuitamenle aos [JObl'C:;. mate
rial escolar".

Acreseenle-se :
"Gar~nilindo..;lhes. ainda, a assislencia que se fizer ne

cessária" .

.Tu.stificação

-~ _ Decretar a obrigatoriedade do. ensino pl'iníário e se es-'
quecer de que os pobres n5cLpoderão,frequentar as escolas
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desde que não disponham da assistência quando imprescin
dível e que varía conforme a precariedade de suasituacão.
seria estabelecer um disposiLivo que não .passaria de letra
morla na Constituição. -'.:

Sala- das Sessões. 19 de Dezembro de 1938. - José
Hono1'ato. - Ji01'io - Caiado. - Domin(Jos Vellasco.-
Nero de Macedo.

Ao art. 107:

Suprima-se o § 3° do art. '107.

J·lI.s t'il icaçao

Trata-se de uin dispositivo de diL'eilo privado já de !lá
muito consubstanciado, na lei civil, aliás com uma variante
que convém melhor á legitimidade da família. Nem a sua
importancia é tamanha que se juslifique a necessidade dC'.c,
sna transplantação para a lei consti lucionaI. ",

Sala das Sessões. 19 fie DezemlJro de 193:3. - Luis
Ced1'o.

N ·188

SubstiluÍl' no artigo 1'10 as lelras b a f. pelas seguintes:
b) facilitar aos pais o cumprimento de seus deveres de

educação e instrução da prole, com êles cooperando por meio
de estabelecimentos de ensino e de correção".

"c) - amparal' a maternidade e a infancia:
"d) - .protegel' a juventude contra o abandono L'isico

ou moral".

.T l/"~ l ir'ir:a~:ti.o

As rdril.iões ao paGrio poder e o auxílio ás l'amilias nu··
merosas devem constar de lei:; ordinárÍ;ls. mais suscetiveis
de adaptação ás conveniências e necessidades sociai;;. Quan
to ao mais, as emendas alteram apenas a reda~ão.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 'J93:3. - Lino Leule.
- .4.ntonio Covello.,': ,

1'1 489

Substitua-se o ,u"Ligo I. fi pelo seguinte:
"ArL. 111. São lh"res as arfes. a ciência e o seu ensino.
'PaJ'úgrafo únicQ. O poder público vcl<lrá pelos monu-

mentos artísticos, históricos c naturais. e para que llão haja
emigração do patrimônio artístico nacional".

hislificaç((o

A emimda allc;,'a apenas a redação.
Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 193:3 . ..:-. Lino Leme.

- A.ntonio Covello - -
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N. 490

Substitua-se o artigo 112, pelo seguinte:
"- "Art. 112. O ensino será público ou particular, cabendo

aquele, concurrentemente, 'ã União, ás Unidades Federativas
e aos Municípios. O regime do ensino, porém. obedecerá a
um plano, - cujas linhas gerais e principios normativos se~

1'50 estabelecidos pela União.'
§ 1.0 Poderão ser equiparadas ás federais, as escolas ofi

ciais das Unidades Federativas, e quanto ás particulares, as
não profissionais, cujos programas e professorado forem
equivalentes aos das escolas federais. A lei ordinária pre
cisará as condicões para a equiparação;

§ 2.° O ensino primário é obrigatório e gratuito, e aos
pobres será assegurada assistência escolar.

§ 3.° Serão instituidas bolsas escolares no ensino secun-
dário e superior. __

§ 4.° Para admissãó de candidato em escola pública, não
influirá a condição dos pais. ,

',§ 5.° Com exceção das escolas superiores, serão maté
rias obrigatórias a instrução moral e civica, a educacão fí
sica e o trabalho manual.

Justificação

As emendas quasi que se limitam a modificar a redação.
Entre as matérias obrigatórias se inclue a instrução moral,
cuja importancia dü:pensa encarecimento.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino Lem.e.
- .4.ntonio Covello.

N. 542

Onde convier:
Art. Incumbe; obrigatoriamente, á União a profi-

laxia da lepra9

Justificação

A lépra 'no Brasil, já dizia o grande sábio cempatriota
Osvaldo Cruz, assumira pelo sen grande aumento e dissemi:..
nação o caráter de verdadeiro flagelo social. : '

Daquela épQca até hoje,a coluná. negra do senso dos le
proso~. longe·: de diminuir, eleva-se vertiginosamente e toma

, proporções assustadoras.
Não :precisamos de maior e melhor jusUficath'a ao ar-

tigo que se quer apôl' ao nosso Código Constitucional.
Calamidade nacional! '
Quem a negaria? '..' !

De todos:os Estados, de todos os recantos brasileiros' é o
grito de angústia: Lepra! '

Metodizar a sua profilaxia, unificando -a sua direção, é a'
solução máxima que se poderá dar a tão mágno- problema
nacional.

: A sua tendência natural é progredir, mutilar mnior núme
ro de sêres, tornar cada vez mais pesado o pe:;.o morto da
nossa nacionalidade, ~crescer a ciÍl'a ~:dos imprestáveis, se
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uma profilaxia bem orientada por técnicos especializad()~. a
única. não "ier opõr uma,,,,barreira intransponivel, ou pel<>
menos frenadora, á sua devastação contínua.

E'á União, pois, para o bem estar de todos Brasll, que
incumbe esta obrigação. . ....

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - ioaquim
},fagalhães. - Mário ChermonL - Alfredo da .Matta. 
Leandro P·inhei1'o. - JIow'a Carneiro. - Clementino J,is
boa. - Veiga Cabral. - AbelChermont. - Cal'los ]{ei.~. 
Gene1'oso ponce Filho.'....:... Pires Ga.yoso. '.

N. 5'43
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Dê-nos a Lei; e, as brasileiros, verdâdeiramenl,e patrio
las, se encarregarão de "criar a:__conciência sanitária'o po
pular, base do bem estar dasnacões"'.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Joaquim
Jla(Jalhãeso. - 1-l/oura Carvalho. - Veiga Cabral. - Abel
Cftermont. - Clementino Lisboa. - A.. lfredo da 11latta.
Leandro Pinheiro. - jJ(trío Cher1llont _ - Carlo$' Reis. 
Generoso Ponce Filho. - Pi1'es Gayoso_

N. 557

Seja assim redigido o artigo 111:

Art.: :111. E' livre, em qualquer de seus gráos, o ensino
de ciências, letras e artes.

Sala das Sessões. 1-1 de Dezembro .de 1933. - NO[Jueíl'a
Penidoo. .

N. 560

Ao arl. 112, acrescente-se:
§ 10. O ensino primário obrig'atól'io será extensivo ao::;

adultos, em cursos diurnos e noturnos.

Justiticação

O Estado não conseguirá a alfabetização necessarla do
povo se mantiver o absurdo preconceito de reservar o ensino
públIco obrigatório ás crianças que se preparam na educa
ção de uma para outra geração. :f:sse critério obsolêto, aban
donado .nos países adiantados, cedeu lugar ao· da instrução
dos adultos, em sua maioria operários, cujas ocupações diá
rias exigem se lhes abram, nos cursos noturnos, os largos
pórticos de um novo mundo moral, intelectual e cívico. Se
rão os nossos nacionais, conquistados pOI'êsse modo pela
conciência e pela capacidade de aperfeiçoamentos dos imi
grantes que ,farão a emancipaoão politica e econômica do
país.

Sala das Sessões. 20 de Dezembro de :1933. - - A·I'nu.la
polcao.

N. 559

Ao art. j 12 acrescente-se:
§ 9.0 O ensino _dos cegos é obrigal.ól'io na,,: - escolas I)Ú-

blicus. .
- § :10. A União manterá .em cada EsLado um instituto

profissional de ensino de letras, arLes e ofícios ::tOs cegos •..

JUstificar;~o c

Os cegos ainda são· LI'atados _entre nós como dignos da
caridade facultativa. Porquê llerderam a vista consideram

: os poderes públicos que perderam os direitos. _
Desde que o método de"'· ensino aos cegos, com alfabeto

próprio, é uma realidade, o dever do~stado é incorporá-los a
sociedade e ministrar-lhes educação. e" ensino, não por·cari-
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dade, mas por um dever elementar de justiça para que não
continueroexpoliados "dos benefícios sociais.

Salaodas Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - An-uda
Fakão.

N. 5G-i

Substituam-se o artigo 112 cC parágrafos }O, 2° e 30:

Art. 112. O ensino será obrigatório' e gratuito, quando
vrim:írio e intei'mediário, dentro dl~ um plano uniforme tra
çado pela União acrescido de princípios que, a juizo da
União e de cada Estado, representem o interêsse educativo
regional~ ,

O ensino primário urbano cabe ao município e o rural,
·no regime dos internatos, á União e aos respectivos Estados,
mediante acôrdo e colaboração. '

Parágrafo 1.0 São livres [) ensino primário, o secundát'Ío
e o superior, exigindo-se o exame de'madureza e o de estado
l'cspectivamentepara o curso secundário e para o superior.
ministrados em eslabeleêimentos particulares.' '

Parágrafo 2.0 A União manterá institulos oficiais de
ensino secund<irio e superior em vários ponLos do terr:it6rio
nacional, competindo exclu:::ivamente a esLes vCl:ificar e cer
tificar as capacidades escolares.

Parágrafú 3.° Fica estabelecido o' regime de seleção
rigorosa por concurso para a matrícula nos institutos se
eLlnd:írios c superIores oficiais" bem como o tempo integral
do professor devidamente remunerado e assim incompatibi-

, lizado com qualquer atividade pública ou privada, que nã.o
seja de caráter ou aplicação didáLica.

Parúgrafo 4.° E' expressamente vedada qualquer conees
são governamental ou administrativa que imporle n'a dis
pensa de pruvas escolares de habilitação determinada em
lcis e regulamentos especiais. Conservar os par.igrafos 4~,

50, 60 e 70, modificando-lhes a numeração. '
Sala das Sessões. 20 de Dezembro de 193:3. - Fe'rnuudo

Mo.(íalh{ie.~. - ACU1;cio 'rOj'j'c:;. :-- João Gtâmadtes. - J.
E. de Macedo Soares. .- LC1nY1·u.fJcr Pilho.

N. 591

,SupriÍ11u-se ortl'ligo 109.,

Justificação

O artigo se tornou inúf.il, com as emenda,; oferecidas aos
arligos 9° eS1.

, Sala das Sessüês, 19 de Dezemhro de J933. --- Lino Lente .
."... Antonio Covello. '

No. 603

Ao art. 1 tO do an!cprofeto, acrescente-se o seguinte:'
g) criaR junto~aos devidos departaJ11cntos, serviços de de,;..

VOLUME IV-" 19
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fesa sanitária, todas as vezes que se fizer sentir suaneces
sidade, podendo mesmo estabelecer acOrdos com os Estados.

Saladas Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - 'Mario
Chennont. - Veiga Caú1·al. - 3fom'a Carvalho.- Joaquim
Magalhães. - Clementino~Lisbôa. - Leandro Pinheiro
Abel Chel'1ll0nt.

Justificação

A nccessidade urgente e premente de medidas indispen
sáveis á defesa de nossas populacões, sobretudo rurais, tem
demonstrado que o combate ás diversas endemias, tais como
a verminose, o paludismo, a leishmaniose, etc., nccessita de
uma profilaxia e assisLencia pcrmanentes e contínuas.

Considerando ainda que estes males radicados em nosso
solo só tem contrihuido para o enfraquecimento e depaupe
l'amento de nossas energias, concorrendo para a situação e
aspecLo sombrio de nossa grandeza e prosperidade, estas me
didas tornam-se necessárias e constituem um ato de verda
deiro patriotismo.

N. 606

Ao al't. 112, ut;rcst;cnLe-se:

:;';üo serão oficiali~ados ou equiparados os estabeleci
mentos particulares dé- ensino que não assegurarem ao seu
pessoa,l doeenle a estabilidade, enquant.o bem servir, e a re
muneração contínua c adequada. - Paulo Filho. - lrledeiros
./fetto. - Nal'ques dos Reis. -' ArnoldSilv(1.. - .4.lfredo
MasC(l1·enlw.~. - _4.ttüa Amaral. - F1'ancisco Rocha. - F.
Mogalhães Netto. -Edyard Sanches. -lIlO1'io de A, Ramos.-..:.
Pacheco de Oliveil'a. - Gileno Amado. - Arthllr Neiva.
- Demell'io Xav·iel'. - ZOl'oasl1'O Gow;eia. - Lacerda
1Vel'necli. - Antonio Rodr1'gues de Souza. - João Miguel
Vitaca. - José Pereira Lira. - O,~o1'Ío Borba. - Rodrigues
ll[oi'eira. - Lino Machado. - Augusto. Ca.valcanti. "-- Leon
cio Galr(Í,o. -:- Hom.el'o Pi1'es. - !lla'r.l:o J!nnltlies. - Edmo.r
da Sil1;a CW"!;(1lho. - .Eugenio Monteiro de BiU'TOS. - Si
mõe.~ Bm'bosa.. - Mario D01i"Linflues. - Cunha. Mello. 
_4.lfl'erloda. Malta.. - Alv/t1'o J.rlaiá.. - Lni: Tirelli. - E.
Teixeira Leite. - JOsé de Sá. - Humbe1't"o Mow'a. - Tho
ma.: Lobo. ---= FC1'nandes 'Pavora. - Vasco de Toledo. 
,Valdemar Reikdal. - Guilherme Plaster, - Abelf11'do J.lla
r-inho. - Aibc1'lo ~')llreJc. - Plinio Toul'inho.· - Fer1'eÍ1'(l
1\'1110. - çosta FC1,wmdes. -,Godof1'edo ,vianna. ~ Antonio
Covello. -Nagalhães de .Almeida. - Cesa:J'- Tinoco. -
Prado Kellll, -

Justificação

A matéria contida na emenda não é novidáde no direito
constitucional moderno. Bastã! lembrar a Constituição de
\Veimar;art. 147; a Constituição da Cidà.qe Livre de Dantzig,
art. 105 e a ConsLituicãoda Tcheco Slovaquia, art. 120. VC
se que a intervenção do Estarlo, na vidu o do ensino parti
cular, é medida de há muito reclamada pelo doutrina e pela
legislação.' Sociologos autorizados recomendam'que o ensino
secundário, com o numeroso pessoaL que exige e a'capacidade
qUe requer, nâó pode, não deve sér exclusivamente objeto
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de indústria privada e proveitosa .. O Estado intervém na ali- 
mentação e na saúde do po"o. Por isso mesmo, cumpre-lhe
intervir na instrução particu1ar, protegendo-a contra a usura
do ganho dos que nisso comerciam sem idealismo nem ci
vismo, Yisando especular ainda que á cusla do sacrifício do
bem eslar social. O pão para o eslômago não, é mais sa
grado do que o pão para o espírito, e os que se entregam
aos' árduos mistér.es de distribuir o segQndo, merecem a ne-

. cessária assistêncià do poder público. Tanto quanto os pro-·
fessores; oficiais, os:' particulares também têm direito á pro
teção· do Estado. Profissão áspera e ingrata. o magislério par
ticular não tem as garantias dos outros,g'êncI'os de locação de
serviços. Essas garantias morais e materiais se impõem ao
professorado de todos os graus, cuja condição social e eco
nômica está em rdação como progresso do país.

Dos 76.329 docentes existentes no Brasil. em ·19:32. cal
cula-se que 27.·IS.} se dediquem ao ensino particular. E' de
just.iça não deixar ao abandono tantos mestres ú.teis á· co
munhão nacional. Ampará-los, é amparar o próprio dcsen
-volvimento culLural brasileiro. E' despertar na. indústria do
ensino primário e secundário o gosto pela seleção das capaci
d~rlcs morais c intelectuais. E assim amparados, por outro
lado, ess'~s professores particulares terão tamhém de cheg:ar
.á realidade do seu constante aperfeiçoamento, da sua eficiên
da c ela sua finalidade na. integração prqfissionaI.

Sala das Sessões. em 19 de Dezembro de -H)33. -:; Paulo
Filho. .

N. G:31

Acrescente-se ao art. 1D8:

§ .1.0 Fica instituído o cxamc pre-Ilupcial. feito por
'mérJico legisLa. Nenhum casamento poderá celebrar-se sem
:a apresentação dêsse atestado c1~ saúde .

.rU.ç tifil:a~:{lo

Em \Vashington. em 1909, foi onde primeiro se pus em
.cx~cuc.ão uma lei, exigindo o certificado de saúde dos nu
bentes. Existe hoje em quatorze legisla~,ões semelhantes.
:;;endo calculado por estatísticas recentes em cerca rle um
míllláo de pessoas submetidas, 56 na: América do Norte, a·
êsseexame. '

Na Europa. a Suécia, Noruega, Dinamarca, Turquia; em
Berlim, Dresde e Hamburgo, na Alemanha; na Ii.ál1a, Bo:
landa, Austria, Bélgica; no ClJ ile e Equador. são tralados ca
1.'inhosamente. esses assuntos, já com a existência de ambu
1at6rios, já. com a obrigatoriedade do exame.

Não é necessário encarecer -as resultados que daí ad\"i
rão para o Brasil e é insofism<Í\"el o direito que assiste ao
Esladode clridar' da suaeugeniu. ~ Seba....,lü'io de Oliveira .
._ Eugenio JJonte·iro de Ban'os. - Edmnr lla Silvn Carva
-lho. - Giliel·t Gabeira.

N. 734

Ao arI. "107, substitua-se "por :
A família está sob proteção espp.cial do Estado e rp.pousa

~õbre o casamento indissolúvel.
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-- Justificação

Propõe-se a supressão do final· do artigo -':107 do aIlLe~"
projeto por conter matéria de direito civil, que deve ser 1'e-
guIada em lei ordinária.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - José Car
los de Macedo Soares. - Plinio Corrêa:de OliveÍ1·a."'- A. C.
Pacheco e Silva. - Cal'lota P. de Queir·oz. - Oscar Bod.,.i
{fUCS Alves. :.-. Cindnato Bra,ga. - 1'ft. ];[onteiro de Barros
Pilho. - Henrique Bay·mà: - Alcantara :Machado. - Barros
Penteado, - Aóreu Sodr'é. - Ranulplto Pinheiro Lima, -'
.Manoel 'Hvppolito do Rego. - Cardoso de· Mello Néto, - C.
Jfor'aes .4.ndrade. - A beia:rdo Vergueü'o Cesw'.

~ 735

Ao arL. 108, ~ 1°, suprima-se.

Ju'stificação

o. dispüsiliyo da primeira parte, illdissolubilidade do ca_·
samento, jâ está incluida no artigo 107. Quanto á última
parte constitue matéria de direito civil, que deverá ser re
gulada em lei ordinária.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933, - A!.cantai'a
JfaclLado. - Car'lota P. de Que'iro:;, - Oscar Rodr'i{Jues A.lve:s.
- Plinio Cor'/'éa de Oliveú'u. - José Car'los de Macedo Soa
l'es. - Cincinato Bro{Ja. - TIL, Monte'iro'de Barro,~ Filho.
- Banos Penteado,- Abre~l Soâ'ré. -.:... Ranulpho Pinheiro
Lima, - José Uliiia.no, - A, C, Pacheco e Silva. - Ma
noel HlIPliOlUo do Beyo, - Abelm'do' 1/eT(Jueír'o CeSQ7'.
Henriq1te Ba-yma, - Cardus<J de Jiello Neto, - C. Norae.~

And7'adc. - Almddo. Cama7'(Jo. - _!1orac'io LoIer,

:N. 736

Ao arl. :l08,' parágrafos 20 e 30, surorim3m-sc.

Jns liticação

Trata-se de matéria ue' direi~o civil,' que deve :ier regu
lada em lei ordinária.

, Sala das SCS:5õc;,;. 1G de Dezembro de 1933. - Alt:l1nll.J/,tl
Jlàl:/wdo, - Abelctrdo Vergueil'/) Ce,w.,.. '~ Curlo/I/. P. ri"
Queira:.:' - O~'cU1' Bodl'igues Ah;es . .,.... José Carlos c/I:: ;ilaced,·
::;oa,.r:.~, - Cincinato Bl'f.1,{Ja. -llem-iclue Ballma. - .'\. C,
Pacheco e Silvo.. - TIt. Jlonleiro de' lJa1Tos Pilho, - BC//'
7'015 Penteado. - JOs6 UI,piano. - !\bl'CU Sodré. - Rwwl
JlhoPinheú'o Lima. - Manoel Hyppolito do Rego .. - M.·

'Wha.tely. ~ Cardoso fie Mello !Yeto. - Horacio La{er.--"·
C, ],Joraes And7'ade,

N. 737

Ao art. 109 e §, suprimam-se.
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Justiri~açrI.O

Trata-se de matéria ele dir(~ilo civil, que deve 51~r regu
olada em lei ordinária.

Sala dils Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Plínio Car
J'ên de OlÍ1:eir.a. - Carlola P. de Queiro:::. - Oscar Rodrigues
A.lves. - Ca1,doso de 3lello lré/o. -.Cinci-nato Braga. 
Abela'rdo ,VerO'tteil'o Cesu1'. - JOsé Carlos de Macedo Soares,
- 'Tlt . .llonteú,o ae Bar'l'os Filho, - Alcanla'ra Machado, 
Ban'os Penl'eado,'- José Ulpiano. - Abre'll Sorlré. - FIora.- :
,cio La{er, - Ji. lVhately. - Manoel HlIPpolito do Rego. 
A. C. Pacheco e Silva. - lIenr-i,qu.e Ballma. - Ranulpho Pi-
nheil'o Li1ll.(~, - C. Jf01'aes Andraâe. •

N. 738

Ao artigo 110 - Suprima-se.

Justificação

05 assuntos tratados neste artigo do anteprojeto serilo
-:atendido~ em outras emendas apresentadas pela ban.::ada. de
-S50 Paulo e relativas á assistência social.

Sala das Sessões. 16 de 'Dezembro de 1933. - Carlota
P. de Qneiro;;. '- iJ.çcar Rodri(Jues Alves, - Plinio Cor

,1'êa. de Oliveira, - A. C. Pacheco e Silva. - Almeida Ca
mW'{Jo. - José Cm'los de Macedo SQ01'es. - Th. Monteiro

,de BalTOS Filho. - AlcantaJ'a J11aclúulo. - Barros Pentea
·do. - Cíncinalo Bra(Ja, - José Ulpiano, - Ranulpho Pi

. nhciro LínLa. ---' Abelardo Ve1'(fw:iro Cesar. - Abreu So
.dré. - Jl. \Vhatel1/. - Manoel HyppoUto do Rego. - Ho
1'acío Later. - Henr-i{Jue Baymcr., - Robel'to Simonsen.
Cal'doso de Mello ~Yeto. - C. Morai~ç Andl'acle.

N 730

Ao artigo 111 -§ 10 : Supri ma-se,

Jtl.sti{icação

}.:ni incluído no texto do art. ~11.

Sala das Sl~~~üe:>, 10 de Dezembro de 1933. -Carlota
P. dl~ Qu.dl'o:. - Oscar Rorlri(flle.ç .4.lves . .0:- Pliniô Corrêa
de _O/i-nc !t'o. - Jo.çtF Carlos fie Jfacedo Soares. - A. C,
Pacheco e Sil.'vo. - RanuJpho Pinheiro Lfma. - Cincinato

; 81'(/{/O. - 1'k. J/lmtciro de BnJ'l'os Filho. - Alcanta.ra Ma
cluulo, - Bm'l'os Pt:llfearlo. - JlMé Ulpiano. ,- Abl'eu So
d"f:, - .4.br:lm'do VC1'(fUeÍ1'o Ce.\·ar. - Horado Later. 
Henrique Ba1/llHt. - RO!JI:,'lo Simon,sen. - C. de Mello Neto.
- Jf, H'IIPpolito do /{e(Jo. - C. Moraes .4.ndrarle. - .lI.
Whatelll·

N 739 Y

- Ar!.. 9G:

Acrescente-se: "e os' casados com brasileira e tiverc'in
,propriedade no Brasil, ou filhos brasileiros" .
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Justificação

E'1.nanifestano anteprojeto de Constituição a tendência:.
na.cionalista. Não há, entretanto, nacionalismo mais anti
pático do que o que reveste a forma de jacobinismo. O Era-'
si!, país de grandes extensões territoriais ainda incultas, _que
precisa povoar-se, deve proseguir na política de franco aco
lhimento a todos aqueles que aqui queiram se estabelecer.
Sabemos também que os estrangeiros, ao fim de certo tempO'
de convivência conosco e familiarisados com.o nosso sistema
de governo liberal, tornam-se tão brasileiros quanto nós
mesmos. Não vejo, pois, porque abolir aquele antigo preceito
da Constitui(;ão de 91, e proponho a sua conservação no ante-'
projeto _

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - BelntÍ1'o de
Jledeü"os Silva.

N. 740 B

.:\rt.112.

Fique assim o artigo:
"O ensino será público Ou particular, cabendo aquele

concorrentemente á União, aos Estados e aos Municípios. O
regime do ensino, porém, obedecerá um plano e programa
únicos para a instrução primária, secundária, normal e su
perior, tra(;.:ldos pela União, cuja execução será por ela fisca
lizada."

J IlS li(icação

Kão obstante o princípio da autononlia estadual e mu-'
nicipal que sustentamos na sua maior amplitude, concede
mos á L"nião, quanto ao ensino, a maxima, intervenção. O Mi
nistério dá Educação, por seus órgãos técnicos, traçará os
pl.'ogramas de ensino para todo o país, descendo mesmo á es
colha dos livros escolares . O ensino deve ser uno, de modo·
que uma escola primária de qualquer município de Minas, no·
seu primeiro ano, ensine a mesmissima soisa, no mesmo li
vro, que a escola de outro qualquer município do Rio Grande
ou do Amazonas. Assim, na;; escolas normais, nos ginásios,
nas escolas superiores. Propugnamos a uniformidade absoluta,
do ensino. O portador de um diploma de normalista ou de
um atestado de eurso ginásial, -deverá ser normalisla ou g'i
nusÍ'Ímo em todo o Brasil. A funcãoprimordial do Ministério
da Educa(;.ão deve serpreci5urnente esta: dar a orientação a~
ensino e torná-la efetiva. Emplenário,pl'ocuraremos desen
volver o assunto.

S:1Ia nas Sessões. 20 de Dezembro de 1933., - Belmiro de
JIedei7'ús Silva. '

! ' .

.:\1'1. 112, § 4.°

Supr.ima-se.

N. 740 C

J1I,S tificação

Reconhecemos a boa intenção que presidiu á elaboração
dêsse parágrafo. 1\1as,na prática, dará lugar a tamanhos'
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abusos e descontentamentos que nielhôr sera. suprimi-lo. No
Brasil, principalmente .nos municípios, qualquer menino com
pronunciada vocação para o estudo, sempre encontra a maior::
boa vontade de todos. Jalilais faltou aos .~studantes aplica
dos o aDoio de seus patrícios. Aliás, êste assunto deverá fi
car a cargo ào Ministério da Educação~ sob o sistema das or
ganizações escolares, caixas c beneficentes, caixas de Socor-
r:o, etc. _, _ c

_ Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Bel.7niN>
de Jledeiros Silva.

N. 740 D

Art. 112, § 6°.

Suprim'a-se.

Justificação

Somos contra a liberdade de cátedra. A ação de um
professor poderá ser prejudicial aos seus alunos. Princi
palmente:porque, ao que parece, a liberdade de cátedra es
tatuída no anteprojeto é mais alguma coisa que a liberdade
de pensamento e de palavra. Se não significar mais que
isto, não tem razão de ser objeto de dispositivo especial,
porque já figur'a, sob aqueles titulas, na declaração de' di
reitos. O princípio da liberdade de pensamento e de pala
vra é uma conquista definitiva da nossa cultura e dos nos
sos cost.umcs políticos. A dúvida se estabelece,entretanto,
num ponto: Será permitido ao corpo docente de uma 'Escola
de Direito, por exemplo, fazer propaganda declarada do co
munisrno, ou do fascismo? A resposta só póde ser afirma
Uva, si preceituarmos a liberdade de catedra. ComoenUio o
anteprojeto declara fóra de leio cidadão que propagar dou
trina da qual se exclúa a idéia de pátria? O assunto é ttrduo
e digno da ateD({ão dos Sen1101'eS da Comissão.

Sala àas Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belntiro
de Medeiros $ilva.

N. 774

Ao Titulo XI:

Art. Sem prejuízo da liberdade do ensino LécniCt)~ pro
fissional, devem as escolas do País. na formação cult.m·nl.da
mocidade. con5c1'va,' o patl'íOlOnio moral C cívico que consti
tUt~ O' espírito da ~acão Brasileira.

Jlu/i/icacão

O cosmo moral e cívico, inspirando-se na formação his
tórica e nas aspiràç;ões de um põvo, é que pôde manter, den-<
tr-o de um país, a conciência nacional, una através dos tem
pos. No Brasil, ainda em formação, a necessidade do disposi
tivo é evidente. Dada as grandes dificuldades decorrentes da
enorme ~extensão territorial e da falta de comunicações. e
atendendo-se, ainda á facilidade de que são cercadas, a imi
gração de outros povos e a importação de dO!llrinas ex6ticas,



-296- -;.:

temos_ obriga(ião de impedir a formação de núcleos. dispersos
ê desagregadores da unidade ,e da conciência nacionais.

Sale. das Sessões, 18 de Dezembro de:l.933. - Almeida
Ga:mar(1°, - Carlota P _ de Queiroz, - Th: Monteiro. de Ba1'
'I·O.~ Filhos. -,,- Borros P·enteado. - A. C. Pacheco e Silva
.4.b1·Cll Sodré" - Plinio C01'rêa de Oliveira. - M,' Hyppolito
do Rego. -:- Alexo.ndre Siciliano Junior" -:M. Whatelly. 
José Car'los- de Macedo Soa·res. - OSCQ1' Rodrigues Al'l,~s. 
Cincinato: Braga. - Abelardo Vergueil'O Cesar. - Horacio
Baym,a, - Roberto Si'Jllo'msen. - C, de Mello Neto. - C.
.:.11or·ais A.:n.dro.de.

N. 782
Onde convier:

Art. As proJissões liborais só poderão ser exercidas
pUl" brasileir"'ps natos ou naturalizados, satisfeitas as exi
gências da lei.

Parágrafo único. Excetuam-se os estrangeiros diplo
mados em Ilaises que assegurem aos brasileiros as mesmas
'r-egalias,

JustificaçãO=

Há absoluta neecssidade de amparar o esfôrço dos ci
·dadãos brasileiros que exercem as profissões liberais, pro
tegendo-os contra as invasões sucessivas de profissionais
estrangeiros e que aqui conservam a sua naciona~idade.

Essa tendência, muito justa; para a nacionalização das pro
fissões não vai, entretanto, como se verifica do parágrafo
único. ao extremo de recusar o ~eu exercicio a profissionais
diplomados em paises que, compreendendo o alcance do in
tercambio intelectual, dão aos profissionais brasileiros as
mesmas regalias. .

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Almeida
Camargo. - Ca1'lota P. de' Queiro:. - O.~car Rodrigues
.4.h'cs. =- PUnio Cor1'êa de Oliveira. - Cardoso de ~lfello

:, Neto. - Ban'os Penteo,do.·- Ranulpho Pinh<;iro L'ima. 
José Carlos de Macedo Soares. Manuel: Hl/Ppolito de
Rego . ..::.... Abreu Soclré. - Á. C. Pacheco e Silva. - Hen
·,.iCJlI.e Bayma. - C, Moraes Andrade. - Cincinato Braga.
- M. W'Jul:telly. - AlcanllÍra Machado. - José Ulpiano. 
Robel'to Simom.s'en, - Eoracio L((r'~r. - A" Siciliano. ---:
Abelm'do ''\Tcruueiro Cesar. - TIL Monteiro de Barros Filho.

N.785

Onde convier:
Art. Para o Distrito Federal. os Territórios e Os Mu

nicípios, é obrigatória, em seus orçamentos~ e na medida de
~ suas pO'~sibilidn.de_s, ,a consignacão d.e verbas especiais para

as despesas de: . .

a) criação e educacão de menores abandonados pelo
pais e de órfãos indigen~es, até :1.2, anos de idade;

"... b) au.\:ilio ás famílias necessitadas; que tenham á'seu _
cargo ti'ês, ou mais filhos menores de doze anos de .idade;-
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c) auxílio para a manuteuc·ão de indigentes de qualquer
·sexo e idade, inválidos para o trabalho.

Art. Para o~ Estados e o Distrito Federal é obriga-
tória,em seus orçamentos anuais, na medida de suas pos
sibilidades,· a consignação de verbas especiais [,ara a des
IJr:Sn. de manutenção e ensinollrofissional de,órfiios de 12 a
~16 anos de idade.

Justificação

Sôbre os assuntos tratados nessas duas emendas, a le
gislação do Brasil figura entre as mais vergonhosamente
atrasadas do ·mundo. Todos estão recordados do texto da
ordenação de Portugal do Livro V Titulo 36, par. 1°, e, ti
tulo ;95. par. 4°,' que dispunha quanto aos menores,dêste
modo: "se forem incorrigíveis sejam entregues aos magis
trados de polícia para os fazer recolhe!.' á cadeia por tempo
razoável". A o!.'denaçâo de Portugal Livro T. Titulo 88. par.
i 2 estabeleceu esta regra: "Aquele qUQ criou um órfão ou
um exposto, até a idade de sele anos sem paga, póde servir
se dêle, outros sete anos sem "oIdada", e entre as atribuições
dos juizes de órfãos desvalidos, forma de serni-esçravidão.
que tanto repugna aos próprios juizes. Nosso mo-derníssi
m-õ Código Civil Brasileiro, sem outra solução ao grande
problema, ainda confere aos juzíes (art. 412), o dever de
nomearem tutores ás pessoas que voluntária c g:rntuita
mente se queiram encarregar da creação de menores abando-
nados. .

Essas tristes l~ememoraçõesdo periodo medieval do ab
solutismo não podem subsistir no Brasil do secul0 XX. O Es
tado tem de ser compelido agora ao cumprimento do seu pre
cípuo dever: - o da defesa e· da elevação moral da especie
humana.

Vamos nos aproveitar- desta éra nova de construcção e
de fé, em que-e_fomos chamados para colaborar nos destinos
do país. afim d'ecuidar dessa remodelacão dos nossos costu
mes. tão primitivamente eoloni:1is, no que diz respeito a essa
matéria. . .

As emendas supra estão longe de atender a todos os pro
blemas de assi~tGncia a menores desválidos. ~{as. dão-lhes o
cunho oficial, q-ue vem facilitar as iniciativas padiculares
espontaneas, tão frequentes entre nÓS.

Para efetivm·. a assistência, o poder, público póde auxi
liar obras pal'ticulares'jã existentes ou criar instituições,.
especiais, quando assim fór necessúrio. As crianças poderão
ser colocadas também como pensionistas. em casa de fami
lias idôneas, ou internadas em cblegios. de forrna que não lhes
pese ainda a sua condição de órfãos e possám ser incorpo-
rados á coletividade. .

O problema recluma uma organiza~ão complexa e não
póde caber nos artigos de uma Constituição 'Política, mas
sim ser regulado por lei ordin~ria.

Tornando-3e essa assistência uma obrigação dos muni
cípios e territórios para os primeiros aüos d'l criança, será
mais fácil a fiscalização, devido ao contráto direto· das auto
ridades com a população. E, estando consignada a verba nos

.orcamentos, ela terá de ser proporcional ás rendas dos mu-



".:. -298-

nicípios, o que quel' âizer ás suas necessidades de assis
tência.

Essas emendas são apenas a semente de uma arvore···
cujos galhos, pelo .desenvolvimento de circunstancias natu
r~is na sociedade, abrangerão problemas cor.relatos e darão
assim origem a outras instituições que os poderes públicos-
se sentirão forOados a manter, não só para os menores,como
para amparo a parturientes pobres e a filhos de~mães operá-' .
rias, garantindo abrigo higiênico e alimentação adequada aos 
mesmos na ~'alLa da assistência materna. Serão assim aga-
nmtia da saúde e da raça. : "

Sala das Sessões, lG de Dezembro de 1933. - Carlota
Pereira de Queiroz. - Almeida, Camargo. - A. Siciliano.
- .José Carlos de Macedo SOa1·es. - A. C. Pacheco e Silva.
- Oscar Rodri(fues A.lves. - Gincinato B1'aga. - Henrique
Bayma.' - H. Hyppolito do Rego. - TIL. Monteiro de Barros
Filho. - Ranulpho Pinheiro Lima. - C. Morais Andrade ~

- 51. TI7ILatelly. - Barros Penteado. - Alcantara Machado-
- Abelardo Ver{Jueiro Coesar.

N. S32

Emendas aos arts. 107; 108, 109 e 110:

Suprimam-se.
Impõe-se a supressão dos arts. 107, 10S, 109 e 110,

porque tratam de matéria regulada no' direito civil brasi-·
leiro, e em plenu e secular execução no Brasil. Além disso,
não é matéria constitucional. A Constituição não deve tra
tar de assunto, extranI10 ao ramo constitucional. maximé
nessas disposições que repetem o que já está na lei civil.

-Sala elas Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - José Ul-·
piano.

7\. 871

Suprima-se o § 1° do art. lOS.

Justificação

Sou pela supressão dêste parágrafo, porque ent~do que
mclhorse coad1.ma com a legislação ordinária.

Considero o divorcio uma inutilidade na legislação bra
sileira. Quem se casa e é feliz não se utiliza. dêle. Com o
nosso temperamento, quando ocaso é de honra não há tempo"
para que se espere a· ação da lei. E para os que não tenham
l'cnlimento de honra a lei é letra morta. Mas reputo o des
quite, que é um divorcio imoral, contra todas as leis huroa
Jla~. Tal coino se processa entre n65, não ampara o lar, nüó
ampara a mulher. não ampara a prole. Antes os expõe á mal-o
dade. Por sua facilidade, basta um periodo eventual, anoma
lo de uma parte ou a aspereza de outra para quê o lar se
dissolva e. quando novos os desquitados, proibidos de um
novo lar, "é fatal a constituição do lar contra a lei. .'

l\ias não há pena~: eternas. E o casamento indissoluvel
é uma pena eterna para a vítima conjugal e tanto para o'
culpado como para o inocente. É preferi-yel portanto um di--
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vorcio. real, com penasse",eras para o culpado, do que um',
desqUIte que condena culpados .e~inocentes e é uma. porta.,
aberta á dissolução. -

Caso não se relegue 'ao direito civil a matéria, votarei
pelo divórcio. - Cesar Tinoco.

"N. 872

Acrescen te-se ao § 8° do art. 111 o seguinte:
"mas s6 permitida sem prejuíz6 do ensino e ministrada por
quem não seja professor público".

J ttstificação

~ste parágrafo trata do ensino religioso nas escolag·
Não sei como se abandona a grande conquista da República,
fazendo retrogradar de meio seculo o Brasil. Certo o ensino
religioso é um' bem. Mas a educação deve ser dada de pre
ferência no lar. A faculdade, bem entendida. não faria
mal. Mas a experiência já nos prova a impossibilidade de
conseguir-se imparci alidade e tolel:9.ncia em tal assunto.
Sou pelo ensino leigo.

1\1a5, a ter de prevalecer essa inovação, proponho que·
seja proíbidà aos professores transformarem-se em cate
qliistas com prejuízo do ensino. Que cada igreja mande seu
uaslor. - Cesar Tinoco.

N. 41i'

Subeinenda á emenda n. 203 ao anteprojeto da Consti-·
tuição - Titulo X - Da família.

Redija-se assim:

Art, O casamento é regulado pela lei civil. Seu proces-·
!:'o, documentos respectivos e celebração serão gratúitos.

§ 1.0 Respeitado o disposto no artigo anterior e prece
dendo a habilitacão processada segundo :l lei civil. !:'crão,
para tO(]os os efeitos. válidos os casamentos religiosos regis-·
trados IJeranLe oficial competente. _.-

§ 2.° Será também gratuito o rcb'istl'o a que ,Se refere·
o § iO. -

Sala das Sessões. - Llti:. Su.cll,pira. - Jehot'ah Molta.
- PUnia COl'rêa de Oliveira. - C: JIorais Andrade. - ·..H
meída Cmnarao. - Roberto Sirnomscn-. -.4. . Siciliana .
Carlola P=. &3 Queíro:.. - Th. Monlei1'O de Barros Filho.
M. Wlwtelly. - 211. H1JPpolito do Rego. - José Carlos de'
Jlacedo Soares. - Mario CZwrmollt. - Veiga Cabral.

N. 881

AT·L. 108, ~lo - Redija-se ~

"A lei civil determinará os ca;:os de divórcio i de'anulá
ção de casamento".

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de_1933. - A1'mando
Layrln'?·r. - Valdem.u·r Reikdal. -Joilo 'Miguel Yitaca. _.
Pl'ant:isco de Jlom·a. - Ferreira Néto.
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lustificação

A inclusão da indissolubilidade do casamento na carla
constitucional, .não assegura os verdadeiros interesses da
familia. •

A lei civil. com mais propriedade, poderá julgar os ('asas
em que o divórcio ou a anulacã:o sejam aplicáveis.

N. 890

Substitúa-se o· §do art. 112, pelo seguinte:
§ 1.0 O ensino particular deverá submeter-se á fiscali

zação da União, dos Estados e do Dist.rito Federal, 110' que
concerne á higiene do:; respectivos estabelecimentos e á 01':'
dem pública, devendo ser ministrado em idiôma nacional l)

ensino do português, da corografia e da história do Brasil.
Sal~ das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Morais

Pail.'a.

N. 891

Titulo XI:

r. Transforme-se o titulo XI - Da cu'uw'a e do ensino
- em ti~ulo XI .......:. sob a epígrafe - Da educação nacional.

11. Substituam-se o arL :112, §§ 1° a 7°,pelo seguinte:
Art. 111. Compete á União:
-a) fixar o_plano nacional de educação que tenha. por ob

jetivo dar a quantos habitem o território brasileiro opor
tunidlldes iguais, segundo as suas capacidades;

b) instituir e manter, nas circnuscrições territoriais não
autônomas, sistemas educacionais análogos aos dos EsLados;

c) estimular e coordenar 'a obra educaCional em todo o
país;

d) exercer, onde quer que se faça preciso, por deficiên
ch1' de me~os ou de iniciativas, ação educacional supletiva.

Al't. 112. Aos Estados e ao Distrito Federal compete or
ganizar, administrar e custear os seus~ sistemas educacio
nais, dentro dos princípios adotados pela União,

Art. 113. O plano Uêlcional de educação será executado
por meio de sistemas gerais, que' compreendam escolas de
todos o~ grúus, comum:; e especiais, e quaisquer outras ins:
tituicões de propósitos educativos, que venham a ser
cr-iarlas,

§ 1.0 A educaciio nos estabelecimentos públicos e priva- .
dos visar{t a. formação integral do homem; e do cidadão de
senvolyendo num espir;üo brasileiro, a conciênciu d~ solida-
riedade entre os 'povos, .

§ 2.0 A educação primária será gratuita e obrigatória.
·estendendo-se a obrigatoriedade, no processo educativo uHé
rior, até os 18 anos.

Art. 114. O ensino parti~ular deverá submeter-se, na
sua organização e no seu funcionamento,. ás normas fixadas
nas leis da União, dos Estados- e do Dist~ito Federal.
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. § 1.o O fundo de eduéacão nacional será constituído de
umã percentagem não inferior a 10 %da l'enda·::Carrecadada
pela União, de impostos e taxas especiais, e de outros re'-
cursos financeiros eventuais. . :.o

§ 2.° O fundo de edueaçuo dos R,tados c do Distrito Fe
deral será constituido .de percentagens nunca inferiores a 10
por cento do total das respectivas receitas:- de impostos e
taxas espec,iais que lhe· for'em destinaõas. e de outros re-
cursos financeiros e~elltuais. "= ' ,=-,< o

§ 3~° Dos fundos de educação uma percentagem fixada
em lei ordinária serú destinadu ao custeio de bolsas de es
tudo múnicipais. estaduais e nacionais, para. provêr a edu
c«ção, em todos os grátis e especialidades, dos alunos de ex
c~pcicinal c31:acidaàe.

Art. 115. É instituido o Conselho Nacional de Educação,
com o respectivo órgão executivo e técnico.

§ 1.0 O~ Estados e ° Dis!.l'ito Federal mal1ter~o os Con
selhos e Düparta:uento~ d0, Educar,:âo, cora autonomia lécniéa
administrativa e financeira.

~ 2..0 A ol'g:miz<lç;ilo e "funcionamento do Cc.nselho Nacio
nül de Educa()lo, assim eDrrJO elos Conselhos e Departamentos
de Educação, estaduais e municipais, sel'áo estabelecidos em
lei~ fedel·"L estadual e do Distrito Federal.

IIL Trnmforme-se o § 8° do arL 112. cru art. ilG, para
I) efeito de see mantida a matéria do referido § 8°, referente
ú religião. corno matéria. facultativa do ensino.

Sala [;:-1S :":::e~56cs, G de Dezembro de 1933. - NOfJueír(f
J'lJnido.

Ju..~ l ifico.r;tio

o ulltcprojeLo de COHsUluil:i'lo tkdiea o seu Tillllú Xl
- Du rultura e do cmil10 - a regulara educação nacional,
in.zcndo-o, pOI'~m. sem atender Ú5 nossas condi~.ões c neces-·
~iC!arJ(~s. ~

O pl'(Iblem'l da educação nacional foi,aínda 11<1 pouco,
apt'f\c1:1.do'11fl. V Cnnf'cl'cneia Nacional de Educação,reunida em
:"itel'(ii. mh o patrocinio do Govêrno do Estado do Rio de
J:.\\lcirü. c dn. au:.tl p:ll"ticiparam ÚR mais eminentc~ autori
dades em E1:-1lrSÍ"i:1 ele cclLlcação e ensino, como 05 DI's. Anisio

°Teixeil'a.al.na! diretor de Instrução do'DisLl'itu Fedcl'al; Fer- _
il:1l1do de :\7.0\"('(10. :'.u[or da reforma de ensino primário; nor
Illal e Pl'ot'issiol1al do Di5tl'itO Federal c ex.-diretor de Insttu
c;ão aqui e em São Puulo; Çelso Kelly, dfre{or de Instrução
cio Estado do Rio de Janeiro: Afranio Peixoto e Carnei-::'.l
Leão. anLigos dil'ctOl'ci de Instl;llção ne,,",l CapitaL Frota .Pes
;;na. ex-sub-r1irclor de Instrução no Distrito Federal. Jo.-;é
.'.l1gl1;:to. cxLreDno batalhador em pro1 da educ:'lção nacional.
Lourenço Filho. ex-direto!.' de Insl.t'ução nos Esl.ados de São
Paulo c. Ceará. l\Iário Cassuantu. ex-diretOr de Instrução de
~{inas Ge!.'uis. Atilio Yivaqu:1. ex~direlor de lnstruc:.ão no Es
tado do Espíríto SUnto. Lizímaco Co::: la, ex-diretor de instru
(:;:0 no Paraná. Tsaias Alve5. ex...;dil'etor de Instrução 11a Baía, 
Artur l\Ioses. pl'ofc:ssol" da Faculdade de .·Medicina do Rio de
,T:mciro, M(u;io Castro, pr'Ofessol' da FuculdD.de de Dit'eito de
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,Rec'ife. e Diniz Junior. Amerino Wanick, Leoni Kaseff, té-
.!lnicos de ensino, e outros. __

Por essa ocasião,:um Congresso de representantes ofi
ciais de todos os Estados e do Distrito Federal, aprovou um
esb0ço de plano educacional, justamente para ser sugerido á

,Assembléia Nacional Constituinte, esbôço que revela uma
_justa coD111reensão dos problemas brasileiros e está em per
feita harmonia com aS modernas dií'etrizes educacionaIs. ~-

• São essas sugestões que, com algumas~ alterações, 111'0
curamos condensar no presente substitutivo. Seu cunho, em1
ne'lltemenl.e mll:ioIlal, estú caracterizado pela intervenção atri
lmida ú CnHio, jú afixando o plano geral de educação, a que'
se dev,em adisLringir as unidades federadas, já estimulando e
.coordenando a obra educacional, já exercendo diretamente,
quando se faça necessário, uma ação supletívadas atividades
regionais. :'tIas a descentralização como obj etivo de integrar
ao" Estados o cusLeio e a administração dos sistemas, cum
J)l'C que seja adotada, de acordo com o principio federativo
que regúla a nossa organização política. Foi semelhante re
;ime que proporcionou aos Estados Unidos o esplendor e a
variedade dos seus sisLemas educacionais, em constante pros
peridade. A grandeza territorial do Brasil e a escassez de
suas vias de comunicação impedem uma aeão direta, eficaz,
do Governo Federal "obre tais serviços, relevando notar que;
muitos E:jlado~ ti?m dado provas de uma grande capacidadn

.para criar e desenvolver seus sistemas educacionais, poden
do ser citados, elltl'eoutros, S. Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Baía, Pernambuco e Ceará.

N. 899

Ao tu-L. i 11 e seguintes:
Art. 111. São livres a arte e a Clencia:
§ Incumbe á União, aos Estados e aos Municípios dar

.llles proteção e l'avoreccr-Ih<:l:; o desenvolvimento.
§ Gozam do amparo do:> poderes públicos os,. monu-

mentos artísticos, os históricos, e as belezas naturais.
§ Cabe á Uniã,o e aos Estados impedir a emigração do

l)aLrimOllio arlistico·~ nácionaL
Art. 112. São' isentos de tributação as iniciativas ou

empreendimentos que' se destinem á transmissão de idéias
ou difu:>ão de cultura, como a imprensa, o livro; o rádio, as
artes e o teatro e cinema educativos. .

Esta isencão, a ser regulada em lei, não compreende 0:5
impostos que recaem sôb~e a atividade individual e colt:!tiva,

,0 capilal, excluida qualquer tributação sõbre salário, a renda
e a propriedade e sua. transmissão.' c . •

Art. 113. O direiLo de educação é assegurado a todos os
.brasileiros.

Cabe á União, aos Estados e aos Municípios a ação ~d.l

..cacional. na forma adiante discriminada.. ~

§ 1.° Conwete á União:
a) elaborar o plano nacional, destinado a fixar as nor

:!llas gerais e. obrig-atõrias da educação, em todos os gráus;
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b) organizar os institutos de pesquizas, que se fizerem
>:" ;necessários;

e) insUtuir e manter, nos territórios, sistemas educa
'cionais analogos aos dos ~Estados;

d) estimular e coordenar a obra educativa em todo o
'país.

§ 2.° Compete aos l;;stados:

Organizar, 'administrar e custear os: seus sistemas cdu
~acionais, de conf.ormidade com o plano nacional, podeml,)
solicitar o auxilio da união, quando provada por êle e re-
conhecida por esta a escassez de recursos. '

§ 3.° Compele aos município';; administrar supletivamen
te o e;Jsino, de ac(\rclo com. o sistema estadual.

~ 4.0 Per'mite-se o ensino particular, onde 'c quando nãl1
:fUl' suficiente a a<,;ão do poder público, ol'ganizando-sc de
conformidadc com os sistemas oficiais e ;;ob a fiscalizaeão
da autoridade administrativa.'

§ 5.° São proibidas as escolas estrangeiras.

Art. 114. A eduNl!:-ão deverá obedecer aos seguintes
'princípios:

r. ofel~ecer a lodos oportunidades iguais, scgundo sua:;
capacidades;

lI. visar a formn(:ão do indivíduo, atentar as llecessid:1
des econumicas e sociais;

ITr, gratuidade em todo~ os gráus do sistcm~ cduca
'eional;

IV. obrigatoriedade progressiva 'a.lé os 18 anos.

Art .. i 1-5. Para manutenção c desenvolvimento düsses
serviços, a. União. os Estados c o J)i,slriio Federal con;::íilui
l"ftO o;: respeeli\'os fundos de CdUC,l(;flo:

§ 1.0 O fundo de' educação nacional sel"áconstituido d'\
'Uma percentagem não inferio!' a 10 % eta renda dos imj.,o;;Ln,
da União. de imposlo;;.c taxas especiais (J outros l'ccursus
i'jnanceiros eVtmLuais. . .

§ 2.° O fumlo de educação dos EsLados e do Dist.rito Fe
...l"l':llserá consliluido de uma percenlug-cm não inr'~rior :1
10 % do total du.s l'cspecti,,;as rcceitas, de- impostos c taxa~

'especia:is que Ih ... forem destinàdos, de uma pel'cent.ag'l~m ib,:;
rendas municipais '')1ão inferior a 1O.7ó do lotaI das respe
'cLivas receilas. e de outros recur30S ril1ancl~ií'O;:; evenluais.

§ 3.° Dos fundos de cducncão uma :per'celll.agem. fixaria
f·.m lei. será d(,5Linada ao custeio de bolsas (li' e,;(lnrln muni;
cipal;:;._ est~duai;;: P. nacionais, para ]H'OV'Cr á educação de alll'-'
1108 que neces::;ilem dôssc ,auxilio e demonstrc'))) eSlll~ci:.l1 ca,.
_pacidad(~.

Ar!.. 110. O l\IinisLerio da Educação terá. coma 1)1';;,50
lécnico. um Conselho ~aci().rfal cuja organizat'río deverá com
preender 1'epre-sent.anles das rlivcl'sas -,:atividade;: econõmil:,l!'
E> 50cinis. nos Estudo;:;, inclusive do magi"terio em tod(l;: 0';
'gnius. -

~ Cabe privath'uinente a esse órgão tr:~çar (\5 dirclri
:7.('..'; <ia aeão educacional. organizar os in::tHutos técnicos na-
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dall.ai::, a'JlIljni~ll'al' o fuudo de educação, e propôr iniciat.i-·
YU,; \1"1'1 ili"nl l ':'; acj' on"ino.

;1,:':. 1li. Os E:5lad~ls e o Dislrito Federal organizarão,
/'m iJa,;,''; ido.'nLieu:" ~lO .:'\acional, os Cons'elhos Estaduais de
l~dllC'UI:;t(l, ,junto ,llU" rI'8]}ó:ctivos Departamentos e com. auto-
Jlomia l."cnica, adrnin"tl'atiY<l c financeira. .

.ruSli[icaçao

r. A Vl'oteçfi.() á cultura devc-::;e traduzir em nÓl'rnas
con,;l.ilucion::.is de :<JnDêll'O c cons.ag-rac-1l.ti de uma polít.ica so
cini de l'ormuç:.üo e seleção àc valores.

Ir. A i:,;'.'nçüo VI'oposta no urtigo não sacrifica os orça
menLos red ..~rais 011 estaduais, com uma diminuição sensível
na sna rccci!a; e pj:oduzil'á, ao contrario, üm i,nestimável
hc-lH:fici(l :lU de:""11\'olvimenLo espiritual do Brasil.

'lI I. Em matel'ia ele educa<.:ão, o anteprojeto não oferece
a l'l','ci":;lfl di' ""cnira, que seria cle c1esej:ll', llem éiá aquele
""I'\'jl;O p:'t!,Jil'o li 1'l.'lr'vancia de que necessita, - apontados,
('.U1110 call"" da I.'I'i,:,', :1 que chegamos, a falta de educação do
povo,

"\. Cun": tI'ui (;i'in, a l~sse respci Lo, deve fixar ci.aramen Le :

fI.;· a ,!ir'ril .. Ú f'dlleu(:ão;
iJ, o:': IIr,nlo,; l'umlamentais de organiz:lção educacional

d\'il: .
~') a cilll1r1r'I(~Ilt:i.a privativa ou COllcurrente da União, dos

E,;lado;( (~ Ju.·~ :\rulIicipio;
1(; ::Ú::i ô~";;fi.~J:-· !t!C!11COS e exceutivos;
(,', (''; l'111Idu,; de educação:

;,('ndo c,;,,:',; os pontos fundament.ais, não. est.ão especifi
c::r1I:~, 'f', algun~', n50 referidos no anLepro.ieto, impõe-se um
~l1iJ::;l.itu!..;':o a:::"irn nnl'Learlo, excluindo-se. por sua "ez, 1101'
úWS l'i';';'uJamr:iülp',c": impróprias .U U_TI1 texto constit1.1cional.

Insp ira-:,,(: o rlresen lesubstitut.ivonos seguintes propo
silns:

1, a"s(~g:Ul':~r B t(H..lOS os brasileiros o direito de ·-educac·ão;
não ;\Pé'lla-:5 priln:í;';a. 'mnssecundari.a e superior, afim: de que
csLlts não vcnhl:n> a SGl' privileg'io das classes abastadas;

n, cUUl'de11<I\;i'iG da :l\:ii.o educ.ile.íoI1aI no país por meio
de UJrr rJluno n'1c:on;;1; ,

lIL anlonu:T!ia. do::' E",!..ados para organizaç1l.o de sislemas
in l.eg'l':di', àenf;,i; (I:;s r:ormas do essenci.almente técnico, da
União; .

1\', ação sup;l'Iiva. da União e do Municipio:
V, fj,;cali:':ll:.::io dn ensino particular:
Vr. formar;.ão integr,al do ho'mem trabalhador;
\'II, obl'j:;alol'ie(i<lde e gratuidade do ensino:
VIIL"compo:,ição dos Conselhos de Educação, represen-

tado:, o ,,;\~ag1"'le;'jo estadual c as correnl.es sociai.s do pnfs;
IX, soci:tlização da escola; ,
X, orga,nizacão, de fundCls escolares auLonomos. ~

Não· encerrariam;o:s e~tas considerações sem a Ínerecid-a
ref~rência ás su~:(!stões, j!i liivulgacla:'5, da 5a Conferência
::'\ac1l'l1al de Educncão, reunida' em Niterói, em Janeiro dest~
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uno, e aos brililantes p;u'ecel'(;~ Jos ilustre:> e autorizados
cdul:adores Anis)o Teixell';t e .J:'t.lL·nando de Azevedo.

'6a1a. da::; ~e::;sõe;;., 19 de Dezembro de 193:1. - Prado
EeUY. - Chrililoviiú Barcellos. - Nilo de .4.lvaren.ga. 
Al;etm'du Jiarinlt/J.

N. 902

Emenda aos §§ ':;0 e ;)0 do ul't. 111:

§ Os poderes públicos protegerão os monumentos e
objeLos que !JVI' ~eu valor lÜSLól"ico uu artistico peL'tencem
<:'0 pUGrirnúniu cLliLural ria l'i,H,:ÜO, cabendo á t.inião impedü:
a ,sua cmigl'a<;.ãu. ::;erão, também, prutegidos oS5iLios notá
veis por sua !Jclc::iu natural ou re;:onlieddo inleresse 111",t0
rico.

Justi[icação

Em boa 11U1',;1 iCGlliral'Urft-se os autores do anteprojeto da,
rlefesa dos "fJlunUmel tos arLisücos, bem como os hist6ricos
e os natura i::; " • ~l.uj.s longe devcríaril ter ido os nOSsos ilustres
patricios, deLcrmillundo também o amparo aos objelÍYos que
upres-enLam Um interesse n.acional, sob o aspecto histórICO
ou arlisLico.

É sceulul" nos países ci\"ilizados o empenho àos poderes
públicos 11<1 defes:! do palrimonlO cultul';ll da Nação. Desde
1-íô2, uma bula do 11ap.o. Pia 11 procurou salvaguardar as
obras pl'irnas ria ,:t) tigUldarle e da ]{cnasc(;'lll}.

O lüstôl'ico d,t legislu<;';}1) e5tl'ang'j!ira :;ob1'8 tão intere3
sante m.atérht volle-se t'~r nu:; h'abal!lOs de Clta.llamel, pu
lilicadus 110 "Annuaire de La Lt~gisjat.ioa Frallçaisc", e de
Ern('st Pa,vJ:(~l: "L\'o; ~iQl\l1m(\n(.s H Í::itol'íqne,s" •

Em noi:'SOS düis, Lal milltél'ia vassou rh legislação ordi
nári.a p<'tl'<í os texto::; 'cl:ns1.i Í,ucionuis.

A COJlSI,j[uiCã(;~H.ePllblicuna ch1. China, I!IH seu art. 58
es.L:ltuiu (I sl:eUlllLe: "O Estado protegerá .:: (:Orlset'vul'á <)1!
mo.numenws ilisttkjcos c os objetos antigos que têm lún ,'a
lar histórico, cúitur,iJ ou artistico".

A Constituição ,em yjgor na Espanha, contém um texto,
o do ~11'L. -15, que declara toda a riquez[L arListica e histó
l'ico do l)~i:s sob ~'::.alvngu<wda dD Rstad'o. \1ai mais longe,
no final do iricizo,c mandando que o Estado proteja também
os 'lugares notáveis por Sua beleza natural ou reconhecidü
valor artístico ou histórico.

A emenda tem em vista, proteger também os objeLÔs
que por seu valor histórico ou urLísLicopertellcem ao patri
m6nio cultural do Brasil.

Sala das Sessõc'3, 20 de Dezembro de 1933. - José Ca.,.
l,os de Macedo Soares. - Oscar ROllrigues Alve,~. - .4.lcan
im'o. Jiachado. - Cardoso de 3feUo Netto. - iHmeida Ca
ln(l1'{/O. - Roberto Símu1/.sen. - A. C. Pacheco e Silva. ....:;
)[ario lFhateiJ/. ~ C. J,lOl-a.csA11drade. - TIt. Monteiro
de Barl'os Filho. - J.lhmoel HJlPpolito do Rego. -José
Ulpiano. - RanulJp1Lo Pinlteiro Lim,a. - Carlota P. de
Queiro:. c_ R. Sicifiano. -c- Barros Penteado. -,Hora-CÍo
}~l1fer. :; .:; .

VOLU),fE nó' 2p~



- 306-

Em,cnda :10 ari. 112 c seus parúgr:a.fos:

SUj)rimam-se os trüs úlLimos parágrafos e substituam-se
o urL 112 e parágral'os '1°, 2°, 3°, '4° e 5° pelo seguinte:

"A cducaçãoú um dlreito de todos os cidadãos. A ação
dos poderes públicos em matéria de educação será exercida
conconent-emenLc pelos municípios, pelos Estados e pela
l:nião".

a) cabe á rnião:

I - Orienlar o emina num sentido nacional;
'Ir - Eslimular c C,Gordenar a obra educacional em Lad"

o país. por meio do Conselho Xacional ele Educação;
IH - ]~xercer ond:~ quer que se fnr;a necessário, por

dcficn(;r;cia de n1e105 ou de inicrnli\·('l~ êl :l'Jão supletiva;
IV - Lc;:;islar sôl)['(' ° fUl1rlo di~ eàw:;'1.çã.] nacional e

sua. apUr.~ç:ão - vara o eli~jT1n público. 1~'5t0 fundo c,scolar
cons!..mí. de renrJ;);; rIa lJnirro, dos E~ülrJos. do DistriLo Federal,
rios município::: e ôos Tel-ritôr'jos; de doações de terras p'ú
bEcas: de imposlos, Íê1xas c,~peciais c outros recursos fÍ11,1n
cciros:

V - ?.Ianl-er no Di:-:irito ?cdce,al o ensino unÍvrj'sitú"i.1
01.1 da::: c~11·~·~~'jras l11Jernr~:.

b) Cabl} aos Estados organizar, adminisLrar c l:usLenr ü,:
SGUS si.~i(·rn~:~ ('r!ucneh)jini:,. compl'e~ncl('ndn fi (·nsino ])eirn6
J·!O~ o ensino ~el:unr1:.iI'io ou o fJrofi3sjf)n~1L nbl'igal.õrios e gTá
tnHo~, (' I) cn;:ino univcr'silúrio Ou da:' cal'l'eiras liberais;

c) Cnbe aos TI1unicipio5 allxi1iur os pOciCI"é5 est:adua~-~

em tudo c:u,~ :'f: r('rir,:~ ao ensino primál"io, in"la!açüo de
('~~c..ola~ e lnsLituiçücs que .:pronlOri.1Á')1 {~as~'~~gUi."~n1 a frc
qU;.'l1CJ:l c.~eobr.

P~ll":'Ig.Tai"o 1.0 A dil'er,ão d::'. Nluc::!}:i.o e"caiar será eXé'r
c;da por··meio de Cousi.'lllns AnLUnoll1os de Edu:::ac5.o. de modo
a ficar .a5~cgurada n-côntinujdnde nas d lreu:jzes rlo ensino.

l)a~'ág"rdo 2.° O cn:<!I1O' parLicular.=P1~im.;1rio ou ~ecun
dário, salvo em se tralundo do ele ;ingún;; esLr:lngeira5, 5(Í

poderú ~el' mjnli5tl"ndo ern idion1:l ptttr1o. _
Parúg"['.tlio 3.0 8a5 (',::c01<1s pühlicrrsserú iorn0cido gra

tuilumcnlê ans ::l!unos po])res o mútpriuJ {'sc.olar.
Par-üg,'ãl"o 4.° A cuJ!ur~ física. o iraJ:mlJ1o manual t' ;,

f'otlca::«o cívica e 11101':11 são n1:1L6rias ob,'iguJ6rias mGS 1';;<:0
13~ prin~lúl·jtlS~ ~ecl1ndál'ia:: e. nrofi~5~onuj.5 ..

Padgr-afo 5.° O (~nsino religiow é f;.~cultntivo na.;: escDb,~
j)úblicás, primárin. sl'cundúl'Í.a e profi:::;;ionni;; e fÍc:1rá sem
1We subordinatio á confissão N'.ligio5!\ dos ::1.\un05'·.

Ju,s!i[icor;iJ.o

o"wL 112 e parágrafos lr.aiamde um dos assuntos dl~
m~:ior iult.'resse piU':, \) rlo;;so riâis - a educut,;üo. .

Em])óra. no :tn!e:);>oj~to êlc se apresenl,e com 8 rl,~I':ígl'a
ios ,e nós o~'tenh:Jm.!)s reduzido ~1pen::lS a 5. julgamos com [)
T10~SO tr.nh:üho atender mell1ol" á complexidade·· do problemJ.
na B~·a:sli.
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Prcfei;Tn10s enumerá-los todos. uns após os outros. para
·dar logo, de conJunto. uma. idéia do si'5lema cducacional,
,que julgnmos dever ·ser adotado entre nós.

Nüm pa:"; extenso como o Brasil as con.dioões~de popu
lação varian" considcl'uvl'!mcnlc. As necf':~";idndes-"dos habi
tanies das várias regiões no que diz'respeito á educação nilo
podem seI' unii'orme-s. dada a e:Ntensão enorme do país, <lS
csci!açi."Je'", de donsid:Idc d.a popnlaçüo c da topogral'i'a das
regiões lJabil.aclas. Daí n dificuldade que se nos afigura em
.esLabe!f:w0r um plano único de educação, paen lodo o paí:;,
tratado pela união. t:f!nUmos, porém, a ne:,:ó.'ssidade de des
envolvr •.im espírito ])I';::siliro nacionaiista e atendendo a
essas d\1a~' condi(:.ões eslabelecemns o nosso plano educaltvo.

A expriência tem provado !llrg'aTtlCnte entre nós a v,an
tagem dó se regular ú ensino por lei estaduul. :Esse 1'cgimú,
empregado até l1uj{~, !l!l11 dado óLimO's resultados, con1'irroa
·dos não ;:ó pela f1l"g.;lJl:Z.u;áo modelar da instrw;ãú públicn.
-':;111 muitos Esta.dos do BL'asil. como até notadamente no en
sino superior. com e::icoias estaduais em nada ini'eeior'es ús
da União,

De forma. quc só lJodcria trazcr beneficio o f.ato do
:en:::ino ficar conriado ao::: Estados. que teriam todo o inte
resse e;D1TJl'OmOV6r o seu dC."envolvimento prog1'é5sÍ\'o, sem:
as "UITt·l.'zas dos decretos federais,

"\ t'rlião terá sempre poderes para regular em carúter'
supletivo e:"5.<1. orf;'aniz<l(,fio csco!:u', Cjlwndo as conriiçüt:s t"i
IHlIlCeir1:s Ou regionais assim o exigirem.

Cnn~id:!r(lrn()~ a ednca~1io unI direi Lo do eidadITo J~ quan
do ôle nfin a rec"cber rl:t família, o Estado deverá lhe .llSSe
gurm' locJ.i" ,,1.5 garantias no5se séntido.

A educação pelo ensino primitrio, pelo ensino secundá
rio, c pelo ê1l5ino profi:"5ional terá de .ser obrig:llório e gr:1
tuíto chegando até a pl·oporeionv.r o fornecimento do male
rial e"ec,]al' aos alunos PObl'CS. como decl::ramos num dos
lÍOSSCl.S llêlrúgr.at"os. Os onus considervais dcs;:a ol"ganiz.a~.ãO)
serão aLendjdos. com.o l'icou osl:lbcl.~citlo. pelo fundo cscol:ir,
f.irmado })O1' uma p-orccll t:1gem fixa das l'''ndas da Fuião.
dos EslU(!os i', d05 ~hl1lieípios, don\:i."Jes de t,crras públic~a:<"
impostoss(:bre o aléooL ,jogo, taxas esveciais c outros.

Quanlo ao parág:ral'o 2°, que declara, o ensino podi>r selO
·mini.sirado 50 em lingua porlug-ui'~sa. dispen:>u qualquer jus-.
lificaç.i1o. }:: urna Ipi qUI! vig:óra 'em S, Paulo de.sdc 1917 e
~cm prGdllZido os ínclho1'C's resu1lados. Ela não visa apenas
~I. nacionaliza~f:o do en;:ir:o. mas tem por objelivo pr.incipal
impcdil" que filhos clp. estrangeiros sejam instruídos c ~du

c.ldos no espirüo e no :llnür da terra que não a do seu 11:15-
,cimento.

O R:::sunt.o elo !1UrügTaJ'o 1° do anleprojeto será mclhOJ"
atendido no Çapítulo ria A~sist,encia Social.

Os parágrafo~5° e GO tornam-se desnecessário:; POl"qU~"
·OS direitOs que êlc;;prcl.endem estabelecer já estão regulados
no Título que se refere :L Declaração rie Direilg5 e Deveres.

O pal-J;;rafo 7° foi conservado; só modific:imos ligeira;:
mente a nm red<lçfto. O mesmo J)odemos dizer em relação

,ao parágl'afo 8°. -' =
Pcnsamos com est.a5 idéas dotar a ConsLHuiCQo do'~Bra'

,::il de textos que assegurem aos brasileiros uma. educação
.~al)a7. de torná-los m.aiseficicnlc5 para o cumprimento dos
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f CUS d8-Yf:rcs de cid.adão8. ampliando assim as possibilidades:
do nosso País c" garantindo uma: PaLria melhor.

Sa1n. das Scssi'ic3. 21 de Dezembro de 1933. - Co.rlata·
/'. de Qlleiroz. - ./osé Carlos de Macedo Som·es. - Oscar
!;oril'irFicS Alve.L - ].Jal'l'os Penteado. -'.4.lcantara Macha,-,
do. :- Almeida Ca/l/li.J'(jo. - Th. Monteiro de Barros Filho. '
- .4.. Sicília.no. - 31. ElJIPpol.i(o do, lV?go. - liem-ique Bay-·
ma. - Cardoso de Mello :\félo. - C. de MO'J'aes .4.ndrade.,
- .4.. C. [>(1.(;/1.1;1;0 e Silvo. - Mal'io 'YV1wtelll/.

N. 90S

Emenda.ao art..· 111 :

Suhsti Lua-se Dor:

IncuÍi1be Ú rnjão, ~lOS EsLados e aos jíl1uicípios pl'Oegel'
a ciência e a arte e COll Ll'ibuir parDo o desenvolYimcnLo do·
seu ensino.

.r /l.S I ijicaç{]o

Foi preferida -a l'cclaçrio supl'a por jlil;;.arnv)s ciesncc(,'s
sária a afirm::u.:ão do ar-tigo.

Sala das Sr';;;;üp;::. 16 de Dezembro dI, 1!133. - Osca.r Ro.
dl'iU1l.es A..l1)l:s. - Cal'lola P. de Queiroz. - Plínio Corrêa
de Ol,i't:eira. - !t. C. Pacheco e Sil't..a. - 1-\ l/llwir.la C(l..mo,l'(jo .
.,..... .10S(: Carlog dr: JJnccllo Som'e". - TIt. Montciro de Bo.j'/'os
Filho. - A.7.r.nlltm·r:. JiHclwdo. - Ba.rros Pcntcado. - A. Si
ciliano, - JOS() G!lJiallo. - AlJrcn SO(/I'é. - Bamt:}Jho Pi
nheiro Lima.. - Jf. Fll/ppoUt.o do Re{Jo. - llbclr.wclo Ver
rl.lI.eiro Ccsm·. - llcl1'I'iqlll: Bauma. - J:.ollcrfo Simonsen.
M. lVhaldl1/, - Cm'doso de Mello !.Yelo. - lIrn'(lrio TA1ír:1",
--'- C. .:.11oraes Antll'odc .

Ellwnd:t '- (J nde convi cI':

ArL 1:: ]i,,!'e u el1;:;ino em· Lodo,; o;; 5i;U::: gl'au~: mas o:;·
I)X:lJl'lf-'.~ d,~ :Hirni:,:,.io I' o,: exame's finais do;; CUl':'05 "ecl1ud;irio
f' :::niWT"i.ol' ~I" p(ldeI'fío seI' prestado:.: pel'anL~ os inst.ilutos 01':
(>,iais.

, J1lstifieiJ.c;do

86 Jlá va.lIlagem em confiar o eu;;ino superior aü': p()(k
res püblicüs, como ,iá fizemos con:::t~L[' rIa em,~nda ao .l!'l. 1'12'
rlo nnl·ePI'ojetó. As escol:l.'; particulares poderão funcionar.
livremente. mas sü ás ·cscnl:J,S oficiais será permitido coner
der diplomas c confel'il' graus. De forma que os altmo5 de
cgcol~i'o i'ollperiores parLiculnrcs ric·arão obrigarios :l um. exame
de habiliL.acão perantc ns'cscolas oficiais.

~ Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Alcanta.ra
Machado. - Cardo.~o de )feno Nelo. - NU.I"io ",V'}w.t:d.ly.
HO1'acio La.fer •
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N. 1.037

A6 Titulo X - Da f;l!~lflia - Substitua-se:
Arl.. A t'amíli;:t' ~stá sob a proteção da:sdeis da República

.e repousa sobre I) c.'l,samentu indissolú\-'}l e a igualdade Jurí
:dica dos sexos. A lei il'l.J]núria 'eslahelf~ccrá as eondi(',ões da
<tIlCfia ti.:l sociedade conjugal e' do páLrio poder c rp:;úlari IJ"

tl j rei!os e devet'c" dos l.:Ollj l1o'0.~.
Pal'ügrnfo único. Da,,: sen Leur,ns de desquile e de l:nUla

ção de easamento haverá ru~elaGão c:r.-offiôo.
~\l't. O ca"amento le):;al 6 o c:iviJ, cujo pt·Ol:C,,;;u. (/n

<:umenLo:; respectivos e cdcbrat;,ão serão gratuiLos e isenLos d':
.quaisqcler selos ~

PUr:ígr,afo único. O cas:lmenlo rclig'iuso eelebrado lJut·
minisLro ele qualquer relig'ião organizada, qur' nftú eonimve
nha 11 orrlem pública o r,s bons cos tu J1) ("s. o!::,; .... n·udos os rc
,quisi to:" ela lei civil quanlo ús pessoas dui conJ lIges e i mpedi
mento.s. llma vez inscrito no l'eg'islI"o eivil, Illoduzir'i todos os
efeitos jUl"ídieo~.

"\.rL. A, proleção da::: lei, Clll,anlo :la desenvolvimento J'í
,si co e espiri l.ual dos filhos ilcgit i mos nãu poLiel'á ser difc
r'cnk da instituída. para os leg-ilimos, respeitados os princí
'pios i'1.1ndamentai" da família.

Art. 110. Redija-se o artigo: "Incúmbc ú União. como
,<lOS Estudos.-.12.0SÍcl1Lermédio da .jusLiça ou de sens órgãos es
pecializados,-ifo5 termos da lei federal:"

Hedija-se a letra a) : velar pela sanidade moral e física
.da família."

.Iusli/iwção

A em,mda elimina cio lexlo disposiLivos, c"idenLemenLe,
.de lei ordinária, e outros, de, perigo irrecusável.

O § 3" do arL 108. por exmplo, esta luindo que a POSSI)
do esbdo de casado não possa ser conleslada por terceir:)
conlr2. os que néla se enconLl'cm ou seus filhos, senão me
,diant(' certidão extr:aida do registro CiVil, pela qU<l.1 se proyu
que ,111g'uma d(~las é ou era leg'aln1t'!II.c~ casada com ouLra,
consagra as relatões a;; m,ais pecaminosa,:,:, ine1llsiYc as 'in
e('.~tno:':a;; Xing'uem poderia impugnar 'as rol:1\:ü05 do pai
\'ÍUYO com a filha. c solteira ou viüva. ou rio l).ai natural com
ü sua filha. Se procuras5'emo;; corrigir o dispositivo"; dandu
eomo motivo de opo'siçãoa e:xistencia de impedimento lega.l
á Jeg'i!im:l(';'ão de tai;; r('la(:õcs. paríamo:". 1111 m"'smo {)(; de
igualdade perante a lei e a soci('clade. ü casamenlo e a mal'l
cehia. Xiin foi. ocm c(,1"lez:I. qualquer c1f~s5a5 inlOraliriad~"

(J quê prr!('ndCI'am os autore;; do ante-proj(:to. O que 1~1I,';;

~i.'eriam visado, e é justo. foi admitir, comoprOV..l suplrliva
ú do registro up;::aparecida. qualquer outro meio qtle g';r(~

a conyic<.:ão. A:"sim já Se orientam os nossos tribun.ais. "'las
';1 medirln. ficará bem na lei proccs~;;;ual.

O parágrafo unico do arL. 109. salvo' a extra,'ag'ante
ref'erencia ::i malernidade, é matéria já cons'ag'rarla ~no Co:'
digo Civil Br:J.siliro. onde mdhor ficará.

o O artigo 11 O incumbe á União. ~omo aos Estados e aos
",fun'icipi05, nos lermos da lc.i feder,aI. uma sério de medidas
,de alto alcance. mas de exccuçflo",delicadi,ssima. 'Convêm
deixá-las a cargo da União e dos' Estados. Conve~-:l afastar

,de SU:.l competencia as ant.oridanesdocais. com as suas rixas,
as suas uaixões contra as quais n50 teriain os, sous adver
sários nênl o refugio da ill\.-iolabilidad c do 1;)1'. Convém fi-

-::
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nalmen.te fixado, como propomos, que a União e os Estados'
se desincumbirão dêsses deveres por intermédio da justiça
ou de 6rgãos especializados. '.

Quando á letra a), ao em vez de falarmos em "pureza"
e "melhoramento" da família, preferimos a fórmula mais
elegante e me:nos perigosa: "velar pela sanidaae moral e
física da. família".

Sala das Sessões. 19 de Dezembro de 1933. - JfedeÍl"{)s
Netto. - Leõncio Galrão. - Pacheco de Olivei1·a. F.
Magalhães Netto. - Gileno Amado. - Frmwisco Rocha. 
Law'o Passos. - Arlindo Leoni. - Clemente Mariani. 
Attila Arnaral. - Manoel Novaes. - A1'nold Silva. - Ar
tur Neiva. - Paulo Pilho. - Marques dos Reis. - Alf1·eda
J-Ia~~carenha.~.

N. 1.038

Substitua-se o título XI - Da Cultura e do Ensino, pelo
seguinte:

Da Educação Kacio.l1al

Art. A educação é um direito de todos os cidadãos, e
o deverá ser ministrada pela Família e pelo Estado.

§ 1.° O Estado será obrigado a oferecer oportunidade
de educação escolar a todos os cidadãos.

§ 2.° A direção da educação escolar se ex'ercitará p:or
meio de Conselhos de Educação, independentes e autônomos,
de modo que fique assegurada permanentemente a neutra
lidade doutrinária da escola.

Art. Aos Estados e ao Distrito Federal. compele or
ganizar, administrar e custear os seus sistemas educacionais,
dentro dos princípios gerais adotados pela União. .

Parágraío único. Aos Municipios, que dispuzerem de
r.endas suficientes, poderão os EsLados delegar, por lei ordi
nária/a função de administrar os respectivos aparelhos edu
cacionais.

Art. Compete á União:
a) fixar um plano nacional de educação, que tenha por

,objetivo oferecer; a quantos habiLem o território brasileiro,
oportunidades iguais, segundo as suas capacidades;

b) estimular c coordenar a obra educacional em todo o
país;

c) exercer, onde quer que se faCa preciso. por defici.cn-
cia de nleios ou de iniciativas, uma ação supletiva; ,

d) instituir e incentivar o ensino técnico profissioÍlal
agrícola;

e) instituir e mantêr, nas circunscrições territoriais não
autônomas, sistemas educacionais, an.álogos aos dos Estados.

Art. O plano nacional de educação será, executado por
meio de sistemas gerais e gratuitos, que compreendam esco
las de todos os gráus, comuns Co especiàis,e quaisquer'" ou-

o tras instituições de propositos educativos, que venham a ser
criàõas.

~ .;:

§. 1.°. A. educaçã.o nos estabelecimentos Dúblic.Qs e privà.
dos vIsara a formaçao do homem edo cidadão de'senvolven-'.... .,
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do, num eSDíritobrasileiro, a conciência 'da solidariedade
entre os DOVOS . ,

§ 2.· A educação primária será obrigatória, estenden..:.,
do-se a obrigatoriedade progressivamente até 0518 anos,
'no processo educativo ulterior.

§ 3.· O ensino Darticular deve· submeter-se, na sua, or
ganização e no seu funcÍ{lUamento, ás normas fixada:; nas
leis ordin;u:ias da União e dos Estados.

§ 4.· Enquanto os cursos secundários não foreni sufi
cient.es para todos os indivíduos de 11 a 18 anos, a seleção
da matrícula será regulada por meio de provas de inteli
gência e aproveitamento, ou Dor processos objetivos de se
lecão, apropriados á finalidade social dêsses' cursos.

Art. O planonacioÍlnl de educacão, a que se refere o
artigo, uma vez promulgado, não poderá sofrer qualquer al
teraoã-u,-ginão após seis anos completos de execuçüo.

Parág-rafo ÚIÚCO. :Modificado, no Lodo Ou em parte, nos
têrnlOs dêste artigo" só após idêntico prazo de seis anos po
derá sofrer nova alteração.

Art. Para a manutenção e o desenvolvimento dos sis
temas educacionais. a União. os Estados e o DisLriLo Fe
deral constituirão os respectivos fundos de educação.

§ 1.· O fundo de educação nacional será constituido de
uma percentagem não inferior a f O% da renda dos imposLos
da União, impostos e taxas especiais e de outros recursos
financeiros eventuais.

§ 2. 0 O fundo de educação dos Estados e do Distrito Fe
deral será constituido de percenLagens das rendas de impos
tos estaduais e municipais, não inferiores a 10 % do toLaI
das respectivas receitas, de impostos e taxas especiais' que
lhe forem destinados, c de outros recur~os financeiros eveu
1tlais.

§ 3.· Dos fundos de educação, uma precentagem. fixada
em lei ordinária,' será destinada ao cusLeio de bolsas de es
tudo municipais, estaduais e nacionais, para prover á edu
cação, em todos os gráus e especialidades, dos alunos de ex
cepcional "capacidade, até o fi'm ..do curso, sempre quc o
educando demonstrar aproveitamento.

Art. A Dniüo eS/:..'lbelecerá. no l\linistério apropriado
um Conselho Nacional de Educação, com o respectivo órgão
executi'vo e tccnico.'

§; 1. o Ao Conselho :KacionaI de ]~dlJCaçiio COml)ete excr.,.
cer a função, que cabe á União, de est.inmlar e coordenar a
ob1':I. educacional em todo o país, administrar o .. fundo de.
educação, e superintender' as demais atividades educaLivas
fedcrais.

§ .2 •• Fica ressalvada a autonomia da admini5Lracão
Il1ilit:lI~, no qUC dissér respeito á!:i suas instituições de en-
sino de caráler especializado. _

Art. Os Estados e o Distrito Federal manterão Con
selhos e Departamentos de Educação, com autonomia té
cnica, administrativa: e financeira',.

§ 1. o Aos ConseÜiüs de Educação' dos Estadós e do Dis
trito Federal compete administrar e 'superitender os res
pectivos sistemas educacio.nais, por intermédio de deparLa
nleut.os de educação, seus 'órgãos executivos.

-=- r'C:.
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§ 2. 0 CompeLe privátiY:ll:nente aos Conselhos de Educa
ção aprovar os regulamentos e planos aprcsentadlls pelo:;
departamentos e fazer a Ilecessária .distril.1Ui\;ão de despesa:,.

Arl. Em leis ordinárias da Unii:ío. d05 Estados e el{}

Distd to Federal, proposta.s pelos Conse.1hos" de Educll.ção.
serão fixadas normas específicas para a organização doi'
corpos técnicos, docentes e administrativos do R1Kl.l"elho
educacionaL com o fim di) libertá-lo de quaisquer int'Juen
tjias perturbadoI'll.s, e assegurar ao seu pessoal, em regimelJ
próprio, as melhores condir.;ües de recrutamento c o máximo
<le estímulos permanentes a Sua especializa(:.ão e eficiência.

ArL. É garantida a l:iberdade de cátedra.
Art. Gozam do amparo e da proteção dos podE:res pú

blieos os monumentos arlísticoti, bem como os históricos e os
naturais, competindo aos mesmos poderes impedir a emig-ra
çiio do patrmunio artístico !1acional.

Art. Nas sedes das ossiciações de classes, organizadas
na forma da lei sindical, sorão OS Estados obr'igados a criar
escolas llI-imárias, por eles também manLidas" . -

ArL. Os filhos de operários e trabalhadores rurais terão
direi lo, nos insLilutos de em"ino normal, secundário e profis
sional, a 40 % das matículas anuais.

Art.' A religião, cujo ensino rÓI' exponLaneamente .so:lCi
Lado pelos representantes legais dos aluno$, sei'á _matéria fa
cultativa nas escola.s públi<!âs, primárias, secundárias, pro
fis;;ionais ou normais, sem prejuizo do horário escolar nem
ônus para os cofres públicos, e não poderá ser doutrinada POI'
membros do magistério ou do q:uadro administrativo dos res
pectivos estabeleCImentos oU escolas.

Justi[icar;ão

A fonte do Título XI do anteprojéLo, intitulado Da CuUu
,'a e rio Ensino, está integralm"ente no Capítulo IV da Consti
tuição alemã, que êle as vezes reproduziu nUma simples tra
du!;üo literal. Xão há um sÓ3.l'Ligo ou parágrafo do anleIll"O
jeto, que não tenha a sua origem no texto constitucional alu-
dido.· .

Se há, porém, disposições de interesse universal, no CÓ7"
àigo político germunico, neste assunto "de educação, e "por isto
mesmo, merecedoras de ::trla1)t:lç5.o ao Brasf., outras existem,
que na A!em...nlJa nasceram, lia AlemuFlba fic<lram e só a Ale
manha ~erYem. porque são peculiares ás suas necessidades,
diriv:mdo-se da. sua. tradi<.:tto e da sua histól'iu. .

. A nossa emenda não poz totalmente de lado o Título XI
do anteprojeto. Ao contrário. Dele se utilizou em vári:ls
parte~.. comhinando-o .principalmente com as conclusões a
que c:h.egal'am os representantes da Associação Br<ll5ileira de
Educaç:ão e os Delegados dos Estados. do Districlo Federal e
do Território do Acre, --:- conclusões que foram aprovadas
pela Quinta Conferencia Nacional de Educação, que entre 2G

_ de Dezembro de 1932 e'S de Janeiro de 1933. se realizou na
"cidade de Niterói. E ainda a essas conclusões .iuntamos ou
·tI'as disposições, de interesse social e nacional, quefacilmen{e

- se justificam, logo a sua primeira leitura.
Estamo~ persuadidos que na emenda, que propomo"s, se.

contém as verdadeiras e no"as diretrizes da política educa
cional brasileira, que atende para uma compreensão exata da
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nossa gente, segundo as tendencias comuns da vida, suas exi
gencias e ocupações regulares. Fixando as ~aracierísticas da
nossa política a respeito, torna a educação nacional ao mes
mo tempo democrática, =humana e geraL leig';1 c gratUita. Evi
ta assim as luLas e divisões entre brasileiros, respeitando tI
tradição histórica.

Ainda segundo. cla, ficam nitidamentc discl'iminadas ai'
competências da União, dos EsCados e dos :'dunicípios.

Pela nossa emenda. cabe á LJnião o direito de determinar
.[) plano gcral de E:duea~ão. ol'danando-h'c c desenvolvendo-lhe
a realiza(~ão prálica. Portence-lhe, enfim, completar as lá
cunas c deficilmcias locais.

Pertence, onlr01.anlo, aos Estados, a competencia em ma
tária c!c organização. adm'inistra.ç:ão c custeio dos processos
educativos, o que c"' lógico e obvio, dada a variedade elas con

,dições l'cgionais, qt::.' impõem cssa diversidade. Aos Estados.
pois. cumpl'e adaptar os vários sistemas as suas situações
peculiarc:s. ni"to· só de ordem social e física. como também ma
terial e: econômica. Ficam, podanto, os Estados COril autono
mi~ completa relativamente a êsse ponto de orgtmização e
administração. E a União se confere o direi 1.0 de determinar
o plano -geral. coordenar soberanamente as atividades educa
tivas nacionais e exercer uma influencia robusta e ampla de
desenvolvimento ger·al.

Poderá ainda a União exercitar uma atividade comple
mentar, supleliva. como diz a emenda. onde quei' que ~;]a se
faça mistér. Está claro que onde haja a deficiência de rC
cursos e de iniciativas a que alude a nossa proposta, concor
rerá a União com as suas subvencões e a criação de estabe
lecimentos apropriados de :ensino.

Aos municípios não se reservou a dire\:.ão dos proces
sos e métodos de ensino, uma vez que a tanto não se pode
ir, dadas as deficiencias de que eles geralmente se 1'e5en- .

·tem. Entretanto, aos municípios capazes. adeantndos, com
possibilida.des de cultura e de recursos materiais, a esses
poderão: os Estados confiar os seus destinos de educação c
·ensino. . .

nelaLivamen!e :l administração em matéria de educacão.
a emendr. l.1l1sca conferir aOs rcspectivos órgãos a autonomia
de ql1i~ c!ti necessita. não s6 tl~cnica. como financeira, liber
tando":a assim da influência : incapaz e nociva' da política.
que a tem perturbado e retardado. Os Cortselhos Nacional
I' Esltlduais. os Depal'!.amcntos Técnicos. também Naciinal e
Estadllai5. con,,[j luirão :umaparellJo g·er'al. independente l~.

aU!(ll1omo, que dil'igirflo e nelrninistrac:ão a edllcaç:.ão bra'si-
leira.. .

De par com e,,5a au!onomia,.- a outra, - 'a financci
)':1, as:,eglll'ada pell)s j'llndo5 de educação, cuidadosamente
pl'evi5tos na -emenda.

Concebida c ol'g.ulizada. tanto quanto po.5síveJ. sob um
l)OIÜO de vista indeterminarlo e ;amplo,;- a emenda. se pro-.
vada pela Constituinte, abrirá ti nação as maiores possibili
dades em tão vasto campo ele variações. pois dentro dela
se compreendem todos os gráus, todas as espécies de edu
{Jação (Ç ensino. comuns e especiais, de modo que nenhum,
da menor á inais alta gerac·üü, escapa ás determinações ge
-rais do seu contexto.'

Sala das 'Sessões. 20 de Novembro de 1933. - HO/iwro
Pi1oes. - F. JIagalh'ães Netl;o. - Attila Am,w·al. - Gileno
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Amado. - Clemente Jlar'iani. - .4.lfredo Jlascarenhas. -"
Jlarques dos Reis. '- .4.rnold Silva. - Pncheco de Oliveira•.
- Laul'o Passos. - .4.rlindo Leoni. - ][edeiros Netto. - •
Paulo Filho. - .4rlhll.1· Vieira. - Jla.noel Novae,~. - Fran
c'isco Rocha.

N 1.067

Til1110 .- XI - Da cultura e do ensino
,e ond,' convier:

ArL 1.0 Aos E:5lados e oi Districto Federal compete or
ganizar, administrar e cuslear 05 seLlS sistemas educaio
na i:=:. den I J'O dos princípios adotados pela União.

Par<Í.gl'nrO único.' :\os Municípios que dispuzerem de ren
das suficicnt.es, poderão os Estados delegar, por lei ordi
núria, a fUI1~ão de administrar 05 respectivos aparelho:=: edu
ci ooais.

Art. 2.° Compete á· União:
ai fixar um plano nacional de educação que tenha por

objetivo oferecer- a quanlos habitem o território brasileiro.
oport.unidades iguais, :=:egundo as suas capacidades;

lJ) estimular e coordenar a o1;>J'a educacional em lodo o
país;

c) ex.ercer e manter nas circunscrições territoriais não·
au IC.noma sistemas educacionais· análogos aos dos Estados.

ArL. 3.° O plano educacional ele Educação será exe
cutado por meio de sistemas gerais, leigos e gratuitos, que
compreendam escolos de todos OS graus. comuns e especiais,
c quaisquer outras instituições de propósitos educativos que
venham a ser criadas.

§ 1.0 A educação nos estabelecirrfentos públicos e priva
dos visará a fOl'mação inlegral do homem e do cidadão
desenvolvendo, num espírito brasileiro, a conciência da
solida1'icdade entre os povos.

§ 2.° A educa<;ão primária será obrigatória, estenden
do-se a ahl'igaloricdacleprogrcssiva;Il1ente até os ,:18 anos.,
no proci~sso educativo ulterior.

§ 3.° O ensino particular devo submeter-se, na sua 01'
ganizl.1çfio c no seu funcionamento ás normas fixadas nas leis

.ol'<Jinárias da União c dos Estados. ~

Art. 4.° O plano nacional de Educação' a que se refe.re
o art. 2°, uma vez Dromulgado não poderú :::ofrer qualqu:er
:J1tcrac.;ão senão a pôs seis anos completos .de execução. .

Parágrafo único. :\Iodificado. no tqdo ou em' parte,. nos
iôrmos deste artigo, só ap()s idcnl.ico pra.zo de seis anose:
poderá sofrcr nova alleração.

Art. 5.° Para manutenç;.üo Co- desenvolvimento dos sis
temas educacionais. a União. os E:::tados e o Districto Fe
àeral, constituirão os re:::peetivos Jlindos de educação. ;:

§ 1.0 O fundo de educação nacional será constituido de
uma percenlagem não inferior a 10 % da-renda dos impos
Los da União. de impostos e tnxas especiais e outros recur
sos financeiros eyentuais.=

§ 2.° O fundo. de educação dos Estado;; ./"do Distrito
federal será constituido de rj(~rcentagens dllS rendas de
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impostos estaduais e mUnIcIpais não inferiores a 20 % do'
total das respectivas receitas e de impostos e taxas espe
ciais que lhe forem destinados de outros recursos financeiros

- eventuais.
§ 3.° Dos fundos de educação uma percentagem fixada

em lei ordinál'ia será destinada ao custeio de estudos mu
nicipais. estaduais e nacionais para prover a educação em
todos os g'raus e especialidades dos alullos de' excepcional
capacidade.

Art. 6.° A União estabelecerá no Ministério apropriado
um Conselho ~acional de Ec!uca,::üo com o respecticyo órgão
executibo e técnico.

§ 1.0 Ao Conselho Xacional de Educação compete exer
cer a função qne caba á União de estimular e coordenar a
obl'a educacional em todo o país. administrar o fundo de
educu(:ão e snperint.endenter as demais ali-,'idades educativas
federais.

§ 2.° Fica ressalyada a autonomia da 'adminisl.ração
m ilital' no que disse respeito ás inst.ituições de caráter es
pecializado.

"\rt. 7.° Os Estac10s e o DistrHo Federal· manterão
Conselhos e Departamentos de Educação, com autonomia té
cnica, administrativa e financeira.

§ 1.0 Aos Conselhos de Educação dos Estados e do Dis
tl"Íto Federal compete administrar e superintender os res-'
pectivos sistemais educacionais, por intermédio do Depar":'
tamento de Educação, seus órgãos executivos.

§ 2.° Compete privativamente aos Conselhos de Educa
ção aproyur os regulamentos e planos apresentados pelos De
lJa1't<:.mentos e fazer a necessária distribiJição de despesa;;.

Art. 8.° Em leis ordinárias da União. do;; Estados e do
Distrito Federal 1H'01)Ostas pelos Conselhos de Educação se
rão fixadas normas específicas para a organiza,::ão dos cor
1)OS t.écnicos .docentes e adminislrativos do aparelho edüca
eional. com o fim de libertá-lo de quaicsquer influencias
pcrttu;badorns, r, assegurar ao seus pessoaL em regime pr6
prio, as melhoresccemdi(,ões de recrutamento e o máximo de
estímulos permanent.es ú sua éspecialização e eficiencia.

Jus lificarão

Ó esboço lra:::ado na emenda é, de :mloria da V. Con
ferência Nacional -de Educação. Nella tomnram parle. como
se s:<be, representantes de todos os Estados. do DisLricto
Federal c do Acre. allSm de dez rerír(~sel1lanLe;:: da Associacão
Brasileira de Edueaçfio , .

. J~ uma sngestão que. atendendo ao objecLivo da Y.· Con
ferencia Xacional de Educar;üo. trazemos :i Assembléia Cons-
tituinte. ' .

Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. Lino
Jlaclt.ario.- Carlos Reis. -- 1-Valdemm' Jlotta.

N. 1.078

Onde convier:_:
A educacão fí;;ica, compreendendo nE' práticas despor:",·

Uvas. será obrigat6rü:. em todo o país. som ~ orientação té
cJlic~ do::: órgãos administrativos da Uniüo.
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hl.stificação

o ant.)prn,Ícto c vál'ia!' emenda::. (algumas das quaiil,,_
.apJ"l~sentarJas pi;;05 ;.:ignal:írios dest.a) conferem á União com- '
pdMwia para organizar o planu geral da educação, orientando
a :<11:1 I'xec:urilo na parti' tcnica. .

'A prr.;:entc rnwnda CODs:,gl'a 0 princípio de que a edu
l;a(~~<l rf5icn (. 511<1 nt'úLica "'üo L:ollsidf~radas de necessidade
naci onal: e, ~m con~~eqUi~ncia. impõe a sua obrigatoriedade.
oh"'ervad~lS as regras gerais que disciplinam o ensino e :lo
solueão de seus problema::;.

A lei ordinát'ia. ::inflo ú lei organica da educacão, cabe
a rwr·;.w:"ir;i'in da,;: normas e dispositivos reg'ulamentares, entre
(l~ LJ.uai:, cOI~Yém. desde oi:;'. indicar, r,OnlO sug-estões opor
tun:!s:

1) a creação da Direclol'ia Üel"nl de Ei!llcarão Física, no
Ministr~rio da Educa(:i'io c Saude Pública. tom as seguintes
atribui(:ões:

a) propagan("j:l I' difll;::}o da educaç50, física no país;
b) orient:lr;ão /: conlI'üie l/~cnjco da edll(;ação física;
c) r;onlrôle e ~mb,"en(;i'i(l da prática desportiva no país,

por intermédio de uma instituição nacional;
d) ação coordenadora com (I Departament.o Nacional de

Saúde Publica, no .que se refere ao contl'õle médico da
mesma educação;

2) a criação da Escola Nacional de Educação Fisica:
3) a criação nos Estadosd e um departament.o de edu.,.

cação física, em ligação com 05 de educação c saude pública
e de entidades desportivas filiadas á instituiçãO congênere
nacional,

Sala das Sei'sües. 22 ele Dezembro dé 1933. - Cris!óviJ.o
Bal'cel),os. - Prado KeUV.

N; 1.082

Título XI - Art. 112 - Acre'scenLcm':"se os seguintes
parágrafos:

§ As Escolas l';ormais se'rão federais e formarão pro
fissionais para o ensino primário e para o secundário.

§ 56 poderão exercer o magistério primarlO ou se
cundário os diplomados pelas Escolas Normais. A lei or
dinária fixará os prazos da entrada em vigor desta exi-
gência. -

~aia das Sp:":"ües: 21 de Dezembro de '1933. - ldalio
Sardember(J.

N _ 1.083

Tít.ulo XI - Da cultura e do ensino - ArL. 112 
Substitua-se o parágrafo 7 0 pelo seguinle:

o'A educãç.ão física será matérià obrig:xtoria nas escolas
primárias. secundárias, superiores. profissionais e normais.
competindo ao Departamento de Educação Física do Exér
;cito, _a sua direção e fiscalização por' -meio de -oficiais, sub-
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tenentes e sargentos especializados. São Lambem muLéri::;,·
obrigátoria em todas as escolas, exceto as de gráu superior, ..
o ensino cívico e o trabalho manual."

Snln d:l~ Se;::,::: ·?CF. 21 do: D,!zembro cleH):33. - Irlalio
Sarrlernb erg.

N. 1.088

Título X - Da. Famflir,. -- SubslíLuam-se o art. 10S e
seus parágrafos pelos seguintes artigos:

Art. O casamento se:r.:á monogamico e indissoltl';eL
Parágrafo único. I:I<1y~i%.':cscmprei:ú)cfIiÇãoex-o{ficio. e

com efeito suspensivo, das sentenças declaratórias de lluli
dade ou anulatórias de casamento.

Art. O casamento é regulado pela lei civil. Seu pro
cesso, documentos resDectivos e celebração serão gr·atuitos.

Parágrafo único. Respeitarjo o disposto no artigo an
terior e precedendo a habilitação proces:::ada segundo a lei
civil, serão, para todos os efeitos, yálidos os casamentos re
ligiosos registrados perante o oficial competente.

Sala das Ses;;õc3. .20 de Dezembro de 19:3:3. - Fel'l70.llrio
Magalhães.- .T. Pei'reira de Souza. - Arruda Camara. 
Abelardo Marinho. - Arnaldo Bo.s,:os. - .:.l1m·io Domin(jues.
- Souto Pilho. - .4ngusto Cavo.lcant'i. - .Tosé de Sá. - Jía
rio de A. Ramos. Ba.rreto Campello. - PUnia' Correia. de
Oliveira - Luiz Cedro. - Arruda Falcão. - .lOtlO Alberlo
Lins de Barros. - Lacerda Pinto. - TeiXeira Leite. 
Cunha Vasconccllos. - Lengruber Filho. - A.lbel·ta Diniz.
- Aganwwnon lllagalhães. - Costa Fel·nandes. - Leandro
P·inheiro. - Godofredo \lianna. - Magalhües de !llmeida.
- Augusto Lcit.e. - Rodrigues Jíoreim. - Adl'oa7.rlo Me~'

qníta da Costa. - Honra Cw·valho. - !rineu. JoJ'fil!/. 
Herecliano Zenaide. - Odon Bezel'ru. - Joüoi'O'Illliâ. Calo
geras. - Bu..elío Brandão Pilho. - AU{fllsto de,. Liuw. 
Rias' Portes.:- POl1/cal'PO Viotli. - FU.l'tado de Jl(:ne:.e.~. 
1Faldorniro Ma{Jallu7e~. - Negl'úO rie Uma. - Raul Sá. 
illello Pranco. - JosrJ Alkrnin. - P, Malta. Machado. 
Martins Soares.' - 'Vieira .l/arques. - Levindo C"Clho.. 
Lycurgo Leite. - Ce~so Machado. - lotio Penido. - 'Wal
demar Palcão. - Jchovà l,/otta. - LeiJo Sampaio. -' Xa
viel' de Oliveira.. - L-u,i;;; SUCll,pi1·a.. - Pigu.eiredo Rodri.
{IUes. - Fel'nandes Távora. - Pontes Vieira. :-. Silva. Leal.
- losé de Borba.

N. 1.089

Título XI - Da cultura e do ensino ..::... Redijam-se as-·
,sim os parágrafos 7.° e .•8.", do art. 112: -

§ 7. 0
; O ensino religioso, moral e civico, a educação

fisica e trabalho manual constituem matéria dos progra
mas nas escolas primárias, secundárias, profissionais e. nor-
mais, . .

§ 8." O ensino religioso é ministrado de acôrdo com os
princípios da confissão 'religiosa dos alunos, manifestada;::
pelos pais ou responsaveis. sendo sua frequência facul
tativa~

. Sala {ias Sessões. 20 de Dezembro de 1933. - Fernanào·
Maualhães." - Arruda Co.rnara. - .4.belardo Marinho.
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.A.1'naldo Bastos. - Jlario Domin(Jues. - Souto Filho. 
AU[/tLSLo CaV(liCW1Üi. - José de Sá, - L1Li: Cedro.- }Io:rio.
de A. Ramos. - Bm'reto Cmnpello. - Ar'rtLda Falcao. 
H1Lri~'berto JIotLTa. - João Alberto Lins ele Bm'r'os. - La
cel'da Pirlto. - J. Fer'l'eira de Souza. - Teixeira Leite. 

.Cnnha \í(/.~concellos. - Lem{Jl'uber Pilho. - Oliveir'a Castro
_ 1Vallcl' .lames Goslin(J. '-- A.(Ja1nemnon MagalhãeS". 
Plinio Corrêa' de Oliveü'a. - Costa Fernandes. - Arruda
Fa.l,cfio. - Leandro Pinheü,o. - Godofr'edo Vianna. - Na
galhães de Almeida. - Augusto Leite. - Rodrigues Mo
r'eü'a. - Adr'oaldo Mesquita da Costa. - Mow'a Carvalho.
_ lr'illêo .Ioffil71 - ller'ectiano Zenaide. - Leonel Be:er'ra.
_ Pires Gayoso. - Walde1nar' Falcão. -'- Jehovah Motta. 
Leão Sanwcâo. - Xav'ier de Oliveira. - Lui: SUcupi1'a. 
Figueiredô Rodri{]lles. - Fernandes Tavora. - Pontes
Vieil'o.. ,--.Iosé de Borba. - João Pand'ili CalO{jer(!.~. 
Bueno B'randão Filho. - Augusto de Lima. - Rias F01'teR.
_ Polllcarpo V-iotti. - FU1'tadO ele Menezes. - 1'\7alclomiro
lUá{falhr.7e.s. - iYegrão de Lima. - Raul Sá. - Mello Ji"rancu.
- José Alk.im'i?n. - P. Matta Machado. - Um'Uns Soares. 
Vieira Marques. - Levindo Coeiho. - LycurfjO Leite.
Celso Machado. - João Penido. - Alber'to Din'iz.

Justificação

Como .justificação ao que acima fica, nada melhor do
que o pl'oó'-rama da Liga Eleif.(ll'ul Catól icu:

..As leis do Estado, devendo ser urna emau:li,{ão dn. lei
natural e da realidade social, nüo podem contradizer nem
os principias racionais, nem as determinações morais, Ilem
a concil)uc:ia da nacionalidade.

"\. '.':ubol'al,ilo (Àes:<as leis. nOl'lan!). di:' ~H':Ól'do ..om :?;:;
p:-:i~·~i:."lneiti.~ da Í"laLu!.'ezu hurnnna'" e du :':ealidadc L'ru5ileira ,~,
,t uni;;::. 'so]11I:;50 rucium:l pm'a os j!,'oblêlTIllSpuliticos do'
Pl("'lnr!~LU•

Cel'll):, di""ó. cielilwl'.t1"am os cal61ico" brasileiros. llÜO
organiul'C'!l1 ~lm 'partido polilko,pol:;: as circuns1ancias
ufio (I CiJ!11p'.l1'Ial:) nl,llI pleitearum á uniúo da Igl"eja com o
Esllv]n, como se ap!'egüa - ma" ,;im :l!TegimcnLarem suas
1'1;1,\:,b elc.itol'uis, rÓI'a e acima elos I:urtidos, para pesarem.
de modo eficiente, na escolha dos llO~"OS dirigcnl0s.

Eis 3. origem e' a ;:azúo de sel' ua Liga Elcitoí'al Ca
tólico, ill:<IHui!:àn que nasceu em toci~~ o E.rasil com o fiL(I
de! ilesjwdal" a clllleiencia cívica rJo~ católicos e oricnL<Í-la
Ilarmonio,,;amenle !h~ sentido mais cónserilallco com as exi
gencia" elos pr'ülpilJios que 'dcfcll(IC'JlloS c da realidade que
represenlamos. .

A indiferença ·em :face da vida poliLica da nação j:í não
púdc ser tolerada. Pois um dos p:-inr.:ipios fundamentá.s
da cicnçia política é o de partiçip[l.lj%o de todos no govêrn'o
da sociedade.. de acôl'do com as funções respectivas que a
cada (lll<ll comjJéLe. Sendo assim, nib podemos c;ruzar (I"
bracos diante da vida pública da p::lt.ria. E como temos a
defenr.el" o ':filai:;; precioso palrimonio nadonal que é a C0115
li t.uiç,iio social cristã dn. I';'a~~ão que ü:spiramos ver rene
i.ida 11a conslHni!:iio política do Eslado - o primeiro passu
c rcuni"mt';; '1" '10;;;;'1;; f-Irl'a;; c"cl·\'·("·l'l'mo,::. " con"'i(\n,·j·

.de nos"ri;: ;;mi)"anjlei;·~~ e "'püg~;<n'~o~ "l;ó;' (lU~ ~ l'(~pr~s~nta~
tão I;olitiea TI:.ldonal não seja vicilld<l por ·interesses subal-
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tel'noó', DOI' l1artiduri:mws rcsLril í\"os CJU por ic1eologi:Js eS
drú:xulai.

QUêl'CD10S estimular a vigi1L1J1C;'.l calólica. Ql1"l'::·m·\:,
manLel' o Braó'il hrasileiro.. Quel'c!l1(]s (iuese faça JU"!il::a á
alma profunda ela nacionalidade. De se,jamu" pi'epanu' PUl'U
·0 cntolicismo Dl'asiicil'O, isto é. ]lara a :;i<J.iur fôrça moral
da !105~a pntria~ li t.1oxpressüo I)Glftica ql:~ n1erece~ q1!t~ l)';tie
e dc\'<: ter.

Eis o motivo do moYimenio Glle se iniciou eul .. :, '.) h:i
enLo eal()!ico do BJ'a~i1 inteiro~ e êl"!.his 'linhas g'et'ai~ d:.~ 11!'

gunizaç5.o se acharn conlida:; nos e~li.i1.. 1..ltü:.; ela no~~:~ n~j'I~\':

TIl!açITo.
Quanto ao progi.'umu pai' qU(, ;1-'S b:üer:los I' o qu"

uàii1nte se g(~g·l1~~. F\17.Cn10~ questão de pf~i'rn~~nccer alhc:iu;-;
ú luta ])al'liclal'in, prOpl'i<lmül:t·.' dita, dl~ixallilo aos nosso,;
nlenore~ toda lilJer'dade c;n iodo n (jli:~ não conL~';lt.!i..;:~:".:!'.

diJ'ea (iU illdirctume],Le. os )i]'incipios c::!I(llico;: f' o" pontn,;
capiLah~ do no~so pI"og"rarntl d:~ at;ão - n:1n !ll.l::' l·t~\>:l"'·..':ld~)
eDl nada qr~e nno 5f~ relacione corn (~~:--(-S p~}rdJjB.

E~ no.;.:~o ernpenho l'PSUlllÜ· o IÜ'u~11 a .si rneB-rno .. CU!;i

b,:leI.·, nüu a ::5oheruníu do J~:;tado e n .1li:-:tn autonc:n':!a I.:a "::-:::a
ação n1as o lnic!srno se ltll'jo'O Que fo:f}j) a nparene-in ~-:.-:-q.H~~·jO~~t.

e rala das ll(-uLruiidad;' afiei:\!, condena Ile iaLo a Deus ao
ostra.ciSJDQ r~i1 vida civil c pile' toda a e~1J'l1tnra d:l yida p'ú
blica a ~cryj(;.o do <1Lef:,nlo e do indirel'enli~n1ort'1igio:-:il';-; ..
Daí o silenchlren. as nossa:.: ll)j~ o non1e de D4:US ["~)r.;:) o dt~

um Grande Desconhecido. daí a illlerpi'e!:lt:::'o sdúl'i:l, d:' :11
f,'llns qne tentam proscrever de todos o:.; f~dificjo" pÚ~lli('n:·'

qualqut'l' i'fmholn ([ue po""a 0vocar llnw if'mbr~l1o:n "rj,::.'í:
àaí o se dil'icuHa:' c 1)1)1' vezes se impos:~illilita[· a ,ndos n.~

hl't!..~i1piro;:: n ~(''1·vif·() da na:~ãn - so!dado~ (' Jllur]jj:l'-lh..;J,';' 

Ó Ct::~ipi.'iTnCnlo dos ~Pll~ déveres relig io·su::;: ·-~nf o 5D - o~'~a!:i
zar' a €:3coia e a familia como se na reulidade os .que fre
qucntan) n. prinleil'a € eOl1stitucnl a Seê'1111rJU nrio -tiYe5~Cn1

Lllnyici:t)t~S l"f!lig,iosu:; c Ji-ireito:-E de cOllcieneia a serern l·i.~:)

pci Lado:,. :";u l·eiY~lldlca~ão de:5sc:s e de ou!.:·os ponto,,: j; qu~~

Cn11)r~ení~(~rnO~ tl nO~3a carnpanha~ ton1~~~id:, 1)01' lJÚSI.~ I) St~

s·uil1.Le deealog·o de u{:Eo irncdiata;

1.°- Pron1nlô'~ú:ão da COI1Stillli(;fio {~rn nffi:l(1o dp r;(~us ..
~.o Der;~sa du indi;;;;olubilidade d(, I:wo mal;·imonin1.

cnr:n a Cl55istencia \í-5 riin1Bins nti:neI·í)~J=--;. e 1·~~conhtH.~~nleJlLI:
dt efeito5 civis no casarne!~to rel!g'jo:=l).·

:3.0 IncOJ'poraf}5.o legal do ensino l'i.'li~·jo;;o, la-cn]I n!.iv'l,
noi' lwogra.mu:" das escolas pública" primúrias, sccundúrla3,
c nO!'n~ais (];} Gnião. dos Eslados'e do::: :Municípios .

.)0. Regulamenl.Hç;ão da assisl.encia religiosa facultativa
ás classes armadas, prisões, hospitais, etc.

5°.~ Liberdade. de sindicali7.:lção, de Inodo que 'lS sin
dical.os -Católicos, legalmente organizados, tenham <1:3 mes
ma", garantias dos sindicalos neutros,

6°. Reconheeimenio do ser.... iço eclesiasti::o. de: a:::si;;lf3n
cia espiritual ás fôrças armadas, Co ás pop111acão civis, COl

mo equiValenie ao scrv~co· rnilHal',

7 0 • Deeretacão de legislação do trabalho inspirada no.';
{ll'C'cqitos' da .il1siil.:u social. e nos principios da ordem c:rislü.

so: Def'::sa dos direitos l' deveres da 111'opricdade, in
,di\-idual.
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9°. Decl'eLaçITo de lei de garantia da ordem social corí
tI';l quaisquer atividades subversivas, respeitadas as exi
t;éllcias das legítimas libel'dade políticas e civis.

1Ü. Combate a toda e qualquer legisla~,ão que contra
de, /,xpressa ou implicitl1rnente, os principios fundamen-
tais dacloutrinu católica. '

Passamos a justificar agora, de modo muito sucinto,
f,sses dez pontos fundamentais do nosso programa,

PHO?llVLG.\ç,lo D,\ COSTITUlÇ.~O EJYI NO?lIE DE DEUS

Deus: eis o principio e o fim da vida individual e so
cial. Nã,\ basta ao homem elevaI' a Deus. no fundo de sua
eonci.~nci;l, a préce que faça de cada á1.o 'seu o caminho de
uma perJ~ição poss;"cl ou real. E preciso que a COll1uni
d:tdi?, pelo seu órgilo oJiciaI que é o Estado e pelo seu ins
tl'umcnto de coesão que é a lei reconheça publicamente
que lod,l; a auLori-dade "cm originariamente de Deus, e que
J.oda :;oc·iedade. "ai finalmente para Deus. O homem, a
par de uma finalidade [eJUporal ·efêmera, ten} o :scu desti
no fi:xado numa vida sobrenatural, que nllo comporta ter
mo. Como, em tais condições, admitir-se que a ordem es
piritual, regida pela lei mor::lI eterna, seja desconhecida ou
llosLilizada pela ordem temporal, regulada pela lei hu-
mana positiva? .

Duas especies de considerações levaI'am a essa conclusão:
uma de naLureza especulatíva; outra de natureza prática.

:\. primeira mostra, em síntese, que a religião não é
uma nLi"idadc par!.icular. nem um sentimento apenas. mas
i,ambem uma atividade pública e uma vérdade. Foi ::t con
eClJt::ãu CITonea da 50ciedadc individualista que rclegou a
religião para o fundo das conciencias, arrancando-ll1:e toda
a 1'i\rça de COl'J'eneia:;. arl'anca,lldo-llle toda <t 1'ôrca clr) coe
l"ão pú.blica. EnLl'elanlo, nada': mais falso ~e perigoso. Ou
a: ]'eligião relJ]:i.·';;~:lta a :;ubordinação do homem a uma or
dem e::pil'itua! rl'al c lrascendcnle, de que a ordem tempo
ral deve sf!r o J'erIr':-:oclongiquo, mas .efetivo - c nC5SC ,caso
ClJrnJ)I'I~ LCI' t1m~l :llllac;ão pública ~ ou é apenas um de
vaneio - t' JIl':"...:e t:;)':;o deve se,r combalida como pcrigosa á
unidade social. . . r

Ei;;; porque :: cUIlP'.:áo da neutralidade religiosa foi úma
das Cll\1i'lli' prinei p::is da ini'l.ahilidadc !)ol ítica do mundo
ll1orJ.~rJlo. S{. vemos. aS5im, dois caminhos possiveis: ou a
ireligi;w sislem:üka dos maLerinI1's\ns. que 'l'eDresenta a
ruina t.oLa.! àa no,,;sa civiliz.acão, ou a restaura(;.ão da re
ligião como finalidade ulLima, tanto particular como co
letiva.

O ])(.vo bl'asileiro, sendo, pelas \Suas conviccões, pela
5u.a hisLória, e pclas1.1a esmagadora maioria, católico. re
conhece individualmente essa t"ubMdinacão preliminar do
homem .:1 Deus. do relaLivo ao absoluto. do imperfeito ao
perfeito. . '-

Se, portanto. ql1ér o Govêrno Brasileiro reatar oS laços
intimos com o povo. precisa procl.amar tambem c·a, subor
dinação coletíva ,do' Brasil, como sodedade, a Déus. prin
cipio e íim de todas as perfeicões sociais e que deve aspi
rar uma nacionalid<tde joven, sadia c forte, qual o nossa.

Quanto ás consideracões de ordem prática, que justi
ficam essa pro~lamâcão preliminar, o que as dita' é ~ pro-
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priaexperiencia da primeira Re'Pública, qu:e" negando a
soberani.a absoluta de Deus ,sôbre '0 Govêrno e o Povo, au
torizou;; oficial e exnressament.e os governantes a $e consi
derarem ·senhores absolutos do noder. e os cidadãos a pen
sarem que só a 'fôrça mantém os govêrnos e só ela os derruba.
A volta a Deus, é a condicão preliminar da volta á lJaz
social. Por que nãn a. pror,lamar. a Constituição, no seu
nreambulo, como o fez a ."Declaração de Independencia" de
Jeffl"rsoin, acompanhada. neste gesto. por numerosas Con
stituições modernas. t.ais como as da Itália. da Irlanda
ou da Po!onia. e sobretudo. a da República Argentina, nestas
admiraveis palavras ..... invocando a proteção de Deus fonte
de toda a ra7.ão e justiça., ."?

TI

DEFESA D~-\ INDTSSOLUBILIDADE DO L.~ÇO ;MATRIMONIAL COM
ASSISTENCIA ,\5 Fl',MILlAS NUMEROSAS E RECONHECI
MENTO DE EFEITOS CIVIS A CAS.-\~:["ENTO RELIGIOSO

Será. necessário reafirmar do modo malis pererntõrio
que toda ll; popul.ação católica do Brasil, conciente de seus
deveres morais c sociais repéle categoricamente o divórcio
e empregará contra ele todos os ·seus esforços? Um regi
me político que ou~asse pela introducáo do divorcio em
:nossa legislaí';'!o. desafiar de modo tão .arrogante a concien
cia~católica. contrflria com a l"epulsh unanime de toda ela e
port.antoda maioria esmagadora da .nação. Esse regime
viria. não apenas r'epetir os males que se pl'OpOZ sanar. mas
agravá-los de tal modo. que l.ornal'Ía a rcvo1'.Ição de outubro
um opróbl'io para· o;: SClH' prolllotol'P;;: p o rlia de sua vi
tória a data mais nefa"::fa clr nOS;;:a história.

A intodrucão rIo divorcio ('m nossa le'is marcaria o
triunfo d~l conce:pção ;individu.a1ista do ·casamento contra
a concepc50 cristão do mrsmo. Pois ele foi alJenas - para
a burguczin psqllecida de ,seus deveres morais mais sagra
dos desejos. pO~·I~m. de _respeitar os preco.nceitos sociais.
m.ais correntes - a necessidade de conciliar' o instinto com

. arespelf abiIid~lfle. _
.. O casanwnlo indissolúvel, como o requer a razão natll
rãl P o sflnlifica a Igreja. par~ia pesado dem.aisa uma
ci\rilizacão individualista. que desejava gozar a vida qu.an
to antes e jlí não acreditava "muito'" em recompensas eter
nas Par.a cast.idades .terrenas.

Por outro lado. o amor liVl'P. t.al como o entendem os
anarquistas e seus inimig-os comunitas. que já não ·acredi..,
I.avam em "nada" d'o düLro mundo, pareceia "chocante" a
essses membros conservadores de uma sociedade. que eles
em cer!"" terrenos procuravam tornar inabalave1.

.~. O divorcio foi o meio te.rmo encontrado entre .a indis
solubilidade dificil.exigida pela concepção cristã da união
dos ,sexos, I) o amor livre para eles ainda cnocante da coo- '
cepção socialista. E a civiliz.ação burgueza adotou então o
divorcio. Adotóu-o de bracos abertos e fez dele um dos
seus cavalos de batalha. .

Com ele conciliava o instinto ,sexual aventureiro e po
ligamo .com .a ~espeitabilidade SOCIal que era preciso llão
perder...

, E o divorcio s~ tornou o elemento· de transição ent~e o
sacramento conjugal 'Cristão e a união livre comunista.
VOL~E IV ~ 21
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Pois o divorcio é a concepção liberal da_ famHia, como o
amor livre é a sua concepção comunis·ta.

Um não é mais do que a passagem inexoravel para o
outro. O divoreio não temelemenLos de estabilidade pró
pria. E' uma instituição provisória, transitória efêmera, por
natureza, qUe só existe em função da indissolubilidade ra
cional nas socjedades onde â hipocrisía ainda nãõ consente
a confi::;são frane.a da poligami~. O amor livre tem sôbre
êle a vantagem de ser franco, de uma franqueza cínicâ é
certo, mas que tenta ao meno·s base.ar-se na logica dos ins
tintos. Ao pu,sso que o divorcio é o pecado covarde: é o
amor semilivre; é uma tran,;;ação sorra.teira com o casa
mento; .fI vont.ade de seguir .livremente os caprichos e
egoísmo. mas respeita.ndo o bom tom, as convenções sociais,
a "respeitabil idade" enfim.

O divórcio, por isso me,smo, é uma instituição de de
cadência, como a história o tem _documentado farLamente.
É um estado de desagregação social que corresponde ao que
5e passa nos corpos vivos quando a vida dêles se retira.

Foi isso o que a civilização burguesa não quiz vêr,
ma·s ,que a Providência a está forçando a vêr, queir.a ou não
queira, pelo que se passa na Rússia. O comunismo é a des
forra do Cristianismo, e não a sua destruição. Ele é, como
foi a Revolução Francesa, uma advêrte.ncia ou um látego
da Providência. :

De modo que uma nacionalidade .apenas em início, co
mo a nossa, 'só chegaría a pensar no divórcio, por uma ver
dadeira aberr.ação do senso social.

Só podem defender concientemente o divórcio, no
Brasil, ou os que o fazem por preconceito, mais Ou menoS
interessado, ou os que o fazem por mimetismo servil. Como
algumas grandes nações possuem. em suas leis. essa pe
rigosa inst.Huiçã·o com que a burguesia. moderna se vai sui
cidando, também nós precisamo:> tê-la! Já que nos Estados
Unidos 20(}. 000 lares Se desfazem cada ano, também nós pre
cisamos imitar servilmente essa hecatombe social!

E êsse é nm dos maores argumentos dosnoss_os divor
cist.as. Como se a marca IH,ais característica de nossa nacio
nalidadeé a sua. maior dnfesa não fossem exatamente êsse
espir·ito de estrutura_ familiar (ão inviolável quanto a' es
trut.ura 11101':11 e política da própria nncionalidade. Pois a
família l'l'·prese.nta. uma concepção organica e não meca-nica
da sociedade, fi uma pequena "maqueLte" da nação e Jão ir
risório seria pcrmitirqúe a nação .se dissolvesse, segundo os
caprichos de n]gum visionário inadaptado,como é o con
sentir ·que o divórcio traga a oissoluCão normal dessa pe
quena pátria que é a família., segundo os capriclíos também
de cada descontente.

Por isso mesmo. no Brasil, se quizermos ser sod,gló
gicO~ verdadeiramente científicos e ob}etivos,precisamps
partIr desse dado fundamental de n'ossa reali<lade hist6:rico
social c Vêl' Ique o problema da nação, aqui, não é dissolver
casamentos e sim, c-onsolidá-Ios. Não é um problema de di
vórcioe 'sim, .<le consórcio, <te associação e nunca d-e disso-
ciação. '.,
.; ~ população cat~lica do Brasil. desde a 11ierarqu:fa ecle

$laSLloCa,em peso, ate o mais humilde d·os crentes, não Jole
rará de !(lOdo algum que se 'toque iIlO que o.--.Brasil teio. de
mais -seu, <lo mais organko, de' mais cristão: 'ã: Família.
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.li assistência ás famílias numerosas, por sua vez, é uma
consequência necessaria da con{lepçã,o natural e cristã d'a
família.

'Se quizel'mos evita!" que os males dú neomaltisuanismo,
_ já hoje devastando as fileiras das cIasses mais elevadas
da sociedade, cuJo egoísmo as vai levando a·o suicídi{).
também contaminem as grandes mas'sas da população ainda
sadia e prolífica, presisamos atender ao argumento, mais
sério em favor dêsse Íl'ugelo social moderno: o argumento
econômico.

É mi'stM que o Estado alenda á situação precária em
que se encontl'am os chefes de família numero'sas perante as
condições econômicas difícieis do momento que atravessa
mos. E venha. por meio de leis sociais que os amparem,
permitir-lhes o cumprimento de seus ,à'everes de conciência
e a ·contribuição eXllont::mea â ,sa.úde, á ·expansão e ao pro
gI'esso .da raça Jmu;i]·eÍra .

.' Quanto ao reconhecimenho de eieitos civis ao c.asamen-
to l"eligioso. será. apEmas regularizar uma situação de fato,
espalhada por torJo Br-asil. dando ao regIstro civil do ca
samento um cara\,pr análogo ao do registro civil do nasci
mento 101.1 da mort.e. A função do Estado; em face do casa
mento, se nã·o é inteiramente ·da mesma ordem que a sua
funcão em face do nascimento ou da morte, pois compete
ao Estado. em -suas .leis, defender a integridade da família
pela. indissolnbilidad.e do matrimônio, é, entretanto, do mesm.o
caráter.

O aspecto civil do casamento não é diverso do aspecto
civil do nascimento ou da: mm·te. E C'omo nestes, é pelo re
gistl"o civil que o E.otarJo garante O'S direitos dos individuas
e da coletividade, o mesmo dl;lve suceder com o ·casamento.

É o ,que se pratica em numerosas legislações modernas,
como a inglêsa, a austríaca, a italiana. a norteamericana, a
sueca, a diimrnarqnesa,etc. O rf.'gimc que melhor respei
taria: a liberdade das conciêneiM; individuais' seria, como o
praticam, "m dif(~l'entes modalid::tdes. êsse e outros: países,
orlo casamento civil facultativo e niLo obrigat6rio. Criuor-se-ía
para 0'S ef€itos da pl~ova, um registro civil obrigatório, {lndc
se ·anotariam. pelas datas~as comunicações de casamento fei
tas pele::: cE'lebranlC5 .das várias c(}nfiS'sões religiosas. .

P·or e5;;a forma, asS'egural'-5c-ía a unidade de registro,
.sem pl'atict1r nenhuma. violência á.s conci~ncj.as cat6licas.
iml}Ondo-se-lhcs. com o nome de casamento, um ato civ-i!
que suas convicções' religiosas vedam considerar como tal.
Nenlluma razão de ordem social ou jurídica. existe que se
oponha á- admissão dê55e alvitre. .

Eis 'o regime .dc casamento que solicitamos, em nome
do respeito devido á ,vontade dos cônjuges e á dignidade da
lei espíl'I Lua!. A finalidade doméstica.' tal qual a finalidade
educativa, só se obté.m quando a lei· moral complete a lei
política. "Para que o casamento seja de rato a base da fa
mília como ~sta é a base .da sociedade. é preciso que desde
o ato da sua ·consti·tuição _penetre. no ambiente doméstico, o
sentido social e a finalidade moral dêsse grup~, que é 'O
fun{jament.o da"Nação. Ora, o que sucede na. Escola sucede na.
família;: .suprimida a le iespiritual, no sei·o da Escola torna
.se esta. no espírito dos alunos. ou um constra~imentoab
'Surdo á sua liberdade indivilQual, ou um simples meio de
aquisição de conhecimentos necessários para a luta pela vida
sem nenhum .se~tidod.e forma()ã,o moral e de solidal'iedad~
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humana. Suprimida a lei espíritual .do ambiente da: família
torna-se esta também, (lU uma sobrecarg::t inútil nas difi
culdades doa vida. ou um ,ca'pricho efémero, sem nenhuma
finalidade C'oletiva. "

oOra, cabe ão Estado. primordialmente, defender o s'enso
_da coletividade. contra as pertubações do espírito de indivi
dualismoegoista. A defesa da Escola bem como da Família,
são 'os primeiros passos para alcançar õsse objetiVio. Ea res
tau.racã.o ,da leiespírituaI. em ambas, faz parte da mesma
16giC'a 'que o Estado precisa seguir para reintegrar na nacio
nalidade brasileira, a .situação de direito na situat;.ão de fato.

Até hoje, desde que o laicismo doméstico em sua pri
meira tentativa penetrou noambito das leis da Família,
declarando obrigatória e juridicamente válido só o casamento
civiL deu-se esta cisão ·entre o fato e odeI'eito, aumentando,
desta forma. a perturbação, já tão profunda, do ambiente
nacional. E' preciso urgentemente c.orrigir essa.dissociacão
na l'ei da F.amília, .ne lei da Escoloa, ,e na lei di Sociedade
em geral. _

Reconhecendo oficialmente o casamento religioso, único
que ·exisle em regiões inteiras do Brasil, e -que é ac·eito pela
C'onciência -católica brasileira em sua unanimidade, tão in
t.ransigente nesfie ,ponto que só considera a famflia como fun
dada depois que êle se realizou, tornando .obrigatório só
mente o 1'e{fisl'ro civil do casamento religioso, - terão os
novos c'onstituintes atentido aum dos reclamos mais vee
mentes da opinião pública nacional.

III

lNCORPORAÇ,\.O J..EGAL DO ENSINO REI..IGIOSO. FACULTATIVO. NOS
PROGRAMAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS. PRI!\I...\.RIAS, SECU?oo,'1J...\.
RIAS E NOR)IAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS :\1UNIC[PIOS.

A educação, -sendo ·a preparacão físíea. intelectual .e mo
r~ll do hnmem. l.o<!:os' 'O reconhem. a base da fOl"mat:.áo das
sociedades sadias l' fortes. O laicismo educativo. - que a
Constituição de 1891 incluiu desastrosame11lc em suas dis-

oposições. ernhol'a. 11:1 lição de Rui :Barhosa (' Pedro Lessa. sua
int.erpreta(,ão devesse a[cnrlcl' ao fato calólico do povo hrm~i

.leiro, - i~sse laicismo educativo era a manifestuf;ão legoal•.
110 campil da pedagogia. do divórcio qun Se implantara en
tre o Povo e as h1sI.iLuir:õcs. A ('scola IOI'nOll-SC um núcleo
rival da família. em vez: de constill1il'-sedC'la o prolonga
mento, como sabiamente o ]'econlll'cclI a Crm;;l,illlil.:iio l'epu
hlieana alemã. quando jll'f1clumOll no m'l., j 20: "u edl1cacão
da prole. com o fim de faztl-Ia adquirir as qualidaQ(~s fisica~.

inteletuais e sociais. é o primeiro dey(~r e (I direito natl.lral
dos pais; a sociedade política fiscaliza o modo pelo qual
êles de tal se desempenham". Na ;Escola entrava a cl'ianca
a respirar um ambiente espiritual diverso do que respiI'flv3.
em casa. Criava-se, como até hoje ainda se cria, no espírito
infantil, uma luta, a princípio subconciente, e a seguir cada
vez mais patente. entre o espírito_ agnosLico da escola e o e;;;
pírito religioso -da família. A neuLra.1idade religiosa, que foi
erradamente considerada como corolário da separação en
tre a Igreja e o Estado, convertia-se, na prática. no mais es
treito dos sectarismo~ antirreligiosos. e 110 mais odioso dos
privilégios: o privilégi o dos ateus. S6 êstes lucravam com
o regime de absoluto desconhecimento mOl'al e religioso que



- 325,-

reinava 110 rnsino públieo, A pretexlo de não favorecer ne
nhum culto, supria-se dae:5ctola toda educação religiosa
e toda educação moral. O ensino perdeu. assim, toda a sua
,'a:cío de set, toda a sua 1/.nidade, toda a SUa finalidade,

O (·n5ino moral e religioso é o complemento absolula
mente necess:í.l'i1J para dar um sentido geral a todo o esforço
educativo. Vedando-o nas escolas públicas brasileiras, por
imitação seródia do que, em hora de s(~ctarismo polílico ex
tremado. St fizera na França, tiron-lhe a lei brasileira a
própria chave final da sua eficácia, fulminando-o llas in
substituíveis fontes da sua vitalidade, A anarquia do ensino,
pesadelo constante que os governos republicanos n~o con
seguiram vencer por meio de reformas estri tamente pcdago
gicas. nada mais tem sido elo que a consequência ratal dessa
ruptura inicial que o laicismo provocava. arrancando da
educação nacional o seu próprio cOl'atão. quel~ o ensino mo
ral e religioso,

As refOrll1:1s 0xclLlsivamcnle pedagógicas não curarão ,la
mais os malrs do nosso en;;;ino público. Se I1ecess;í.l'ia~'. flUI'a,
acompanhar o progresso incpssante da mclodnlng-ia dJuca
Uva, ineficazps serão se não pal'lirem de U!1Ia 1',·fUl'll1<l mu
raI, que se apoie numa finalidade religiosa ~ Ei,.; a chave do
problema pedagógico brasileiro, e a condil:Do indispensú.vd
para dar ás novas gerações uma cnnciúncia nilicla c eficiente
dos seus deveres, cívicos,~ corrigint.lll-s,~, as::;im. a alarmante
decadêneia Jl1!JI'C11 que se vem manil'e"landn de modo cres
cente. Se U República de 19:30 deseja ass.m tal' aS suas cons
truções políticas em alicerces realmente sólidos, precisa co
1lJ('çar POI' oferecer ;í.s eonciências das novas gerações brasi
leiras um LI'l'reno firme, capaz de su",tenLar todo o edifício.
E êsse terreno lem de :;1:1' a moral e a religião. A volta a
Deus é a volta ao senso do dever. Tal restauração, se não
quizermos trabalhar no vácuo. há de se inicial' pelas raízes
'da nacionalidade.

A nova Consli tuição tem de acabar. portanto, em ma
téria pedagógica, com o laicismo educativo. afim de restaurar
a ffnalidade moral e ~ religiosa do ensino, que será a base
da nova esÜ'ulura política. ~

:f:ssC resl.;1belecilllen[o do en,;ino ]'eligioso, . Il'aduzil'á,
além disso. simples respei [o á. vontade da populaçãlJ, que re
clama a doutrinação do Catecismo calólico a Lodos os alu
nos. cujos pais nüo tenham declarado expressamente outra
crença no ato da matrícula dos filho;;;. A YOntaCle das pessoas
inyestidas do direito da educação :;erá quantc, possivel, aten-
dida, ~',

'. Mas é indispensável que os princípios morais e religiosos
do Catolicismo informem todo o ensino, âp.scle os cursos pri-

~ mários até os universitários, vedada, podaMo, a propaganda
contra a religião do po'\'o brasileiro. Só a:5sim será po::,sível
lançar 'os fundamentos da defesa de um bem nacional. que
estamos a arr-iscar de~ modo imprudenlIssimo: a unidade es
piritual.

A maioria~lbs(lluf.a das nações civilizadas rejeifa cate
goriçam~nte a esc01a leiga. Encontramos o ensino religioso
ministràdo oficialmente em todos os principais paises do
mundo, desde as escolas primárias até ás Universidades. E'
o que se dá na Alemanha, na Áustria, na Hungria, na Polània,
na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, ~na Noruéga, na In
glat-erra, na Itália, na Rumênia, etc, Contam-se os países c

que possuem a escola leiga. E enü'e êsses, alguns como Por- .
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Lugal, e;;Lfto l'UIJidâniente voltando. atraz das leis se~tárias de
1910. OU~l'OS, como a Frant;::l, delxam sem execuçao .grande
parte dus famosas "lois luiques" ele 19.0~, subvencionand<? o
"'ovêrno oficialmente certns ordens rehglOsas para o ensmo
~a;:. colônias. E outros ::dl1da, como o,; Estados Unidos, pos
suem uma enorme diversidade de legislações, em cada Estado
da Fedel.'ação,em muitos do~ quais o ensino religioso Ia,?
varte dos programas at'ieiais. Suprimindo o laicismo educa
tivo. não fará o Brasil mais do que inLegrar-se na grande cor
'rente da civilizar;.ão contemporanea.

E só essa supressão restabcler;erá o l'egjme de liberdade
religiosa nas escolas: só ela vencerá o pragmatismo exage
rado da educação; só ela dará um sentido superior á for
ma\:ftO das 11O'\'as gera\iõcs; :.;ócla consolidará os alicérces
da. nova República; s'.Í ela, enfim, preservará a unidade es
pi"l·jtual do povo brasilei:'0.

Em obediência. a considm:ações desse teor é que o Go-
Yerno Provisório promulgou o decreto de :30 de abril de 1931,
que, apesar de suas imperfeições, veio pôr Lêrmo á pros
crit;ão até agora, praticada corn o ensino religioso livre, nas
ewolas públicas da Nação.

Em vários Estados já se acha em plena execução o de
creLo, como no Estado do 11io, em Minas, no Ceará, Pernam
buco. etc. Em outro;:. como S5,0 Paulo, a organização t'!o en
sino .religio~o, em pfena eflorcscência, foi draconianamente'
supr'imida; no Distrito Federal, impedida. por motivos efê
meros e na Baía, dificultada, de todos os modos, por forças
secretas, mas conhecidas.

Pal'a ilnpcuir t.al illCOerêl'lcia e defender essa conquista
da conciência moral do povo brasileiro, é indispensável que
a sua Lei Básica consigne dispositivos: expressos nesse sen
tido.

IV

HEGtiLA:?\IENT.\:ÇÃO IM ASSISTENCIA RELIGIOSA. J:~ACULTA'rIVA,
" CI..ASSES ARMADAS, P~{.ISÕES, HOSPITAIS, E'l'C.

Esta assist~l1cia já existe de fato. Basta ·recordar os
?110vimentos militares de 1930 e 19:32. A assistência espi
ritual ás 1"ôrl:a5, nêlesenvolvidas, foi, em certos pontos,
imediatamente oferecida pelo Clero, em outrossoliciLada
,pelas próprias fôrças; e, pOl" ,toda. a parte, proclúmada ne
ce:5sá~'ia pelos chere~. Fôr(1a,:; do Sul, do Centro, e do
Norte, fúrças fcderais ou estaduais, quasi -Lodas tiveram
capeHies l11ilHal'es, que lhes dcssem, no sa.:rifício . feito,
o amparo da purifica.;ão espiritual. A vidência da realidade
concreta vcncia, no momcnto do perigo, em face da morte,
todos os obstaculos dá lei ou os rhábitos inveterados dessa
terceiraespécie~ do sempre funcsto fenômeno de dissociação
social - o laicismo militar. CO!itra o laicismo pedagógico,
conil'a o laicismo doméstico, contra o laicismo militar 
fatores incoercíveis de anarquia social - o remédio é sem
pre o mesmo: a restaurac.ão, consagrada· pela lei positiva,
da lei espirituaL A vida militar, por manejar-O justamente.
o mais perigoso dos instrumentos sociais': a fôz'ça, precisa,
de preferência a qualquer outra, ser informada pelo elevado
sen,timento do. dever e-da disciplina~ Ora, a religião é o de
ver em si ~ adiscipliÍla por excelência. Nenhuma escola de
Tespeito existe superior o á Igreja Católica, que um positi.;.
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vista chttmüu de "Templo da definição dos deveres"" A vida
militar, sendo a própria escola do eleveI' e da disciplina,
encontrará na lei católica a expressão plena do que consti-
tue toda a. sua essôncia, , .

De mod'o que, autorizando oficialmente a ~que as tropas
da República possuam capelães que as acompanh'em em toda
a sua vida, t.anto no campo como nos quarteis, fortalezas,
hospitais e navios - demonstrará a nova Constituição o
realismo político dos seus elaboradores e do governo que a
proclamar, ao qual caberá a glória de restaurador dos anti
gos elos entre a .lei e o fato social, como o fez a Alemanha na
sua constituiçao republicana de 19'19. proclamando a neces
sidade de cuidar o Estado da alma do soldado, tanto assim,
que no artigo H,-1 da Lei Fundamental prescreveu: "~a me
dida em que a ilecessidade do serviço divino e do zêlo das
almas se faça sentir no exército, nos hospitais, nos estabe
lecimentos penitenciários, ou noutros estabelecimentos pú
blicos, as confissões religiosas ficam autorizados a exercer
atos religiosos; sem que nenhuma coação possa ser pr'uli
cada" .

v
LIBERDADE DE STNDICALIZAÇ,,\O. DE ~WDO QUE os SI:-:IJIC,\TOS CA

TÓLICOS, LEGALME:-:TE ORt1A~IZAlIOS, T~~NIL\::,r .\5 ),rES:-'lAS
GAH!u"TIAS DOS Sl,,'nlCATOS ~Et!Tnos

E preciso afastar da legi:::lação 1II'a:::il(~ira qualquer ca
ráter anti-religioso COIl1I) cel'lo::: sintoma,; inquietantes I)

de'nunciam. vindo <'la n Sei', afinal. inllll'('I;nuàa d:1 realidade
sristã danação. Rel"el'irno-no... "slJel.'iall:I('nle ú ll)i de :sin
dicalização de 1!):H, qUI.' pal't'Ct~ lei' sido in,;pirada nesse es
pírito de laicismo cOl1l;H1lslIl'Ío qUe y(~:n criar de fato (} mo
llopól io sindical tflo Cid iosn qllan to os demais rnonollôl ios.
Asim é que o pal'úgl:aro 10

4 dI! Decl'elo n. I!). no. de 1!J
de 1I1Ul'1;u dt~ -J!);l 1. as';úlI 5(' rXJlf'ime. no :lI'L. 10 letra t:

, "/) abstenção. no seio das (jJ'ganizac;õcs sindicais, de
t9da c qualqul'l' pl'opaganda di' ideologias scct:jrias, de ca

,l'áter social. polltiC(j 011 1'"ligiuso, bem COIOO de candidatu
ras a cargos· eletivl.ls, cslrunllOd á natureza e finalidade das
aS8oc.iações ...

'Bem sabl'llllJ~ t)11I! UIIII\ intel'.pretação favorável dos
, iêrmos d(~ssc llal'~lgL'Uf'o, lulv,~z nüo viesse ferir -diretamente

os d ircitos da !~l)llcil1ncin l'e! i;;i o~a do povo brasileiro. De
faLo, diz a referida disposicuo quP. s'~l'á vedada 'o. Pl·OP.a
ganda, llUS ol·~ani7.ações· sindicais. dc ideolo;;ias ... de ca
ráter.,. religioso·'. l\lus re.;;salvu no fim do mesmo que só
assim serão cionsideradasas que forem "estranhas á natu
reza e finalidade das associações".

Ora, segundo a d'outrina do sindicalismo cristão. O cará.
ter' religioso: das associações de classe' faz parte integrante
dessas associ~:rç.ões. Nós não separamos a finalidad~ religio
sa' da finalidade econômica ou da finalidade poHLica. -O
homem é urÍ:1aunidade substancial·'e não uYn agregado. de
compàrtimen::tos estanques. O desc,onhecimento desse rato
foi um dos 1 er:.oos mais graves· das concepcões inorganicas
do direito ~lúbliCO' fossem elas. individualistas, .inter.vencio
nistas ou so cialistas.

Essast 'ês concepções vêem na sociedade dois efementos
que ,se def~jontam: o indivíduo e'o Estado. Para osoindivi-
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dual-islas, o Estado nenhum direito tem s01Jrl;l o individuo e
a dis5'o!uçüo entre o poàer político e o pOder eeonõmico é
completa. lJara os in,te1;vencionist'as. há um equilíbrio, me
eunico entre a liberdade e os direi tos do Estado. E _o meio
LGrIJ10 quantitativo entre u individualismo -e o sodalismo e
parece ter sido, no caso presente, a doutrina seguida pelo
decreto em questão. Finalmente" para os soC'ial'ist'as. não
há direitos do indivíduo contra o Estado. _ .

Em face' da concepção atomista da sociedade, que é a
das três atitudes acima apontadas, pois o intervencionismo
e o socialismo são apenas um atomismo em bloco, Se assim
nos podemos exprimir, - em face dessas. concepções inor
ganicas se eleva a concepção organica da :5ociedade, segundo
o direito público cl'istão.

:f:le não vê na sociedade dois elementos, o indivíduo e o
Estado, ~ sim tres: o indivíduo, o grupo e o Estado. Fóra
do Estado, ach~m-se os indivíduos, pela sua natureza espon-

o;oC taneamente soclc:..vel, incorporados em grupos naturais, em
laços espontaneos que nascem das condições geográficas,
profissionais ou· eSloirituais, e que são a comuna, a família,
a .fgreja, o sindicato vrofissional, etc. O Estado não-: associa
-indivíd1ws e silll grup\ls. ];;le é apenas uma Sociedade de se-
ciedad'es. .

Essa é, em poucas l.in..:,,;;. a concepção básica: que da so
ciedade humana faz o dIreIto il1íblico cristão.

Sendo assim, vê-se guc o sindicato profissional tetrí
uma existência nat1.o'al e, l~ortanlr), seus di1'eitos natu1'a-is d
existência tem de ser respellados Jelo Estado segundo a na
tureza dessas corporu\:-ões. ]~ a natu'eza dos sindicatos profis
sionais catól icos é que !! fi ~aliducl<: religiosa e a finalidade
econül~lica nüo po~em_ dISs.ocl~r-s~, :cm nog-ar a sua própria
essêncIa e subord1l1açao IllCntrqmca. Poi:; da mesma forma
qUl~ a ordem cios fins dcyc ::.'cmprc pre·crir á ordem dos meios
a final idade seeundária deve ,mbord.ir'\r_se á finalidade pri":-"
mOl'dial e assim os vulol'cs económlct:; aos valores morais.

Querer, portanl.0.o E"tado irr;vcdi, que no seio de um
sindicato 1l1'oris.sional ~a,Lólico.' se,la eX~luida qualquer pro
pnganda,de (~arat('r religiOso e o lnesm, que decretar a dis-
sol ul'fio compulsória dêsscs sindicatos. _.

E is::.'o scria ,um ato de tiran.i~g't:) nenhum governo
justo desejaria fazer, ncm a COnCII.!l1C1a caMlica brasileira
pode permitil' que o faça. S.e o Esta~g; nf~l pode impor uma
religião, talU1Jf~m não -podclmpor a· lrrell·ião. Se ainda vi
gora o conceito da neul.ralidade rc!igiosa,) Estado (que é
aliás um êrl'o apenas tolerado, po~s o prO_rio Estado não
pode colocl\l."-se fora da sulJurdlll~çao c~,sen.C_J da ordem da i

natureza ã ol'dem da graça), se esse .conceIt\ ainda tem al
g'llln valor; no 1l11:io de t?dos ~s_perigos q~.1I contém, seria
negar essa neutralIdad.e a l1l:po~;Içao do athetsriJ compulsório
ás associacões de carater smdICal. --:

:f:sse direito de associação dos operarlOs católicos em
associações profissionais de que o caráter ;el~!oso não haja
proscri.to, está aliás reconhecido p~lo proprIl. ministro do'
Ti'abalho, que referendou a lei aludld~, nas pravras de sua

:::: expo$ição de motivos-...ó,Entre as conquIstas .. s..oC1is e::.políticas
que se podem ter como absolutame1?-te pacI~lCa~'em todos os
paisescivilizados, destaca-se em prImeIra 1I~~o direito de
associação" . Estas palavras, qualquer de I:l0s <; subscreve
ria com toda a conviccão. E reforcandoo ass~to CQm um
documento internacional, acrescenta ele: "'0 roEmo Tratado
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ele Versaílles, no princípio n. II do al'ligo e secção mencio
nados (artigo n. 27 da Parte :XIII), reconhece é proclama:
o direito de associação relativamente a todos os fins não
contrários ás leis, tánlo para os salariados cOrno para os pa
trões".E comentando, diz: "Está aí. Sr. Presidente, o prin
cípio fundamental, reconhecido por todos os países civili
zados, que nos serviu de base e ponto de partida na elabo
ração das regras ora enviadas ao lúcido exame de V. Ex."

E nós a.crescenLuremos que êsse também é o princípio
fundamental em que nos baseamos para solicitar o reconhe
cimento oficial a que têm direito as associações profissio
nais católicas.

,Se. como é óbvio. Sie admite, o direito amplo de associa
ção - "para todos os fins não contrários ás leis", não se podo
negar o direito á existência oficial dos sindicatos, profissio
nais católicos. Não é possível confuúdir essas associações
com ~quelas que visam finalidades extra prol"issionais ou re
volucionárias, como clá a entender a citada disposição.

Os sindicatos calólicos são, corno já dissemos acima, as
sociações natm'ais·· do homem, como a família, como a co
muna, como a escola. E do mesmo modo que o. Estado re
conhece a liberdade de associações religiosas do mesmo modo
que o Estudo respeita 05 direitos naturais dos colégios reli
giosos, também deve respeitar oi' direitos do sindicalismo ,re
ligioso. I'üo pode o Estado impedir êssc direito natural elos
grupos, senão quando visarem fins contrários ás leis justas.

Ora,-a ação católica, em qualquer terreno que seja, não
v.isa senão o bem público e particular. Isso mesmo o repetia
recentemente a mais alta autoridade ela Igreja ao fixar as
regras da ação católica rlos leigos. Eis o que ciizia S. S. Pio
Xl em Carta Pontifícia ao Cal'deal Bertram, arcebispo de _
Breslau, em '13 de no"cmbro de '1928 - "Não se diga que (a
Ação Católica) transcurc as verdadeiras vantagens da nação,
que de resto não podem ficar cxt:ranhas ao c.unpo da cari-

. dade cristã á qual cabe promover todo o gênero de prospe
-ridades públicas. Tal prosperidade, fim próximo da socieda
. de civil, é promovida pela Ação Católica, quando ordena aos
seus membros respeitar a autoridade legítima e obedecer ás
leis,manter e def.ender os fundam91ltos da -salvação e felici
dade dos povos: a integridade dos costumes, a intangibili
dade da vida doméstica, a múlua concórdia das classes so
ciais, em uma palavra, tudo o que contribuir para tornar
tranquila e segur:a a sociedade humana".

Seria, portanto, o mais ahsurdo dos sofismas equiparar
á aUvidadeconstrutol'u, nacional e universal, das corporacões
profissionais católicas comas ideologias demolidOl'as de qual
quer sectarismo político ou revolucionário.

Nessas condições, pcdimosque seja apenas -incluido em
nossa legislação do trabalho, - o que aliás está uceito pela
maioria -ahsoluta dos países civilizados - o reconhecimento
do direito de liberdade sindical para todos os fins não contrá

crias á leí e á segurança pública, dentro da autoridade pro
fissional organizada pelo,-Estado. O monopólio sindicalista é
tão odioso como o monopÓlio pf:l,oagõgico ou outro qualquer
monopólio. E se não for alter-ada radicalmente a redação
desse dispositivo da lei dos sindicatos, terá a NovaêRepúbli
ca -entrado 1)01' um caminho lamentável. que não e o:utro se-
não o do absolutismo do Estado. ' :7:
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VI

REcONHECI:l\1EN'l'o Do SERVIÇO ECLESIÁSTICO DE ASSISTENCL-\
ESPIRITUAL As FÔRÇAS AR:l\lADAS E As POPULAÇÕES CIVIS,
COMO EQUIVALENTE AO SERVIÇO MIT_ITAR.

Hornens devotados a Deus, e. todo entregues á prepa
ra~ã.o ou ao cumprimento do 'mais sagrado dos millistérios,
não é moralmente sadio que se.jam os sacerdoles e semi
naristas desviados de sua missão de espiritualidade e de ca
ridàde pura para uma ordem de ocupações inteiramente
diversa da sua vocação e da sua expcriência. E' preciso
aprovci tal' cada homem no posto em que possa ser mais
útil á sua própria última finalidade e á eficiência da vida
social. Aos seminaristas e ao clero, em geral, o que o bom
scnso indica é que sejam o mais possivel., fieis á sua vida
espiritual. para que se tornem socialmente úteis, cuidando
da assistência espiritual ,ás tl:opas, em tempo de guerra,
e da pregação constante da moralidade ,e da disciplina em
tempo de paz. Muito mai ores serüo os serviços prestados á
Nação pelo clero e pelos seminarislas, quando devotados ex
clusivamente ao seu apostolado, do que quando afastados
dele para servirem llas fileiras, de fuzil na mão, alheios á
sua condição de sacerdotes ou de futuros sacerdotes, que
os talhou: para as obras do esr;írito c da caridade. Obrigar
os padres a ser soldados é o meio talvez mais certo de neles
termos máos padres e máos soldados.

Não visa, de modo algum, essa reivindicaçüo subtrair
aos sacrificios mais árduos o llOSSO clero, cuja vida nos rno
111cntos dilici\Ols o 131'u'si1 sabe (rO,C poderá exigir. 1\05 hos
pitais de sang'ue, como enfermeiros; ou nos campos de ba
talha, como capelães, arriscando a vida como todos, lá es
tarão êles, dando forçá, infundindo consolação, impl'imindo
bravura e estimulando heroismo, aos que se batem pela
pátria. O que se impõe é que não sejam obrigados ~1 derra
mar sangue humano, mãos que foram sagradas para o altar,
e cuja missão é toda de caridade e de paz, de perdão e de
misericórdia. _

Para evitar êsses males, deve a lei militar iséntar o
'clero e os seminaristas da incorporação ás fôrças armadas,
mór'mente como simples soldados sujeitos ao servIço co-
mum. '.,

O que pleiteamos é apenas uma'racionalizacão dêsse
serviço em relação aos minisLros do Q\llto. Se é certo que ~

os sacerdotes, pela sua função, devem "sobretudo atender a
uma ordem de interesses espirituais, acima das lutas san
grentas, nas quais se lhes recomenda ú.té que nflo usem ar
mas, senão em defesa própria e nunca em ataque, é antes
conveniente que os. aproveitem no 'o rosto em que possam
êlesproduzir mais e melhor, em beneficio da coleLindade.

Assim como o medico ou ,o engei:heiro mobilizados, em
tempo de guerra vão trabalhar nos ho:,pitais de sangue ou
nos serviços' técnicos que a _própria guerra impõc,- nada
faz crer que se deva utilizar o sacerdote, diferentemente,
em outro oficio que não o seu - de abnegada e arriscada
assistên-cia espiritual aós 'êombatentes. "

Ora: pará preencherem. com verdadeira perfeição, êsse
mi~tér humanitlj,rio e sagrado, faz-se, antes de tudo neces
sârla a creação, em tempo de paz, de c:1pelanias militares
nas quais, poderão sempre os sacerdotes, cum:prir integral-
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mente todos os seus deveres de cidadãos, i'azenCtu assim um
"estágio de serviço miiitur especializado", confornle a lógica
e a moral aconselha. no interesse .<ia k ópri~ dis(;ipllna IDlh
tal', tal como os alunos de medicina :;U1 teados de,"cráo fazer
o serviço no Corpo g,e Saúde e como os algnos de engenha
ria, igualmente, no Corpo de Engenharia.

Desde que a legislação supra racionalmente essa lacuna
não haverú mais motivos pUTa que, sob êsse jJre texto, sejam
cassados os dü'eiLos políticos dos religiosos, - como aconte
ceu com o infeliz Decreto n. 20.391, de 10 de Setembro de
1931 do Govêrno Provisório, que deve ser revogado e substi
tuido por uma lei mais j lIsLa.

VII

DECTlE'I'AÇÃO DA LEGISLAÇ:\O DO 'TRABALHO, Il\SPlllADA ::'<OS PRE
CEITOS DA .Jl..iSTIÇA SOCIAL E ~OS PRlNCIPlOS DA óRDE:M
CRIS'l'.\

Os problemas mais crucianLes do mundo moderno se.o,
sem a menor dúvida, os do trabalho. Em torno clêles se Lrava
a grande luta deste periodo de transic)ão que estamos a viver.
Todo o mal estar social cOllLemporaneo provém, em grande
parte, da dissocjação. funesta entre o capi tal e o trabalho.
A civilização, que modermJ.mente de;;1ruLU1üos, funnou-5e
subre a dominação completa do capital ~ :1. sl:bol'dillUC·;tO ab
soluta do trabalho, que rc.lgiu, como era inevitavel, e sob a
forma tambem. errada e pseudo-cientifica, de uma ditudul'a
do proletariado. que tem com p'rincípro cardeal da sua po
lítica a luta de chlsses.

Incidiu-se, assim, no erro contrário pois que a produ
ção não fi apenas fruto elo tl'ubalho, mas da colaboração de

. vários eleme-n los psi.quieos, fis icos e econumicos, que não
,podem SeL' classificados dentro dos quadro.s exclusivos do tra
balho. Para estabelecer oequilibrio e a paz sociais é indis
pensável. entretanto, que i"P. '-"olte a~rl;lgnifj(;ar e a garantir o
trabalho, como ocorria antes de surgir a revolucão industrial
moderna, qne tanto desorientou as conciencias.

Era assim na !(Iadc M(~r1iu. quur:do se iniciou a obra so
cial mais perfeita dos principios :morais do cristianismo.
Convencida desde sempre, e hoje mais do que nunca, de que
só a aplicação sistemática dêsses princípios á vida econômica
é que poderá impédir a rutura,. violent.a que os defensores. do
trabalhismo materialista pretendem impur á sociedade coo
temporanea, concentra a Igreja Católica, modernamente, as
suas 'preocupações máximas na reform:{ social, como se póde
ver nas memoravcis enc] clicas "Rerum Novarum" e "Qua
dragesimo Ano", em. que estão delineados os princípios ge-
rais da reforma social católica, .

No sentido de tornar explícitos êsses pontos, podemos
reduzir a doutrina católica, no terreno econômico-social, a
certo número de preceitos, que inc'orporamos ao nosso pro-
grama_e ,..;.

1.0 A organizaçoü econ~miéa da Nação é Uln dos elemen
tos fundamentais da sua organização politica, visando a eco
nomia, a organizaçã.o metódica dos bens materiais do povo,
para satisfação das necessiddes do homem, '

2.0 O. Estado·· terá tambem uma política econõmiéá- ~in
ternacional, que' vise realizarúma cooperação' mais efetiva
êntreas nações, p.a troca de seus produtos ou suas produ-
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ções nacionais, sem prejuizo dos acôrdos comerC1alS, a cele
brar, da justa proteção á sua inrlú5tria, e da defesa contra
ameªcas econc}nJ ic-as exleriores.

3.° O Estado tem o direito e o dever de superintender e
coordenar as atividades econõmicas illdividuais e grupais,
sem prejuizo das iniciativas próprias, mas impedindo a con
corrência ilimitada ou desleal e estabelecendo a mais estrei
ta colaboração das várias classes sociais êntre si.

LO Essa intervençiIo do Estado, no sentido de coor
denar as atividades particulares, visa a forma<;-ão da eco
nomia. nacional corporativa .

. Visando este objetivo deve o Estado decretar leis que:
(l) considerem o _trabalho como elemento ess(~ncial dé

cooperação nas emprêsas econômicas;
b) protejam o trabalho em geral e especialmente o das

mulheres e criancas;
c) favoreçam as iniciativas particulares, sempre que

uteis ao bem social;
d) defendam a mOl'al e a higienc púlJlicas;
c) t"avoreçam as instH,uiç()e~ db coúr>erac:ãe.; mutuali

dade, previdência e solidariedade;
f) regulem os contratos coletivos entre empresas ecO

nômicas e corporações li\Tes de trabalhadores;
!J) organizem a magi5tratura espccial do trabalho, para

dirimir as questõesenLre o capil:ll e o trabalho;
h) regulcm Os salários, quando: fi.,l' po;;si veL de modo

que, não ferindo a situacrlO econGmica das empresas indi\' i
duais ou coletivas, se alcance o "salário familiar";

i) r'egulame com as mesmas restriçõcs os prc!,',os. de
modo a manter, quanto possivel, ú preço do mercado como
equivalente :lo preço justo; .

j) protejam a materllidad6 e as famílias numero;;;as;
11) intiluam e regulemo seguro social generalizado

para' todas as classes sem càpi tal;
l) regulamentem o repouso hebdomadario, coincidindo

com o domingo; -
1n) org:lllizemc as obras dos lazeres•. como conscquênci!,

necessária da redti~ão das hclras de trabalho;
_ 11.) regulamentem o profissionalismo do trabalho ma

nual;
. o) criem o :;.erviço de inspcccão federal do trabalho

afim de fazer o levantamentu periódico ,das :condições do
trabalho rias vá:rias zonas do tel'l'iLól'io nacional, l:iscalizan
do a aplicação racional dus leis sociais, que devem sempre
levar em conla essa ,diferenciação entre zonas rurais urba
nas, agrícolas e industriais, litorancas ou sertanejuS", de di
ferenle índice de progresso.

50 - A União, os Estados -e 05 Municípios tomarão
medidas no sentido de faciilitar a aquisição -e a defesa da
pequena propriedade agrícola, industrial e oommer:cial,' de
cretando leis que fixem, de antemão, com dar,ezii e_ sim
plicidade, e tendo em vista as -condições locais, qual ó con
ceito respectivo de peqUiena propriedade.
- {lo - Para êsse .mesmo- fim procu.i.'.arã·o as autoridades
públicas desenvolver p credito ao llequeno comérciô, á pe-
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quena i,ndústri-a e á pequena lav(}ura, impedindo que sejam
esmagaaJ.S as classes média::: pelo peso dos impostos exces-
sivosou o'~{lo'ncõTI..ências desl~is de preç()s. '

.7° _ As p·equenas cidades. do intel'ior e do litqral,
devem merecer' o {midade especial <los govêrnos. pela ·con
cflssãode creditos municipais. de fa·cilidades. de transportes,
d'e medidas culturais e higiênicas. que desenv()lvam o pro-

, gresso dasaglomerae,:.ões urbana-s limitadas.
80 - A descentralização induSÍJrial deve ser animada

prlos poderes públicos, por meio de facilidades ás iniciati
vas individuús, grupais e municipais.

90 - A União e os Esta60s devem empreender, de modo
~ist.emático, a colonização das terras devolutas do interior,
por naeionais e estrangeiros.

100 - A União deve proceder ao apr.oveitamento das
grandes quedas da.gua nacionais. para C1 fornecimento. por
preço mínimo, de luz e de fôrça elétrica ás populações
de todo o,pais.

110 - A União. o Estado e os Municípios devem am
parar o homem naeional. exigindo que as empresas. compa
nhias nacionais e estrangeiras empreguem nas suas dire
cões e demais quadl'os profissio,nais.'pelo menos 213d:e ele
mentos bra'sileiros nntos ou naturalizados.

'120 - O Estado só poderá int.ervir diretamente na
gerência das ativi,dades econômicas particulares. quando ti
"'erc

de finaneiá-la e pa·ra obter result.ados ·sociais superio
res aos qne seriam al{lançados pela iniciativa da gerencia
particular.

13° - Nas relacões eeonômic·as entre o capital e o tra.,.
baIho não é permitiria a suspensüo da atividade por qual
quer das partes. senão dépois de en!'regue o caso aos tri
bunais de tra'balhoe de proferida asenteIlç~.

Parágrafo 1° - A suspensão nno será autorizada se
ambas as partes ,se tiverem comprometirlo. pr~viam;ente, a
acatar como definitivá a solução do Tribunal.~

'Parágrafo 2° - Essas disposic;,ões não se aplicam aos
serviços públic·os ou outros a GIns equiparados. nos quais
em hipót.ese nenhuma será permitida a suspensão coletiva
da ,alivi.dade. - ' ,

Ei:; ,em linhas gerais, um programma de realizações so
ciais. que será o inicio da t-ram:formac;ão do Estado 3l;nos
ti<:o-individualista do presente, no Estado ético-corporativo
do futuro.

VIII

J)J,FESA DOS DTnEITOS 1': DEVERES DA PROPIUEDADE INDUSTRIAL

A dOlltl'ina 50cial da Igreja 6 eminentemente harmo
niosa. ao contrário das doutrinas ho,ie dominantes' que, ora
acentuam o elemento capital em detrimento ,do trabalho':
m'a il1'l;erlem os têrmos. provocando o trabalhismo hiperbro~
fiado da Ditadura do Proletariado; Ora se mantém no mais
vago ecleti-smo. =:: '.,'

A 'âoutrina organic.a rebate êsses 'ctesequilibrios e tra
balha pela justiça social. Baseia-se; essa justiça, de um lado
no, respeito ás leis sociais que garantam a vida, ° bem· estar;
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o progresso eoonômieo e político do's tJrabalhadores se~ pre-,
juizo dos direitos dos out;ros ele?J-eJ:.lt~ da eeonomla; do
outro no respeito á prollr1el(}ade mdlvIdual como elemento
natural da economia, como di,reito da personalidade humana
e como fa.tor de p.az e de progresso social.- . '

'As tentativas de "socializacâo" gradativa daproprledade
constituem apenas urna más,cara para a imposição do soc~'a
lismo revolucioná-rio, que comeca negando apenas a proprle
darle ,e termina dissolvendo a família, suprimindo o Estado
.õUpra-partidáirio, impedindo toda a libe,rdade de ~nsino e de
associacão e pers,eguindo as conciências até o íntimo dos sen-
tiU1:entos mais ,sagrados. "

O direito cristão recomenda a distribuicão mais equi
tativa -da proprie'dade. reconhecendo nela não apenas um di
reito individual mas' também uma função social. E assim
sendo, reage contra os abusos do Lndividualismo que l!evo.u
a .socie,dade a,o mau estar e ás ,injustiças qUe ameaçam anI
quilar a civilização moderna. Mas. por outro lado, defende
no direi:to individúal e social de Il'ropriedade a garantia da
independência da pessoa humana, ela família e dos grupos
sÜ'ciais legítimos.

IX

DECRETAÇÃO DE LEI DE· DEFESA DA ORDEM SOCIAL, CONTRA QUAIS
QUER ATIVIDADES SUBVERSIVAS, RESPEITADAS AS EXIGÊN
CIAS DAS LEGÍTIMAS J,.IBERDADE.S POLÍTICAS E CIVIS

·Se não é perfeitamente exato, .como querem os marxis
tas. que ás guerras horizontais, rie nar::áo a nação, devam ne
cessariamenbe suceder as guerras verticai>', de: classe a
classe, é perfeitamente certo qUe os erros do individualisO"
mo econômico e os sofismas do ,socialismo Tcvolucionáriõ
isolaram 'as classes ent·re.si e- agora. as precipitam umâs
contra as -outras.,

Dois devel1es, de 'nossa pal'te, ,corrcspondem a essas in
vestidas adversárias •

.Primeiramente. temo>' de combater: êsse isolamento
entre as elas'ses. que kyou a verdadeiras incompreensões
absolutas, a opo:,ic:,õcs radicais <ie interesses. a uma vida de
completa sep;tração. Dcant.e dôs"e fenômeno mon$truoso
de uossa civilisa~i\o ~lgnóst.ica e dissocinda. só um laço flOS
sível para J'cduzit' a", di·st.ancias I) reparar ás pontes part.i
das: o ·sentimento J'eligioi'o. E' nas igr·ej'ls q-ue pobres e ri
cos. proprie;tál'jns e Irabalhadorc>'. patrões e emp'regados,
,I':e .ajoelham humildemente lado a lado para ouvirem a Boa
Nova ou rccC'lwrern o Pão oda Vida. E essa fraLernidade em
cspír~t.o dev,e irradia'r,de novo, dos tempos para .as ruas,
da VIda de oração para a vida do torabalho. afim de instau
rarmos a realidade daquela colaboração moral <l material
de -classes, que é a base da soluCão social católica. '

avIas ntio basta essa aproximação. Vivemos em um tem
Po de l~to. de forc~ de violência. Nossos inimigos não. re
cuam, d~aJ?-te.de !1rma a!guma. Seu lema não é a justiça de
suas relvmdlcaçoese SIm o interesse da seu Parti,do. Sua
pala-..rra de aTdem éa .conquista do Podei- a todo o transe
p.elos meios legais, ou ilegais, mas sobretudo po-r ·estes úl":
t}mos .. Diante ~êsse ataque organizado com tais elementos,
e prec~~o ürgamzar a .defesa na altura dos meios emflrega
dos. :Naoque façamos outro tanto, pois, os fins não justi-
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ficam os meios ne'ID mesm'b quando sabemos que êsses
adversários 'sustentam o contrário ,e entr.e mil outros 50
fi'smas e contradicõ\es. como se viu recentemente nêss'e Gon
gresso Revolucionário que votou o divórcio e o laicismo
radical-rlo Estado, defendem ho,ie o princípio da liberd::tde
sindical para amanhã, se,po'r d,esgraça do Brasil, conquis
tas,sem o Poder, sustentarem o mais radical monopólio ,sin-
dicalista do Estado! .

Deante disso, é preciso que o Estado se pr~cavent:a.

Um Ministério de ,seguran0a social, ele defesa contra a Re
\'ol"uCão interna, é hoje tão necessário, a qualquer Estado
qUle se préz,a,comoos Ministérios da Guel'l'u, da :Marinha ou
do Ar. contra as ameaças de guerra externa. Uma lei de
de:f.esa. ,c'ontra as ,atividades subversivas ,é o primeiro dever
de uma sociedad'e, que ,deve permitir todas as exigências das
legítimas liberdades políticas e civis, a não ser aquelas que
a.meaçam justamente o exercício dessas libcrdades legítimas.

Este ponto de nosso prog'rama, portanto, visa dar oi .vida
da sociedade as ga.rantias de p'ilz e -de convivência humana
que ,Se torna'riam impossh\eis se em seu seio proliferassem
as atividades subversivas dessa paz e dessa convivência.

x

CO::!lIBATE Ao TODA E QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE CONTRARIE, EX

PRESSA ou IMPLICITAl'.!ENTE, OS PRINCÍPIOS FUNDAMEJ."'1

TAIS DA DOUTRINA CATÓLICA.

E' inútil justificar êste último item. Se temos como
objetivo a restauração .cristã da sociedade,se não nos em
penhamo$ em terreno político senão, para dcfE)nder os gran
des princípios morais e religi'osos -qUe dominam toda a vida
individual e social, - é obvio que nos oponhamos a toda
legislação que vise o posto dcs~es nossos idéa:es. A,auda
cia dos impenitentes e ,ds incrédulos tem crescido com a
liberdade que lhes deu o ecletismo político do nosso Es
tado. E tudo o ,que atl~ honlem era decaída moral qUe se
justificava pela idade ou pela fraqueza humana, hoj,e tenta
converter-5e em nova moralida'ae e nova legalidade. Con
tra essa legislac1io corrutora que ensaia subrepticiamenle
abalar os fundamelltos de toda a civilização ocidental,

, muito especialmente no que tem de espiritual. de humano
e de cristão, é que a ação católica se empenha em todas
as nações do mundo. oriCie subsiste ainda alguma. liberdade.
A Liga Eleitoral ,Católica outra coisa não faz, no :Brasil~
tio que opor-Se a essa negação dos verãadei,ros direitos' do
Homem. que Jesus Cristo proclamou para todo o semp're.
E insurgindo7-:;e contra toda legislação que ,contra as normas
da ver:dad:e~e' da justiça. proclamadas pela razão e confir-

~ madas- pela revelação. trabalha também pa'ra infundir .em
nossas leis os princípios construtores de UD)a sociedade sa'::
.<fia e forte. A barreira contra essa legislação destrutiva é
apenas a garantia da retaguarda. das ,nossas exigências mo::'

__ rais :em favor de uma legisl<lcão construtiva. tanto no sen
tido brasilélro, como no sentido humano da expressão.
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N. 1.fOf

Acrescente-se ao art. iH:

•• 4.0 -:- A educação física ou exercícios desportivos são'
de ut.ilidàde públi·ca..,. ficando, todas as organizações sociais
nêsse sentido constituídas. isentas de quaisquer impostos,
dê,sde que possuam mais .de mil sócios"'.

Justificação

O aperfeiçoamento da raça tem sido preocupação cons
tante dos povo.s civilisados.

Está provado qu·e a práti·ca dos .exercícios físicos ,aper
feiçoem a eugenia, fortalecendo o homem e aumentando a
resistência e a càpa:Cidaele ·ele teabalho; ·portanto, ·cooperan
do para a grandeza econômica da Nação.

Todos -os países orga.nizados do mundo amparam mo
neta,riamente as instituições desportivas, proporcionando
subvenções enormes. A Argentina, só para um club despor
tivo de Bueno;; Airc5. proporciona um auxílio anual de tTês
mil .contos api'oxim::l!d~lmente. Entre nós, não ,se subvenciona
nenhuma das soci,crlades muito pelo contrário.' taxa-se-lhes
com pesados impo:::los, .asfixiando seu desenvolvimento e re
dl1zindo suas patrióticas finalidades.

A emenda visaeviltar que o govêl'no ·considere essa.:; so
cÍied'ades, de iniciativa particular e com finalidadecol·etiva,
como fonte de renda. Si o govêrno brasileiro não quer se
guir oexeniplo dos ol.11ros povos civilisados ajudando a prá
tica dos exercícios físieos. eleve pelo menos não embaraçar
ou dificultar essa prática útil ao povo.

Sala das Sc::,sões, 21 de Dezembro de 1933. - Ruy San
tiago.

N. 1.102

Acrescen le-se 30 art. 112:

. ~ dOo - Cada muni·cípio terá uma escola profissional
agrícola, sendo :70% r1a-s vagas para os pobres e gratuita
mente,

Justificação

O· Brasil é um país essencial,mente agrícola; POI' isso
aaprendj~egem ,agrícola· deve ser i'Ilcentivadana proporção
das necessidades ,econômica's do povo. Não tivemos, infeliz
mente, preÜ'cupação sérfa nêsse sentido. Diminutas eSoColas
agrícolas esparsas, sem organização·racional e sem um pla-
no .gera.l de coodernacão ~conômica. .

Possuindo o Brasil mais .de 1.300 municípios, dentro
d-e !:>reve l;eremos grande ,parte da populacã.o capàz de pro
dUZIr. Educaremos n'Ússo homem ensinando-lhe a explorar
a. terra, úni,co meio <lConselhável de levantarmos ·eC<lnômi
ca e financei·ramente o Brasil.

O ante-projeto de Constituição dispõe sabiament~~no
art. 103, ~ 1° - "Todo indivíduo, salvo impossibili.cJade fí-
SIca, tem o dever de trabalhar". : : .
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A emenda ora apresentada visa complet.ar' êsse artigo,
jJorque 'o Estado não pode exigir qu:e o. j~orante trabal3e!
A prática nos tem dem{)nstrado que <li> ImIgrantes (alemae.s,
italianos porLuguês-es. etc.) é que têm feito a pequena rI
Queza' agrícola do Brasil "essencialmente agrícola"·i Isso
tudo se tem ycrific·a.do não pela inferioridade da raça bra
sileira, mas apenas pela Inferioridade ds govêrnos brasilei
ros ·que não_ educaram o povo para o desempenho normal de
suas atividades s·ociais.

Medidas complementares á. cr.eação das escolas profis
~ionais agrícolas munic.ipais poderão ser es~abelecid~ em::
!egisla~ão ordinária, tais como: doacão gratUlta, aos. dIpl<l
mados, de pequenas colõnias; cessão de sementes próprias
da produção da zona ;etc.

A proporção de 70% das vagas para os filhos dos po
bres ainda foi estabelecida pela proporção real da popula
ção pobr:e do Brasil que- é de 70%.

Tivemos em consideração e.umprir praticamente os dis
[Jo-sitivos de igualdade e de .assistência social que o ante
projeto de Constituição c1'êa.

A Franca, com menor :população e território do QUe o
Brasil, possue. milhões de pequenas propriedades agrícola.s;
entr'etanto, nós ·temQs apenas algumas dezenas U'e milhares.
Com a emenda proposta, poderemos, dentro de 10 anos, POS
suil' milhões de propriedades agrícolas, centuplicando a. ri-
queza .da Naçã-o. .

Sala d:ls Sl:lssões, em 21 de Dezembro de 1933. - Ruy
Santiago.

N. 1.104

Substitua-se o ~ 3° do arL. 112 por:
"§ 3° E' gTa:Luito a.os pobres o ensino e o mat'tll'ial es

cola'r nas escolas primárias."

::: Justificação

O Govêrnobrasileiro, na' República, quaLrienalmente
deixava cêrca de cinco milhões de crianças sem escola e
sem educação pela: alegação únic-a de que não llavin. dinheiro
nos cofres públicos. . ~

Si o Thesouro Nacional não teve recursos para abril' es
colas e pagar professores, claro que agravado com outros
cnea'rgos de obrigatoriedade do ensino primário e compra
d~ material escolar, etc., poderá chega.r.a uma situação de
yisível insolubilidade. Ent.reta.n to, os pobres do Brasil, não
1Jossuem efetivamente recursos que: possam socorrer' aos en
cargos de educação, pOl'tanto, justíssimo Se torna um' am
paro do Estado.

:Essas considerações impuseram a necessidade da emen
da que apresento, tendo duplG objetivo. De um lado, ajudar
oscofores públicos com {) auxílio dos ricos e, de outro, pug
nar pela alfabetização dos desprotegido.s da sorte e vítimas
dos maus goyêrnos de ônUem:
. Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933':' - RWJj San

twgo.
N. 1.110

, Ao ~7°, do art. 112 - Redija-se assim :"0 ensinocí
"ICO, os trahalhos mam.lais, a educação s:mitárla e,. com esta,.

22
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a educação fí5ic:l, são obrigatórios nas ,escoras primárias, se
cundárias, profissionais ou normais."

J llstificação

,Preco,niza a emenda a obrigaloriedade da educação sa
nitária. que, devendo iniciar-s,e muito antes da idade esco
lnr..não pode. entretanto. ser descurada nas escolas a qu,'
o pa.rágrafo se refere.

Tem por escopo a formação da "conciência sanitária ~

c, sobr-etudo, do inconcicnle, do autoniatismo sanitário, qu<'
importa a cl'enção·· do comportamento higi.ênico, em vir
tude do qual o indivíduo. sem ~sfl~rço, por simpl:es hábito.
defende permanentemente a saúde, fator capital de atuação
soei aI cfici ente. é

Apoiada em indiscutíveis aqnisicões experimentais, é
qUe a Federação :\1:undial da Associacão ele Educação já, P,Il1
1925, afirmava: "a educação sanitá:ria é a base fundamental
de' toda. educação provei tosa".

Tal afirmação é de órdem a preterir con5iderações mai;.:
.largas . :Merece, entretanto, ouvida, apesar disso, a eloquên
cia do -eminente professor \Vood,quando com autoridade in
discutível pontifica: "A educacão em geral tonia-soe inevi
tavelmente, marcadamente incompleta e ineficaz, para o .in
divíduo, para a ~ociedade .e para a raça, .si não fôr fundada
sôbre a-educação sanitária e si a esta não se incluir em
adequada proporção".

Convém explicar qUe a presente emenda não colide com
a emenda substitutivá a que deram apoio, em sua quasLto
talidade, {lS sig.natários. Aceita a emenda substitutiva, que
nela se inclua ° dispositivo do parágrafo 7° do art. 112.
com a modificação ora sugerida; ma'Iltido, no paTticular. ()
ante-proJeto, que .se emenda o citado parágrafo, de aeôrdo
com o que se propõe.

.. Sala dUj; Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - F. llfago
lhães NetO'. - AUila Amaral. - A1'tJmr Neiva. ~ Pacheco
de Oliveira.. - Francisco Rocha. - HomerO' Pires. '- Gilr
no Amado. -Arl1:ndo Leoni. - ..Alfredo Masca.renhas . .~
A1'n.old Silva. -'- Leoncio Galrão. - Marqu.es dos il.eis 
Paulo FilhO'. - jJfedeiros Netto. - Lauro Passos. - C;('
mente JIariani. - Manoel Novaes.

N. 1.141
'---
I

Emenda aditiva ao título XI - Acrescente-8'e onde
con'\'ier:

Art. Nenhuma escola ou estabelecimento de ensino
secundário ou superior poderá funcionar sem fiscalização
oficial ~.

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - Edgard
Sanch.es. - Gileno Amado. - F: 'J[agalhãe.~ Neto ..- Leon
cio Galrão. - Alfredo lIloscarenlws. - .4.rlir/..do Leoni. 
Clemente Mariani. - J. 'lt[a1'q7le.~ do.': Reis . .-- .4.ttila A1na
l'al. - A1'7wlcl Sil1:fJ • ....- Homero Pi1'e.<;. - Lp.llro Pa.ssos.
- Pacheco de -Oliveira. - .4.rt/wl· Neivn. - Paulo Filh.o.
- Zorna.~t'ro Gow/:e'irl. - Y(w:,o ToJedo. ~ JJr~deiros' "fet-
to. - .4.nlonio COt'ello. - La<::erdil Wcrned.. ;o
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N. 1.142

~\o parágr:afo prilTJoeiro do arl. 10S - Redija-se a"sim:'
A lei civil determinará osc~sos de divórcio e anulação

do casamento. .

. Saln da,:; Sessões, 21 de Dezembro de 1933. _ Edgard
:::;?-nches. .- ZOl'oastro Gouveia. - Lacerda Werneck. _
hlSCO de Toledo. - ACY1' JIedé'iros.

N. 1.143

~\o § 8° cio art. 112 - Suprima-se todo o parágrafo.
... Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. _ Ed(Ja1'll

. ::;pwkes. ;- Zoroastro Gouveia. _ LacerdcL 1Ve1'neck. _
Ya"~co de Toledo. - AC'll1' JIedei7'os.

N. 1.144

Ao § 6° do arL 11 título XI - Em lugar da virgula
depois d.a palavra "catédra"', faça-se ponto final, c suprima
."e o malS qUe se :ôegue.

. Sala das Sessões, 21 ~e pCi~embro de 1933. - Ed{Jard
Sanches. - A.belardo 1lfannho. - .4.ttila .4.rnaral. - Homc
Sanches. - Zoroastro Gouveia. - Lacerda 1Verneci.:. _
.4.ctt1'cio Torres. - y'asco de Toledo. - .4.cyr Medeiros.

N. 1.103

Onde convier:

A União manterá, em todo o terril.órió nacional. escolas
modêlo, do tipo rural, destinadas a influir na difusão e uni
formização do ensino primát'io no inierior do país, e que cor
respondem ao mínimo de 10 % das custeadas pelos Estados,'
Distrito Federal e Territórios.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 193:3.
dI] Oliveirr.r-.

Justificação

A Canstituição de 1891 deixou aos Estados e aos ",Iu
nicípios o dever de prover a instrução primária e secun~

dária. Quarenta anos de prática demonstraram sobeja
mente a ineficiência do Critério. então adotado, pai! .oiten
ta por cento dos brasileiros adultos ou em idade escolar
permanécem analfabetizados, -. c . ~

O custeio para a difllSilo do ensiRo e elevação do nível
de instrução de um pOVo qualquer: é o mais reprodutivo dos
onus que pesam sôbre o erário público. Não se compreende,
assim, que o poder geral da República continue indiferente
a esse estado de coisas, que subalternize- a nação brasileira,
rebaixando-a até ao limite de uma quasi semibarbaria.

E' sabido que a escola no'"a e o melhor aparelha...
mento das instituíções de ensino' que lhe são corr~latas,
impondo-se, eIllbor~ como necessidades ímprescindiveis, de
mandam o emprego de vastos recursos financeiros.

Os Estados, oneradas como se encontram. as sua~ recei
tas, não. têm condições atuais para enfrentar, por si sós,, o
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problema da instrucão primária e secundária. Urge, pois,
_ que a futura Constituição consigne, como dever da União, ao
- menos, em ação complementar, o concorrer com certa par

cela dos seus recursos para rehabilitar. pela educação e ins
trução os 30 milhões de brasileiros que permanecem priva
dos dos conhecimentos intelectuais e técnicos imprescindí
veis á sua y::tlorizavão, e, consequentemente, da própria co
munhão nacional. O que fica dito e a indiscutível utilidade
qüe resultará da inlervenção da União em matéria de tanta
relevancia, principalmente Yisando as pop.ulacões do inte
rior do país, dispensam maiores comentários tenc!entes a
justificar a emenda supra.

N 1.197

'rílulo n. XI - Onde convier:
ArL. Incumbe aos Estados e ao Distrito Federal orga

nizar. adminisLl'ar e custear OS seus sistemas educacionais
dentr;o dos princípios adotados pela União.

Art. Compete á União.
1°, fixar um plano Nacional de Educação que lenha por

objetivo oferecer aql1antos habitem o território brasileiro
oportunidades iguais seg_unc!o as suas capacidades;

2°, estimular e coordenar a obra educacional em todo o
País;

3°, exercer, onde quer>que se Jaça preciso, por deficiên
cia de meios ou de iniciath'a. uma ação supletiva;

4°, instituir e manter nas circunscrições territoriais não
autonomas, sistemas educacionais analogos.aos dos Estados.

Art. O regime de ensino será leigo, obedecerá ao Plano
Nacional de Educação traçado pela União, que estabelecerá
os princípios normativos da organização e fiscalizará, por
funcionários técnicos privatiYo:::, a sua execucão.'

Art. O Planp Nacional de Educação será executado por
meio de sistemas gerais c deve compreender a educação no
seu quac!ruplo aspc~to- físico, inteléctuaL moral e profis
sional .

.\rt. Os sislemas educacionais se completarão com ser
'viços paralelos de Educação Física e Assistência" Higiênica
para defesa da saúde. .

Parágl',lfo único. A Educação Física, obrigatória em
toda::: as escolas pa1'ticulal'l'S ou públicas; pt'imárias, secun
dárias c universitárias, será o do· método oficial.

. Art. A Instrução pl;imária é gratuita e obrigatória. den
t1'o de um raio- de dois quilometros a partir de cada escola.

Parágrafo único. Onde as condições do meio dificulta
rem a criação de escolas fixas serão organizadas escolas ru
rais de tipo ambulante.

Arl.. O Ensino particular deve submeter-se, na sua or
ganização e funcionamento, ás normas do Plano Nacional de
Educação. ';'

;;Art. Para a manut~nção e desenvolvimento""'dos siste
m~s educacionais. a União. os Estados e o Distrito Federal
constituirão fundos ~rrecadados de impostos. taxas especiais
.e outros recursos financeiros eventuais.
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§. Para a Unifto o fundo sé:;á constituído por percen
tagens não in1'eri-ores a 10 % e para os Est.ados e Distrito
Federal, percentagens não inferiores a 20 %.

Art. Toda a riqueza artística e histórica do país, seja
quem fór o seu proprietário. constitue tesouro éultural fia
Natão c estapí sob a proleçãó dos Poderes Públicos. -

Art. Compete á União:
a) organizar um registro da riqueza artística c hi:;tó-

rica;
li) garunlil' a sua zelosa eustodia:

c) cuidar de sua perfeita conservaçtio;
d) proteger os lugares notáveis pela' SUa beleza natu

ralou pelo seu reconhecido valor artístico ou histórico;
e) impedir a cmigracão ou alienação ou patrimônio

artístico nacional. decretando quando necessário, as expro
pr.:iações legais que julgar convenientes para a sua defesa;

n a reedição e divulgação das obras cientificas e ar
tísticas que constituem motivo de glória para o patrimônio
intelectual do Paí5.

O § 6° do al't. 112 ficará assim redigido:
Fica reconhecida e garantida a libirdade de cátedra.
Sala das Sessões. 22 de Dezembro de 1933. - Asdrubal

(J'w'IIe,' de A::evedo. - ,

N .1.199

Acrescentar no Tílulo X. onde convier: - Cabem aos
pais, para com os filhos nascid05 fora do matrimônio. os
mesmos dev-ere5 que têm para Coom os filhos que dêle proma-
nem. , '-

.TllsUficoç(ío

k medida foi consignada lios Códigos das Nações cultas
c não se justifica que permaneça no Brasil a diferença entre
indivíduos que: de -maneira alguma contribuíram para tal
anomalia.

E' 'ajt~m de jU5ta dc alto valor môraL porque obriga aos
impl'i.!vicl1mles os onus de snas lcyi;mdades.

Sala das Sessões. 22 de Dezembro de 1933. - .4..sd,:u.1Jal
G'II:?/er rle A::cnerlo.

l'i. 1. 214

,\0 art. 108 - Substituir pelo seguinte:

O casamento é regulado pela lei ciVil e o 5eu procési;O e
celebração serão gratuitos. Todavia o casamento celebrado
pernn,te o ministro de qualquer confissão religiosa. cujo rito
não contra.rie a ordem pública ou os bons costumes, produ
zirá os ríi-esmos efeitos que Ocasamento civil, desd·e que na
habilitação dos nubentes, na verificação de imp.eâimentos e
no processo da oPosição sejam observadas as disposições da
lei civil e uma 'YCZ flUC,a requerimento dos con,tuges. seja êle
ini'cri.lo no Regi::;,lro Civil. ",
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Ao art. 10S,§ 4°.
Substituir pelo seguinte:
E' assegurada a assislência religiosa Í<lCLlUilliva a~ c1a:"-

ses armadas. prisões e hospitais público_s.
Ao art. 108.
Acrescentar o seg'uinle parágrafo: .
O serviço militar sÓ seI'á, exigido dos millistrüs de l.1Ual

qUC1' religião c dos mcnlbros de congregações religjosas sob
a Torma de ,::u:;,:istência f!spiritual ou hospitalar ás fQl'~as ar
madas.

.Tnstificação

As emendas visam apenas, mantido ° princípii) da sepa
ração da Igreja e do Estado, consagrar o respeito á mais am
pla liberdade de consciência, de modo a ,evitar a mínima dú
vida. na interpretação do texto constitucional.

A sua adoção satisfará a uma das mais justas aspira
ções da maioria do povo brasileiro.

Saiadas Sessões. 22 de Dezembro de 1933. - Adroo!do
.llesquita da Costo.. :- l. ,lfaW'icio Car(loso. - .4.ss'is BrosU,



DEFESA NACIONAL E RELIGIÃO
N. 21 C

Art. 85:

A"(jumento - O Exército é feito llara a guerra estran
geIra, e na nossa Pútria, que aboliu as g'uerras de conquista,
é feito mais precisamcnte para a defesa do terl'itorio. A
uma parte do povo, a mais forte, a Nação entl'ega jncriveis
engenhos de extermínio exclusivamente para Jiyrá-la da
agressão estranha. Todas devem estar preparadas para a
sua hora, - que de cada uma Deus afaste - Porque a impe
t.uosidade do ataque moderno é tal que aquele que dormiu
nem" tempo tem de se mover, - abre os oihos e se encontra
manietado, <lmord'açado, definitiv<Ullcnle redu::id,::J á impo
tência; e desta sorte, cnquanto' se não realiza o eterno so
nho da paz universal, o melhor pacifista há de trazer tia
mão o ramo de oliveira e no peito... a cóta de armas.
Desde que a guerra se tornou um encomtro ele. maqu'inas,
como a definiu Foch, encham-no de· maquinas. porém não
compradas, mas feitas com o nosso ferro e pelo nosso
homem. "Armas alheias. comentava o Padre Vieira, ainda
que sejam as de Aquiles, a ning'uem deram vüúria.". Na
:fronte de um livro já cscrevi: "O Estado tem duas despesas
sagradas: a defesa nacional e a educacão do povo; uma res
guarda. o território. a outra o valoriza.: Todas as rcstantes
devem se comprimir dentro das sobras".

_ Há, entretanto, duas especies de .~ervi!:o militá,;)': dU
rant.e a gucrl'a. e durante a p:lZ; no primeiro a Patria éxige
de todos os seus filhos tudo sem restri0õ~s, os seus bens"
o seu corpo, a sua vida- e tudo póde não -ser nada; no se
gundo só lhe. é lícito exigir aprepara(:ão mililar, para· um
dia não terem de entregar ao inimigo as armas qne lllcll
meteram á í'õrça pelas mãos canhestra~,

Serviço militar obrigatório não I~, pois, obrigatoria
mente montar guarda. prestar-sc a criado como ol'denança,
fazer o footín[f cadenciado nas avenidas, obsequiaI' em pa
radas -c passeiatas a hós~edes ilustres, dar o seu sangue
para sustentar governos ou derrubú-los, para depur ou rc
pôr governadores. á mercê da politica:;em vencedora. Se é
para isto que vão tirar aos campos os seus lavradores, ás
indústrias os seus operarios, ás escolas os seus alunos, na
melhor idade - da vida, mais valia deixar como estava. A
arte da guel'ranão se aprende nas cidades, mas sim· nos
campos, longe das distrações e do bulido, ,e como que re
colhida a alma para a meditação dos deveres que ali se for-
talecem~, - ~ -

Manter a ordem Ilertence sómente á polícia, como o seu
nome_indica. o aluno lnilitar não é soldadc, não vence sôldo
e· tem- o dever ue se negar a combater· gove~nos ou atacá-los.
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Assim corno ao govêrno compete instruí-lo de graça na arte
da guerra para defender a Pátria, compete a elle aprender
de {f1·w;a. Só lhe é consignada a etapa. ,

O Exército e a Armada não têm tempo para cuidar se
não d~1. seguraJ,)ça e da honra da Pátria.

Art. 85:
Emenda:
Obrigatoriedade do serviço militar em tempo de guerra

para todos os brasileiros de qualquer idade, na medida de
suas fôrças; porém, durante a paz obrigatoriedade s6mente
da instrução miUtar, aos 20 anos, no prazo suficiente para
adquiri-la. e ministrada fóra das cidades.

§ 1. o Esta fase de instrução militar é sagrada, e, durante,
o alu.no militar não pôde ser mobilizado senão para a guerra
cslr'angeira.

§ 2. o O aluno milita?' - não é soldado, não vence sÔJdo.
Sala das Sessões. 30 de Novembro de 1033. - JIi(Juel

Couto.' .

N. 57

Secção VII - Da defesa nacional.
Art. 78:

Suprima-se o final do § 2°: ....nem fazer. parte
de agremiações políticas".

Substitua-se o § 4° pelo seg'uinte:
§ 4.° O militar em serviço ativo das foças armadas que

aceitar cargo público temporário, de nomeação ou eleição,
e não privativo da qualidade de militar, será agregado ao
respectivo quadro,' sem acumulação de vencimentos, e só
podendo ser promovido por antiguidade, ou ato de: bravulCl
em tempo de guerra. Aquele que permanecer em tal situa
ção por oito (l:l) anos contínuos. será transferido para a
reserva, com as vantagenS érue, na ocasião lhe couberem
por lei; contará, nos quatro primeIros anos,' tempo de 501'
vil{O para todos os efeitos, inclusive antiguidade de posto,
e sómente te:mpú desel'viço para reforma nos quatro outros
restantes.

Justificar;lJ.O

Redigidos como estão, os parágrafos 20 é 4°,_ do artIgo
78 do anteprojeto da Constitt:ição, fechariãm, indiretamen
te, ao~ militares de terra e mar,· as llortas da política c da
alta administração pública no Brasil.

Afastar-se o militar do profissionalismo político, liml
tm'-se a sua permanência nos cargos de_ administração pú
blica não privativos da carreü'a das armas, impediir a sua

. promoção por merecimento fóra da ativa, justifica':'se como
medidas de grande alcance para os próprios destinos das
classes armadas. Fecharam-se porém, as portas da política e
as da administração pública a êsses servidores da Pátria, se
ria privar-se o país da colaboração, por todos os motivos
valiosa, de brasileiros dignos dessa colaboração, como o fo
ram, na República' Deodoro, Benjamin, Floriano, Serzedelo,
Wandenkolk, _Custódio, Júlio Césa.r de Noronha, Alexandri
no, Barbosa Lima, Hermes, Taumaturgo de Azevedo, Lauro



]I.~nlle)·, DaTlta::; BarreLo:. para eiLal" súmente us mortos e, que
tão alto elevaram o llivel mteletual e o prestígio de Sua
classe, dentro e f6ra dela. .
. . A agregação. do militar atingido pelos dispositivos dO'
paragrafo 4° serIa uma solução de continuidade no seu
temI:-0 de. servil}o, embõra servindo, de igual modo, a sua
páLr.Ia, portanto, "nã~ contando quaisquer. vantagens, in
clUSIve tempo de serVIço, exceto para reforma". iria caíndo
na escala de seu postc,enquanLo perdurasse essa sÍLuaç.ão,
mesmo em tempo d" guerra. quando. pelo texto constitu
cional (§ 4°, do artigo 27) ficará sujeito ás leis e obriga
cões militares.

Ainda pelo espiriLo da lei, falecendo o milItar, rfá' ativô.'t
ou reformado de conformidade COIlt o parágrafo único, do
artigo 21. ficaria sua família prejudicada na precepcão do
meio-soldo, que é proporcional aos anos de serviço.

Isto, quanto ao militar.
Agora. seria justo privar-se o Exército e privar-se a

Marmhade técnicos militares á frente dos seus minisLél'ios'?
Seria isso aconselhável em um pais, como o BrasiL onde não
sobejam estadist.as especializados em assuntos dessa na
tureza?

Nêsl.e momento, em que a -ideoloS'ia revolucionária tra
ceja as diretrizes político-jurídicas da atualidade brasileira,
cogita-se substituir o antigo Senado Federal pelo -Conselho
Supremo da República, órgão consu1liyo e, também. r.ont.ro
lador do Poder Executivo. E pehl própria. essência do dispo
sitivo constitucional que cria o Conselho -Supremo, vel.'Ífica-
se que, para dele fazer parte, são condições indispensáveis,
entre outras: - "ter reconhecida idoneidade moral e repu
taç.ão de notável saber ou ter exercido cargos superiores da
administração ou da magistratura, ou se salientado no Po
der Legislativo Nacional, ou, de outro modo, por sua capaci
dade técnica ou científica". Reza o art. 68:

"0 Conselho Supremo será órgão técnico consultivo e
deliberativo, com funções políticas e administrativas; man
t.erá a continuidade administratIva nacional; auxiliará., com
seu saber e experiência, os órgãos do: govêrno e os poderes
públicos, por meio de parê~eres, mediante consulta".

Será. portanlo, o Conselho Supremo, no Brasil, um con
junto ~('lecionado de valores, morais e mentais, idos buscar
nas altas esferas políticas, administrativas, jurídicas, técnicas
ou científicas do Pa1~, com rtUlcõe~ políticas e administratI
vas, sendo seus membros eleitos uns e nomeados outros. todos.
porém. para servirem por espaço de sete (7) ános. de onde se

.é levado concluir ser vedado aos milHares nele ingressar. a
menos qtH~ se conformem em _ver encerrada a. sua crcrreira
profissional, com uma transferência forçada para a reserva.
por ser a isso obrigado pelo_ árL. 78, parágrafo 4°, que limita
em seis (6) anos, contínuos ou não, o tempo má..\:imo para o
militar permanecer na ativa. "Jxercendo cargo administratIvo
ou no desempenho de mandalo eletivo. - -

Ver-se-ia, dêsse modo,' o País privado da colaboraCão de
técnicos militares, num órgão de tamanha amplitude política
e da: maior expressão cultural e moraI, e que poderia jámais
prescindir, pela natureza mesma de-suas atribuições, da co-
laboração de represenlantes das ~lasses armadas. .

Hoje que a mulher conquistou, enlre n6s, a sua ~n1anCl

pação IJolítica e as classes trab<llhistas têm assento na As
sen::bléia Nacional Constituinte; lloje que" religião dá o seu
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passo decisivo no l.crreno político, elegendo os candidatos' de
suas 1igas católicas, proíbe-se ao militar fazer parte de agre
miações paliticns (§ 2°, do arL 78) quando o próprio Código
Eleiloral, 'cogita, na. sua essl~ncia, da representação de par
tidos! E que triste idéia daríamos lá fora de nós, da nossa
cultura, sobretudo da educação cívica das nossas fôrças ar
madas, incluindo, em o nosso Estatuto FundamentaL um dis
posilivo de lei constitucional, até certo'ponto vexatório para
o militar brasileiro, dispositivo que mais pareceria uma me
dida coercitiva á intromissão das classes militares na vida
civil do País!

Será possivel que, enquanto países tão cultos e tão cio
sos do preparo técnico e da disciplina de suas fOrças ar
madas, abrem as portas da política e da administração pú
blica aOs militares, de cuja colaboração os governos niio po
dem prescindir nesta hora de tremendas inquietações e in
certezas tenebrosas que vive a humanidade, o Brasil fecha
as portas de sua vida administrativa e as portas de sua vida
política aos seus homens de farda? Agora mesmo, a Itália,
que acaba de ressurgir de um passado não remoto de desa
lentos para a conquista de suas: estupendas realizações con
temporaneas, vem de fazer ingressar, no seu Sen~do, dez
militares, todos da ativa, merecedores sem dúvida dessa
alta distinção do Govêrno italiano, qne são os seguintes: 
Luigi Amanta, general do Exército; Carla Perris. general do
Exército; Virra Gazzera, general CIo Exército; Pietro Loppi,
inspetor de infantaria; Enrico Aiani de San:illarzane, co
mandunte dos carabineiros; Eugêmo Granznio. gen(:ral tO
mandante da guarnição de Florença; Luigi Ciggoruf.ti, ge
neral comandante da guarda de Finanças; Gaetano Spiller,
general comandante da guarnição de' Turim; Eustaclllo Gu
ria, general do corpo do Exército; e Vicenzo di BenedJtl.o. ge~

nerar do corpo do Exército. E se a Itália, que tem necessi
dade de um Exército e de uma frota de guerr:r sll!lciente
mente aparelhados para manter o seu prestígio de nação
forte e garantir a sua hegemõnia no concerto internacional,
não vê, na entrada do militar para a política ou para :a alta
administração pública, um perigo á finalidade de suas forças
armadas, como o Brasil, país de tendência essencialmente pa
cifista, poderá enxergar, no afastamento; transitório do mi
litar de sua atividade :profissional, uma tão grande e alar
mante ameaça a essa finalidade?

No panorama .político mundial, onde se alteiain e se de
clivam horizontes claros e horizontes sombrios. tem sido,
muiLa vez, na hora presente, o militar, um e1l:;mentosarti
culador das forças vivas d~s nacionalidades. 'Os exemplos
são Lantos e tão de agora - Hindenburg, Carmona, Justo,
MusLephá Quemal-qne seria fastidioso enumerá-los. O Bra
sil mesmo, não podendo fugir ao determinismo rCllOv<:idor do
fenomenopolítico e social que carácterisa o. momcntwhistó
rico que estão vivendo todos os povos, encontrou, 'na alta
compreensão cívica e no patriotismo dos militares, um auxi
lio da mais alta valia para a vitória da Revolução de 1930.

Ainda- para reforçar os nossos argumentos, transcreve
remos pala"vras ~doceminente Chefe do Govêrno Provisório,
que se contêm no capítulo - Forças Armadas - de sua men

- sagem á Assembléia Nacional Constituinte.

"'Julgo natural que. como qualquer cidadão, o mi
litar exerça tÍtividad~ política, desde que para isso evi
dencie competência e pendores Bspéciais, podendo,
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também, atuar com relevuncia na administração pú
blica. Perturbadora seria, em contraste, a interferên
cia colétiva dos militares, comoo' corporação ou' classe,
na: vida política' do país, sobrepondo-se á conciência
cívica nacional, para institulr o regime militarista
que, felizrnen~e, nunca se tentou implantar no Bra
sil, onde as forças armadas foram sempre braço exe
cutor da vontade civil da Nação<'

. Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 193:3. -- VeigIL Ca
bral. - 1.1la(falhães de Almeida. - Augusto Arnaral Peixoto.
- Moura Carvalho. - Lui:; Tirelli. - Lima 111achado .
.4.genor Monte. - 1Valdema1' Motta. - Alipio Costallat. 
Góes Monteiro - .4.1'ye1ni1·o Dornelles - Christovão Ba1'ce
los. - Humberto Mow'a. Dorningos Vellasco. - João
Alberto.

N. 95

Ao art. :106. ~ 5.° . Substituam-se as palavras "af;é sen
tir" pelas seglliTÍtes: "sempre que fôr reclamada a prestação
de serviço religioso."

.lustifica~:ao

É muito vago o dispositivo do parágrafo, ficando difícil
de sabei' quando se poderá fazer sentir u necessidade do ser
viço religioso.

~\. emenda procura corrigir E:sta falha.
Saia das Sessões, 12 de Dezembro de 1933. - Costa Fer

nandes.

:\'. 111

, Ao art. 78:
Depois' das duas primeiras palavl'us "Todo brasileiro"

acrescentem-se as seguilítes "com exclusão das mull~e1'es"...
E o m:iis como está no artigo". .

Jllstifica'Jilo

O objetivo desta emenda é positivar, claramente, que as
mulheres niio ficarão obrigadas ao serviço militar.

O art. 78. como está no anteprojeto, torna, implicita
mente, obriS'aliJl'io o servico militar ás mulheres. Esse ar
ligo assim se eJluncia~ "Todo brasileiro é obrigado na forma
da lei, ao sel'\"ic:o milHar ... ".

-: l'iem outrlt interpretação se pode dar á expressão gené
rica - todo brasileiro -, na qual se incluem, também, as
mulheres, porque êsse parece ter sido o pensamento que do
minou o espírito d3. douta Sub-Comissão, ao YCI'S;U' o assunto.

Além disso, o anteprojeto, no scu arl. 98. di5põe que
"são cidadãos brasileiros alistáveis corno eleitores" ... c, no
parágrafo primeiro dêsse artigo acrescenta que "",ão eleito
res os brasileiros de qualquer sexo"..•
, Neste dispositivo confere, -expressamente, á 1nulhe'l' o
direito de ser eleitora. No art. 99 torna· o alistamento elei
toral e o voto.· obrigatórios aos /wmens excluindo, implici-

:tamcnte, as mulheres dessa obrigatoriedade.
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Ora,em pregando-se, no art. 78, o adjetivo de ordem
universal. - lodo anteposto ao, vocábulo b1'asileiro/sem- as
ressalvas -constantes .dos. arts. 90, § 10 e 99, que se referem
a '"})I'asileiros de qualquer sexo" e adotam a expressão "para
os homens", claro é que o serviço militar obrigatório, nos
têrmos da redação do referido art. 78, é extensivo e abrange
também as mulheres. .

A conquista do sufrágio feminino, no Brasil, já foi um
grande· avanc·o. .. Paremos ai. Vejamos primeiramente, os
frutos dessa conquista, aguardando os resultados práticos da
experiência. 1\1ais tarde, então, criaremos a mulher-soldado.
Não devemos, por enquanto, conferir ao sexo fraco mais êsse
terceiro elemento de combate ao sexo forte. Basta.

Em plenário, ao diséutir-se o anteprojeto, apresentarei
3S razões juslificadoras desta emenda. Reservo-me, para essa
fase, a oportunidade da demonstração da incollveniência e
gravidade da inovação preconizada pelo arte 78 do ante
projeto.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 19:>3. - João B,~
raldo.

X 179

Ar!.. 79. - Acrescente-se ao })m-úg:rafo terceiro:
"nã.o senào ,permitido, sob qualquer pretexto, a con·

(·".,ssão de postos honorários a qualquer civil, mesmo quan
(:0 L-ste haja p!'est.ado serviços de guerra. ao pais".

Justificação

Houve um tempo, em.nosso país, em que todo mundo
era militar graduado. A Guarda Nacional distribuia pat.en
tes a torto c a direito, mediante pagamento de. determinada
Quântia. Foi <IUando se instalou no Brasil a mania (10
cOTonelato. :Não havia Ichefe pólítico do interior que não
tivesse as ·honras e a patente de coronel. .

Era tão grande o número de oficiais no Brasil quP., se
gundo se a.firma, Rui Bàriliosa, nêle :fundado. provou em
Haia que o Brasil ,era grande 'Potência' militar: Felizmente,
pôs-se côbro a êsse -aij)uso. Mas com as últimas revolu
.ções "havidas veio a lembrança de premiar serviços mili
lares prestados ·por civis com a concessão d.;l posto milita-
res. Não se discute se muitos dos assim premiados mere
ciam a distinção, mas a emenda visa á evitar abusos que
sempre OCOrrem nessas ocasiões. Há mtiit~s outros meios
de se premiarem servi tos á. iPátr:ia, prestados por civis que
se incorporam a movimentos armados vitoriosos. - Lui.ç
SucupiTa.

N. 203

DA RELIGI.~o

Seja
~ Art.
crença.

Art.

Art.

assim redigido:
E' inviolável a liberdade de

Não~e:xiste religião do Estado.
O art. 105 do anteprojeto:

conciência e de
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Art. O exerCIClO do culto religioso é garantido pela
Constituição e está sob a proteção do Estado que entreterá
com os representantes dos diversos cultos e igrejas as rela
ções necessárias e estabelecerá os pactos indicados:

1) á manutenção da harmonia entre o poder público e as _,
opiniões e interesses religiosos;

2) á cooperação das comunidades de todos Os credos no
serviço público da Nação, principalmente na ministração do
ensino religioso nas escolas, na inscrioão do casamento reli
gioso no registro civíl, na assistência religiosa nos hospitais,
nas penitenciárias e estabelecimentos congêneres e ás classes

~~rma-das:-::::=:

Parágrafo único. Para cultivar as boas relações com a
Santa Sé o govêrno manterá uma representação diplomática
junto á mesma.

Art. Estão isentos de todo gênero de imposto os tem
plos consagrados ao culto das diversas religiões.

;-;

Art. '.Üinistros e membros de congregações religiosas
ficam isentos de qualquer onus que as leis da República im
pouhum aos cidadãos e que não se coadunem com a qualidade
de ministros ou membros de congregaoões religiosas,

Parágrafo único. Os que alegarem motivos de crença
religiosa com o fim de se isentar de qualquer OUUS que as
leis da República imponham aos cidadãos, perderão todos os
direitos políticos.

Art. l\finistros religiosos não podem ser intimados li
depor perante autoridades judiciárias ou outras quaisquer'
SOOl'e fatos que lhes foram confiados no exercício da cura
d.almas, sob o sigilo imposto e inerente ás suas funções.

Art. E' garantida a liberdade de associação religiosa.
Parágrafo único. As associações religiosas adquirem li

capacidade jurídica nos têrmos da lei civil,

Art. Não se poderá recusar aos que pertençam ás clas
sesarmadas a satisfação de seus deveres 'religiosos, devendo:
o coinando harm~nizar as exigências do serviço militar com
o tempo necessário á satisfação dêsses deveres. "

Art. Serão permitidos os serviços religiosos sempre que
sua necessidade se fizer sentir nas ~xpedições militares, nos
hospitais, nas penitenciárias ou outros' estabelecimentos pú
blicos, afastado porém, qualqup.r constrangimento OU coação.

Artz O § 6" do art. -106:'
Pal'ágrafo único. As comunidades religiosas" poderão

manter cemitérios: particulares, sujeitos, porém, á fiscaliza- ,
ção da aqtoridacle municipal. li.

. S:;o.la das Ses.5ões, Ú de ;.'Dezembro- de 1933. - l'~~'edel'i'~(J

Wolfenbutell. - He.itor.4.1úles Dias. - .João Fanfa Ribas.
_ Renato Barbosa. - Pedro Ve1'gara. - Raul Jobin Bitten
courL- Vict01' Russomanc. - João Simplicio. - A.çcanio
Tu.binQ. - A1'ge1ll,iro· Dornelfles. - Deutetrio XQ'I)ier. 
A.UfIusto Simões ,Lopes. - Furtado de ]leneze.ç. - Levino

".Coelho. - Carneiro de Rezende. Polycarpo Viotti, ,-
Ch-ri.ç#ano Jfachado~ ~-
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N. 206 A

Título 'VII. A.rL 105, par<Í~l'a1'o único. Suprima...se.

Jtlstirica~,ao

:f:sse parágrafo diz que a representação diplomática do
13rasil junto ao Vaticano não implica violação do al'L. 105,
que impede aliança da Igreja com os poderes públicos. Esse
dispositivo causa tristeza aos que desejam que nossa Cons
tituiçfto seja filhn: do bom senso. Se não implica mesmo
não há necessidade de dizê-lo alí. É da competência do Su
premo Tribunal a interpretação das leis quanto á consti
tucionalidade. Parece que êsse dispositivo figura em nossa
Carta Magna pela. certeza de que essa representação di
plomática atenta contra o art. 105 e para impedir que
isso seja reconhecido um dia. Nesse caso seria 'melhor a
franqueza do que se introduzir em um documento do va
lor de uma Cons.tituicão declarações dessa natureza, inter
pretativa, e uma interpretação intei!'amente contrária ao
texto. Hoje que a Santa Sé é um estado, melhor seria su
primir-se êsse dispositivo e continuar a representação di
plomática num sentido geral. :f:sse parágrafo diminue o va
lor de nosso documento histórico.

Sala da:s Sessões, 14 de Dezembro de 193~~. - Gllarucy
Silveira.

N. 209

Seja assim redigido o § 40 do art. 106:
Não se poderá recusar ao cidadão, principalmente quan

do dependendo diretamente do Estado, o tempo necessário á
satisfaçüo dos seus deveres religiosos, sem prejuízo de suas
funções, nem lhe poderão ser negados os meios necessá
rios para satisfazê-los, quando esLiver sob as ordens do
Govêrno, afastado o constranginlento ou coação e sem onus
Dara os cofres públicos.

Suprima-se o: § 5°.

Justificação

Estes dispositivos deveriam estar na conciência dos ho
mens de todos os credos. O Estado não deve ter aliança com
igreja!) mas deve respeitar a conciência dos cidadãos. To
dos oS países cultos respeitam êsses dispositivos como im
perativos da lei natllral, sem que figurem ;las cartas cons-
titucionais. ~. .

A emenda visou: exigir o tempo para os' deveres reli
giosos al)ura todos os cidadãos €i' não sómente para as classes
armadas; deix-ar um dispositivo que obrigue todos os que
ocupam homens em seus misteres a respeitar o direito de
dar "êulto a·Deus, e obriga tambem o Estado a fácultar 0$

:,meios de assistência religiosa. não s6mente ás classes ar
madas como a qualquer núcleo dé homens que se encontrem
em seus serviços. onde êsses meios não existam.

Coosislcm êles em permitir .que as tropas sejam as
sistidas por seus ministros, os trabalhadores em regiões dis
tantes possam"'~('r acompanhados por seus guias espil'iluais.
(·Ie.
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Quando, porém, êsses meios existam, fica o Estado' ;:em
nenhuma obrigação de pl'oyidenciá-Ios, v. g., em tempos
de paz, quando deve atender. á outra disposieão e dar o
tempo necessário para o curl1primento dos oeveres reli-
giosos. .

Acho, porém, que' tais dispositivos pertencem á lei na
tural e são tão imperiosos que, colocá-los aquí, obrigaria a
colocação de outros não menos imperiosos como êste: ]~

dever dos pais permitir que seus filhos se :llimenlem, etc.
.Entretanto, pelo receio de um abuso de poder con

cordamos em colocá-lo em nossa Constituição.
Sala das Sessões, 14 de. Dezemhl';) dl~ HJ3:3. -- GU(ll'(t(;lI

Silveira.-·

N. 334

Suhstitutivo:
Substitua-se o § 2° do art. 79, do antepro.iclo constitu

cional, pelo seguinte:
"O acesso na hierarquia militar até o pôsto .de coronel,

ou a categoria correspondente na armada, obedecerá ;li; con
dições expl'essasem lei -ordinária, fixando-se, entretanto, que
- metade das vagas serão preenchidas pelo princípio da an
tiguidade. "

Justificação

A legislac::ão qU::l rege atualmente o acesso na hierarquia
militar estabelece taxativamente que as promoções obede
çam ao princípio de - metade das vagas serem preenchidas
por merecimento e a outra metade por antiguidade; e o pará
grafo substitutivo proposto contém uma idéia que 'Visa na
prática impedir inomináveis iniquidades, porque a manuten
Cão do princípio de antiguidade numa lei de promoçõ~s é
ainda o único recurso que assiste :t; maioria dos militarei'.
para, sem expedientes vexatórios, ascenderem .iustamenr.~ na
hierarquia militar.

: Ê fora de'rlúvida que as continuas reformas das l()is, com
facilidade adotadas, quando elas se referem a dil'ciLos que
interessam toda uma classe, dada a instabilidãde em. que vi
vemos. bem com que a desconfiança na competência ou no
caráter de quem as aplica, a falta de verdade e de jnstiça.
as fluluae-ões dos alos administrativos, são evidentemente de
terminantes que conduzem a constantes mutacões. que t.rans
formam o espírito e a letra das melhores leis em .instru
mf'ntos de protecionismo ou de perseguiçuoOindividnal, ftcar
ret:mdo males profundos.

O critério da· promoção pelo princípio do merecim'mto,
adotado em o n0S50 Exercíto há mtlitosanos, tem 'sido) o
mais desrespeitado, muito embora se estribe êle em sã dou
trina, em sentimentos nolires e numa diretriz de constituir
em verdade uma justa recompensa aos que se dis1.inguéb.1
superiormente na vida profissional. ]'1as quaisq~.1·~r ql1e te
nham sido as suas falhas, consequentes a uma ;>.plicu(;flO má,
o substitutivo a cle não~e refere, porquanto tepl-se com '~le o
objetivo único de prevenir futuras injustiças.

O conceito do atual parágrafo segundo é muito g(:ral e
induz-nos a conclu:l' que a futura lei de promo\iÍlea nele
baseaqo será complexa c,de difícil nplica c:ão.· o
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Temos nesse sentido maus hábitos inveterados e muito
pouco amor ao culto da lei. Se a atual lei de promoção por
merecimento, singela em seu testo, tem dado lugar a ver-

, dadeiras decepções, estamos:no direito de temer o que possa
suceder no dia em que fôr definitivamente olyid.udo C> prin
cípio de promoç:.ão por antiguiçlade, tal com se dêpl'Cende do
atnal § 2°, do art. 79, que diz: "A simIlles consideração de
serviços prestados e a antiguidade são requisitos para a
promoção, porém, não a tornam obrigatória." Aceito isto cai
remos no domínio do arbítrio por parte dos governantes.

Toda lei de promoções, por mais complexa que seja, de
verá. subentender a mais ampla apreciacão do candidato a
ser por ela beneficiado, quanto ás suas qllalidad~s t.1eprofis
sional, de erudição e de moral. A primeira condição até certos
limites pode ser avaliada; as duas últimas, porém, são de na
tureza mais complexa, adstritas ao julgamento de foro íntimo
de cada juiz, não sendo de admirar que surjam verdadeiras
surpresas, como é do domínio do pr6prioExército.

O princípio de antiguidade assegura e ampára a maio
ria dos oficiais do Exército, que longe das vistas dos gover
nante::;, trabalham pela grandeza da Pátria e do Ex:ércli.o.

O Exército de hoje está modernizado. Uma salutar rea
ção surgida da própria classe, interrompeu as suas ,relações
com o passado; um espírito novo o anima e o vivifica. Nada
de rotina. Os seus oficiais, senhores da profissão, constituem
para a. Nação um penhor seguro de garantia, pelo conheci
mento perfeito das armas que lhes incumbe maneJar em de
fesa da Pátria.

A Escola Militar. viveiro perene de onClai::" f\m rumo no
vo sob a direção teórica e profissional de verdadeiros mes-·
tres, manterá sempre vivos o espírito e a grandeza do Exer
cito.

Excluída totalmente a politicagem do seio das forcas ar
madas, integralizadas estas no campo do devotamentt1 pro
fissional" exercidos sevéramente os princípios de justiça e de
direitos do oficial, O Exército nacional serenamente cumprirá
á sua nobre missão, mesmo á simples luz das salutares me
didas contidas no anteprojeto.

Sala das Sessões. 16 de Dezemhro de 1933. - Plinio
Tourinho. .

:N. 343

Art. -85 - Supríma-se..
ArL 86 - Seja assim redigido:
O Conselho Supremo de Defesa :'\'acinnal fixará nas li

nhas de fronteira as zonas necessárias ás fortificações, quar
teis, colônias militares, estações fiscais, e demais estabeleci
mentos indispensáveis á" manutenção dn soberania e integri
dade da Pátria.

Parágrafo primeiro. Depois de demarcadas, não poderão
ser abertas em tais ionas qualquer via de comunicação, ou
para elas ser dirigidas, sem o devido parecer do Conselho ci-
tado.· .

Parágrafo segtmdo. Dependerão tamliém de idêntico pa
recer as concessões de terra, explorações industriais, comer
ciais, a.grémecmirias, de transporte, fontes de energia, usinas,
ou q1.13.isquer outros empreendimentos civis, em que deve-
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rão somente ser assegurados o predominio de capitais, con
cessionários e trabalhadores ))rasilcil'Os.

Parágrafo terceiro. Em caso de illobservancia do pare
cer do Conselho NaciClllal de Defe:"a. haverá sempre' recurso
para o Conselho Supremo. .

Sala das Sessõe,::. 1:3 de DC/:embi'(I de 1a:33, '- CU'IIhc. Mell· ~
- .1lfl·cdo da MaUa. - .11',;(1,1·(~ Maia. - Lni: Tü'clli. -

lttstificaçiío,

l\'ão cabe ao legislndor constiLuc;Íonal fixar rigidamente
as dimensões das zonas necessárias á defesa nacional. nas
nossas fronteiras, as quais dependem de circunstancias :vá
rias. em particular as de naturesa tr.icnica subordinadas a
razões (le ordem militar.

O critério proporcional de um habi tante por quilômetro
quadrado. é. por si só,. :n~bitr:irio, e quasi nada significa.
Nessa proporção· é tomada somente sôbre a população de re
giões lindeiras, ou sôhrf~ as populações dos Estados elns se
encontram? O antep"ojeto nad,l esclarece a respeito, e as con
sequôncias seriam de tal sorfe qne talvez unidades da Fe
deração tivessem de de;:;apal'ecer para dar exisLôneia a ter
ri (,círios para essa defesa nacional. Assim, üstes. em terras
desmembradas de algnns E~tados. longe de favorecer tal de
fesa. concorrerão para enf1'aqnccü-Ia. acúrrctando TJal'a a
Unifio. ~Iém rjo onus previsto para a indenisação pelo pró
prio antepro,ieto. ainda outros encargos. e talvez mais one
rosos. decorrentes da indi:"pensável administra(ião civil e ju
diciária. telTitórios qne dcverfin sofrrr. como todos calcula
1'fio. e01 sua eeonomia as naturais restJ'ições peculiares a ter
renos de:fronteir;). Faram-se ;J rospcHo dessas zonas nl'ov1
dêncins espceiais. ecrfas 1'05l.rir;ijes ql1anl.o <Í. aplicaçfio de ca
pifais, .~ colonisaç.fío estran~eii:-a c 'outras. Submctam:'se a
agrieulLll1'a e o com,jrcio nelas a uma fiscalização especial. a
nma vigilallcia militar p,or parte da União, em defesa dê seus
interesses.

Os consf.itllintcs de 1R!H cneonLr'aram o problema nas
mesm:ls cOl,di(:õcs da; at1lal idade. O ;)l'I·.. 6·'t e parágrafos 1'l>.
sllItaram de omenliàs de .Tulin de (;as[.i\hós e Lauro Sodr6.
\;ig-ol'ava eu tão a lei 60 I. deIS dI' SI''':'mbro de I850. que [(li
I'egul;lf/:l jlPln Decl·/·1 (I n: j .:,18. de '·:30 d,~ Janeiro de IS5't.
Em seI! ar!. 1n. aqllela lei proibia a aql.lÍsição de tel.'l'~lS de
\"0In1:1S pOI· rtntro meio que não f(l:"s~ 0 de ·corn1)l'a. Quanto,
porém. a tel'l:as - n0S limiles do lmr";'l'io com países est1'3n
gei,·o. em uma zona ele dez légua,,; poderiam ser concedidas
graf.llil:ul1ente aos eolóllose outros 1)0\"o,1(lo1'es. Falt.ou ape
nas subordí nar tais concessões a cláusulas de inalir;mabili-
dade 'a cstl~angéiros. .

O 'lrt.. 64 da Constituição de 1891. não del'rogon a leg:is
lação ordinária, em que a l'igidcz das clcz lég-uas ele 1('.1"r,:1S
reservHc::s. não lendo resllHado de estudo racional e técnico
do assunto~ mas sim de puro arbítrio do legislador, talvez t.i
vessa concorrido para a sua impraticabilidade.]~ o que pa-'
rece lambem c;om os cem quilômetros do anteprojef.o para a
constiitlicão de territórios destinados - á defesa nacional.
Com;.:o formidável progresso das armas que. constituem os
exércitos, principalmente a de aviacão, dispensável se torna
essa grandeza delimitada préviamente: e dimin.uir, ou talvez
quasi anular a expressão·de grandes ~stados. porqne mal po
voados ainda. por serem lindeiros,"com diversas N<lcões, sc
rla"desnecessário sob aquele ponto de vista militar.
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AemCllda apresentad'a, consulta assim os interesses ela
defesa nacional. Substitue o arbítrio do· legislador pelo pa
receI' técnico do Conselho de Defesa. Não haverá restrições
á autonomia dos Estados, nem se complicará o problema e[;()

nômico e financeiro do país, atribuindo:"'se it Uriião Jão }lC
sallos encargos.

SuprimlL-se o § 2° do arL 80.

Jttstificaç{ío

Mesmo em tempu de guerra, não é admissível que t1

povo, que nenhum interesse tem na: gllerrao. fique- sujeIte) :í
jurisdição de tribunais 111ili tares de excepção.

l\lesmo em tempo de guel'l'u. nãu ]Jodemo8 admitir que
se aplique ti. pena de morte contra quem quér que seja.-

A experiência histórica mostra como são forjadoE' O~
supostos crimes contra a segur!lnt.;a nacional, que não pa:;
sam na maioria das vezes, de simples TJl'etextos de que hl.n
çam mão os govêrno::í impopulares para se livrarem dos
adversários políticos mui,,:; incomodos.

Sala d'as Sessões, 18 de Dezembro (le 193=3, - Francisco
,le MOltra. - João M-ir/uel VUaca~ - Gttill/,/>,rmf: Piaste?'.
w:.uldemar Reidlwl. - l'.de Tolello. - Gilbert G-abeira.
Jla'rio Jfanhãe.~. - Fcrreü,(l. Néto. - .Antonio PennafOl't.
A,ntonfo Rodrigues de Sousa. _. A'I'1ltando· Laydner.
Edwalcl PO$solo;;, - Martins e SUva.

N, ·106
Art. 78:

§ 2°, Suprima-se o final:
"Nem fazer parte de agrcmiaçõespoliticas".
§; 4°. Substitua-se pelo seguinte:
"O militar em. serviço ativo das fõrr;3_s a rmaclus. que

aceitar cargo. público temporário, de nomeaf}ã.o ou clei{;ão, e
não privativo da qualidade de miliLar; será cunsiderarlü
agregado ao respectivo quadro, sem prejuizo purém, dos di
reitos ,inerentes á patêntequc possuir."

ArL. 79. Substitua-se os parágrafos 10 e 2° pelos se
guintes:

§ 1°, "Os oficiais das fôrças armadas ~Ó 11crdcrào as
suas patentes e seus postos por condenal;üú expressa, pas
sada em julgado, nos casos especificados na lei e para tribl~
nals competentes, de caráter _permanente,"

§ ~2°. "Sã'o considerados inerentes'los pus tos e patentes
militares os direitos relativos ao sôldo e ao acesso na hierar..
quia respectiva, A lei ordinária regulará as condições de aces
so e vencimentos assim como de assistência do Estado ás,
famílias dos militares."

§ 3°. "Quando a Comissão de Promol;ões, por _f.res
quartos pelo menos de seus membros. resolver que o oficial
mais an~igo não deva ser proIllovido. jndicul-ci o imediato em
antiguidade -e aquele será reformado:" ,

-Sala das Sessões" j8 de Dezembro de 19:33. - lfÚtlio Sar-
dcnbe:rg, ' '., o '
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No caso de prevalecer a supressão do Senado, acrescen
te-se ás disposições sõbre Conselho Nacional:

Art. Além dos dez membros a que se refere o art. fi li.
l1ayerá. mais um por Est.ado e pelo Distrito Federal. pelo
Presidente escolhido de uma lista de ires nomes eleitos pela.
.:\ssembléia Legislativa local. .

Sala das Sessõe:;. 18 de Dezembro de 1933. - Carlos J[o
::âmiliano. - Asco.nio Tubino. - :\r{Jc'miro Dornelles. - Vi
tor R1(..<,~o/lwno. - AU(justo SimiJes Lopes. - Pedro VC1·OCWG.
- F'I'cdr:.rico lFolffenb1.lttel.

N. 475

Ao art. 77 - Substituir - "a garantir a segurança ex
f.erna da Nação e u. defesa interna das inst.iLui0ões constitu
cionais e das leis". - "li defesa da Pátria. á manutenoã.o
dos poderes constituidos, da ordem e da iei··.

Subslituir o ~. 2° [)c1l:; seguinte:

"As Unidades Federativas poderão tetO as forças poli
ciais nec:.essárias á manutenção do:; poderes constituidos,
da ordem e da lei, dent.ro das l'espeetivas circunscrir:ões.
Essas for/las constituiL'ão a reserva de Ja linha do Exercito
Nacioual c nilo poderão selo :mpeJ'iol'e:; á metade das forças
federais pcr'TJ),mcntescie tet;ra e mar" .

.Jusl"ificw;ii.o

A primeira emenda é de méra l'eda!;ão. A segunda tem
seu fundamento em que a:::: fôr/:as POliCÍllis são indispl.m~
ouveis, ao E~lado, para (I eXl:ll'cício de sua nLividade Juridica.
Com a limil.açüo, ela:; não constituirão amelu;a pum as inst.i
tttil.:.ões; ao contrário, durãll a "na eoopel'u0üo ao rt'slal.te
IeJI:.imClllo da ordem e da h~i, sempre q~le se fizer mislh',

Sala r1;'l~ Se.ssões, J8 de Dezembro dl.~1 9:3:;. - 1Ano V:/II·C.
•~1Ill(;lli(l C(.ccl1o.

Seel..~ão YIl - Da deresa nacional.
Acrescente-se: nesta serl.:~lJ. ou aonde melhor conviet':
ArL A 'União procederá imediatulll'~llfe ao levanta-

mento. aero-lopogI<lfico de lodo o território nacionalrvisando
esta medida acelerar a conrecr:.ão de mapas para (l desenvol
vimento de meio::> de transporte, 'para a cxpIOl'<Wão econômica
do país para fins de defesa nacional.

~~ 1.0 J:;s(,e ",e1'viço de\:erá ser - pr~re]'encialment.e :.....
e:\:eclltado pela aviação militar do país e quando confiados
pela União, á empresas ;!Jarl.icui<ircs naôonais serão ditos
serviços sempre superintenrlidos e controlados pelas clas-
ses armadas. ~ _

§ 2.0 Os levantam~~1Lo~ <lero-topográfico fronteü'iços só
podel'iio' ser executados ·.pela aviação militar.

§ 3.0 Serão Jevantados em' primeiro lugar os mapao da
queles .Estados que maior concurso financeiro prestarem aos
scrvii;os de le....antamento e espedalmente daqueles que; por
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sua 'tonla. concluíram 65 indíspcnsavcis serviços de triangu
latão tcrréstre,

§',4.0 O levantamento UCl'o-topográfico em nada afetará
os levantamentos l.erresl1'cs· pdos processos normais 1J.tual
mente em via tle ('xocu\:üo; ti,,; quais 5f:l'ãu c,ombinndos pelas
respectivas com j~sijes gcüg'rúfi cas.

Justificação'

Para todos aqueles que conhecem da prática as cnor
mes dificuldades que oferccem, no BrasiL a execuc;ão de
trabalhos iopográl'icos rIe campo, especialmente nos sertões
(picadas, etc.) para a confeccão de plantas demarcatórias de
propriedades, nos projetos para estradas de rodagens e fer
roviárias. nos esLudos geográficos e minCl'<11ôgicos, na explo
rllçiío (]as riqL1c7.as mh:tel'ais do sólo e subsolo. eLc. eLc, não
é a1)solutarnenLc nécessú,l'io enalteccr o excepcional alcance
prático da medida que propomos.

A sua impol'tancia é ainda. realizada pelo seu altíssimo
;;ig'nii'icado milHar. dotando a nossa defesa armada de ines
Limaveis elementos principa!s c <lcessól'ios. llO.ie pnlticamento
incxistentes. '

Criará aquüla iniciativa também uma magnífica opor
tunidade para a expansão dn nossa aviação militar c comer
ei ,11.

A avia~ão milHa", sobl'efúdo. poderá pl'eparal' os seus
numerosos campos em todo o território, poderá estudar 
ele caso em caso - se mais c(Jl1Yeniênte o empregoo de aviões
ou de hidroplanos c nllliLís:<il11os outros pl'oblcnía:< C111~ nos
inlcre;;sam dlal'inenf.e sene]" rJe dominio públie,(l que 6, na
atualidade, justamente a aviac.:ão a ;U'111;1 fi/'cll:-:i';a G defcnsiva
que mais convem aos ]lrl íscs :::ul-nmc}'ic:tnos,

Sala (1<1;; Sessões. in de Dezl'mbl'O di' 1!J:3:L - Ale.wlldre
~icill({no Jllnior. - GCllf:!'(/,\'(/ Ponr:r: Pilho. - Ca.lâr{cl'(Js,

N. 533

O §;. 2°,1.10 al't.. 77. fica ai'i'im l'erlig\7.lo: ":'ienhnmaJOI'c;:.a
al'madn :-:(mi ol'~al1i;wda li/) lI'I.'1'illí/';O llmsi)(!Í!.'o. sem COll
sf'ntimento do Pl",:·;jd ..nlc da nf'públiea. ouvido o' ConselhO
~l1f\('Il'ifl1' ria Defesa l"lll'iollal. :;alvo as policiag ri!):; Estado;;,
111"~anizadas t1enl.1'o dos limites dos 10"/0 !'Ia média da receita
o'·l:am'~nl:í.l'ia. al'I'e(~arlada 110S lrt~s últimos anos,

Essas' Jlll1ír:ias scl'iio· rÔI't;:lS auxiliares rio Exército de
T'lrimcil:a linha.' no easo de ~nel'l'a. :'i'f10 se inel no na 11l'oi
hit~ftn as Tlolieias civis. ol'gallÍzadas pam o_policiamenlo rias
('idade;:, dentro do limite de 5'70, calcu.lado:5' na forma acIma
prescrita.

.I n,i1 li.f icaçao

A exigência feha no anteprojeto fere a aut.onomia es
tadual. Não devemos t.ambém esquecer os bons serviços
prestados pelas policias do Distrito Federal e dos Estados,
nos momentos graves da vida Nacional, desde -a Guerra con-
tra o Govêrno do Paraguai.' _, ."

O banditismo do Nordeste tem demonstradú qué os Es
tados alingÍdos por essa calamidade nlio puderam ainda de-.
helar o maL apesar de suas fôrças' públicas organizadas com
regular aparelhamento bélico. A extensão territorial dos
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Estados (~xig'e ft'rça mais numerosa para. atender aos inte
resses da Justi<:-a e do policiamento regular,

Sala da::> Se;,;;,;õc;:., '18 d'j Dezembro de '19;3:3. - Xer'o de
Macedo, - Mar'io Ca·lario. - José_, Jio1101'al"o. - Xavier
de Olí'veir'a.

N. 589

SubsLiLLúl.-se o § 1° do art. 78, pelo seguinte:
"Con;,;idel'a-se nula a eleição ou nomeação de Lodo aquele

que se houver recu:;ado a cumprir as ob"igações estatuidas
para a defesa nacional. "

.T/lsUflcaçtío

Como está redigido t~:'se pal'ágt'afo esLabelece uma olwi
gação injustificável para os qL11~ não c;,;tiverem sujeitos ao
ser'viço militar. e dificil de ser cumprida. devido ;'1 nOS:;a bu
rocL'acia. O luais razoavel e que a eleição ou nOIi1;';u:i'io sejarn
considet'adas nulas, uma \TeS verificada <.l falta til: ellmpri
menlo das obrigaç.ões a que alude o ;u'l,igo,

,Sala das S6ssõe;,;. '19 de Dezernl.lt'O de '19:3:3.-UI1O Lem.·c.
- .-1ntonio Covello, .

N. 594

ACI'csccnl.c-se ao arL. 78: § 5.° O militar da aLiva, da
reserva ou l'CrOl'm:J:1o, lIO desemp,mho de InandaLo eletivt),
tel'á direiLo. nos iu1.et'valos nflo l'cnll.lIlcrados das sessllí~";

legislativas, .ii pcr'cepçi'io dOs ycncimenlos de seu posto. dI'.

sua reserva. ou refol'ma.,

Sala das Sessões. Hl dn Dezembro de 19:3:30 - 'lei!!,!
Cabral, - .Amaral Peü;of.o, - .4.w1.ru.lJlJ[ G'II;'/J'~J' ,1.e A;,el.'edo.
- Lino Machado. -:- ./0.'1,] lHipio Cosl.alta/:. - MII{jalluies
de .4..lm;eida. .......:.... Lu.i;, TiJ·elli. - Jeho'Vah Motta. - llum-
bel'to MoU/'a. 'FaldellLw' Motta, - A(Jenor Monte.

~ubsl.if.l.1~H:;,~ 1.1 §,'1" do nl"t,. 80 pelo :""guinll':
§ L" J'::slc foro com[lol'-s~-á:

o.) de um Supremo- Tl'ibunal Militar constituído de ju
ristas de 1I0Lável saber c idoneidade mól':.l!. escolhidos cknll'l~

os au;JiLol'es de guerra c cidadãos graduados Clll direit.o c dI;:
oficiais conihalentes em númefocxcerJcnle de um sõbre os
civis; .

b) de conselhos ri juízes--necessãrios para o processo e
julgamenLo dos er'imes.

A organizaç;.flo e compl!Wncia do.,Superieu: Tribunal Mi
litar seri'io Jixaclas I~m lei, cabendo-lhe, pOl"~m, quanto <lTC

gimenl.o inürno c ·secrdnria :.1:5 m~mas atribuições dos on
tros Tribunais.

Sála das S-::ssões. 2{) àe Dezemnro de 1933. - GiÍ~s Non
teiro. - S(LUl.palo Cosia. - Valente de Lim.a. - O/fedes
~Yoglteira. -"l:::.idro de Vasconcellos.
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N. G90

Ao art. iS'. Todo 'brasileiro é obrigado, na forma que a
lei estabelecer. ao seI"Yir-o militar e a outros encargos nece~

sário:-: <Í defpsa da PátI'ia; e. em ,~àsode moliiliza<.;ão, pode
se-lhe dar o destino que melh01' convenha ús snas apLidões,
(IneI" ll:1S 1'.)ITas :ll'madas,qller nas organiza(;iJps do inl.erior .

.Tnstij'icaçI10

A f'fllenda (~ dl~ simples )'NJacão. Prt'tendeOlos com es,;;a
pequen:t modifica\)ão deixar ainda mais esclarecido Que o
serviço militar olwigat6ri(l sel':\. reg'ido por lei orc:linária e
que. dl~ acôrdo com as convenei'ies internacionais, deverüo ser
excluídas da obrigalorierlnde al.i':a as r.1nlhere;.:. Elas ficarão
obrigadas s(.rnenle ao juramento da bandeira. como ,já ])1'0
jluzemosem emenda :í. parte, e poderão ser igualment.e mo
hilizada" nos casos de guerra ou de calamidade pública,

::;ala das Sessões. "1S .Je })pzemhl'o ele 19:::3. - COi'lola r'.
de Q'll.(~iJ'IIZ, - Ale;r:anlh'e $iciliano Junior. - Mario 11'11,0
lell'll. - He'/ll'iqlle Brr.lImll. - C.de Mello SMo. - Al?l/.eida
CmíuO'aO, - J osI; C:m'lo,~ rie J/ru;er1o Sonres. - _4.IJela.1'do Vel'
gu.ei1'o Cr:sor. - Ra'tlulpl/.O Pinheiro Lhna. - Bo.1'1'o.'1 Pen
teado, - ll01'flC'Ío La{er·. - Cinc-inalo Br·ogo.. - .4.bl'e1/. 80
rirl1. - Q,'õc(/r Rorl'6{J'nês Al'l)e,~. - J/. II1/Pl)o l'l/ lo rio Reao.
Til.. J{rmleií'o rie B(/l'r{),~ P'ilho. - C. JIm'llü Anr/1'(ule.

N. 691

Ao artigo 79. § 2° Suprima-se o últ.imo jWl'i'1dn.

J1l.slíf'icaçáo

Cuirlando o exerci Lo e a marinha nas suaR Rllcessi\':lS re
Ol'g:uli7.<:Il;ões de selecional' por' processos sempr~ mais rigoro
sos a eomposição dos seus' quadros, parece diíl!1p,n,;{lvel "
perrnnnl)I1cia da disposição' final do § 2° do art" 79.

A .mUgllid:.lfle, bem como a cOÍlsidernção iJe s(H'\'iço:,
. pl'csl.ados. s(> elevem incluir entre os requisitos assc~nciai8 PlU":t

a lH'Olrtoç:lo: e nesse sentido de"em ll(~rmanccel' como hasp
ohl'igaLlí/'ia :í SU:l apreciaç~ão,

Embora não sejam os únicos !'eqnisilos, a anl.iguidarlt· e
os l':erviços I)]'(~sLacJos. devem se)' cOIl:o;i(h~lWlos como dos fiai:,
impOl't41nles, j'lOl'C1ue rp.sJwilam dil'eitos e podem evit.a)' in~
jusl.iça::;,

SaIa das Sessões. 1(j de Dezpmbl'o deI9:;:L - .llurjo
lVlt.ãlell'. - ClI.rlora P. de Queiroz, - Cardoso de ll1ello Né
to. - Alexrrndre S'icílíano Junior, - Henrique Bayma..
Alm.e'Ífül, Cam.a1'Yo. - Ranulpho P'inheir'o Lima. - Manoel
Hyppolilo do Rego. - José Carlo,,; de Macedo Soares.
O,'1car Rod'rif/ues Alve.'1. -.4,. C. Pacheco e Silva. - Abelor
do Vel'{J1t.e'Í'l'o Cesar. - Horacio Lafe1'. - Abreu Sodré.
Tli.. 11fonteirorle Barros Filho. - C. Moraes Andr·ade.
CíllC'Ínato Br·oua., .

N. 770 ~ ~.

Ao i,it.ulo I - seção VII:

Al't. ..' - A' conscrição dos elementos das for~as ar
madas ll~lcionais será feita P91' sorteio, proporci(l1~aI á po

. pulaç1io de' cada Estado'ou Territ6,rio.
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.T.I,S lificar;ão

Sendo as classe::; <wmadas uma corporacão emineni.emeri
te representativa da Nacão, fí imprescindivel que nelas figu
rem, na mesma proporcüo númerica, as populações de todos
os Estados e Territórios.

Sala da..;; ~essões, 18 de Dezembro de 1933. -J/a1'Ío lVlw
tel'l/. - Cm'lota P. de Queira:. - Allnei(/(7, Caina.r(Jo. - C.
'M01'lles Anll1'arie. - A" C. Pacheco e Silvn. - II01'acio La
feJ', - IIem'iqne Bayma. - Manoel HlIP1JOlito do Rego. 
Th. Monte'iro de l1m'Tos Filho. - Rmwlplio P'inheiro Lirrw.
- O.~car Rodrigues Alve.ç. - José Cm'los (h~ Macedo Soares.
- Cardoso de Mello íYéto. - Cincirwto Braall. - Abelardo
Yel'gue'Íl'o Cesar.

N. 771

Ao título I - Seção vn:

Art. . .. - Fica :.lhol ido o engajarnpnLo di' llwl'lwnúrios
nn" forças armadas.

Pal'úgl'afo único. A disposição SU))l'<l não compreende ag
funções csrHJcializadas, técnicas e administl,.1l.jyUs.·

.Tn.~tificOf;iiO

Existindo o sCl'\'i(;o mililal: ol)l'igal~íl'ifl e representando
esta dispnsil;fio ideal uma grande economia para o erúrio pú
hlico, não se justifica o ulistamellto merccn:'irio. ressalvadas,
f'nt.l'ctanto, as funções especializadas. EsL:t restrição at.ende
a serviços e atividades illdlspcnsi'Lveis :i vida das força;:; ar
mudas e dela não se pode prescindir por não ser -possível a
pUl'alizac;iio dos diversos misLI~l'es de sua organização,

:;;:lla dn;:;:S(lssües, 18 d4~ Dezembl'O'()(~ 19:~:3. - J~lIrio 1V/w
I.dl/. - Cm'doso til) ,Mello NIl/o. - Carlota P. de Queú'o:.
- .4.IJelm'(/o Ve1'fludJ'o Ce.~m'. - .4lme:itl/t Camargo. - C,
J/rn'aes Andrade. - .<t. C. 1'Iu:!l.er:o I: Sil'I!/t. - IIoraC'io LIl
lí~l'. - Henrl:que Ba:Yllw.. - RI/úel'to S'ÍlIlomsen.- Mairtot:!
IhlPpolilo tio Re(Jo. - TIL. Montei/'o rir: BarrM Filho. 
R({U/rlpho Pinheiro Lima. - O...crn' Rorlrig/le.~ ArlJes. - losé
('({r/Og d,' ,:.1/IIf'r't1o Som'e,<;. - Cincinnto Bm[Jfl.

c- N.

Onde convier:

ArL. .. Todo brasileiro na idade do serviço milit.ar é obri
gado ao juramento :"t bandeira, na forma que será prescrita
em lei. Deixando de prestá-lo, perde automaticamente o di- .

i' reito de cidadania.

.T11$N[-rcarão

"Num país como () nosso sôbre cujo substráto social e
histórico se acumulam sucessivamente pelas ondas imigra
Virias. sangue e mentalidade diferenciad:u;, é indispensável
criar. partL. fortalecer mais a unidade política a unidade
mental eáfef.iva, pelo cnIlo aos símholos nacionais e inte,:,:c
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gração dos cidadãos na expressão i'eal e" langínl da subera
[lia que são as instituições armadas.

:: Sala das Sessões, 1G de Dezembro dt~ '193:'), - J!a1'iu
lFhalelly. - Cal'lata: P. de Queiroz. - Ale:J:alldl'e Sic'ilia'/Io

.Ju.nior, - Almeidà Comm'go. - .Tosé Carlos de Macedo Soa
1'Cs. - OSca1' Rodl'ir/ues Alves. - .4..1J1'en Soclj'rJ, - A, C.
p{J.r:heco e SUva. - C1:ncinato Braga. - Hem'iqu.e Bayma,
- Abelanlo Vel'(jueÍ1'o Ce,w1'. - Th. 31onl"ei1'o de Ba.rr'os Pi
lho. - C. Moraes Aníl1'cule. - Cardoso de Mello Néto.

N. 733

:\.0 artigo iOG ~§ !to e 5°, reunam-se em um só parúgra
1'0, a,;~jm redigido:

1:: g'aranticla scm onu;; para o Esl.ado, a assisL(~ncia reli
giosa ;'15 forças :,u'llladas, bem como nos ho:;pifais, prisões e
ou trils .~s l.abclecimClltos públ icos,

Jwh:ficaçüo

_A. redaç:Io, ora rn'oposla, ampara mais eficientemente Os

direil.os espirituais uus forças armadas, tornando permanenl.f~

a assisL(~ncia religiosa, e permit.indo que ela seja prestada nos
IH'ÓV)'i os estabelecimentos militares.

Se fosse necessário refor(;ar com argumentos convincen
tes a tese, ho.ie vitOl'iosa, da necessidade da assisLencia espi
ritual ús forças armadas, bastaria lembl'ar a experiência da
guel'l'a de 1!H'Í, onde se provou de modo irret.orquivel a 1113
cl~ssid:.l(lc de uma bela formação religiosa para o element.o
miliLar. _

A (orlirJl'i Lal assistcncia deve ser permanente nos hospi
tais, onde nüo se \.IlilJe recnsat' ús grandes dores humanas li

lenil.ivo de uma a,;sist(~l1cia relig'iosa el'icienLe e, pOl'lanLn,
VCJ'JIlanente. _

. Q\lan 1.0 ÚS -prisões, o Estado pode sequestrar o individuo
tio cOlwivio sOGial~ obedecendo a motivos de órdem "pública.

O que, por~m, não pode e nãõ deve fazer, é proibir ao
Jll'isioneü'o que prOCUl'e 'desafogo e vigor moral no conforto
da Hcligião, que I; () melho1". -mciü de que dispõe par:1 a sna
l'cg'cnet'ação moral ,

Sala das Se~sLies. 1G de Dezembro de 19:3:3. -l'lÍlúo Ct)~'
1't1a. de Oliveira. - Jo.~é C(/.rlo,~ de Mcu:erú) Som'és, - .4..bc'C"
lardo Vel'{ju.eú·o Cesrl1'. - ..4.. ::)icüil.l.1w. - Rolu:rlo Simon':'
seu, - Ch1Cinalo Bra.{Jft. - Ma.noel lfyppolüo lio Reao. 
Til.. -31onlei1'o de Ho.'/'rus Filil.o. - Alcanlara Machado. - C.
310raeR Andl'lúle. - .ro..~é ,Ulpiano. - B01'ro,~ Pentea.do. 
Hem"ique Baym,a. - Cardosu de ,Mello Nélo. - Cm'lola P.
de Queiro:. -.'\. C. Pacheco e Silva. - Almeida Cama.rgo.
- Osco.1' Rodrfaues Alves. - M, 1Vha~elly, ...".... Abre'o. Sodrt:.

N. 829

Da. defesa naciorlül

Substitua-se o al'L. 77 l)elo seguinLe:
_ Ar'\" ~As fürtas arD1<1das, que se compõem rio Exércilo,

da 11:.1riilhà e da5 i\lilicias Polici<1is, do Dist.rito Federal e dos
Estados da União, são instituições· nacionais permanentes,
destinadas a gUI'Ulllilo U segurança exl.el'na da Na~ão, u'defesa
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interna das insLiLuiçõ,es con;;titneionais é o cumpl"imento das
leis,

§ L" All~m destas furca,; outras não poderão ser orgu
nizadas sem al.lLorização do Presidente da República. senfto
a título pl'ovis-úJ'io, e pal'u atender a situações especiais de
segurança pública, e ouvidO' JWI~viamenLe o Conselho Supc-

- rior da Defesa Kacional. cuja orientar.ão. neste caso. deve
ser dada para a org'anização. efetivo, ar'mamento e utiÍizaç,ão
de tais J't.r(;a5, :"ujeitas dil'ctamente ao contJ'olt~ do E,:;taclo
:Maior do Exél'cito l'iacional.

§ 2," As fôrças al'mnda,:; são, dentro da lei, essenci:il
mente obedientes aos seus supel'iol'es hierárquicos,

§ :3." O Exército e a l\Iarinha de Guerra, serão apure
lhados para colabol'al' eficientemente na difusão da educa
ção cívica, da alfabetização, do ensino profissional (valori
zacão do homem ),no desenvolvim~nto da agricultura, da
pecuária, das industrias extrativas e 1'abris, que se relacio
llem com a metalurgia(fontes de abastecimento e de al'lna
mento), assim como na construção de todos os meIos de co
municação e de transpol'te (meIos de mobilização e loco
motão) .

§ -4.0 O servil,;o militar é obrigatório.
Os que o requererem podel~ão ser instruídos em socieda

des de liros, escolas de instrucão militar ou outras organiza
cões oficiais ele preparo militar, correndo exclusivamente IH}"

. sua conta as despesas com. I) seu preparo.
::: 5." O Govêrno localizará as unidades rio ]~xl:l'e[I...

onde~lhes' seja possível atingir sua finalidade educacional t~
econCnnica, pondo a disposi:ção de cada uma, as terras de
cultura,· as minas e deplJsiLcis de minl~['ios ou, o mais que
fuI' necessário, para os seu" mistl~rcs.

A Marinha terá ú sua disposil;ão. alf~m do litoral. os
grandes lagos e tl'eciJos ele rios naveg;'t\'l~is, com as tCl'ras
necessárias, não sómentc lxu'a escolas de aprendizagem naval.
como de agl'icll\lllra, piscicu\lul'a, etc. :

§ 6." As milícias policiais serão incumbidas da manu
tenção da ordem inlerna, da defesa das insLituicões consl.í
tucionais e das leis, sempre subordinadas aO:5 gO\oêrnos dns
respectlvós Estados em tempo de paz.

, § 7." 'Em caso de r.n)pr(~go das l\lilícias Policiais a s.. ,'-
vi<;o da União, o custeio das respectivas despesas, inclusi\'t~

reforma:5 e pensões cúns.~quel1tes a invalidez ou morte (~1lI

ato oh consequência úu ato daquele~ serviços, correrá jlU"

cónta da União. Em tal caso, Ler-se-á j~m vista a taoehi mais
liberal.

§ 8.~-_ A Ql'ganizaçi'io tl a instrução das Milícias Policiai5
serão orienLadãS no sentido da unidade de doutrina milil,tl'
nacional. . -

Sala das Sessões. 21 úC\ Dezeml:'t'o de 19:33. - Carn1Jo,~ do
Amaral. - A?"'ruda' CallW1'a. - .1'!'naldoBaslo,~. - J!m·i.o
Domingos da Sil:..Qa. -._Lima Bal'!Josa. - .<tell'!' ;lIedei'l'os.
Raul Sá. -José Bra:.. -- Ne(J?'ílo'de Lima:'

Jns ti[icaçQQ

As emendas que temos' a honra de apresentar :i ~douta
Comissão dos 26. 'encerram dois grupos de idéias diferentes,
com um único objetivo. --



o arl. .... vi:-a aumentnr o efetivo das fÕI'~as nacionaí~
em lempo de paz, adicfonando ao Exercito e :i :Marinha,a~
milícias l)úliciais, o que r(~sult:lrá numa cooperac:.ão elos Es
tados com a União ])<lra a defesa nacional, obrigando-os a me
lborai' e Uniformizar a organizaç;ão e o preparo dessas milí
cias, que terão, dêsle modo.' a sna existência legalizada.

Há quem 1;e oponha á medida proposta. Ent.retant.o. P(~l'
gllnl.a-se aos oflositol'es: algum dia. o Bra:-il ponde resolver'
~itnações tál.ica~ sem ut.ilizar as milícias l)oliciais na 1"
JJnha?

Em que gnerra ou em que revol1l6ão. essas milícias fo
ram empregadas como simples auxiliares do Exército, 011
eomo reservas?

E quando poderá a União dispensnr.da i" linha L,ü, mi
lícias?

Não há brasileiro de mediana cullura e de,concil';ncia ín
legra que não saiba e não proclame qne as ;milícias policiais
sempre marcharaúl ombro a ombro com o Exército, fosse
para defender a soberania nacional nos pantanos do Para
guui. fosse para restabelecer a ord(~m aUerada por qualqUér
moviment.o armado denlro do País. O Exércilo, por motivos
vários que não vêm a p(1lo mencionar, nunca poude, pm: si só,
desempe11hal' suu pesada missão. S.~mpre com pp.queno efe
tivo, toda a vez que leve de entrar em luta, quer para do
minar fanáticos em aemas (Canudos e Contestado), qur:r para
jugular intentonas e rebeliões, teve de recorrer ás milícias
policiais.

E a cooperaç;ão dest:1.s nüo foi a de simples fôrça a I)xilinl'
das de i" linha (guardas de ponles e de estradas á retaguar
da, correio, ligações, etc.), e nem a de furças de reservas das
de i" linha (subslituição eventual, preenchimento de claros.
ele.) : as milícias policiais foram sempre lancudas na 1& li
nha, e mui las vezes tiveram a honra de contar com fôrças do
Exército como snaSl'cservas. ,

Ela~ tt~m Úllhas a. corrig'ir. Seus elementos de gradl1al;.:lo
- oficiais e ~argent.os -'- necessitam de um melhor preparo
léenico, uma cultura geral mais vasta e mais :lfJeQl.Iada li sua
dupla. missão pólicilll-militar.· . . .

. Leis ordinárias hão de sefllzer para, atingir essa fina
lidàde. E do ::;en melhor preparo e da segurança 'da sua si- '
Luação résuHará a independência individual dos:componentes
destas úteis corporacões, para r~sistir ás in,Íunções e repelir.
os manejos de politiqueiros sem conciência. "

Os parágrafos '6\ 7" e gn, provêm os meios de se atingir
êsse llesideratnrn. .

Em relação ás fôrças nacionais em tempo de 'pn.z, pro
pomos, no § 3", qne a elas se dê, além do seu encargo alual.
a incumbência honrosíssima e do maior alcance naciçmal, de
conslituirem o aparelho constrútor da nossa nacionalidade.
Da simples leitura de tal parágrafo, se -.evidenciam lIS seu~

fins, que aqui vão mais minuciosamente descritos.
Vencedora a nossa idéia, as fôrças do Exército e da ~ra

rinha serão localizadas em regiões em que pos~rri tlifundir
o ensino agtícola e industrial, em que possam manter todo~

os jovens conscritos, fazendo a aprendisagemmilitar, ,lltern:l
damentecocom a prática da agricultura, da pecuária, das al'le~

co e dos ofícios que possam" ter rela~ão com. o abastecimento,
aparelham~Iltomaterial, armament()C transporte de tropas.

Os batalhões agríc,Qlas t.erã·o, aMm. dos oficiais e saI'~
gentos com)mf.entes, oJi'cinis agri'mom.os, sargentos mestres de
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cultura, etc. Terão campos apropriado!': ao trabalho agrf
cola. =

Os batalhões de engenharia t.erão a seu cargo: constru
Oão de ferrovias, rodovias. campos de pCllíso, hangares; mi
nas e ,jazidas minerais; fábricas. usinas siderúrgica~. etc ..
de' modo que "criem e mantenham a siderurgia nacional, pro
dl17:m~,o (o nosso parque de maf.erinl ngl:ícola, industl'ial l,!

bélico. .
As fôrças da Marinha, tendo :í. sua disposição ns costas df'

At.lantico, as margens dos rios navegáveis e os lagos, encor
por'arão a mocidade de tais regiões com a necess:Íl'Ül ':ocação
e a instl'uição, não sómenLe no;.: mistlh'es próprios da l'tlarinha
de Guerra. como nos que lhe forem correlaf.o;:; on concorre
rem de qualquer modo para a sua exisWncia e efficiênciu.

O serviço de saúde, cujos quadros dilatnr-se-áo quanto
neeess:irias al.enderá toda a poptllnção pobre das circuns
crições militares. E. como as unidades do Exército serfLO
acanf.onadas em várias regiões do interior. êles til'::rrão do
criminoso abandono.' em que vivem a morrer 1elít:tmentl',
essas populações, paru as integral' numa. vida mais útil e
mai;:; humana.

A;; escolas regimentais com classes para conscrito;:;, ela:!',
ses para civis adullos e menores, dissiparfio as trévas do
analfabet.ismo. abrindo os olhos da inteligência -elo br-;tl'ileiro
do nosso hint.erlnnd. .A necessidade destas medidas é pre-
mente. E urge tomá-Ias. '

Somos avessos a citações. Entretanto. convénl registra!
aqni a que o grande e sábio patriota professor i\Iiguel Couto,
I.ranscreveu no sen precioso livrinho "Seleçflo Social", no ca
pítulo sob o título sugestivo: "úIl.imo Aviso":

"Esses povo;.:, que ass:m praticam o cull.o cOllcienl,~ e sis
tcmútico da própria ilusão. estão condenado.. a perecer.
Quem os vai eliminar SilO esses rijos manipLlladore~ de fatos
e realidades. esses puvos prático:; e expcrimenlali5l.w::, cujo
senso objetivo das f~oisas-da vida os escnda contra as sllges
t.líes e insídias de um certo otimismo. que, ao envez de aceitar
a.. verdndes crueis 'ou dolorosas. para cOT'l'igí-las ou eIidí-I::.~,

preferem dissimulá-Ias, recobrindo-as do recamo florejante
llasficções am~veis. "Oliveira Viana", Popnlaçõc;; meridio
nais do Brnsil, 3" edil.:ão - XXII.

"Aprõpria conservae,:ão, tanto nos inrlivídllos' como nas
nações, é em verdade, a primeira lei da l1alllreza. A "Vif.!;",
uma vez obtida e concienl.ement.e gosada. l~ inslintivament~

agul"l':lf1a com t.odas as energias e 1.01'105 os esl.ratug~ma~ di::
que cada indivíduo Oll cada nação l~ capaz;- ]::sle iTísl.inf.o, esl.::~

esperança e êste esforço, sfío fundamentais, e se~ o completo
conhecimento e completa compreensão de uns e de outros.
não s6 a história dos homens 'como a do;; povos. não t)úde ser
nem entendida nem interpretada. Nicholas Murray Bul.Ier
(prêmio Nobel de 1931), Looking -Fo)'wnrd ,(Olhando para a
frente) ;;...- 1932, pago 155".

"A um salteador inquiriu o juiz: Onde encontrou a ví
Lima? - A vítima não, Sr. juiz, o culpado, porque se êle
não passasse áquelas horas mortas pela estrada deserta, eu
não o t.eria acometido. As nações ambiciosas que caem sôbre
as negligentes aleg-am a mesma ;:.ingênua razão que forcejam
por -incluir no direito internacional: o território n50 é de
quem o possúe, mas de quem o povôa; as riquezas do solo
não são de quem as guarda, mas de quem as explora.: E res
ponderão na Côrte de Haya: - A culpada, 81'S. juízes, pas
seava inerme pelo mundo carregando haveres". .
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(O tolo no meio dos espertos. Aúnu,,<: ú1,ter~i'mias -=A
Defesa Nacional - 1929 - pag·. 155". ~,--'

Precisamos de valorizar :os nossos quarentu milhões de
compatrícios, dando-lhes ~aúde, culLul'a. rudimentar e.,.
bens, Porque, doent0s como estão, nada podem fa.zer em de
Je"<1 ou para o engrandecimento da l)átl'i:b POt'que, analfa
betos, ignorantes, eles não podem saber o que é amor da Pá.
tria, o que vale a libel'dud~, o que é soberania ·naciónal.
Porque, doentes, ignorantes, miseráveis, LanLo, Se lhes dú se
rem escravos dos patrícios que lhes <J)'j'ancam o couro 1"JI);,
impostos, como serem escra.vos de esLrangeiros que 111es Ja
çam o mesmo. Até o jugo estrangeiro poderá parecer-Ih(:~

mais suave. pois o estrangeiro há de melhorá-los materhtl
mente pm'u mellwl:' os explorur..•

Dois perig'os corremos 11ÓS: o de ser'mos absol'vii.ios pO'r
esLrallgeiros radicados entre nós (c eles começam j~L a SI;:

julgar acima das nossas leis) 1 e o de nos tornarmos, mai;;
tarde, caml)o ambicionado pelos nossos vizinllOS teI'I'estI'e~,

pa1"::\ a expansfw de snas pODulac:üe,,- Pal';) qualquer dI)!> dob.
o remedio é o que apontamos: valol'izal.:ão do homem, uLiI i
sal;.üo das nossas font.es de pi'oduç;,ão de Loda a espécie. Ol"g;l
lIizaçüo, l.r<lnsport.es.

E tà~ remédio, hel'oico, ul'gente, sú poderá Sel~ consGguidü
com a coopeI'ae~lO da. únicn. ol'g-anizaeão ll::\cionul eficiente i,;

poderosa: as fôrc:as naeiOD<lis.
E elas terão o patrioLismo necessúl'io Dal'a prestar:lo

Pai" êste grande, (~ste relev:mtíssimo sCI·"iço.
Assim o esperamos.

Sala d~lS ~essões, em ~1 dI' DI~zemlJl'o de 'J 9:t;, - Q~IIt;'Jio,,:

dI) Amarat. - MariQ dI! Alenc(/~/.r() Clliculv.

N. SOG

Acl·..·selmt'~-sl', ao :ll~," 78, (I seguinl.e:
".

"§ ... A lcs·islat.:üo ol'dinúl'in. providenciará pa!'a que a .
insll'lll;fLo militai' seja datla no l11unieípio Oll nÓ li:starlo da
l'esid,}ncia. do cidadfio sujei lo :10 sCI'''it'o, só :;;0 incorpl1l'ulldu,
em tempo tlc paz, aquele que ao completa.r ~3 anos 'uão seja
)'e:;l~ryjsta." c

/.1'.\.[ i f iC(Ir:{iO

A desp,~sa da Gnifin com tt'unsporLe . dn sorteados ú
imensa. l\las esse iucoll\'lmienLe nada representa dianle do
catlsado com a peril1l°/)açiio da vida e pejo ; desiJovOalllcnLo
do interior.

Os que' são Lt·ansporLa.dos aos grandes centros pal':L CJ.u~

neles prestem serviço mj1Jtar, em quasi sua totalidade. fi
cam a congestionar as cidades, não mais voltando ao campo.

O qüe se precisa é fazer de todo cidadão um soldado..
Pouco impor;t.a o meio da. instt'uc.:ão"desde que todos .se

"tornem reseryist.as. O incentivo ás linhas de tiro ou o des
tacamento de instrutores pelo interior solucionaria a ne
cessidade da vida' e ás necessidades'Oa 11át.ria. E penso 'que
o voluntáriado chegaria sempre p.u·u, ]>recp.chiment.o dos
claros. -' Cesal' Tinoco. ;
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N. 875

Acrescente-se em seguida ao art. 105 e seguinte:

ArL Estão isentos de Lodo gênero de iniposto Os tem.,..
}}105 eonsagrados ao eulto l'elig'ioso. - Manuel flllPpolito dr.
RC(Jo. - C. de;lIm-ais Andrade _ - Almeida Co,m.argo. 
llorncio La{e1'. - Roberto Simonsen. - AlJelm'rl0 Verallciro
Ccsl/'r. - A. C. Pacheco e Silva. - Th. Monteiro de Barl'o.~
Filho. - B(I.1'í'O.~ Penteado. - Cúu:i:nal.o Br{({fo,. - Mario
Chermonl. -:- Veio{/, Cnb'l'al.. Cm'l.ota P. rir: . Qne'Í'ro::;.
- .Abel. Chc/'IJ/,(/nt _ - .Toaqu:Í'JI/, Ma(jalluí.r!s. - J ost] Carlos fie
J[acedo S(jOl'c.~. - ,vario ,\1nw,tell11. - A. Sic'ilimú).

N, S7G

Título IX - Da Religião:

N Aérescentc-se ao final tIo al:L. 105 Q scguinlc:
, •• admi tida. cn trcl.anto, a wlaboL'<u;ão recíproca. etll

vista do interesse coléliyo".

Sub das Sessõp.=". 20 de Dez('mhr{J dl-1 9:3:3. - C. MOi'uis
..~nrll'(lde. - Alm.etdo, Cama/'ao. - noiJerto Sirnnn.~en. 
1I1lc[orr/o VC1'(jlleil'O Cesnr. - ,I. Sicilinno.- A. Pacheco e
SihJ(l. - Teotonio MrmJf!Íro de Bm'l'os Filho. - Bm'ros Pcn
fea(/ó. - Cincinato B'I'(I!/(I" - J[(/./'/:o ChCl'//I,ont.: - José Car
T'4S (/,; Moeeâo Soares. - CorToln. P, de QncÍ1-o::;, - Mal'ia
1F/wlel'l/.

N Si!)

JII.~ti{iwr:{i(J

A inclusão db ensino rcligio,,;o C0ll10 rnarh-ia f<lGu1.tath:a,
r~ de certo modo capciosa. 1101.' i~s() que ]l('I'fcif.amen[c dis-
nens;l,vcl. .

Considerando que :1 lihó'rd;ltI~ rk eu!lo:; ê 11111 d0S maiorc~

incentivos para apropria. rcligiiio dominante no País e: tcndo
em ViSI,'L que a sua. verrladcir'a fôrc::,a repousa. na. mOl'al qne
elq, Pl'éga. não vemos porqui\ inc111il' disf)osif.ivos de tal natu
1'1~"::t que. na melhor das hif\olcses. viria dcspcrl:'Il:. :\~ lutas
rdigiosns. tão habilmcnl.c afasl;vlas do nos~o meio pelos se
nhores consf.iLuintc5 de 18!H,

Sala da:; Se~süf''''. :!n df' UI'Zf}Ilt!'J"O Ih, 'l!.J:3:;. - "\)-/l/(//',{"
[,rl/(rlnel'. - J'vt,) JliYlWl Vi/rim. - Francisco ,de MO!(,ra,
Ferl'eira Néto,

Súprima-l'c n PaJ'ágra1'0 l'in ico do a ~til;o JO;').

Suprimam-SI) os parágrafos ,;0 e 5° do artigo 106.
Acrescente-se 3,0 arligo 108: "Assim como o rcgistro~ de

nascin:iento c o de óbito".
Acrescenf.e-se ao pa~':igraf(l único'do artigo 109 :"]~ lIma

vez provada- a sua origem filial. terão os filhos ilegitimos
il;l.la.isdircitos em relação aos filhos legítimos, §ob loda& 'as
formas ~que a lei pr9sc~evcr""-'
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Artigo 112, vurágraJu tO, onde se diz: "'0 ensino pri
rnár:io", diga-se: "O ensino primário e técnicopl"OfisSional".

Ao artig6 11-i, acre::;cenle-se: respeitada a prioridade do
interesse coleLivo ::;ôbre o~ do individuo,

Artigo 121. Redija-se assim: "0 Govêrno Federal inter
virá em todas as empresas que explorarem serviço público,
no sentido de limilar os seus lucros a uma justa paga do
capilül invertido, sendo os lucros excedentes distribuic1{)s
proporcionalmenle enll'o os operários e funcionários das
mesmas, na forma que a lei ordinária estabelecer" .

.Artigo 123: Redija-se assim: ":8 garantida a todo indi
víduo e ás profissões, a liberdade de associação, livre 'cta tu
f..éla do poder público, para a defesa das condicõcs do tra
balho e da vida econümica, assegurado o direilo de g'réve,
sem <!uall1uer medida coel'ciLivu.

Sala da~ Se"sõc::'; ~O de Dezembro de !~3:). - .\.qf';' Me
deiros. - GiilJerl GalJeira .. - Ferreira. Néto.

Artigu 121.

.Il1sli(ica~:,ío

Há emjn'êsas Que pagam ,lOS seus diretores ou gerentes,
ordenados que l"p.pl'eSenL'lnl VRl'a a pobreza uma vCI'dadeira
fortuna. Enquanto isto, os operários SflO remunerados com
salário que rf~l)l'eSenta a quillta parte do seu tl'abalho. Há
empresas cujos dividendos anuais chegam qnusi, á soma dos
respectivos capit.ais .

.\ J..,igll1. a l ..eopoldiTl<l,: Railway. a S. Paulo Rai1way e
diversas oulras distribuem dividendos fantnsLieo:'5 aos seus
acionistas.

Ê indisentivél quc jll'el'i:;wl1os mlJlIlLlrar a sOl'te dos pro
letários brasileiros qlJ(~ a lanlo tempn esperam. c com que
resignaoão, que os poderes pílblicos 1110s garánLanl lIma re
muneração cql1itaLiva ,,' (I di1'eito di' vivl.'j'em .j lm:.flo sol.
de cuidarem da prole. de jJroverel11 a educal:iio -doi filhos.
de zelarem pela slla c pelll saúdlJJlm< sens. com ti (}l.1C puderão

: trabalhar mais e ])l'Odl1Zil' mais imra a riqueza da Naçrio.
. Não deixemo:'; senhol'e,;; da Dout'lI Comissão do".: Vinte e

Seis. que a nova Cons~iLui,:iio Bra:,ileil'~t niio !cnh,t di:=;posi
Uvas laxativos assegur<lndo ,i ma".:sa prolo1.:'iria nacional os
direitos que outros povos ;ulÍilnlados j;1 ('unl'eI'iI':lIll aos seus

.trabalhadorc:;_ Sl'l;llJ'O:' de (l11e ,; o tl·;.llIalllo. a flll'l.:.n dinamica
e propulscirn do nH1lldll. - ;\ C/li' .lI ed(:i'l'tI.~. . Ferreira Néto.

Artigo 1:!:3.

Jwstf(icação

Considerando que da união de lodos os in:.Ii"íduos ou
associação de classe para a defesa dos seus direitos vem o
fortalecimento e a facilidade para (I govê)'uO ordlmar « fazer
cumprir as suas determiÍmc·ões, resultando dai um maior
presligio e a evidência cfâs suas qualidades como umcgovêrno
do povo' e para o· povo. .,'

O direito de greve é uma mec1idaaltâmente justa. DOU
tod aquele que cumpre o seu dever para com os seus em
pregados.nãq' póde ter receio de uma disposição de lei de
t.~1 nalurez'l,pois sómente os culposos ou desidiosos nocum-
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primenLo do devel' poderão incidir nas medidas de rcu\:Mo
das vítimas dos direiios desrespeitados.

Uma legislação sadia, supedorm"ente ol'iwlada. (H!lo ~I'n.
tirnenLo humano, apesar das idéias e das opilliij()::, di"e~'J;el1ll'~,
atribuLo. das massas. fiea ncima das compclil;õe:-:. 1', lH"'''~''H
riamenLe, prodm efeito salutar, ~ AC1/'r Jlcdâros, - /""".
l'eil'a Nr}to,

K 1.020

A Secl,;.ão vIl do Titulo 1°:

Ao § 2° do arL. 77: Acrescente-se. entre ,,~ r1ld~ Ú1
limos períodos: ":Essas regras serão unifoL'Jlles p:t!'ll IOdll' ..,~

E::::Lad os, estabelccend(l-se, q na nln a o núriw"ro, l'i ~'llI'n"n 111'''
pOl'Cão rela.tiva ás sua:,: populaeüe"."

Ao § 1~ <lo are. 78: Redija-se:

"Nenhum brusileil'o podel'á CXCl'eCl' direitos (Iolilil'lJ~ n1\
fllnl~.ão públiea ,,~) ':;e J)l'O\"aL' que se reCUSOl1 á:; Ol'll'iS'a,:,i(l~

csl(l.tnídas em lei P(l.l'(l. eom a defesa nacional."

.Ao § ·1" do arC. 78: Onde :-'c lê: "sem ellnla I' tlua i:OÕl!l1 fl l'
vantagens", leiu-t"c: "som pel·t:l'he.J: ou conlar qu" i~q\l"l' \'1111
tagens:'

. J/I.,~U(icaçáo

Um critél'io legal pàra a fixa\;ão pela Unifio do ,·I'.'ll\'(\
das milícias estaduais representa llmagal'u nl i<l :í llll htllllllllll
estadual.

~\. prova negaliva é sempre difícil c por \'01.'.'1'ó rllli\'l'l.

O pensamenl.o, r10rni nan I.e no texto. de l'l.'lll'al' tllIll ""lIi"t'
vantagens ao milif.~ll'. em fllTlI;i'íO diversa da d.. :o'IIll "ll!"'I'ir'lI •

. fica melhor definido com o aCI'l'scimo (H'Oll11Slo,

- Saia das Sesi"õcs. 19 de Dezem'!ll'o d,' 1!1:::I, - ,U,'d,o"'m
,YcUo. - Leoncio (;(/.1-('(10. - I-'((ehe(~o de ()I.kd,'", -- ,'\111"'1
JlIw-1'u.l - ,.', J[a!ll/lhac.~ Nel.f.fI. - (;i"://fI .·1/11""'" ..;.. "'"",,.
ci.~co B.oel/.(l . .-:. P(I,'ul() Filho. - Arl.hul' Nd"", _ ('/" /1"'1/ ,,~

.1/'J.riani. - [::(/I/íJ'I'd Sun.chc.~. -'- ~tl{l'nl(l J/,w'(""'/I"I/~', ~
J[íl.1l-Ocl Nuv(/c" . ..:-.- Lml1'u p(/sso.s. -.4 rUI/,[!! L(~(!l/i, ._;\ ,'.
nolll Silva..' - I>uchecode OliveiNI.c

l'. 1. OZl

Ao art. 7S. Diga-se:
Em vez de "a ouf.rlls encargos", OOa qt1ai~qllel' 1111t.J'o~ 1'11

cai'gos".
§ :).~ .Acl'cs~ente-se: " ... l1iio podendo yol""'I';j ativlI

nem me~mô" em Vil~lurJe de lei".

§ '" o '\Cl'c'"c"n!f'-s"'" ú'io podendo yolY"I' :í 1I1ivlI
nem ' m~:5m~- m{; '~il·i.~ld~ 'de .ié·_ <

Jnsti{iençüo

6;, mora.liznt!ol'cs preceit0s dos §§ 3~ c ·í~ poderiam :<cr
fraudados com JeisespeciaiS, eomo tantas .já se viram.

Sala das Sessões, lG de Dezembro de -l93~~. - Ckmelllr:
)/ariani. - La!t!"o Pll-~SOS, - Attila lIIlW/'V.l. - .4.rlilldo
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Lconi. - Gilcnc Amado. Jledeil'os Nelfo. - .41·iT~U1·
NeÍ7J1'. - Jlrr~'qnes ({ós r:f?i.~'. - Arnold Silva.. - Pacheco
rie OlÍ'l;eiro.. --.: F. MO(Jrtllu7cs NcUo. - J[anoer.'NovetCs. 
Pm!.lo Pilho. - Frl1nr:ist;fj Rocha. - .4l(1·edo ;lf((.~t;arenha.'>--:---·

N. 1.036

Ao Ululo IX - Da religião ,-' Substitua-se:

Art. E' inviolável a liberdade de conciêl1ci<"l, c de
r~re.nça. O exercício de qualquer culto religioso, que não con
travenha ;1, ordem pública e aos bons costume:::, é garantido
jJor' esta Constituição e está sob a protecão do Estado.

Al't. Nenhum culto ou igreja gozará de sub"enl)ão
Ilfic.iaJ. nem terá relação de dcpendôncia ou alianr,a rom os
Poderes Públicos, admitida, ent.rctanto, a colaboração reei.;
1iroca em ViStlL do inter(~5Se cole,tivo. . ,

Parágrafo único. Para prescrvar as boas relações com
a Santa Sé. o Govêrno manterá uma repr'csentar;,ão diplomá
tica junto á mesma.

Arl.. Serão isentos de todo o gônero de impostos c ta-
.:xas os templos consagrados aos cultos religiosos.

Art. O servi(;o militai' sámentc poderá ser exigido dos
ministros c membros de congregações rcligiosa'5 sob a forma
de assistênein espiritua.l ás fortas armlLdas.

ArL E' garantida ::t liberdade ele associaç5.1J religiosa.
Par;ágrafo único. As as,;ocia(,õe;; t'cligioscl.:::adquirem

J1ersonalidade j"urídica nos tôrmos ela lei civil e ficam subor
r1inaelas, nas :mas relacõe:o: internas e para com o;; ;;ClIS su
IJeriores,ás leis fundamenlais das confissões a que perten':;am.

Art. Não se podeJ'{L rccusar aos que pcT'f,cnr."ul1 ;i;::
classes· arrnadas a satisfação de seus deveres religiosos, sem
prejuízo das cxigênch\s do servi<;,o militar.

Art. SC1'á assegurada a assistência religios,l faculLativa
iJs 1"01'('<1.S ,u'maclas. hcm"eomo nos llos])itais, prisõcs e outros
estabelecimentos· públi cós .. ,

ArL § (i0 elo arl.. 106 do antcpro.ieto.
])arágl'al'o únlt;o. As corpol'm~ões rell!;ios;ls poderão fl1n

e1ar c mankr cerni1.6l'ios parl.ic.ul:;u'c,:: rlcslinados llni(~,lI1ICnlc

<:10S mortos ,io SDU euHo. su.icitos~ porém. á fisllalização das
<.\Utoridades ",anitárias c municipais. '

]Wjfifico'liio

As idéias sã.o as mesmas 'do anteprojeto. Parece. porém,
Que a nl<1tríria fíca melhor ordenada, evitando..;se redundah
cias. Sujeitando as pes:;oas jurídicas de direito eclesiasLico ií""
(lisciplina interna da. respectiva confissão e dos seus chefes.
poupa-se o espetaculo da rebeldia de muitos, desviando-se
de seus aUos fins, com aplausos dos inimigos da J;greja.,c
'[lre,iuizo da respeitabilidade da religião e seus sacerdotes - ,.'~ ."-

Sala. das Se:"sõf\s. 19 de Dezémbro de 19:33. - Mede;iros
Netf:o. --'Lconcio Galrão. _. F. 1I!a{Jalhães NeUo. - Gilcno
.hnado. - Fl'anci..,c·o Rocha. - L(I,'/I,l'o Po",.~o"', - A1'lindo
Leoni. - CleménteMariani. - .4.lfred<J 21Iasca:rcnhas •
•·\,'rnold Sil'va. - Pattlo Fil/l,o. - JIarqnes dos Reis.
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N. :1.065

Art. 79 - Acrescente-se: "e aos snb-oficiaís", adiante
da palavra '·oficiais".

§ 1° - Acrescente-se "sub-oficia'is" e substitua-se "ofi
C'ialato" por "g1'adtwçáo".

§ 2<l - Suprima-se o período final.
§ '!O _ Suprima-se o período final.

Justificaçã()

Os sub-oficiais do Exército e da Armada gozam, POl'
lei, da Dlesma garantia e reg'alias dos oficiais, não podendo
ser demitidos sinão por sentença condenatória a Dlais de
dois anos, passada em julgado, como estabelece, para os ofi
ciais do Exército e da Armada, o Código Penal MilHar.
(Art. 5°, do decreto n. 19.880, de 17 de abril de 1931).

A supressão do período final do parágrafo 20, visa ga
rantir o direito de promoção por antiguidade, único meio
para acobertar as, fôrças armadas das perseguições políticas.
A promoção por antiguidade não significa elevar aos pos
tos superiores oficiais sem competencia. É um direito que
assiste ,ao oficial que chega ao numero um da escala e que
satisfaz todos os requisitos exigidos pelos regulamentos mi
litares. Em resumo, evita que o oficial envelheça no põsto
por falta de "padrinho".

O pedodo final do parágrafo 4° estabelece um regime
de irresponsabilidade, em flagrante contraste com o artigo,·
77 e seu § 10 • O miliJar, só dentro dos limites da lei, obe
dece aos seus superiores hierárquicos e, portanto, êle é res
ponsável pelo cumprimento de ordens ilegais. Foi essa
triste mentalidade qu~ permitiu os abusos e crimes dos úl
timos quadrieniO$ presidenciais. Ela. precisa ser combalida.
em benefício das próprias instituÍ(;ões constitucionais. ~

Sala das SC$sões, em 18 de Dezembro de 1933. - .1 u
gusto, A1iiaral Peixoto. - Ruy Santiago. -Walde1nat· Nolla.

_ Lima 'Machado.

N. 1.066

ArLigo7ô' - Parágrafo 1°.· - Substitua-se: "'lO Pl'esl
. dente da República e á Assembléia Nacional", por "Couse
" lho Superior da Defesa Nacional" e em vez "Comandante eúl

Chefe dos Exércitos em Campanha e das Fôrt;~s Navais".

Justiíícação

A direção. política da guerra não pode ficar entregue ;l
_-\ssembléia Nacional por exigir uma ação rápida e um per
feito conhecimento da situação internaciona1. Um órgão
como o Conselho Superior de Defesa Nacional é o mais indi
cado. não s6 pela sua composição, como pela finalidade 
coordenação de todas as questões relath"as á defesa nacional.
A direção política da guerra é função das operações milit.."l
res, que, sendo secretas, não podem ser discutidas numa As
sembléia.

A independência dos comandos de terra' e ,mar é um
axioma na arte da guerrarconsagrado por todas as gralldes
potênci:ú'L A Marinha tem uma missão a cumprir, garantia
do dominio dos mares ,por destruição ou bloqueio da esqua-

VOLUME IV
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dra inimiga, como o Exército tem por incumbência destruir
o inimigo em terra para lhe impôr a paz. A colaboração en
tre as duas forças fica assegurada pelo Conselho Superior da
Defesa Nacional e pelo perfeito entendimento entre os dois
Estados-Maiores.

Sala das Sessões, em 18 de Dezembro de 1933. - Au
gusto Amaral Peixoto. - R'll'lI Santiago. - Wal~emar Motta.
- Lima Machado.

N. 1.071

Secção VII - Da Defesa Nacional:
Ao art. 77 do ante-projeto, depois da palavra "leis:',

acrescente-se: .
"E compõem-se de forças em serviço ativo e reservas."
§ 1.0 As polícias militares do Distrito Federal e dos Es

tados são forcas auxiliares e reservas de ia linha do Exér-
cito. :

§ 2.° Nenhuma outra fôrça armada será organisada no
território brasileiro, sem consentimento do Presidente da
República, ouvido o Conselho Superior da Defesa Nacional,
competindo privativamente á União estabelecer, em lei es
pecial, as condições gerais de sua organização e utilização,
em caso de guerra ou demobilização. Considera':se fôrça ar
mada qualquer agrupamento de indivíduos subordinados a
uma organização e hierarquia e dispondo de meios de com-.
bate, mesmo simulados. .

§ 3.° As forças armadas são essencialmente obedientes,
dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Odon Be
zerra.

Justificação

A maior ;lógica para justificar o reconhecimento das -po
lícias militares está na realidade dos fatos. Embora,: real
mente, não tenham o preparo técnico do Exército, vem ser
vindo desde os primeiros dias de sua existência no país, na
mült.ípla e nobl'e missão de permanente vigilancia e defesa
da ordem: pública, e de: forcas combatentes enfileiradas com
o .glorioso Exército Brasileiro quando se faz preciso para a
sustentação da soberania da Pátria.

Nos movimentos revolucionários que hão sac-udidoa
alma d.o Brasil, elas têm prestado ... o seu éoncurso valiosís
simo, merecendo dos oficiais do Exército as mais enc-omiás
ticas re{erências quanto á sua eficiência.

Brilhantes páginas d.e civismo e de bravura são escri
tas na história de nossa Pátria pelos modestos homens que,
até aqui, sem o reconhecimento integral e a garantia dos
seus direitos;vêm levando vida de sacrifício quasLanünimo
e de::dedicação pelo bem público.: - Odon Bezerra.

N. 1.072
.-...;

Secção VII·- Da Defesa Nacional:
Ao art. 79 do ante-projeto, além da palavra "lei'" acres

cente-se:
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"quer tenham sido emitidas. em fa....or dos oficiais dI)
Exírcito, qa Armada ou da PolíCia Militar do Distrito Fe
deral, quer tenham sidô emitid2<s pelos Esstados em fa....or
dos oficiais de suas Polícias Militares."

Ao art. 79, § 3", acrescente-se, além da palavra '"re-:
serva" :

"bem como os uniformes que forem adotados pelas for
ças armadas."

Sala d·as Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Odon Be
zen·a.

jus tificação

Dispensam-se comentários, pela claresa e justiça que
está na emenda ao art. 79.

O princípio do parágrafo 3" está consagrado em nossa
legislação. Configurá-lo na Constituição é obra de organi
~ação e de justiça. - Odon Bezerra.

N. 1.073

Secção VII - Da Defesa Nacional:

Onde couberem:
Art. As polícias militares dos Estados. em tempo de

paz, são por eles mantidas e subordinadas aosrespectiyos go
'Vêrnos, e sendo mobilizadas em tempo de guerra, comoção in
terna do país ou durante os períodos de grandes manobras,
passar50 diretamente ao serviço da União, que acarretará as
despesas consequentes, bem como os onns de reformas, pen
Sões á invalidez ou morte.

Art.. São privativos do Exército e da Armada as ar-
mas de artilhaI"Ía, aviaç.ão, carros de assaltO' e os navios de
guerra.

Ai't.· As polícias militares terão organização e ins
trução militare uniformes, de acôl'do com um plano que for
estabelecido pelo Estado-Maior do Exército e aprovado pelo
Conselgo Su,pel'ior da Defesa Nacional.

:Sila das Sessões. 20 de Dez'embro de 1933. - O{/Oi7, Be
zerra. - Pires Gayoso.

Justificação

Durante o tempo de paz,é justo que as policias militares
, sejam mantidas pelos Estados; passando ao serviço direto da
~União, devem ser pagas por esta. Nos últimos movimel.)-tl>s re
volucionários, em que as polícias dos Estados prestaram va
liosos concursos, muitos foram os que tombaram no c\:1mpri-

'~mento do dever e áinda hoje as viúvas e 6rfãos da maioria
dêles está desêmparada porque os Estados' não puderam arcar
com o peso dessas responsabilidades que aliás, não. foram
contraídas por sua conta diretamente. Além disso, quando as
polícias estão ao serviço direto da União, ficam' incorporadas
a unidade de suas fôrças.

A artilharia, a aviação, e os carros de assalto, são armas
acima das· necessidades das organizações :policiais militares.
Além disso, dariam: a essas fOrcas üma feicão de verdadeiros
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exercitos e poderiam muito facilmente servir a abusos cujas
consequências se apresentariam dolorosas para. a Nação.

Para que as polícias militares possam gosar dos benefí
cios e da situacãode fôrcas au-"'{iliares e reservas de primeira
linha do Exército. necessitam de ter organização e instruçã.o
militar, com uniformidade. O órgão _controlador. necessaria
mente é o Estado Maior do Exército a cuja responsabilidade
está entregue a_formação técnica das nossas forças de terra.

N. 1.085

Da Defesa Nacional - Art. 79 - Redija-se assim:

Art. 79 - As patentes e os postos são garantidos em
toda a plenitude aos militares da ativa, da reserva ou re
formados, na fórma da lei. O csoldo é inerente á patente
e ao posto ; .como tal, o militar da ativa só o perderá. per
àendo' aqueles; o militar da reserva ou reformado só per
derá os vencimentos e a inatividade nos casos previstos na
lei, de acumulação remunerada.

Sala das Sessões. em 18 de Dezembro de 1933. - Veiga
Cabral. - Lui:; Tireli. - Moura Carvalho. - .1lagalhães de
Almeida. - Amaral Peixoto. - Argemiro Dornelles. 
Waldemâ1' Motta. - Góes Nontet1'õ-:-::- Httmberto Moura.
-Alip'Ío Costallat. - Ageno'J' Jlonte.- Ch'ristovão Barcel
los. - Ida.lio Sarrlentberg. - Plinio TOltrinho.

N. 1.086

Redija-se assim oparág:rafo único do arte 105:

Parágrafo único - A representação diplomática do
Brasil junto á Santa Sé. bem como o reeonhecimento dos,
dias santos de guarda da' Igreja -Católica, não implicam vio
lacão dêste pricípio.

Jnstifi(;ação

'Os dias santos guardados pelo Igreja Católica são, no
Brasil, implicitamente -respeitados pelas autoridades admi
nistrativas. Os bancos "cerram suas portas e as reparticões
públicas não dão exp"ediente. Está, pois, no esprito dos nos
sos administradores e das nossas autoridades este respeito
para com o sentimento geral do :povo brasileiro, Nada custa.
pois, 'reconhece-lo de público, numa declaração de direitos
e deveres. Trata-sé de um fato constatado e incontestavel.

Luis Sucupira. - ,
N. 1.087

Título, IX - Da religião.
Acrescente-se ao final do a:rt. 105, o seguinte:
.... '. admitida, entretanto, a colaboração reciproca em:

vista do interesse coletivo".
, :N. ,Substitua-se à' parágrafo únic'o do art. 105 pelo

seguinte arLigo:
~\rt. O exercício do culto r~ligioso é garantido pela

ConstituiCão ,e está sob a proteção do Estado, que entreterá,
com os representantes dos diversos cultos e igrejas, as 1'e
lacões" necessárias:



- 373-

I - Ã manutenção' da harmonia êI!.tre o poder público
e as opiniões e interesses religiosos;

II - A cooperação das comunidades de todos os credos
no serviço públiêo da Nacão, principalmente na ministra
ção do ensino religioso nas escolas, na inscrição do casamen
to religioso no registro c,ivil.na a.ssistencia religiosa nos .hos
pitais, nas penitenciárias e nos estabelecimentos públicos,
bem como ás forças armadas.

Parágrafo único. Para culth'ar as boas relações com a
Santa· Sé o govêrno manterá uma representaoão diplomatica
junto á mesma.

N. Acrescenle-se em seguida ao artigo anterior o ~e
guiIiLe:

ArL. Estão isentos de todo genero de imposto os. tem
plos consagrados ao culto religioso.

N. Substitua-se o § 30 elo art. 106 pelo seg~linte:

§ As associações religios3s adquirem personalidade ju
rídica, nos termos da lei civil. ficando subordinadas, no seu
governo e disciplina, ás r:egras fundamentais da confissão a
que pertencam.

N. Substituam-se os parágrafos "40 e 5Q
c do artigo 106,

pelos seguintes:
§ É ass'egurada a assistencia religiosa facultativa ás

forças armadas. bem como nos hospi tais, prisões, e outros
estabelecimentos públicos; , .

§ O sCI'Yiço militar só p6de ser exigido dos eclesiásticos,
sob à forma de assistellcia espiritual ou hospitalar ás for

e ças armadas.

Acrescente-se ao fitlal do § 6° do arL 106:

"As' caloporações religiosas entretanto; poderão manter
cemitérios párticulares, sujeitos, porém, á fiscalização (Ia
autoridade municipal. - .4.rmando Magalhães. - Arruda
Cammoa. - .4.rmando Ba.~tos. - "llario Doming1/,e.~. - Sou-
to Filho o - A'll(Jtlsto Cavalcanti;. ,- José de Sá. - Lui!>'
Ced1000 - Bm'reto Compello. - '.4.rruda Faleão. - João
.-llberto Lins de Rm-ros. - Lacel·da. Pinto.· - J. Ferreira
tl.e S01/S(/. - Teixeira Leite. - 3[nrio de A:' Rallws o -

Cunha Vllséoncellos. - LC1IIgrllber FilJio. - Alberto Di
1Ii:. - Oliveira Cas/'ro. - Edlllar da Silva Carva.lho'. -...,
EU(Jeldo Jf011 teiro de Barros. - AIJa.m.emnon M ar/fllhãe.'i. 
(com reslloil;50 quanlo á redação) ......:..Plinio Corrêa fie OliVF:ira.
posta FCi'71fmrJes. - Abelardo Marinho. - Lr:mu!ro l~inhei

1'0. - Godofredo Viamlf1.. - Ma{Jollulc.<1 de .4.lmcida. -=-- .4.11
gnsto Leite. - Rodrigues MOIoeiroo - Adroaldo ]Iesquita
da Costa. - JIario de Carvalho. -Irine/(, Jo{{eI1/. - Here
ctiano Zenoide. - Odon Be:en·a. - Pires Gaioso. - ',1.
Ferreira ele Sousa. - Celso Machado. - ,.l.oão Penido.---:
lValdemar .:FalcI10. - Jehová Motta. - Leão Sampaio. 
Líâ: Sllcupi1'a,. - "lIoreira: de Olivei:ra. - Figueiredo Ro
drigues.- Fernandes Tavora. - P{mte.'i' Vieira. - Silva
Leal. - José da Borba. - João Pandiá Calogeras. - Bueno
Brandão Filho. __ Augusto de Li7na.. '- Rias Fortes. 
Polycarpo Viotti. - F11rtado de Jfene::es.,~ W'aldo7itiro
:Magalhães. __ l.egTão d,rLi1na.- Raul Sá• ..:::.... lrlello,.,Fran
co'. -.José Alk-mi'1n. - P. lofatta Machado. - Ma)·tinsoSoa
res. --':V~eiTa Jlarques. -.' Levindo Coelho. - Lyellrgo Leite;



Substitua-se oSecção VII - Da defêsa nacional.
parágrafo 1° do artigo 79 pelo seguinte:

Os oficiais das fõrças armadas só' peI'derão suas paten
tes e seus postos quando, por tribunais militares competen
tes e de caI'áter peI'manente, forem, nos casos especificados
em lei, declarandos indignos do oficialato ou com ele incom
pativeis, seja qual fôr o tempo da condenação.

Em outros casos, quando à condenação fõr superior a
dois à:nos, passada em julgado, ficará o oficial reformado
com as vantagens de sua patente.

Justificação
--=

E' absolutamente inconcebivel que um oficial, pelo fato
de ser condenado a mais de dois anos por crime que não
seja indigno do oficialato, perca a sua patente, tanto mais
quando, esta medida, ao que me parece, visa tão somente,
evitar que o oficial preso num intervalo de tempo conside
rável fique afastado do Exército ou da Marinha em prejuizo
das qualidades do militar e das instituicões a que pertence.

Nada mais lógico do que aplicar-lhe uma sanção mais
acertada, mais justa e mais humana, que é a reforma com
as vantagens de sua patente, maximé quando este disposi
tivo do' artigo 79 dá ao Tribunal Militar poderes tão amplos
para decidir, atendendo á natureza, ás circunstancias do de
lito e aos serviços do oficial, que o militar deve perder a
patente nestes ou naqueles casos. .

Este poder arbitrário que se deseja dar .ao Tribunal
Militar, é que julgo perigoso, e até certo ponto, atentatório
ás disposições estatuidas em lei que constituem as garantias
dos militares.

A emenda apresentada corrésPoIlde melhor á finalidade
que deseja atingir este parágrafo do ante-projeto e mais de
ac6rdo com os interesses das classes armadas.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
18 de Dezembro de 1933. - Jlottra Carvalho~

N. 1.091

Ao parágrafo 2°, onde se diz "porém não a torna obrI
gatória", diga-se "sendo que esta. última a torna obriga
tória" •

JustificdçãO

O parágrafo 2° do artigo 79 conforme se acha no ante
projeto, priva o oficial de um direito e dos mais sagra1ios,c
que; lhe proporciona acesso ao posto imediatamente supe-
rior - a antiguidade. ,-

Com a eliminação deste direito, resultante de um termo
legal, de' uma ação insuspeita do tempo, e portanto, intei
ramente livre de qualquer 'prognóstico duvidoso, morre a
única' esperança justa que alinúmta o oficial desprovido do

,C" merecimento, que nã~ raro, no Brasil, dá mérito a quem
não o possue, degenerando quasi sempre no favoritismo pre
judicial e desprestigioso para' o Exército, e, em consequên
eia, o despertar no oficial este sentimento mesquinho de
servilismo para cair nas bôas"graças de seus chefes e re-
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correr a processos deprimentes para conseguir o seu de~i-
deratum. 'c

~Vários tem sido os métodos adotados para a promoção.
mas foi. somente ao tempo de Luiz XIV que, em França, ele
se re~lariza."Assim é q~e vemos a promoção por direito,
subordmada ao estado sOCIal, que prevaleceu no regime feu
dal no qual os principais da sociedade são os legítimos che
fes; a promoção por eleição, que foi moda em Roma e a

"França adotou-a em 1870;; promoção por compra, que
"Luiz XIV legalizou e que a Inglaterra adotou; a promoção
por escolha ou merecimento, que em Franca, em :1890. o
conselho de guerra e a Constituição adotaram, que preten
dendo recompensar o mérito, em regra geral o dá a quem
não possue" desandando em protecionismo; e, finalmente,
a promoção por antiguidade, a mais legítima de todas e a
mais ins}lspeita, por ser função exclusiva do fator tempo,
e portanto escoimada de qualquer pecha. c

Em França foi somente c em :1818 que o grande mare
chal marquês de Gouvion-Saint-Cyr, estabeleceu a pro
moção como hoje geralmente se adota, isto é, pela combi
nação do merecimento com a antiguidade, alternadamente.

Emfim a promoção é, pois, de qualquer modo, uma re
compensa aos que se esforçam, si por merecimento, quando
este comprovado; um direito e dos mais sagrados :para
aqueles que sinceramente cumprem com o seu dever con
cienciosamente, si por antiguidade.

Parece-me, pois, de justiça a aceitação da emenda apre
sentada, que vem garantir ao oficial esse direito para pro
moção, que tão ótimos resultados trolL""e ás fôrças ar
madas.

°Sala das Sessões, :1S de Dezembro de 1933. - Mourll
Ca1'valho. .

N', 1.092

Ao parágrafo 4° do mesmo artigo substitua-se a pala
vra "militares" por "oficiais das forças armadas".

,Jttstificação'

:Êste parágrafo, tal qual se acha redigido no ante-'pro
jelo. torna o oficial irresponsável perante os seus superi0
res hierárqui"cos._

.Não se concebe que um oficial não tenha a hombridade
necessária para deixar de cumprir uma ordem superior,

.quando ilegal ou em d"esacôrdo com a sua condeneia.
A meu ver,este parágrafo deve visar' úni:a 13 exclusi

vamente irresponsábilizar a praça de preto que por sua si
tuação é merecedora dêsse amparo. Ao oficial é que nflo se
adapta-tal dispositivo na nossa Constituição, visto como deve;
ser ele absolutamente responsável pIcas ordens legais ou
não, que porventura tenha- cumprido. Daí a 'razão de ser da
enlenda que apresento.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de :1933. - )low'i.l. C,~J'

valho.
N. i.ii2

Ao aI!J.e-projeto de Constituição - Substitua-se a letra
-b do § 20 do art. 98 (seccão II) pelocseguinte:

b) . as praças _de pret,_sal~o os alunos das escolas mili
tares do ensino superior, --õs--sub-tenentes e sargentos das
classes armadas. ., ~
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JUstificação

O § -iodo art. 102 do ante-projeto diz: "Todos são iguais
perante a lei, sem privilégio de nascimento, sexo, classe 50'
cial, riqueza, crenças religiosas e idéias políticas, desde que
se não oponham ás de Pátria."

N~o devemos fazer exceção odiosa, excluindo do direito
de voto alguns milhares de cidadãos brasileiros, livres, des
interessados e concientes.

Nenhum perigo social surgirá com a medida de inteira
justiça que ora proponho. A disciplina nada sofrerá, porqué
o conceito mederno da disciplina fundamenta-se inteira
mente na- conciência dos militares integrados na sua pro
fissão.

Devemos adaptar a constituição em elaboração ás circun.
tancias, ás exigências sociais presentes, ás aspirações das
classes que têm direito a desejar alguma coisa.

Orientemo-nos dentro das lições do grande mestre Rúi
Barbosa. .

"As com;tituicões são um conjunto de sínteses, dentro das
quais a jurisprudência pública se. vai desenvolvendo com os
tempos, com as aspirações de cada situação, com as exigên
cias públicas de cada estado social."

Não devemos partejar a constituição da éra brasileira
iniciada em 1930, com a mentalidade de 91. Eu tenho o culto
da tradição dentro das artes e das religiões, mas, penso Que
a jurisprudência deve firmar-se olhando as circunstancias
que presidem aos eventos presentes, e antevel1do os que hão
de~r. ..

A concessão do direito de voto aos sub-tenentes e aos sar
gentos das fôrças armadas impõe-se na hora históricá que 'vi
vemos.

Os liames da disciplina, si forêsse o argumento cont1'a.-,
posto, não se afrouxarão. pelo con.trário. mais fortes ficarão
pela cert.eza que terão êsses honestos e laboriosos servidores:
da Pátria, de que podem contribuir para a escolha dos diri
gente sda Nação e que. portanto, os verdadeiros eleitos devem
ser acatados religiosamente. .

Nã.o h:l.Ycrá a revolta latent~ que nasce sempre no co
ração do indivíduo a quem se diminuam os direitos de ci-
dadão.. .

A maior. subordinação disciplinar não impede a liberdade
de ação que se exige para o exercício do voto: .

E' um labéu aos oficiais dizer-se que os sargentos seriam
coibidos na sua .liberdade de expressão eleitoral.

E' ignoranciado que seja modernamente a viàa daca.
serna. Oficiais e sargentos:são companheiros; oficial comanda,
porque t.em a fôrça moral para comandar e não' porque force
seus subordinados a obedecerem.

Nenhum oficial coagiria politicament~ os sargentos. nem
",estes se prestariam a essa situal}ão de inferioridade moral.

.. As últimas revoluções demonstraram, de sobejo, que ,OS
sargentos cumprem seus deveres profissionais concientes e
livremente. Nos moment.os subversivos em que, portanto. o
fator comando prepondera, nenhuma das partes adversárias
logrou unanimidade. mau grado por vezes chegar-se ao ex
tremo de'sacrifícios de vida.

Coisas:· interessantes convém sejam notadas_
As mulheres têm o direito de voto. A esposa de um

sargento pode votar. Seu :gtaridoque,:: legalmente é o cabeça,
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<D chefe do casal. não possue essa fa'culdade. Quererá a cons-
tituinte que êl~ vote por tabela? .

Um operário, por mais modesto que seja seu salário,
:pQge ~scolher seu representante, tirado, muitas vezes, da sua
proprm classe.

Um 3° sargento (menor graduac;:ão da classe) que vence
390$' mensais. fica inibido disso.

A independência indi\'idual está na razão direhl da' eco-
nõmica. .

Um sargento com 390$n5.0 será porventura mais inde
pendente, eleitoralmente, do que qualquer empregado com
200$, digamos? .'

A disciplina que se invoca é um contrasenso, é um argu
mento de má vontade.

I~' mistér não esquecer que 'os sargentos moderriamente
:são indivíduos de certa cnltura, pois são obrigados a cursos
·em que figuram matérias de conhecimentos técnicos e gerais.

O decreto n. 22.837. de 17 de Junho de 1933, que creou
Q quadro de sub-tenentes;:·enumeranrfo exigências para o in
gresso nele, discrimina a de ter tÍl'aào como sargento, deter-
minados cursos. .

Citemos casos intere;::santes da legislação vigente: Su
pondo uma repartição que admita empregados contratados
pelo chefe da repartição, êste poderá. si quizer, fazer com
1)l'essào com' a ameáç<i de despedir. Uma pergunta: Qual o
'comandante d~ unidade militar que encontraria, nos regula
mentos, apoio pará tanto em relação aos sargentos?

Perseguição? ]~ um insulto que repito violentamente em
nome dos quadros de oficiais de tOdas as fõrças armadas.

Caminhemos narà a frente. Não devemos esperar pelas
out.ras nações si queremos conquista[' objetivos sociais capa
zes de assegurar a ordem e a justiça entre os homens da nossa
terra. Que nos importam a França, Inglaterra. os Estados
Unido:=:. si. dentro de nossos cérebros feryilham idéias concre
tizáveis. boas e justas? _

Antes possa o sargento votar livremente. porque. der
rot.~doo seu candidato no pleito honesto: não lhe restará 110
,,\;oDírif.o o rcss'lntimcnto de que perdeu em consequencia. d..
:tolhiç50 que muitos (Ie seus adeptos tiveram, evitando-se a
·organizat1io e a coordenação. .

E assim teremos os constituintes. afastada de vez a pos
sibilid::llie. que falem com a voz berrante àe seus fuzis,
-aqueles a qnem se privou do pronunciamento pela palavra
'escrita. sil,)ncio~a e ordeira de seu voto inteiramente livre.

E com êsse gesto de equidade. teremos cont.rilmído pal'a
.a solidez e grandeza de nossu Pátria.

Sala das Sessões. em 22 de Dezem1t['o de 19;3:::.. - Wal
dcmar Motta. - Ruy Santioáo.~

!'\. 1. 1-'IG

Art. 79, § 2.° rSubstitua-se pelo seguinte:

O '. acesso na hierarquia militai' obedecerá ao critério
da antiguidade, comprovando-se a caP:lcidade com a apro
'vação nos cursos regulares. - .

Para se premiarem os méritos excepcionais dos ~miI~": .:.~
r taxes. os ,regulamentos estabelec~rão"as form~,. Que maIS

eonviérem ao estimulo dos estudIOSOS, .sem preJUIzo para os
mais antigos. " ';
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Krt. Não haverá promoção por at~ de bravura em
caso de luta interna.

Jttstificação

O critério da antiguidade é, inegavelmente, o que traz
menores injustiças.

Uma:vcz que o militar comprove a sua capacidade para
comandar, . sujeitando-se aos cursos regulares, é muito
justo, que êle seja promovido pelo critério da antiguidade,
princípio respeitado em tôdas as corporações armadas.

O nosso exérçito tem sido abalado quasi sempre pela
ação dos políticos, que decretam o merecimento de quem,
ás vezes não o demonstra no meio dos seus companheiros.

É muito difícil comprovar-se a capacidade real de um
militar para o comando.

Muitas vezes aparecem chefes, na paz e na guerra, que
escolhem os seus amigos para as missões em que haja opor
tunidade para a demonstração de conhecimentos especiais.

Surge ai a política dos quartéis, qu~ tanto descontenta
mento tem causado nos meios militares.

Quanto á promoção por ato de bravura em caso de luta
interna, a proposta dispensa qualquer justificaçlIo.

Sala da.s Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - .4.sdrltbal
Gwye'l' de Azevedo.

N. 1.147

Art. 106, § 4.° - Suprima-se.
Art. 106, § 5. o - Suprima-se.
Art. 112, §§ 6° e 8. o - Suprimam-se.

Justificação

Os .que pertencem ás classes armadas dispõem sempre
do tempo necessário á satisfação de seus deveres religio-
sos. .

Quando os serviços militares impedirem que. o cidz.dão
soldado não satisfaça aos seus deveres religiosos,' êle. ficará
amparado dentro da religião, 'flue pleiteia a medida, pois, O,
final do Sermão da Montanha resolve o caso com a maior
superioridade. . '

Desnecessária se torna a medida diante daquele ·'sem
prejuízo dos sel'viços militares". .

O soldado dispõe, á vontade, de todo <> tempo em que
não esteja cem "serviços militares.... .

Quem lbe cerceasse a liberdade de crenças ou de cul
tos, estaria praticando uma falta sujeita a punição nos re-
gulamentos militares. "

As autoridades. do Estado. leigo, não poderão julgar
da necessidade do serviço religiosos nos casos especificados,
visto como a. questão. ~ tóda de fôro íntimo. .

Adotada a medida; a oportunidade da sua execução será
julgada pelos interessados, ficando a autoridadeobrigad~
por princípio; constitucional, a permitir quaisquer práticas
religiosas"sempre que a necessidade do serviço religioso se
fizer sentir". .' ; .

. . O carater,. com que se apresenta o dispositivo citado,
irá' estabelecer questões desagradáveis no momento de' "per-
mitir a celebração dos atos cultuais". '
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Como c,não desejo sessões espíritas nos qu~rtéis e acam
pamemtos em que estiver .porque serei obrigado a esperar
em ce~,tos.casos, que. os irm.ãos do Além abandonem' os ~'alla":
relhos .de que esteja pr~elsando para os serviços públicos.
sou radIcalmente contrárIO á medida.

Outros motivos constam da justificação feit.a da tri
buna.

Sala <las Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Asd'fltbfl!
G1.Vyer de Azevedo.

N. 1.150

Título IX - Substitua-se a redação deste título pela
seguinte:

12as religiões, crcllças e cultos:

Art. 105. O Estado é leigo; não reconhece nenhum cul
to, igreja, religião, crença ou doutrina religiosa ou filosó
fica, ,nem. admite divin<lades, símbolos, figuras, imagens,
dógmas, principios, normas, preceitos e outros elementos
fundamentais ou acessórios de crenças ou convicções reli
giosas e filosóficas, conservando-se equidistante de todas
as formas de crer ou de pensar.

§ 1.° Todos os cultos e igrejas são iguais perante a
lei. '

§ 2.° Os poderes públicos não poderão promover atos
religiosos de nenhum culto ou igreja, nem favorecer ou ('m
baraçar o exercício de praticas cultuais de indivíduos ou
associações religosas, aos quais· garantirão a mais ampla
liberdade de c~:mciência e propaganda, nos têl;mosdesta Cons-
tituição e da lei cimum. .

§ 3.° Sob nenhum. pretexto será. permitida a permenen
cia ou colocação' de imagens, figuras ou símbolos de qual
quer igreja ou culto, nos departamentos públicos.

§ 4.° Nenhum culto, igreja, religião, doutrina filosó
fica, ou similares gosará de subvenção ou qualquer anxílfo
oficial, seja sob que pretextofõr, nem terá relação de de
pendencia- ou aliança com os Poderes Públicos.

§ 5.° Nas expedições militares, nos hospitais, nas pe
nitenciárias e nos manicômios. será facultada a assislencia
religiosa individuaL ou o conforto espiritual aos que. o dese
jarem, sem onus para os cofres públicos, nem quaisquer
postos hierarquicosaos religosos ou ministros de religião
que de tal se encarregarem. ~ão serão permitidos atos re
ligiosos ou culturais em quaisquer outros departamentos
oficiais .

.; § 6.0 Os cemitérios 'terão caráter secular e serão admi
nistrados pela· iJig-iene municipal. O município não poderá
transferir a outrem 'êsse cargo, ficando livre a todos os
cultos religiosos a prática dos respectivos ri!!:!s em r.elacão
ao seus crentes. .

§ 7.0 São proibidos os monopolios ou privilégiOS de em
presas funerarias.

_"'rt. 106•. É inviolavel a liberdade ·de conciêncja e de
crença. Nos termos compatíveis com a ordem pública é
garantido o exercício de ·wôos os cultos nos templos, igre
jas e demais estabelecimentos pal"ticulal"espróprios.
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§ 1.0 Independe de crença e de culto religioso O exer
cicio dos direitos individuais, sociais e políticos, salvo quan
do a crença ou condição religiosa do crente importar no
reconllCcimento e obediencia a uma autoridade ou~ poder
temporal ou espiritual esLr-nngeiro, caso em que o cidadão,
mesmo nascido no Brasil, não terá direitos políticos.

§ 2.° As associações religosas adquirem a capacidade
jurídica nos têrmos da lei civil.

Opinamos pela redação acima, mais ampla e mais clara,
em substituição á do anteprojeto, cuja estrutura aproveita
mos, porque o asslinto em ~preço exige· de todos os patrió
tas a maior serenidade de apreciação·~.e o máximo=c:Uidado
no estabelecer o equilibrio entre as várüís correntes de
opinião, que trabalham a alma dos habitantes do Brasil.

A Nação não póde absolutamente admitir preferências
ou privilegios, no tocante as várias formas de crer dos que
vivem sob a sua bandeira. Não pode pre~tigiar nem des
I'resar maiorias ou minorias eventuais. O seu dever é dei
xar que as conciencias individuais em suas elaborações con
tinuas. no li.....re exercício de um direito natural, operem
() fenômeno das flutuações dos conjunt.os religosos, cultuais
ou filosóficos, segundo a maior ou menor capacidade e per
feição de seus ensinos, princípios e processo de dissemi
nação proselítista.

A questão de maioria desta ou daquela forma de crer
não interessa nem altera o conceito que se deve ter da
laicidid'lde do Estado, que não pode ficar a mercê das mu
tações que se operam nesse terreno, na marcha evolutiva
dos povos. .

A história. demonstra, que só pode ter havido unidade
de crença, convicção 6u opÍ1lÍüo nos grupos sociais primiti-
vos. ;

O primeiro individuo que notou a primeira contradição
êntre o modo de ver da . unanimidade e um fenõmeno evi
dente, ou uma teoria hipotética qualquer que o seu· cére
bro concebeu. gerou o primeiro atrito rio plano das convi-

D. K. R. 5.-
cções <: l'ez sugir a primeira minoria. Dai por diante, não
houve nenhum:a tirania; capaz de exterminar os antagonis
mos. E o progresso social oIlcrou-se atra-í:és das idades per
didas.obedecendo sempre a essa lei que regula a conciência
moral, supremo bem da vid~ em caminho para a perfeição.

A conciência primi tiva era global. Depois, vieram as
discord'll1cias que determinal'am a formação da:,; minorias.
Esl.:cls transformaram-se em mãiorias; des~reveram a sua
parabola oU'ciclo: viram surgir novas minorias,que au-

o mentaram e dominaram. AtraYés dos séculos e das civili
zações foi sempr'c assim. Cada maioria sempre se SllpOZ
detentora da ";·erdadc eterna. 'Desse erl'oneo conceito resul
taram perseguições, viridilas e cl'ueldades medonhas. Nada.
porém. impediu que a cOllciênci:i humana prosseguisse em
sua róta. r,:

Hoje. não é mais possivel pensar-se, em estabelecer a
menor diferença. entre o dir'"eito de um homem e o de cem
milhões de homens, no que êoncerne á liberdade e igualdade
de crêr· e de pensar, sem se ter desde logo o espírito atriO:
bulado pela idéia de que se está cometendo um ato injusto.
violento e tiranico. Não só isso. O pensador é assaltado pela
visão da evidencia ristórica, e. se não fôr um fanático, admi
te,corn toda a razão. Que aquele um, poderá .dentro ;da li
berdade, .conquistar milhões de" adeptos· e vir ~aser maio-

o ria, por simples éXposicão de suas novas _concepcões. E
:<
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aqueles que ingressam nas novas fileiras, no .livre direito
q:ue lhe~ a~sis~e de escolher, não cometem falta alguma, nem
fIcam dlml~~ld9s mora~m~nte, porque ob.edecem .ao impulso
de sua conClenCIa, que e lIvre para exammar tudo e abraijãr
o que fôr bom", na frase de S. Paulo, o grande ap6stolo do
cristianismo. .

Feitas essas ligeiras considerações, importa apreciar-
. mos a sItuação particular do Brasil, ao cogitarmos de dar

ais atuais e aos seus futuros habitantes uma· Constituição
que assente com firmeza na realidade histórica abandonando
qualquer frisma ou modo de sentir pessoal, pára nos irma
nármos no terreno dos interesses gerais.

O estado leigo,· longe de ser inünigo das religiões, cul
tos e crenças de todas as especies, é o estado que comporta.
todas as· modalidades de sentir e de pensar daqueles de quem
é representante, assegurando-lhes a mais ampla liberdade.

O estado leigo é a suprema garantia de todas as crenças
religiosas e filosóficas, que nascem, vivem, progridem e
IDorrem naturalmente sem a intervenção das autoridades
·públicas. ~; a forma que solucionou que resolveu em defi
nitivo o grande problema espiritual do passado, gerado pelo
monopólio de que gosavam as maiorias religiosas eventuais.

Como supremo, arbitro, ele não pode absolutamente
participar do conflito eterno das crenças favorecendo ou

. perseguindo. Garante liberdade a todos não permitindo que
qualquer individuo ou grupos de individuas sofram violen
cias ou pretendam impor suas convicções aos outros poro
meios que não sejam os facultados pelo livre exame.

No regime da laicidadc do Estado são tão respeitaveis
as formas de c.ovicções, primitivas. como as mais arroja
das concepções ·filosóficas, isto porque, sendo os membros
da sociedade diferentes em cultura intelectual e mora.l. for
çoso é assentar o princípio de que cada um proeeda s'egun
do o estado de suas possibilidades íntimas. O essencial é
'lne cada um seja sincero e proceda com retidão e dignida.
de no seu modo de crer sem atentar contra a liberdade de
outro. .
exceção. com injustiça. E a injustiça é fermento do des:-

Qualquer estado que estabeleça a mínima conceção ou
equilíbrio social, porqúe atentando contra direitos naturais,
origina o desgosto· .1S desconfianças as reações violentas.

O melhor rumo. a seguir, nêsse assunto,' é manter a
laicidade a mais completa, ainda quando uma suposta maio
ria pretendes::e gosar de concessões on privilégios.

Ao propor a redação acima, em substitnição a do anlc~

projeto. não somos movidos por sent.imentos de amor ou
de ódio, de simpatia ou antipatia, por qualquer modo de
crer. Acinla ele lodas as cocepções individuais ou coletiva,
desejamos que paire: a tranquilidade .d;t pátria brasileira .

.As religiões e cültos separam os bomçns .. As leis so
ciais devem manter a coesão âo conjunto. E eS5a coesão s6
é possivel pela colocação de todos no mesmo pé de igual- _
dade. . -

O estado deve permanecer leigo, para poder disl.ribuir
a Justiça, garantir os direitos e evoluir em su~s inslituiçõ.es,
pela segurança a mais completa dos que constltu~m a. SOCIe
dade de que-é orgão. Fóra disso só encontraremos dIssabo
res, lutas e desgraças, capazes de." por·~ua pr6pria natureza,

::;: operar a desagregação do Brasil. .. .
. Lembremo-nos de que. se em 1891 JU scl'.econhecll1. a
necp.ssidadc do estado leigo, hoje, com mais forle razão,
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devemos pugnar por êle, visto abrigarmos em nossas fron-
teiras os crentes de mais de 30 religiões, seitas e doutrinas
filosóficas. Saibamos cumprir o nosso dever' de patriotas e
republicanos, para não sermos amaldiçoaqos pelª poste
ridade.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Asdrubal
Gwyer de Aze'vedo.

N. 1.161

A simples apresentação de caderneta. do serviço mili
tar á autoridade eleitoral competente, conferirá ao porta
dor, se alfabetizado, e independentemente de quaisquer ou
tras formalidades, o direito á sua inclusão no registro de
eleitor_es.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Xavier
de Oliveira,

Jus tiricação

O serviço militar constitue a nossa melhor escola ·de
formação da cidadania. Contribúe, também, para que à mo
cidade brasileira preste á Pátria o seu maior tributo, en
chendo a, sua caserna com o intuito elevado de aprender
a dar por ela a própria vida. É principalmente, ao contãto
das armas da nação que se forma e cristaliza o caráter do
homem brasileiro, o qual, quasi sempre, chega aos quarteis
ignorante e alheio a tudo o que o liga ao próprio berço na
tivo, cuja história, em geral,. desconhece, e nada o prende
a êle, além d() imediatismo vegetativo de quem vive apenas
a vida material que se antepõe ã morte.

Não estou acoimando com uma injúria a massa enorme
de brasileiros, que chega. á caserna com uma proporção de
80 % de analíabétos. Quero, porem, fazer ressaltar o "papel
do Exérctio, que a lega, .depois. á pátria, corno contingente
útil a ela e a si. próprio, pelos ensinamentos que lhe propor
cionou e pelo caráter' que lhe formou. É de observação co
mum, diuturna, essa transformação por· que passa, na ca;..
serÍ~, a nossa mocidade, fato que mais se acentúa e .. se
pronuncia de maneira benéfica, si :olhado na juventude ser
tane,ia;- em geral, a que mais tem a lucrar corri êsse onus
.que lhe. iplpõe ° dever de servir á Pãtria nas fileiras do
seu Exército,

Que muito será, pois, que, em ·paga do sacrifício da
caserna, dê a nação aos· seus conscritos o direito á ciãada
nia, a aqueles mesmos que, em geral, deixam os quarteis.
sendo, de fato. um soldado .da Pátria e um cidadão da Re-
pública? o· .

Estou em que devem ter: o mesmo valor o titulo de elei
tor e a carteira do sorteado. E é o que_viso alcancar com a
emenda ac.ima, que dar.á direito a inscrever-se no Registro .
Eleitoral da República· a todo aquele que, alfabetizado, fór
portador da car~eira do servico militar.

N. 1.162

?' Art. O Exército brasileiro organizar-se-á de modo
que possa ser distribuído, convenientemente. pelo litoral.
sertão e fronteiras.

§. Além dos estabelecimentos técnicos que lhe são
imprescindíveis, serãõ mantidas em cada unidade escolas de
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alfabetização e profissionais, e nenhum conscrito terá baixa
sem apresentar documentos que provem hav~r frequentado
pelo menos uma das escolas do seu batalhão.

Sala das Sessões, 22 de -Dezembro de 1933. - Xavier
de Oliveira. -

Justificação

Os exercítos, nos países americanos, ao contrário do que
sucede com os dos países europeus, não têm e não devem
ter a guerra como finalidade exclusiva. Ao revés disto, an
tes do mais, devem' ser e o são, geralmente, órgãos de edu
cação popular. É assim que a êles, quasi sempre, tem cabi
do levar ás massas desorientadas, incultas e dispersas que
formam as nações do Novo Mundo, o sentimento da pátria
e a idéia de nacionalidade que as têm congregado.

Entre nós, sobretudo, pode-se afirmar, ainda, que, depois
do cléro católico, é o exercito a única força organizada que
temos integralizando a vida da paçflo. Em todos os tempos,
desde a Colonia, tem-nos dado êle a unidade que se afirmou
com o Império, robustecem-se com a República e se tem
acentuado nos grandes movimentos polít~cos que .-eem em
polgando a nação desde 1922. Sucede, porém, que essa in
fluência, reconhecidamente benéfica, quasi que só sé tem
feito sentir, de maneira apreciavel, na orla do litoral. É
que, para a formação do Brasil, cincoenta quilometros para
aquem do Atlantico, só um elemeto de civilizaçrto tem pe
netrado: o cIMo católico, sem, todavia, esquecer a influen
cia das bandeiras do Rio Grande, de São Paulo, ua Baía,
do Nordeste, da Amazonia. Tudo, porém, á revelia do Esta
do, que, até aqui, quasi tudo tem negado ao sertão - edu
cação, assistência, justiça, trabalho. Vem a pêlo repetir
a frase com que Capistrano de Abreu consagrou uma gran
de verdade:

"Se não fossem os Jesuitas, não existiria o Brasil. ,.
Assim sendo, e uma ....ez que só a 'Igreja vem, cumprin

do a sua alta missão para com o Brasil intcl'iol·, o Brasil
sertão, 'o Brasil fl'onleiras, resta que· a União cumpra tam
bem a sua, concorrendo com o seu esforço no me'srUo sen
tido em que o clero católico ·t.em orienlado oscu. desde mais
de quatro seculos. Só a instituição de escolas de :llfabetiza
ção e profissionais no Exército e a sua localização, deste,
principalmente, nos serlões e nas fronteiras, 'poderão ir trans-

_ formando o povo. através da mocidade da caserna, nisso que
, se possa chamar, um dia, uma nação organiza0::;'."

Não exagero nada ao atribuir 'ao Exercílo a possihili-
dade de atingir tão alto objetivo patriótico. "

A caserna brasileira é, inegav-elmente, a u'ossa melhor
escola de civismo; e, dada lhe seJa a transformação que lhe
auguro, no ~sentido de que, em troca do serviço militar, pos
sa proporcionar á mocidade que a serve o ensino inteletual
e técnico de que carece para a. sua formação cmpleta, como
soldado e como homem capaz de ser util á comunidade, po
derá vir a ser, também, a nossa maior forja de elaboração
da grande pátria que deveremos ser. '

No "rnterland" brasileiro, principalmente. só {) patrio
tismQ do Exército, ao lado do devotamento do Cléro. Cató
lico, poderá operar o milagre dessa transformação neces
saria, comoúm co~olário da hora que vivemos -de técni-
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cismo orientado, de econômia "-dirigida, de utilitarismo>.
imediato.

O Exercito, pois, com suas futuras colonias agricolas
nos sertões e nas fronteiras, tem mais um grande papel a,
desempenhar na formação do. Brasil de amanhã: educar cí
vica, inteletual e técnicamente a mocidade brasileira, e fi-'
xá-la no seu "habitat" nativo. Ou isso, ou, como está or
ganizado e situado, se não fizer regressar, obrigatoriamen
te, o sorteado á casa paterna, aonde o foi buscar, para ensi
nar-lhe a amar á patria, defendê-la e morrer pela sua ban- .•
deira, continuará sendo um despovoador dos nossos sertões..
drenando a sua juventude válida para o litoral, onde fic&
agravando, ainda mais, o problema social dos grandes cen
tros Ul·bap.o~ do pais. É o que viso evitar com a emenda
supra, com a execução da qual poderá êle completar a obra
nacionalista dos seus precursores na América e no Brasil..
princillalmente. - Simon Bolivar, O' Higgins San l\Iartin..
Miranda, Artigas e Ca."':ias. - Xavier de Oliveira.

N. 1.198

Art. 78, § 2.· Suprima-se o final: "nem fazer parte de
agrem'Í1cões políticas. ~

§ 4.· Os militares em serviço ativo das forças armadas
não poderão ser prejudicados pelo fato de aceitação de cargo".
público temporário de nomeação ou eleição.

Jnstificação

- A medida proposta no anteprojeto é um alo político, re-
• sultante da situação do momento. Apesar de recair sôbre as

fôrças armadas a maior responsabilidade sõbre a vida do
país, no _regime de poderes discricionários, muito poucos mi
litares ocupam cargos públicos. Aprovado o art. 4". Pode
se considerar como punível o cidadão militar que atender a
um apêlo do PO\'o no uso da sua soberania, para quê êle o'
represente nas assembléias em que os seus elevados interes
ses scri'io defendidos. Quanto á_ parte da técnica afirmam os'
defensores da. medida que o militar, afa.~tado da caserna por
determinàdo- tempo, ficará esquecido de tudo quanto apren
deu ... Por ôste lado, também, não procede, porque há re
cursos nos regulamentos militares para evitar os incom-e
nientcs. O capitão, que não tiver o cu::,so de aflerfeiçoa
menlo. não poderá ser promovido a major. O coronel que
não U\"()I" o curso de estado:-maior, não poderá i;el' genernl.
O militar que não estiver á altura de exercer os encargos
inerentes ao pôsto que ocupar, será castigado sob várias
1"ormas, sendo a peor a humilhação de cair no ridículo pe-
rante os seus companheiros. Se a eleiçãocte um militar para
qualquer cargo público constitue motivo de orgulho para os
seus companheiros. a reeleição constitue moUvo de maior
orgulho -ainda. Explica-se o caso do saudoso Senador ,LaurO'
MuIler, que foi a_general, sem ter, passado pela caserna. Não
se poae dizer que tenha havido o menor prejuízopara:as for
ças armadas. por esse motivo. Pelo contrário :J. 'carreira bri
lhante do ilústl'e político deve ser motivo de satisfação para:
os'militares que reconl1eceram teL; êle se conduzido bemn~
vida pública.

A :política pcor é a. _dos qUe, por nãO-serem políticos,
fazem o;servJco dos políticos. HáuIÍJ caso típico no Estado do
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~io. O Sr. Feliciano Sodré saiu das fileiras para a polítiea:
A hora de depôr o Sr," Raul Fern~ndes, o político. Artur
Bernardes serviu-se do~ militares, CjlGe não {a:im/t política,
para violar a autonomia' do mesmo Estado.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - AÚZI"IGbal
Gtoyer de Azevedo.

N. 1.20i

Substítmhse a redação do art. 105, do anlel)l'ojeto, pela
seguinte:

O ~stado l'econhece necessária a eolabol'ação de todas
as religIões na solução dos problenl<.ls 1l10i'llis da nacionali
dade,. rl.antendo, porém, a independência entre os poderes
temporal e esPiritual.

O p~rágrafo único do referido arti~o não :5ofre llltera
ção.

J'USlificar:(Ío

E' de tal relevancia a influência dooS problemas morais
n'08 destinos da v.i(/a das nações que não se póde. de modu
algum, prescindir a colaboração reljgiosa na solução dos
mesmos. O nosso exemplo é um dos mais significativos. Isto
porém, não justifica o privilégio àesta ou daquela religião,
tendo-se em elev<:tclo apreço as tradieões do espirito de li
beralismo e independência que têm caracterizado a nossa
vida poliW;a.

Sala. das Sessões, 22 cl"e Dezembro de 1933. - P-ra'llcisco
Veí'as. - Carlos Reis.

X. 1.238

Ao art. 78, § 1° - Diga-se: " ... poderá exercer função
pública t •• " ~

Jus tificação

A emenda suprime igual exigcncja para o exercício dos
direitos políticos.

Não é somente de soldados que nós precisamos, senão
também de desenvolver o espírito cívico, pela transformação
de todos os indivíduos capazes em eleito.res conscientes.

Ora o serviço militar ainda não permite, ou melhor, não
está. em condições de abrangee -toda a populaoão eleitoral

: do Brasil. .' .
O nosso homem do interior, a quem devemos convidar

e mesmo obrigar a votar, raramente está quites com êle.
Êste áinda exige muito tempo de adaptação,' aOs nossos

cóstumes.
Depois, um agricultor, um homem ,que trabalha nem

por não saber manejar um fuzil deixa de s,er um bom ci-
dadão. .

Ô dispósitivo"~dú anteprojeto e....itará a formação do
eleitorado. brasileiro. Enquanto a emenda o incrementa.

Sala das Sessões, 22 de Dezen1bro de 1933. - J. Fer
TeiTa de Souza.
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ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

N. 10

Substituam-se os §§ 1°, 2° e 3° do art. 82 pelo seguinte:
§ 1.0 As funções dos poderes locais do Distrito Federal

serão executivas e deliberat.ivas.
§ 2.° As es:ecutivas serão exercidas por um Prefeito.

eleito por sufrágio igual, direto e secreto.
§ 3.° As deliberaoões serão exercidas por um Conselho

Municipal, cujos membros serão em número de 48, dos quais
um terço eleito pelos sindicatos e associações de classes, de
acôrdo com a discriminação legal; dois terços eleitos medi
ante o sistema proporcional, por sufrágio igual, direto e
secreto.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
em 30 de Novembro de 1933. - 2Yo{Jueira Pt.:'nido.

: Justi{icaçao

A Municipalidade, cDm as franquias de represenla(~ilo

popular, é contemporanea da cidaàe de São SchasWio do
Rio de. Janeiro, fundada ,por Estácio de ~Íl. em 1 dt~ Mal'1.:O
de 1565, na praia que l'cccbe a denominul,)ão de ~p0rlo de
Martim Afonso" (Praia-;. Vermelha),' á sombra do cabouco
do Pão de Açucar, como -afirma Varnhagen.

Lançados os fundamentos da cidade. logo os moradores
solicitam e obt;im as garantias do Conselho da --Camara. quc
é instalado numa casa de pau a pique, no morro Cura de
Cão (S. João). ; .

Em 1567, depois da 'expulsão dos franceses, Mem de Sá
transfere e reinstala a cidade no morro de São Januário ou
do Descanso (Castelo) . .

Em 1573, é dividido eni- dois o govêrno geral do Brasil.
que fôra funda(lo por D. João ITI. em 7 de Janeiro de 15-19"
tendo como cidade capital da Colônia porluguêsa da Amé
rica, Süo Salvador da Baía de Todos--os Sanlos. Nessa oca
sião, é designada a cidade do Rio de Janeiro, CBmo capital
do novo govêrno geral, ficando-lhe sujeitas todas as Capi
tanias do--Sul, a começar do Espírito Santo, e continuando
a cidade de S. Salvador a- servir de ccntroú.s qapitanias de
Pôrto Seguro para o Norte. -- .

Em 1577, é unificado, nas mãos ,dÍ'l Lourençó da Veiga,
com sede na Baía, _o sistema do;S dois govêrnos.

Em 1608, é di;;ididode novo 0_,J3rasil, pela COrte de
Madrid, em dois governos, sendo a cidade do Rio de Janeiro
capital, do Sul, e a da Baía, capital do Norte. ,
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Em 1677, a 25 de Janeil'o, é regularizada a administra
ção civil do Brasil, ficando subordinados ao" govêrno goeral
da Bafa os g"oyemos de Pernambuco e do Rio de Janeiro, que
estavam daquele independentes.

Em 1823. o decreto de 9 de Janeiro concede á Camar-a.
:\!unicipal do" Rio de .Janeiro o tratamento' de - Ilustrís
sima - e dá á mesma o título de~- Jiuito leal e heróica.

Em 182-1, é decretada a Constituição do Império que,
no art. 167, dispõe: "em todas as cidades e vilas ora exis
tentes e nas mais que, para o futuro se criaram, haverá
Camaras, ás quais compete o processo econõmico e munici
pal das cidades e vilas", call1al'as essas que - determina
imperativamente o al't. 168 - "serão eletivas e compostas
do número cle vcrcadores que a lei designar"'.

Em '1827, a Assembléia Geral discute a primeira reor
ganização municipal do Brasil, tendo sido, em 1828, pro
bulg-ada a Carta de 1 de Outubro, a qual definiu as atribui
c;üc:s das Camaras l\lunicipais em toJo o país e regulou o
proccsso para a eleição dos vereadorcs da Camara Muni
eipal do Rio de Janeiro e sens juízes de paz.

Em janeiro de 1830, funciona, a primeil'a Camara Uuni
cipal, sucesSora do Senado da Camara, e, como êste, também
eleiiya.

Em 183-1, pelo Ato Adicional de 12 de Agosto, art. 1°, é
a cidade do lUo de Janei['o sepai'ada da Província dêsse
nome e LOl"naàa indep(~ndente, sob a denominação de
JIunicí.pio do. CrJ1'[e, mais, conbecido, porém, pelo Município
.Yeulro.

Em -1835, o Decrelo ele lG de Feyerciro limita aO t~rmo

da cidade do Hio de Janeiro a compreensão de seu distrito
eleitoral.:;.

X(::C:;;e mesmo ano. o Decreto de 1 de Dezembro dá ins
tr1.H~ücs para a eleic-ão elos vereadores.

'Em 1881, a le(n. 3.02!l, (Lei Saraiva), regula o Jlro
cesso eleitoral dos vereadores.

Em 1887, a lei alter'a, o processo eleitoral para
as eleir;Ücs g-cl':::.is, ])roYinciais e municipais.

Em' face das leis citadas, no Brasil-Império, a cidade
do Hio de .Tnneil'o tem uma o['ganização especial, em virtude
da qual são da competenCia da Assembléia e do Governo
Geral todos os assuntos da Administração Municipal, que,
nas Províncias, silo incumbidas ás Assembléias Provinciais
e aos l"l"csidenLes. A Camaí'a, :Municipal eleita é imediata
menLe subordinada ao l\Iinistério do Império.

Em 15 de :'\ovcmhro' de 1889, é proclamada o novo rc
gime políLico pelos vereadores 110 Paço Municipal, sendo
hasLeada na fachada do mesmo a bandeira republicana por
José do PaLrocínio. _

O decreto n. 1 dessa data, do Govêrno Provisório, dis
põe no artigo 10: "O território do JI1micípio j'leutro fic&
provisóriamente sob a administ1'ação imerl'íata do GovêrnG'
Pl'ovisól'io da Repübliea, e a cidade do Rio de Janeiro cons-.
títtt'ida, tmnúém,.provisória.mente, a séde do poder Felle-ral".

Em 7 d'e Dezembro de 1889, o decreto n. 50-A., dissolve
a "Ilustríssima" Camara Municipal e cria um Conselho da
Intendência Municipal, nomeando, a título expressalnente
provisórío, os respectivo~ membro,:>.

Ainda em 1S89, o decreLo n. 1-07. de 30 de Dezembro
aulorlia' os Governadores dos Estados' a- dissolveras Ca
maras 'Municipais e organizar os. respectivos serviços, ado-_
tando ~m tudo que lhes forem aplicáveis as disposições do
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"decreto n. 50-A. relativas á Camara Municipal do Distrito
Federal.
. Em 1890. o decreto n. 198. de 'G de FevereiJ~o. regula o
modo pelo qual,o Conselho da Intenàl~ncia :.\lunicipal Se }'urú
representar em juízo.

A 25 dos citados mês e ano. o decreto n. 218 declur~

quais os atos do Conselho da Intendência ?íunicipal Lla Ca
pi tal Federal. dependentes de autorização ou apl'ovar;ão do
Govêrno, e regula os recursos das deliberações daquela
corporação.

Em 7 de Junl10, ainda de 1890, o decreto n. 458 regula
o proccs:;o e julgamento das infracões das posturas munici
pais na Capital Federal,

Em 1892, a lei n. 85. de 20 de Setembl'o estabelece a
organização municipal do DisLl'ilo Federal. dispondo no ar
tigo 1°, que o Distrito Federal compreendc o território do'
antigo lIIunicípio Neutro, tcm por sede a cidade do Rio de
.Janeiro, e continúa constituído em Município, Essa: mesma
lei. expedida pelo Marechal Floriano PeixOlc, e referendada
pelo Ministro Fernando Lobo, preceitúa que a gCr'~neia dos
negócios do Distrito será encarregada a um Conselho l\lu
nicipal e a um Prefeito, nomeado pelo Presidente da Repú
blica, com aprovação do Senado Federal, para servil' por
4 anos (2a parte do art. 1° e art. 18).

Em 1897. a lei n. 479. de 9 de Dezembro declúra reele
gíveis os membros do Conselho Municipal.

Em 1898. a lei 11. 49:3, ele 19 dI? Julho regula a suspen
são elas leis e resolw::ões do Conselho l\Iunicipal, ela seguinte
forma:

"Art. 1.0 O Pl'cfeito suspenderá as leis e resoluções do
Conselho Municipal elo Distrito FederaL opondo-lhes "veto"',
sempre que as julgar inconstitucionais. contnirius ás leis
federais. aos direitos dos antros municípios ou dos Estudos,
ou aos interesses do mesmo Dislrito.

§ 1.0 :Quando o "velo" f tIl' opôs Lo ás leis e re:oollH;ües
por serem inconstitucionais. contl'ú,'ias :l5 leis fedcrui5 ou
aos direitos'dM outros municÍvios ÇlU dos Est.ados. o Pre
feito submeterá os atos suspensa:;:; a'o conllrcinwnto do S.:l
nado Federal, dando POl' escrilo as razões do -\'eto".

~ 2.0 O Senado decidirá definiti\'amenle se eS"ll5 leis
ou resoluçües devem ser on não eX')(·.utadas.

§ 3.° No caso de suspensão de execução por Sl~l'em con
trárias aos interesses do Distrito Federul. O Prefeito as de
volverá ao Conselho Municipal com a.. razões que rnoliva
ram a suspensão. Se aConselho 3.))['o\'ur por dois te1":os dos

: votos dos l}lembl'o5 presentes os a tos suspenso,;:, 1'icar:i unu
lado o "veto" e o Prefeito os e~ecuLarú (Art. 10 §§ 1°, 2°
e 3°) . ~

No referido ano de 1898. o decreto n. 54:3, de ,2:3 de De
zembro r-egula a administração do Distrito, determinando
que o Presidente da República nomeará o Prefeito, que será
eonservado no desempenho das suas' funções enquanto bem
servir, sujeita essa nomeação á aprovação do Senado Fe~",
deral, no prazo de_lO dias. da sua data; (Art. 2°). Deter':
mina mais êsse decreto que o -véto" opOsto Il~clo~Prefeito
ás leis e resoluções do Conselho será submelido ao 'conheci
mento do Senado. qualquer que sej<l a natureza' daqueles
atos; que a inici:J.tivu 'da desp~sa, bêm como a da criaç;:;'o dos
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empregos municipais e do recurso a empréstimos e opera
ções de crédito, compete'ao Prefeito; -que, .<ieliberando sôbre

.a lei de orcam::nto, o,Conselho não poderá fazer nenhum
aumento ou diminuição de ordenado, nenhuma cria~ão ou
supressão de emprêgo, nem votar disposições de caráter
permanente, sem proposta "do Prefeito (Artigos 2°, 3° e 90").

Em 1902, a lei n. 939, de 29 de Dezembro prescreve, no'
art. 5': ... O Prefeito será nomeado por decreto do Presi
dente da República, dentre os cidadãos brasileiros de reco
nhecida competência e será conservado no desempenho de suas
funções enquanto bem servir. Essa lei cria os eleitores
municipais, 05 quais serão os cidadãos brasileiros, no gozo
dos seus direitos civis e politicos, com um ano de residência,
pelo menos,. no Distrito Federal .

. Em 1903, a lei n. :L fOi., de i.9 de Novembl'o modific~
a Lei Organica do Distrito Federal para o efeito de deter~
minar que é expressamente vedado ao Conselho Municipal
do Distrito Federal inserir nos seus orçamentos quaisquer
dispositivos não referentes á fiXU,ção da despesa e da receita.
e arrecadaçúo desta; para proibir que a d\lunicipalidade fi
que a dever, por qualquer título, quantias que ela não possa
pagar em 50 anos e, cujo serviço de juros e amortização
anuais, seja superior :l renda de um ano, proveniente do
imposto predial, e; finalmente,. para autorizar o Prefeito a
realizar no pais ou fora dêle, as operações de crédito neces
sárias até 4.000.000 esterlinos, para ocorrer ás despesas cum
o saneamento e. embe.lezamento da Capital Federal.

Em 1.904, o Decreto n. 5.160, de 8 de Março, expedido
pelo Presidente Rodrigues Alves e referendado pelo l\IiIlistro
J. J. Scabra, aprova a consolidação das leis federais ;;ôbre
a org:m1zuci.í.o municipal do Distrito Federa1. Segundo êsse
decreto, o poder executivo municipal é exercido pelo PI'e
feito, nomeado por decreto e demissivel ad nuttlm•.

Em 1927. o Decreto 11. 5.-139. de 25 de Janeiro. in:5titue
110 arligo l"~o veto pnl'cial ás' l'esolucões do Consclho l\1uni

. cipal.
Feito o histórico das leis de ol"ganiza(.~ão municipal do

Disb'iLo e segundo as quais se ,verifica que é secular (L sua
autonomia, :....- cumpre uqni acentuat· o seguinte: Pela orga
nização dada. no Brasil Impcrial, ao antigo Município Neutr.Q,
já tinha este o direito de eleger senadores e deputados á
Assembléia Geral. Na Rcpúblicn, ao Congresso Constituinte
de ,1890, envia o Distril.o 1"edel'ul, como os Estados, três se
n:'.dores (\ dez deputados. I~leitos pelo f;ufrágio direto, ('omo
todos os demais representantes do povo, relevando notar que
"na Convenção Geral das províncias -para criar-se a Nação
Brasileira. fiqU1'OU, ·C07110 unidade deliberante, o Distrito Fe
deral."

Promulgada a ComLHuirào de 2·í de Fevereiro de 1891,
encerra ela, entre outros fU:tigOS referentes ao Distrito Fe
deral, os seguintes:

Art. 2. n Cadà' uma das antigas Províncias form~l.J::á ~m
Estado e o antigo Jfunicípio NeuEro constit~irá o Dlstrl!O
Fedenl1, continuando a ser a CaIntal da Umao enquanto nao
se dér' execução ao disposto no art. seguinte.

}..rt. ;,. o Fica pertencendo á União, no planalto. da Re
pública, uma zona de 14.400 quilômetros quadragos, que
será oportunamente demnrcada, para nela estabelecer-se a
1"utura Capital FederaL .

ParÍígrafo único. Efetuada a mudança da, Capital,p atual
Distrito Federal passará a. constituir um Estado. ,"".' ,



- 391-

Art. 28. A Camara dos Deputados compõe-se de re
presentantes do povo, eleitos pelos Estados e pelo Distrito
F~deral, :!pedi.ante o sufrágio direto, garantida a representa-
cao da mmorIa. -

A,;rt. 30. O Senado co.mpõe-se dê cidadãos elegíveis,
nos termos do art. 26 e maIores de 35 anos em número de
três senadores por Estado e três pelo Distrito' Federal eleitos
pelo mesmo modo por' que o forem os deputados. '

Pelas disposições constitucionais acima transcritas não
há como deixar de concluir que o Distrito Federal é um~ en
tidade polí~ica sui-generis, á qual não se poderá, de fórma
alguma, deIxar de reconhecer, como aos municípios, o direito
de self government. '

Isso mesmo proclama a Constituição, quando dispõe no
art. 67:

"Salvas as restrições especificadas na Con.çtituirão e
nas leis federais, o Distrito· Federal é administrado pelas au
toridades municipais." Em face de semelhante dispositivo,
não p6de haver dúvida de que a organizaçã.o do Distrito Fe
deral deve ser municipal, e como a organização municipal
tem por base "a autonomia do munic'ípio em tudo quanto res
peite ao seu peculiar interesse" (artigo 68) e essa autonomia
nasce da eletividade das autoridades municipais, força é con
cluir que o Distrito sómente ,póde ser administrado por au
toridades eletivas. Logo é ilegal, é inconstitucional a nomea
ção do Prefeito pelo Chefe do Executivo Federal. _

Não se pretenda argumentar em sentido contrário com
a primeira parte do referido artigo 67, onde Se preceitúa:
"salvas as restrições especificadas na Constituição e nas leis
federais", e com o dispositivo constante do artigo 34, n. 30,
em virtude do qual fica competindo privativamente ao Con
grcsso Nacional - " legislar sôbre a organização municipal
dõ Distrito Federal, bem como sôbre a pol-ícia, o ensino
superior e os demais serviços que, na Capital, forem reser
vados para o Govêrno da União". Pelos dispositivos cilados
é lícito ao Govêrno da União retirar do Distrito certos ser-,
viços' para colocá-los sob. a sua alçada e competência; mns as
despesas de caráter local; na Capital da República, incumbem
exclusivamente 'ao Poder Municipal (parágrafo único "do ci
tado artigo 67) e s6mente a esse Poder cabe administrar o
Distrito.

Para roborar semelhante ponto de vista. faz-se misté:
ainda consignar que, na Constituição, não há um s6 artigo
ou parágrafo que autori-e ao Presidente da Repú.blica a no
mear funcionário 7nll';7,icipal, conforme inquestionavelmente
é, nos termos do art. 67, o Prefeito, o qual - convém frisar
- recebe vencimentos pelos cofres municipais. A autori
zação c'onferida pela Carta de 24 de Fevereiro é da compe
tência atribuída pelo art. 4.8, n. 5. ao Presidente da Re
l'ública' de - "prover os cargos civis e militares, de caráter '
federal, salvo as_restrições da Constituição .. "

. Releva assinalar que, ém 1926, por ocasião da ref6rma
do nosso Estatuto Fundamental; há uma tentativa de incluir no
mesmo um dispositivo determinando que. "o Distrito FederaZ
será tviministrado pelo Prefeito, de nomeação do Pres'idente
da República:' Consta isso de uma proposição oferecida pelo
Deputado Herculano de Frêitas. relator geral da ~efórma,

_em reunião dos leaders das diversas bancadas, realIzada no
'. Palácio do Catete, sob' a presidência do Sr. DT'. Artur Ber
nardes. Deanté do .novo golpe á autonomia municipal, já



- 3!}2 -

precária, cerceada, no dizer de Pedro Lessa.:. (Do Poder Ju
.dicidrio), que representa a aludida proppsicã9, - o autor C"
da presente emenda, com o apOio dos representantes do Dis-

_trito, ali presentes, redige imediatamente um substitutivo,'
disp()ndo que "O Distrito Federal será administrado pelo
Prefeito e por um Conselho Municipal, ambos eleitos direta
.m:ente pelo povo." Ao ser submetida a debate a proposição
Herculano de Freitas, que restringe ainda mais as franquias
.municipais, é pedida preferência para o substitutivo, que é
defendido com energia pelos deputados cariocas. Chega-se,
;}final, a um acurdo, retirando-se a proposição e.° substitu-.
~ivo para p~.ev3.1e(',er integralmente a disposição conticã. DO'
arL G7 da Constituição.

. Entretanto, no atual anteprojeto, vence, infelizmente, o
critério que se não conseguira implantar na Revisão consti
tucional de 1926, estatuindo o mesmo, no ad. 82, parágrafo
2°, que as "funções executivas dos poderes locais do Distrito
Federal serão e:cel'cidas 'P01' um Prefe.ito, de nomeação do
Presidente da República. ,. . .

Alas, esta Asseml)léia, na elabora~ão do novo Estatuto
Fundamental, certo compreenderá que é chegado o momento
de providenciar para ser dada e~ecuçã.o ao que consigna o
parágrafo único do art. 3° da Constituicão de 1891, isto é,
de passar o Distrito Federal, com a mudança da Capital da
União, a constituir um novo Estado - o Estado de Guana
bãra.

E, enquanto isso não se torna efetivo, o Distrito Federal
deve ter assegurado, desde já, o seu direito a uma mais am
pla autonomia administrativa, elegendo diretamente os seus
poderes J!:~ecutivo e Legislativo.

E' o que propõe a emenda, que: me julguei obrigado a
Merecer ao anteprojeto, por isso que, tendo tido a hOIl;ra de
representar a terra carióca, durante três mandados sucessi
vos, na antiga CaInara dos Deputados, alí sempre defendi com
sinceridade e o maior desassombro, como já o fizera, ante
riormente, no Conselho Municipal, o princípio da vida at!
tonumica para a mais importante, a mais populosa, a mal:;
:rica, a mais culta, a mais adiantada cidade do Brasil, e que,
por tudo isso, está em condições de escolher livremente, .me
diante ° sufrágio direto e o voto profissional, a sua LegIsla
tura e o seu Governo. não mais podendo tolerar um poder
adventício, a estes sobreposto discricionariamente por uma
soberania estranha

N. n

Acrescente-se, depois do S 3° do art. 82:

§ 4.0 O Conse1l1o Munieipal, logo após a sua imta1ação,
decretará a Lei Organica do Distrito Federal.

Sala das Sessões da Assembléa Nacional Constituinte,
20 de Novembro de 1933. ~ ?fOlju eira pe-nido.

Justificação

É a aplicação do 'Princípio da autonomia do Distrito
;Federal.
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l\. 12

Ao art. - 82 :
Onde se diz: "A Capitàl da união é a residencia das au

toridades nacionais e o territól"io do seu Distrito será sem
pre federalizado, nele exel"cendo-se em toda a 'Sua pleniture
a jurisdição daquelas, sem pl"ejuiZo da competência dos po
deres locais para os assuntos de interesse exclusivamente
distrital" .

diga-se:
Art. 82: "A Capital da Dnião_ é a residência de autori

dades nacionais, e o tel"l'itorio 'do seu Di5tl'ito. - mna ve;;
efetuada a sua tl'ansfe1'êncía, 1)OSsont/o o atuai Dísll'Íl'O Fe
deral a constil,llir o Estado de GW.I.1wbcwo '- será federali
zado, nele exercendo-se em toda a sua plenitude a jUl'isdição
daqueles, sem prejuizo da competência dos po(lI~l"es locais
para os a-ssunt.osde interesse' exclusiYamente distrital".

Sala das Sessões da Assembléia );acional Constituinte,.
30 de Novembl'o de 19:33. ~Yo{JUe11'a pe'uido,

:N. 14

Acrescente-se, após o § 3° do arl. 82, o seguinte:
§. Só poderão ser eleitos para o Conselho Municipal bra

sileiros natos, maiores de 25 anos. sem distinção de sexo,
que saibam ler e escrever, e estejam no exercício dos direito5
políticos, devendo os repl"esentantes dos sindicatos e asso
ciações profissionais provar ainda que estão exercendo as
respectivas profissões há mais de dois anos.

Saladas Sessões da Assembléia l'iacional Constituinte,
30 de Noyemhro ele 193:3. IYo(jul?Íra Pr:nido.

X. 17

Substitua-se o ::lrt. 87 pelo seguinte:
Art.. 87. Os Estados e o Distrito Fedcl"al Ol"ganizar-se-ão

de fOl'ma que fique assegurada a. aulonom ia dos' municípios.
em tudo quanto respeite ao seu 'peculiar il~tel'esse,

Sala das Sessões da Assembléia );acional COlls[i tuint.~.
30 de )\;'ovemb1'o de 1933. - iro!]ueil'a pcnido.

Em defesa da ::lutonúmia dos n1unicípiós COllS::lgl'ada no
artigo 68 da Constituiçflo de 1891, nenhuma '\"oz, cntl'e nós.
se ergueu mais alto e com maior autoridade do que a de Rui c

Barbosa. . .
, Cumpre, pois, ouví-Ia nesse parlicular, no momento em
que se processa a l'econstrução nacional, com a decI'ctação
de uma nova Carla Política.

"Bem claro está, acentuou o,pontifex nW..?fimus do di
reito constitucional brasileiro - que, "ao 'peculiar interesse
dos. municípios" nada respeita mais direta. mais séria, mais
vitalmente do qu('~ a eleição do Chefe do Executivo, em cada
municipalidade pelo eleitorádo municipal. ,.:;'\ingue.m o teria
jámaisocontestado, ninguemnunca entraria em dúyidas a tal
.respeito, se não andasse y,lor aí a baralhar o mundo a· mãe
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da frª,ude, a mãe do sofisma, a mãe das confusões, essa coisa
feia e má que responde pelo nome de política, da qual não é
senão a paródiadnvertida. Pois, baverá nada, que mais a
fundo entenda com o "poouliar interesse" de qualquer enti
dade ibumana, individual ou colétiva, natural ou moral, do
q\1e a execução das resoluções da sua vontade. Seria auto·
nomia uma naoão que elegesse os s~us legisladores, mas ná\>
interviesse na escolha dos executores das suas leis?

Poderiam acaso prezar-sede autônomos os nossos Es
tados, se correndo por Sua conta a eleição das suas Camaras
Legislativas, coubesse a poderes extranbos a nomeação dos
seus Governadores ou Presidentes? Entre os próprios indi
víduos, haveria alguem por autônomo os a quem se não
consentisse gerirem o seu, disporem do s'eu, contratarem sô
bre o seu, regerem a sua vida e os seus bens, senão médiante
assessores, tutores ou curadores. Como é, pois, que s6 aos
municípios se não ajusta uma noCão tão axiomática de senso
comum, e, só o seu interesse de nada 'se ressente, só a sua au
tonomia em nada padece, quando quem exerce a Sua repre
sentação, quem a sua administracão preside, quem lhes apura
os negócios, quem lbes nomeia os funcionários, quem lhes
arrecada. os tributos, quem lhes despende a renda, é um po
der n.dventí-cio, a êles sobreposto discricionariamente por uma
soberania estranha? .

N. 21 I

Onde convier:
Art. A Capital da República continuará a ser a cidade do

Rio de Janeiro. (Com as muitas centenas de milhares de
contos a se gastarem com a inútil mudança da Capital, es
pal,har-se-iam pelo interior do Brasil milhares de Institu
tos de Ensino Primário necessários á educa~ão e, portanto,
á saúde dos nossos sertanejos.) •

SaIu das Sessues, 30 de Novembro de 1933. - Jli.yuel
COttto.

N.79

No ant.eprojeto de Constituil;üo, no título n. 2 "dos Es
tados" antes do arligo 81, acrescente-se, fazendo-se as mo
dificações consequêntes na ordem dos artigos, o seguinte:

Artigo. O Poder Executivo nos Estados será exercido
por um diretório, formado de cinco membros, brasilejros,
maiores de trinta e cinco anos de idade, eleitos por trêS
anos, em sufrágio universal, secreto, cumulativo, em listas
de trê;'; nomes, os quais exercerão o governo em conjunto,
deliberando por maioria absoluta de votos. =:

Justificação

Os contribuintes de 24 de Fevereiro de 1891 reuniram
se em Congresso para organizar "um regime livre e demo
crático" .

Dentro da lei aue redigiram. aquêles patriotas e idea
listas·· dedicaram todo a sua inteligência a uma obra meri
~issima, que necessita. entretanto, de uma completa reior-.
ma desde as raizes de suas disposições. Coro o poder ~e'
Deus lbes comunicou os artífices da autoridade constItu-.
cional ereariam no meio da desordem revoluciónaria, sem'
as contestações dos partidos,~ 3. ~rdem, a liberdade, o pro-
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gresso soeial. Eram os senhóres, comandavam e todos obe
deciam. II:l:archaram, no entanto. em sentido contrário as
s}la~ int~nções réta~ e claras. :f~sse foi o fáto. E que' uma
Naçao nao rompe Jmpunemente, de modo absoluto. com as
suas tradições. Viviamos num regime unitário e organiza
mos uma federação. Era parlamentar o sistema de gover
no e fizemos uma República presidenc!al. E tudo isso num
grande salto, isto é, sem procurarmos, na satisfação das ne
cessidades a que obedecíamos, e que eram reais, irresisti
veis, ligar o passado ao presente por meio de algumas mo
dificações nas instituições estranhas que adotavamos. A
Nação desfigurou-se, como que perdeu, politicamente a
identidade pessoal. Era, em tais condições. inevitável' o
mal estar de que entroll a padecer, que cur'minou no ano
de 1930, e para remediar ao qual se veiu reunir agora a
Assembléia Constituinte.

A pcrcepç.ão de que a causa dos nossos males está,
em grande parte, no radicalismo da mutação política por
que passamos, é o que se traduz, I?m vária~ da~ medidas
com que, dentt·o e fora da Assembléia, se vem pretendendo
aparelhar-nos para uma reorganização política. Há os que
querem que regressemos ao parlamentarismo puró, como
ontros procm;um temperal' e::;sa forma de govêrno com cer
tas inovações que sugerem. sem atentar em que serão tais
inovações grotescas caricatllras do sistema.

Quanto á Federaeão, nãó falta quem tenha com neces
sidade indccliná':cl restringir a autonomia dos Estados,
propondo a unidade da justiça e diver'sas outras providên
cias tendentes ao mesmo fim. E' inegável que cssas provi
dências não Wm contra si mais elo que 'a opinião de um ou
dois dos grandes Estados, que se dislanci<'lram dos démais
em desenvolvimento.

A verdade é quc os f<i.tos sn incumbiram de demons
trar-nos .que, na escOlha do ,'eml~di(\ pal'a a situação em
que nos encontramos em 15 de NO'\"(~mbro de 1889. não ti
vemos um I1crfeito_ sentimento das nossas reais condições.
Copiamos as institúições quc'- faziam :t felicidade de outros
povos, quando o que as nossas convicções e os nossos costu
mes requeriam era qlle as procurássemos adaptar, ao nosso
meio.

O erro tem sido reconhecido, aqui e fora daqui. por ju
rístas e sociólogos de renome. ESml!in, por exemplo. ra
dical na condenacão do nosso prcsidcnciallsmo, escreveu,
no seu Direito Cônstiluciõnal Comparado:

"Onze presidenl0>;, sôbre dezc:"sete que conta -·30
América hispano-porluguê~a, til'al'am a origem da.
sua grandeza de um golpe de estado ou de uma re

evolução. E_sta constatação pro,:a ass!tz q~e. o .êrro
: fundamental foi pretender aplIcar a maIorIa desses

povos o sistema presidencial, isto é. a constituição
representativa dos Estados Unidos, que não convem
nen) á sua raça (dêles), nem ao seu tempe
ramento. As D9tabilíssimas correspondências do
Brasil da Argentina e do Chile, fornecem, a cada
passo: a confirmação dessa ~aneir~ de vêr. Són;tente
a República parlamentar serIa apllcada com é:otG e
segurança. no Brasil.
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"Bastaria modificarem a forma da Constitui
rão imperial; o fundo se adotaria perfeitamente. ao
regime 'h~.J~ublicano~-~ .

Os rêP'ãblicanos de 15 de Novempro llreferiranl
copiar a Const.ituição do povo umericano,.aquele' que
mais se afast.a do temperamento brasileiro. :Nos Es
tados Unidos, por um fenOmeno excepcional, essa
forma antinômica de governo repousa na existência
de dois partidos. ~

Entre nós, aduziu Alberto Torres:

"A Constituição de 15 de Novembro lançou por terra.
toda a ol'ganizaçüo política e administrativa do país. O
grande mociêlo foi a Constituição dos Estados Unidos. T>

E pergunta o insigne escritor:

"O estado de cousas em. que se encontra o nos,
so país permite, ucaso, a permanência do atual re
gime político, ou impõe o estudo direto dos l)!'oble
mas do Brasil c da República. empreendendo-se o
tr:abalho complexo de os l'esolver com o sistema de
medidas org'anicas institucionais que a legislação e
a prátic.~ demandam '?

DepOIS do que eoncJue:

":'ião é vcrdadcil'a a política que não resulta do
estudo racional da sociedade, em dados concretos
obscl'vaclos e verificados pela experiência.

E' neste sentido que a política é a síntese de
todas as artes c~ a prática perfeita das mesmas.

Também um dos mais afamados comentadores da
Constitlli('ão de 1891, o senhor Curlos, ~la:ximiliano,

observou: -

"O, projeto, ell1 geral, al.ew-sc mais ao modelo
1\orl.c· Americano do que o texto primitivo. Mante
ve-se a responsabilidade nomiIlal da comissão dos
cinco por aquilo q\1e o gOYurno ofereceu ao Con
gresso; pOI'ém, no .BI'asi!. em geral, se acreditou sem
fundamento, aliás, que o admirável projeto del'initivo
era trabalho exclusiVi:1 dê quem se limitúra ri retocar
a obra alheia, do Sel1h::H' i\linistl'o Rui Barbosa,. em
suma. J:;$f~ e a 00111 issão foram profundamente in
flucnciadús pelo exemplo nO.1'le americano!"

}'I;a J)l';iLicD, con10 COllscqnêncía mnis imediata dês5e de
feito, inicial da nossaorganizac::ão poliLica, o que vimos foi
a sua constante de.Lurpac::.iio. Algumas vezes, admitamos,
êsse desvirtuam~nlõ ter-se-á inspirado até em motivos su
periores. coI1sLituindo. dessarte. um abuso destinado a coí
bir'ouLros. lUas, como quer que seja, foi sempre um ates
tado de que a forma não correspondia ao fundo, de que
vivíamos sob instituições a que nos corl'espondiam a -espe
cialidade das nossas condiçõesoe nossos costumes políticos.
Ora, tanto importa dizer qne viviamos fora da lei. O mal
não podia ser mais grave. ,
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C~da Es~ado tOl:nou-se Estado de úm só homem, cujo
pode~lO quaslque so era contrastado pelo poder pessoal do
'Pr~slClente .da_ ~epública _ Que imporLavam as leis e a pró
prIa ConsLILulçao, quando aquelas e aLé estas eram -refor
madas, frequentemente. ao sabõr exclusivo dos caprichos dos
governadores? Os Presidentes da Hepública. que tantas ve
zes intervieram nos Estados, violando flagrante e insofis
mavelmente a autonomia que a Constituição Federal lhes
garantia e isto para manterem a integridade de sua dita
dura, eram, por via de regra, indiferentes aos desmandos
dos governos locais, que lhes garantiam Congressos quasi
unanimes e- a sucessão no govêrno central pelo candidato de
sua escolha. '

A Uniüo, para falar de um modo gel'al, abandonou, por
êsse modo, os Estados á desordem politica, de que resul
tava a desordem econômica e financeil'a, a falta de ,justiça
e 'a desordem social. em suma _ Tornaram-se os Estados
dominios pl'ivados cie seus estranhos donatários, intoleran
tes a 'ponto ele excluir da aLiyidade ·políLica aqueles que se
animassem até as mais leves divergellcias.

A l\Iol1arquia abolia os éscravos negros; a nepública
instituiu os escrâvos brancos.

Os homens da Repúbliclt nãu íot'am mais, como queria
?"iel7.sche, ltqueles que se pudessem impu l' pela for'Ja de
sua personalidade; eram os que sabiam submeter-se numa
docilidaclc esterilizante, sem a hesitação, para se enquadrar
no;' gTUpOS parLiclários dominantes, nos partidos panurg'ia
nos dos s·overnadores.

E os bt'asileiros passaram anasccl' Dum país onde não
havia liberdade sinflo pam ú:5 oprc,;surcs da ?\ação.

O Govêrno de um só ]wmem, que li sempre o mai,; pe
rigoso dos govêt"nos e é incomIJaLível com a dignidade de
todos, loma-:se inLolct"ávcl, maximé nos tempos ,;ujeitos ás
obcessões da cobiça _ Armado do POdCI' de cOl'l'upção c de
$llbCIl'no, C~1I11 o cofre das STataS e das posições, sem forças
que se possam opôr i'~ sua influência, de que não é capaz o
Govet'no unipes,;oal-? Os falos o dizem com a sua eloqllên
cia hislúl'ica.

Em 1925. o eminente SI'. Assiz BrasiL no manifeslo da
Alianc~a·LilJci'al.exclamava: "Todos os Estados estão pene
trados do Lriste 'úescalabro elas insLiLui«;ões, liVl'es que nos
quizemos (Iat·, a úm largo trato de século.

"A época úas revoluções está de novo aber.ta para a
nossa pátria."

O l'e1111~dio para eSi;CS males dey(~ ser 1)[:OCUl';Hlo .na
liCão das coi"a~, á que tel'emos de lwdir á hoa ,e vel'l!acleIr~
maneira de viver, r:ola qual não despcl'dicemos enel'gla~ cm
atritos cstl;reis, ncm cm úsperas _conjuntura:::, que. tu'cm
aos cidadãos a alcgTia ou lhes fnçam perder o sentimento
de elig'nidivlcda Pátria.

Os que nos seus discursos e livrós. oEde' a confusão da '
linguagem nasce da confusão dos falos, pretendem efetuar
a reforma constitucional sob fórmulas abstr:.ttas. conforme
a orienlacão de umá politica conjclur..l1, presci~(~indo do
exame dirélo dos acontecimentos, fazem o que dIZia. 'l\1me.
8tael, nest:}s palavras citadas. com tanta propriedade pelo
mais noLaveI dos mestres:"on prend les acturs pour la
piece". -,;.

Se lodo o nosso mai tivesse vindo apenas dos homens,
então,a conclusão a que deveriamos chegar e que êle era
irremediavel. ?"ão sejamos tão pessimistas. l\Ias também
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não queiramos incidir nos mesmos erros, reconhecidos, com
a superioridade de sempre, pelo mestre incomparável que
foi Rui Barbosa, apesar da responsabilidade que teve neles.
Neste momento, os legisladores brasileiros não imitirão, de
certo, o médico assistente de Tobías Barreto, no leito de
morte, de quem dizia o imortal sergipano.: "Gosto do ne
grinho po.rque não insiste no êrro."

Uui Barbosa, no que toca aos estados, resumiu o qué
aí fica, dizendo: "Quizemos criar a autonomia dos Estados
e instituímos 11 tiranía dos governadores !"

Como manter ésse regime, quando amaI apontado está
na consciência de todos ?

Mas, por outro lado, como retrogradarmos sôbre a con
quísta da Federação, que, mais do que a República, era a
necessidade sentida pelo país, nos últimos anos da monar
quia, como consequfmcia irresistivel da diversidade de pro
gresso, acusada em todos os domínios, pelas diferentes pro
vincias?

Um sistema de govi:rno colegial, pelo qual o poder que
só aparentemente, isto é, na letra da lei, era, dividido, na
clássica separaoão de poderes, passe, entrlO, de fato. a ser
sujeito a freios e contrapesos, fparece-nos a solução in
dicada.

:Esse sistema pode oferecer inconvenientes. se aplicado
na organização do Governo Central, onde as rivalidades, as
competições e a incidia, 8ntl'e os que o exerçam, podem ter
minar, como têm terminado alhúres, pela violencia de um
golpe de Estado. ::,

Mas a autoridade dos Govêrnos locais conLinuará, a
certos respeitos, sujeita ao controle da União e sob essa
influência a introsagem do Diretório que a emenda acima
propõe estará isenta de perturbação semelhante. '.

Por meio desse Diretório. que excluirá. o mandonÍsmo
pessoal, será possível harmonizar' a:dignidade e o prestígio
da autoridade com a liberdade, a honra e os interesses dos
cidadãos. A honra de governar um Estado não será, assim,
mais do que li de o servir, de um posto mais alto da hierar
quia social.

'Sala das Sessões, 8 de Dezembro de 1933 .. - .4.1·ruda
Falctío.

N. 173

Art. iH § 2°, acrescente-se: "c constituir pela incorpo
ratão de diversos uma região para torlos os efeitos equipa
rada a um Estado.

SaJa das Sc~~ü"s; 1-í de Dezcmbl'O dc. 193:3. - .4.rrllda
Falctio.

j". 223

, Arligo 81, letra ri, acrescente-se: constituido de 'um ter
ço de representantes de classes .

.' Justificação

Cogitando-se da rcpI'esentnção das classes na Caroara
Federal, 11flO se justifica a sua exclusão nas Assembléias dos
Estudos. r

Sala das Sessões, 15c de Dezembro de 1933_ - Alberto
S:u:rek.
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N. 362

Ao Titulo II! - Do DI~ll'iLo Federal -'- Substitua-se tudo
quanto está dito ne8~r~ cupltulo do anteprojeto governamen
tal pelo seguinl'~:

Artigo. O nluul Dil'lll'ilo Federal passará a constituir o
Estado do Guul111blU'U, qll" finará subordinado ás mesmas
normas de 1'01'01111,;110 J\l'"tll constituição adota.das para OS de-
mais Estados, -

E, ondú COTlvi('!', Inlol'clllc-se o seguinte:
Artigo. A 1('1 cll'dln:'lt'ía regulará, com o Estado, Muní

cipio e Distl'ito UlldtJ fol' instal<:tda a Capital Federal, as con
dições dessa insllllu\:úo.

A aulonomia (/0 Disll'ilo Federal é velha e justa aspira
ção do povo cal'ioclL O alual Distrilo Federal, pela sua ex
tensão tel'ritúrial e densidade de população, que lhe garan
tem vida J)l'úpl'ia, hum :Jll1rlü constituir um Estado. Aliús, dis
positivo do antepI'oj(".o ,t:"o\'l'rnamental jú regula a possibi
lidade de fusão f~nl.l'tJ l~lll.udos. Nada impedirá, porlanto, que
Distrito Fedel'ul lJ El'llndu do Rio de Janeiro se unam de fu
turo para formal' o B:.;llldo da Guanabara.

A CapiLal da !\Clpt'lhllt'll, sede do Govêrno da união, po
derá instalar-sl.! t'1Il qIlHlqt1l~l' cidade do Brasil, bastando ape
nas regular a l'1i1.lII1Clio I!l1h'c a Fnião, Estado, Município e
Distrito POI' l11('io d.' 1t'1 ordinúria.

Sala das :"":';I'dlf'l'l, 1H dl' Dezembro de 19:3:3. - :&wf1lri
Possolo. - Bl/fll'lIio,lIll1/ldro de Bm'ros. - Albe1'lo Suretk.
- Edmm' da Si/l'o (,'''1'1!01l1O. - FC1'I'cira Néto. - Fl'ancisco
de .LlIIo1tra. - l'",~"rI lI.! T,,/t:r/o. -

N. 377 A

Titulo 2M
- DOII Ellllldos - Ao art. 81, letra d, acrescen

,_te-se: "eleito lllNi 1111110 sistema proporcional e sufrágio di
reto, igual c St)Cl'I~t.(J do:.; Illistados na forma da Lei Federal" .

.rustificação

Visa n emenda flxul', desde logo, ~ forma da compOSlçao
dos legislati\'OfH:!:õllnr1l1nis. A emenda <1dota, para organização
estaduai, os princípios qlle o anteprojeto consagra paLa com
posição da ,AsscrnIJléiu Nlléi~nal.

Sala, das ::;t'ss.il'l', IH dI:' Dezembro de 1933. - SOIl,1'CS
Filho.

Ao artigo 81 - ACl'csécnlar -ao § 4° dêste artigo o sc
guinte:

"Os Estados dc\'crão no mais curto prazo -J'lromover a
regulariza~ãode;suas dividas extcrnas, de acordo com as
suas possibilidades econômicas;8 financeiras, cumprindo á
União assegurar a execução dos acordos estabelecidos, au
xiliando os Estados com" as garantias que forem julgadas
convenientes.
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Justificação

O descredito que tem advilído ao Brasil pelas faltas
dos Eslados e 2\lunicipíos em matéria de saúsfaçu.o dos em'
préstimos externos, justifica plerramente a necessidade da
regularização destas dívidas, ele modo que se firmem acor
dos dentro da capacidade econônlica oos Estados e suas
possibilidades financeiras. É de observar que se houve im
prc':idência da parte dos Estados, também se verificou
grande facilidade por parte dos :prestamistas.

O abu~o do crédilo foi a origem de todos os males e
a culpa do 'üacasso. em muitos casos, não cabe somente ao
devedor, mas também aos credores, aconselhando assim a
que todos contr'ibuam com uma parcela de sacrifício para
de ora em diante normalizar estas situações vexatórias e
prejudiciais.

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 193:3. - Clenvmtino
Lisbôa. - Veiga Caúl'al. - J/ow'a Carvalho. - il'Iario
C/termont. - Leandro Pinheiro. - Abel Chermont.
Jo((quim JI(({jallules. - Jlarlins e Silva.

~. ~3S

:\0 art. 81.
Su1Jstilua-se a letra (j pelo seguinte:
"Direilos políticos, individuais e sociais, indistinlamen

fé'. a~~egurados ~tOS seus filhos e a.os de oulros Estaclos, nesta
ConsliLuição" .

Justificação

"\ Clnencla Yi"a acenLuar a siluação dI:: perfeita igualdade
qne deve prcyalccer entre os filhos dê todos os Estados, em
rélaç:~lo ,lOS seus direitos. Estes devem ser assegurado:! in
distintamente aos brasilêiros em qualquer ponto do territó
rio. Convém, de uma vez por .todas. extinguir as preferências
pelos filhos de um E;::lado, em delrimento elos de ouü'o, como
vinham sendo consigrw.das - em. algumas:' constituições esta
duais, em prejuizo ela. coesão elôs sentimentos do t:spíritó na-o
ciomü. -

Sala das Sr.;:::3ões, 19 de De~embro dc-1933. - Lu.is
Cedl·o.

~_ 4i6

Emendas ao art. ·81 :

Suprima-se, no comeco, a .palavra "éonslitucionais".
;\cresccnLe-se na letra e - "e proibição de contrairem

emprestimo, sem autorização ela Assembléia Legislativa".
Acrescente...:se, onele convier:
Letra. .. "aplicação de 10 % dos impostos .estaduais

ou municipais no serviço de instrução primária e igual per
centagemno de saúde pública";

Letra .. , "proibição aos .cidadãosinvcslidos nas fun
~ões de qualquer dos três poderes públicos,. de exercer as
de outro'.'. . '" .. .

Suprima-se no § 40 "e os lt:unicípios".
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Jtlst'iri~ar;t1o

.Todos os princípios estabelecidos na Constituição são
constitucionais . .A eml~Í1da á letra e,· é conseguência da
apresentada ao art. 32. Quanto ás letras que acrescem, a
primeira é transportada do art. 13 e a segunda é a consa
gração de um princípio pacificamente reconhecido.

Sala das Ses~ges, 18 de Dezembro de 1933. -,. Lino Leme.
.4ntônio Covello.

N. 512

Acrescente-se ao título Ir - "Dos Estados":
Art. Os Estados não poderão estabelecer privilegias

para os próprios cidadãos, que não sejam extensivos a to
dos os cidadãos da República., uaturaes dos outros Estados.

JustilicaçlÍo

Pretende a emenda transpor para a futura Constitui
ção um dispositivo da ConstituiC·ão norteamericana, adota
do também pela Constituição argentina (art. 8°).

As preferências e privilégios estabelecidos por algumas
das nossas antigas constituições estaduais, para os natu
rais dos respectivos Estados, são intoleráveis do ponto de
vista da unidade nacional, que se não opõe, antes se fir
mará na autonomia dos Estados federados.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fábio So
dl'é. - Soares Filho.

N. 51(;

Suprimam-se as letras d, {J, h.i e j, do :lrL 81 e a segun
da ]lUl'le da letra c do mesmo artigo.

Juslificaç{io

Inclue o anteprojeto como "princípios constituciona~~s"

que devem respeitar os Estados: a unidade cameral do Po
der Legislativo, o prazo máximo de duração dos mandatos
eletivos, "a possibilidade de reforma consl.i tucional e com
petência da Assembléia para decrelá-Ia" (sic) , os direitos
políticos. individuaes e sociais, as normas financeiras (sü:)
e prescrições relativas aos funcionários públicos; as res
trições impostas aos poderes dos Estados. Vae assim milito
longe o anteprojeto na ext.ensão do que deva ser um prin
cipio constitucional".

Parece mais razoavcI a constituição unicameral do Po
der Legislativo, para os EstMios; tanto que vários dêll?s ..já
o haviam adotado depois de larga experiência das duas Ca
maras. Ti'ala':se porém de uma questão ainda controver
tida, nada justificando se pretenda impor aos Estados est.a
ou arruela opinião. -

O mésmo se dirá do prazo dos mandatos eletivos como
da reeleição dos presidentes do Estado e prefeitos IntlJli
cipaes. Na Ameriea do Norte os presidente são reelegiveis.
Se na própria c::.rLa'conslilucional fossem confessar a des
cren~a no regime representativo, na verdade e liberdade
do voto, melhor seria adoLarmc:. logo outro regime.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - FábiQ So
dré. - Soares Filho.

VOLUME IV 26
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:N. 540

Suprima-se a part~ final do § 4°, ·art. 81, assim redi
gido: "sem a :prévia aq-uiescência da Assembléia Nacional".

Jus l'ificação

.Já está regulado em ouLro disposiLivo que ca,be á União
suprir aos Estados em caso de' necessidade para execução
de serviços indispensáveis. A lição do passado é a melhor
jllstificat~ão para a emenda.

Sula das Sessões. 18 de Dezembro ele 1933. - Nel'o de
Macedo. .

N 549

Ao arL. 8'1. acrescente-se na letra h:

"e inelegibilidade rios secretúrios ele Estado para presi
dente até 12 mezcs após a cessação do exercício do cargo".

Juslificaçilo

Assim como. nas eleições presidenciais da República, o
eleniento perturbador é a ambição dos presidentes de Esta
do e dos ministros, nas eleições para presidente de Estado o
maior embaraço está na possibilidade dos secretários do, Go
vêrno virem u. ser presidentes.

São assá;; conhecidos os inconvenientes da situação vi
gente na República Velha, que a emenda vae remedial'.

Sala das Sessões. 19 d,~ Dezembro ele 19:33. - Dnniei (,,~

C(l1'ualho.

?\ 092

Ao al"!iL~o SL leLra G Supl'imit as palavras "não
podendo o :'('U j)l'rÍodo exceder o dos cargos federais aná-
logos" . .

Jus lilir:açiió

Desde qúc as funç:.ües eletinls são temporárias e que
aos Estados el1mnro obedecer ;lOS· 'preceitos e princípios
constitucionais, êonsidera-sc ir~con""eniente o dispositivo,
cujá supressflo se propõe.

Sala das S0ssões. :i'i de Dezernbro ele 1933. - .Alc,mto,,'(J,
Machado. - Manoel Hyppolüo do Rego. - Rannl]Jlw Pi
nhei1'o Li1J/.(L - C. de }.IIelo JYelo. - Oscar Rodrignes AL
ves. - PUniQ Cor:h~a de Oliveira. - JIenriqu.e Ba1!ma. 
Roberto Sirnonsen. - A. Siciliano. - Hora.cio Latcr. 
Cincinato Bl'O(fa.' - Abelardo Ve'l'(Jueiro Cesar. - A. C.
Pacheco e Silva. ---,. Til,. J!oiíleú·o de Barros Filho. - Bar
ros Penteado. ,- JORi] Ulpiano .. é~ Abreu Sodr6. - Al
rneüla Cama/'go. - José Cmlos de Jl1aced" Soares, - M.
Whátely.'-- em-loto. P. de Qneiro:.. -C. de MOl'ais An-
dl'ade. ' ~ .

lY--. 693

Ao arLSl, ~etra d- Suprima-se.
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Justificaçao

Aos Estados deve ser permitido organizarem o seu Po
der- Legislativo como lhes fôr mais conveniente, dentro dos
princípios constitucionais"

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - }lanuel
H1/ppolito do Re(Jo. - Ranull)ho Pinheiro Lima. - álcanta
1'a Na.chado. - José Cm'los de lIlacedo Som"es. - Cardoso
de Mello ifeUo. - Cincinato Bl'a(Ja. - Th. JI,'nteiro de
Barros Yilho. - A,bela1ylo Yel'(lllelro Cesm'. - Tlenriq1le
Bayma. - Almeida Camm'(Jo'. - Bm')'os Penleado. - Abreu
SOdl'é.- A. C. Pacheco" e Si/VII. - JIorais Andrade. - Oscar
Rodrigues Alves. ~. .Tos,: [;Zpiano. - Roberlo Sünmnsem.
- Carlola P. de Q'u'éil'o:. -- .4.. Siciliano. - liol'acio Lafel',
- PlinioColTea de Oli·vei1'a. - JIario lFhalel1y.

:X. G94

Ao arL 81. letra "h"' - Substitua-se pelo seguinte:
"l\ão reeleieão do Presidenlrl (' inelegibilidade do Intel'yentor
paL'a o cargo de Presidente" .

.Tuslifico~·üo

o princípio moralizador da não reeleição dos Presidentes,
e a inelegibilidade dos Interventores sob cujo govêrno se rea
lizar a eleição, perde a sua significação quant.o aos prefeit.os
municipais. sendo certo. adernais. que na maioria dos rnUlll
cípios, restrito é. quasi 'sempre, o círculo de llomens capazes
pm"a a administração municipal.

Sala das Sessões. 15 de Dezt~mbro de 1933. - Manuel
HlIPpolito do Re(Jo . ..:...- A,lcontm'a Machodo. - 'R01Wl]Jho 'P'Í
?lheiro Lima. - Henrique Bayma. - Cardoso de Mello Netto.
- A. C. Pacheco c Silva. -:- Cm'lola P. de Qneil'O=. 
Roberto Simomsem. - A. Siciliano.' - Th. Mr:ntÔ1'O de
BI/nos Filho. - Abclo.rdo Y,:?'(/u.ciro Cc.~01'. - Rm'acio La
fel'. ,- PUnio Corrêa. de Olivc11'a. - Bm'ros Penteado. -:-
,José·· Ulpiano. - .4.breu SO([1·é. - .Umeida Cml.iorr/o. ..:
Oscar Rodri{Jues AIccs. - No lFhatelly. - J[orais Andrade.
- Cincinalo Sraaa.

.,' N. 695

Ao art. 81, letra "j", suprima-se.

Juslificaçcí.o

Parece excusado o dispositivo no qne se ~'efere ::\0 flln::'
cionalismo, ,por isso, que, o anteprojeto regula a situâção dos
funcionários federais, estaduais e municipais: e inconvenien
te no que respeita ás normas financeiras que devem obede
COL' ás condições especiais cle cnda Eslado.

Saln das Sessõc:". '15 de Dezemhro de 19:):::' - Alcanlar((
Jlachado. - Ranulpho Pinhei1'o Liúw. - Manuel Huppolito
do Re(Jo. - Henrique Bayma. - .~beTanlo VC1'{/ueiJ'o Cesar.
- José Carlos de Macedo SO:Q.l'CS. - CO}'lloso de Mello NeUo.
- Barros PenÚado. - ,Almeida Camor{/o. - Abreu. Sodré.
- A.. C o Pacheco e Sil·ca. - 31orai..~ .4.nrlrarle . .- Osear'Ro-
dl'i(lues .....1lve.~. - .Tosé Flpiano.· - Robe1'to Si?nonsen. - ,
Carlota P. de Queil'o:. - 0'1. Sicilipno. - Horacio Lafer."
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- Pliniq _Co1'1'êa de Oliveira. - JI.. WhateUl1. - Th. Mon
teiro de Barros Filho. - Cincinato Braga.

N. 696

Ao art. 81, suprima-se o parágrafo 1",

Justificação

Em face do conceito de autonomia estadual é evidente
mente incabível êste párágrafo,

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933, - Nanuel
Hyppolito do Rego . ....:..- Ranulpho Pinheira Lima. - Alcanta
1'0. Jlachado. - Cardoso de Mello lYetto. - Oscar Rodrigues
Alves. - Th. Monteiro de Ba1"1'OS Filho. - ,·L C. Pacheco
e Silva. -=- Roberto Sirnomsen. - PliniO' Con'êa de Oliveira.
- Cincinato Braga. - A. Siciliano. - Abelardo Vergueiro
Cesar. - Horado Lafer. - Barros Penteado. - José Ul
piano. - Abrelt Sodré. - Almeida Camar(Jo. - José Carlos
de Macedo Soares. - M. Whatelly. - Henrique Bayma.
Carlúta P. de Queiro:. - Morais Andrade.

N. 697

Ao art, 81. parágrafo 20
- Diga-se: "É facultac10 aos

Estados, mediante aprovação do Senado, celebrar entre si
a,iustes e convenções, sem caráter político".

Justificação

Representando o Senado Os Estados, em perfeita igual
dade, é natural que se dê a essa Camara o direito de aprovar
ou não os ajustes e convenções celebrados pelos Estados,
sem caráter político. -

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 1933, - Ma.n?).e~
Ryppolito do Ré(Jo. -.:. Ranulpho Pinheiro Lima. - Th.
Nonteiro de Ba1"ros Filho. - Alcantm'a Machado. - Plinio
Corrêa de Oliv'eü'a. - Cardoso de Mello Netto. - Abelardo
Ve1'{Jueiro Cesal'.· - José Ulpiano. - Almeida Camargo.
- Bm'ros Penteado. - Abreu ,SOdré. - A. C. Pacheco e
Silva. -'- j\lOl'ais Andrade. - Oscar Rod1'igues A.lves. 
Roberto Simonsen. - José Carlos de Macedo Soares. - A.
Siciliano.-- Horacio La/el·. - Carlota ? de Queiro:.
Renriqtte Baym.a. - Cincinato Braga. - M. WhateUy.

N. 698

....·w parágrafo 40 do art. 81, redija-se assim:
Parágrafo 4°. "Os Estados e~ os Municípios não poderão

contrair empréstimos externos, sem autorização do Senado e
da Assembléia Legislativa, respectivamente, quando o serviço"
anual do pagamento dos juros e da amortização não consumir
Quota superior á terça parte da média da renda arrecadada
nos tres últimos exercícios financeiros. -,

Justificação

A regra prQposta, restJ:,ingindo a faculdade dos Estados e
Municípios de. contl'uirem empréstimos, torna desnecessária
a aquiescência do poder federal, o que, de qualquer forma,



- 405 ...:..-

poderia ser interpretado como envolvendo a responsabilida
de da União.

Sala das Sessões. 15 de "Dezembro de 19:33. - Alcantara
J.llachado. - J!Q1wel Hyppolito do Rego. - Ranulpho Pi-.
nheiro Lima. - C. de Mello ?.f<3ttr,. - José Carlos de Ma
cedO SOQ1'es ..- Alexandre Siciliano Junior. - TIL. Monteiro
de Barros Filho. - 1.11orais .4.ndrode. - Oscar Rorlri{Ju,es
Alves. ~ Barros Penteado. - Carlota P. de Queiro:. 
Robe7'to Sim(},nsen. - A. C. Pacheco e Silva. - .4.úelardo
Vel'(jueil'o Cesar. - Plínio Corrêa de Oliveira. -.Tosé Ul:.
piano. - Abreu Sod7'é. - .4.lm.eida Camargo. - M. Wha
telly. - Cincínato' Bl'aga. - Hem'íq1{e Bayma. - Horacio
Lafe7'.

:'>. 789

Ao anteprojeto de Constituiç~o, no al't. 81 acrescenle-se:
h) não poderem 05 Estado~ restringir os direitos de ele

gibilidade dos cidadãos brasileiro5 para funçõe5 de adminis
tração e represellta{:ão.

Justificação

A Constituição de 1891 não previu a necessidade de dis
por a respeito da indicação acima.. Resultou daí, o desatino
de vedarem algumas Constitui(:ões estaduais a brasileiros o
acesso ao govêrno do Estado em que passaram a sofrer essa
diminuição de personalidade. .\..ssim, em Estados adiantados,
como São Paulo, }>ernambuco e outros, se poude ver um Al
buquerque Lins, um Bernardino de Campos, um Sigismundo
Gonçalves, integt'8dos nos interesses nacionais naqueles
sectores da fedcrai;ão, serem ele"ados á presidência. Noutras,
entretanto, como o Pará, por sinal que, naquele tempo,
igualment.e pr6spero e, ainda hoje. reserva grandiosa das
possibilidades brasileiras, um _AntOnio Lemos, precursor e
vidente do futm'o da região, podia fazer governadores mas
não podia ser eleito. :Bis o primeiro germen de divisão entre
brasileiros e que cumpre extinguir.

Sala das S~ssões. 21 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

~. 885

Titulo TIl - Do Distritü Federal:
Acrescente-se, onde convier, o seguinte:
Art. São elegiveis ao Conselho l\Iunicipal os fnucioná

riolS e operários da Prefeitura do Distrito Federal. .
,Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 20

de dezembro, de '1933. - Noou.eira Penido.

N. 1.022

Ao art. 81 - Fazam-se as seguintes alterac:ões:

"10 - enlre a letra a e a letra b, inclua-se:' "governo
presidencial" ;

O d 1 b ;c-· ,\,-. d d" I' .2 - em vez a etra ; diga-se: III epen encJa, ImI-
tacão e harmonia dos poderes";

3° -suprima-se 'u letra f;,-
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40 - redija-se a letra (f: "garantias cios direitos polí-
ticos, et.:c.~'; ,~

50 - redija-se a letra h: proibiç:.ão de sei-em reeeitos,
nos dois periodos subsequenles ao mandato que hajam
exercido, os governadores e os prefeitos mnnicipais."

J1tstificaçlÍo

I - conservar a harmonia do sistêma;
TI - adotar a inovaçiio do art. 11;

III - a Jusli{'a. no sistema do projeto n50 é mais esta
dual e sim naciOlJal; c()D1pete á Dniiio c niío aos Estados
assegurar-lhc as garantias. na fórma dos arts. 4.9 e 50;

IV - "gal'anLias dos direitos" e não "direitos";
V - proíba-se a recleiefto por dois periodos, como su

cede com o Presidente da Repúbl iea.
Sala das Sessões, lG de Dezembro de 193:3. - Clemente

J!orian·i. - L((1{i"(/ Passos. - .4llila Al1W7"((l. - -:'4:rlindo
Leoni. - Gileno ;lmarlo. - .lfcrleil'os Neflo. - Jiar'ques
dos Reís. - A1'111/0' .Ye Í1Xl. - .-1rnolrl Silva. - Leoncio
Galrão. - Jlrll/oe!. -,\"01:0(;S. ~ Fl'ancisco Rocha. - Paulo
Filho. - F. Jla(/n/u7cs SeNo. - Alfredo JIascal'enhas.
Pacheco de Olivcij'(L~

X. 1.121

Onde cOIl\"iet':

:\rl. O:, Estados reger-se-fio por Consli tuiçõcs pró-
pl'ias, rCSlwitados os princípio:, constitucionais da União,
enllmerados nos artigo::: ...

A1'L :\ eleitão do,: go\"(~rnadol'cs elos Estados será
direta:

Al'L. O,; '::f'c-rcL,íl'ios di} Ei'tado responderão pessoal-
mente PC'I'iin I.e a,: a;;:;;:embl(~ias estadu,tis pelos seus atos.° PodeI: EXCClll iYO nos E:=: f<1dos dependerit do yoto da
~\s~embll~ia Estadual. na forma. l'('g'ulacla por esta Constitui-
~ãn, quanto ao Goyêrno Federal ~ ,

Al'L O:' ::::-oYCl'nadol'e:: noflel'fto dissolyer. atr~ duas
\"eZ(':, no ,seu pCI'fodt1 gO\'{'rn~ln;enl,lL as a:,sembléias, csta
rim is, con\"ocando nO"\:as elei\:iies, no prazo de sessenta dias.

Par,íc:rn.l"o {mic'o. :'\(1 cnsn fi c ;;:c1' J'eeleil:l uma ma'im-ía
con ll'úria- ao I11C:'1110 go\'cl'nndor ;;:(,l'Ú o mandato deste 1'c\"o
gnrlo, ;;:endo eleilo seu suh:,lilnto, lambem no pr'l:'.O de ses-
scnt,l dJas :,uhsClftlé'ntcs Ú rcyog:1tão. ,.

Ar-L. O numero de deputados á Assemblcija ESladual,
a IlniUade on dlwJiclade do Poder Legíslali\"o estrldual. a res
ponsabilidade civil e criminal dos 6rgTlos da autonomia esta
dual, e <1 autonomia dos municipios, no que concerne ao seu
peculiar inleresse, com:l.arão de lei" ordinúl'ia5, emanadas
das assembléias constituintes dos Estados,

-=-Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 19:33, - .4.loysio
Pilho. - .-1(jGmemnôn Jla(fal/tães. .

;;';':
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Justificação

Numa de suas mais vigorosas e profundas dissecaçÕes
dos males que o presidencialismo nos creára e em que en
tretinha a vida nacional. sem que encontrassemos o remé
dio, RUI BARBOSA" chegou quasi a uma profissão de fé par
lamentarista. Argumentam os adversários do parlamentaris
mo, - dizia ele, - que este é o regime da instabilidade.
Afirmam, por sua" vez, os adversários do presidencialismo
que este é o regime da irresponsabilidade. Ora, - concluia
o Mestre, - eu" prefiro, DO govêrno, a instabilidade á irres-

Com effeito, o parlamentarismo é o único sistema em
qu.e essa responsabilidade no govêrno, cuja falta nó Brasil,
por força do i'egime presidencial, acarretou os erros e males
de quarenta anos, póde se tornar efetiva e real.

Obstina:rp-se os infensos ao governó parlamentar em
asseverar a impossibilidade de conciliacão do parlamenta
rismo com a federação. Nada. entretanto, mais fácil, desde
que se considere que o Estado, no regime federativo parla
mentar, terá, em ponto pequeno, a mesma organização de
govêrno do centro. No presidencialismo brasileiro, não ti
vemos, sempre, nos Estados, os vários secret.ários. com atri
buições semelhantes, e semelh,mtemente· nomeados e demi
tidos, como os ministros, na União? Por que os não tornar
responsáveis perante a Assembléia Estadual? Por que não
estabelecer que o chefe desses gabinetes estaduais venha do
seio da Assembleia? Por que não conferir a esta a atribui
ção de manifestar a sua desconfiança ao gabinete estadual?
Quando os Estados hrasileiros tiverem essa organização de
govêrno, dentro dos moldes parlamentares gerais, imporão
muito mais no concerto federativo. a sua opinião e o seu
pensamento e deixarão, por certo: de estar ao sabor dos ca
prichos e das conveniências do Centro, como em quarenta
anos de regime presidencial.

Sala das Sessões, 21 de D~zembro de .193:3. - Aloysio'
Filho'. - .4.fJamemnon de J/a(Jalluír:s.

~. 1.1i(i

Ao. art. 81, acrescentar:

§ 5. 0 Cada Estado lc;,.i um Conselho Estadual. com or
ganização ri fin:1lidadcsanálogas ás do Conselho F'ederal
no que flit, :tnlic3:\'el.

a) a Constituil;ão do Estado fixará o número de rriem-
bros do Conselho Estadual; "

lJ) o Conselho.Esladual scrti. eleilo pelos Municipios,
por sufr:lgio indireto, sccréto e igual.

Sala das Scssüós, n de Dezemhro qe 1933. - krl'uda
CamaTa. -" .4 belardo J/(trinho. - PUnia Tom'inho. - Age
nor lIfonte. - Domingos Velasco. - Lvi:: T"irelli. - Hum
berto Monra. - Pontes Vieira. - Jlario .-L Rarnos. - Al
berto Surek. - Leão Sampaio. - Eugenio Monteiro de Bar
-Tos. - Edmar da·"SilvaCarvalho. .- Mal'i{) .Jlanhães. - An
tonio Rodl-igue.<; de Sou::;a. - Gilbel't Gabeira. - An
Pennafort. - Ferreira Néto. - Sebastião de Olipeira.
Edwald Possolo. -- Carlos Lindenbel'{j. - Amaral Peixoto
Junior. - Francisco c Vel'as. r .



Justificação

Para fundamentar a necessidade das medidas propos
tas nas quatro emendas acima, relativas á instituicão do
Conselho Fe'deral e. á sua semelhança, a dos Conselhos Esta
duais, julgamos suficiente transcrever, apenas, alguns :tre
chos do discurso pronunciado pelo Sr. ministro da Agricul
tura, o major Juarez Tavora, na sessão, de 18 do corrente,
da Assembléia Nacional Constituinte.

Dissertando sôbre alguns "pontos basicos" que pode
riam ser tomados "como normas de ordem geral, das quais
decorreriam todos os principios de natureza restrita", S.'
Ex. teve oportunidade de assim se manifestar: ,

"Distribuição das funções governamentais entre
os trcs poderes limitados, autonomos e harmônicos
- o executivo, o legislativo e o judiciário - assisti
dos e coordenados pela ação moderadora de um Con
selho Supremo, com funções simultaneamente exe
cutivas, legislativas e judiciais".

Demorar-me-ei, Sr. Presidente, muito pouco na
esplanação com que deveria fundamentar esta norma
aquí proposta. Apenas, pedirei aos Srs. Constituin
tes, que meditem um tanto na existência real da har
monia e independência dos poderes, entre que se re
partira na Constituição de 91, á soberania nacional.
Uma vez que não havia um poder supremo, que im
pedisse, 11a hora oportuna, que um dêles - via de
regra o Executivo - pudesse açambarcar as atribui
ções confiadas aos demais, como consequência da
grande soma de atribuivões, que seria confiada a êsse
órgão, justo é que se lhe désse o inst.rumento necessa
rio para ex:ercilá:"lo, e êsse instrumento não poderia
deixar de ter as faculdades legislativas, executivas e
judiciárias que, em consequência, 3quí seriam atri
buídas" .

E continuando:

"O:segulldo motivo de fracasso ria obra admálÍs
trativa da República de 91 foi, seguramente - e este
ainda em escala maior do qüe o primeiro - a falta
absoluta de continuidade na solução dos problemas
postos deficientp.mentc em equação pelos Ministros
das diferent~s pastas. A questão se agravou porquê,
ao lado de uma iniciativa deficiente, nunca podemos,
ao menos, levá-la até o fim. Cada govêrno que ocupa
va a cadeit,u presidêncial timbrava - esta era a re
gra - em contrariar o sentido da solução _começada
para orientá-lo, muitas vezes, em direção inteira
mente oposta .. (lItuito bem.)

Por isso, pedia a adovão de uma norma como esta:
i'

"Ceéaçáo de um Conselho Fedéral, órgão Su
premo de sÚÍJervisão político-administrativa do

o conjunt.o governamental do país, com as missões
preeminentes de: a) coordenar e garantir o fun
,cionamento ',autônomo e harmônico dos três po
dêres- E.-:ecutivo, Legislativo e Judiciário den.:..

~.:
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tI'O da nlçada federal; b) estabelecer e garantir a
cooperação racional dêsses três poderes federais
com os poderes homologos estaduais, atr:avés de
soluções gerais pree.stabelecidas, de. acôrdocom
as realidades nacionais; c) assegurar a continui
dade da administração pública através da tranSI
toriedade dos go\:êrnos republicanos; d) garan
tir efetivamente o equilíbrio federativo outrúra
assegurado pelo Senado ou Camara dos Depu-
tados." .

Em consequência:

a) COIlstiluiçáo igualitúria dêstc Conselho,
por um representante de cada unidade federati
va, excluida a int.erferência de quaisquer outros

. elementos estranhos a essa representuc,ão. pelo
menrJS para0 efeito de voLo; b) obrigaLoriedade
de tomar deliberações sómenLc em sessão con
junta de seus membros, ainda que, para efeito
de estudos, possa ser dividido em comissões es
peciais; c) fUIlCão deliberaL!"vu em relacão ás
atribui\,ües í undamentais acima .especificadas;
d) duração do mandato de seus membros por três
períodos governamentais, fazendo-se a sua reno
vação pel.o terl)O ou pelo quarto".

Sr. Presidente, V .. Ex. verá, certamente, que,
organizado assim um Conselho Supremo ou um Con
selho Federal, ninguern terá o direito de reclamar'
periclite o equilibrío federativo pela falt.a do Senado,
porquê este se acha instituido como órgão emillent~
mente igualitário, composto de apenas um represen
tante por Estado, munido de atribuições que são
muito mais importantes do 'que as do antigo Senadú,
e.ainda. tendo a faculdade de resolver, não em ca··
maras especializada;;, porquê - tnmbém quero ter
o desas;:;ombro. embora não agr:.1Ilávcl de dizer. po;;to
que sem a intenção de melindrar a qnem quer que
seja -dividir o Conselho em camaras, especiali7.a
das significará - ninguem se iluda ~ dar :as co
missões mais importantes aos Estados que pesarem
politicamente na balanç,a dos déstinos do país. e ,ex
cluir. portanto, das cl.eliberações fundamentais, do Con
selho. os pequenos Estados cuja rcprc5enlação, aí den
tro. não traduz, de fato, uma fôr~a política respei
tável.

A duração do mandato. por três periodos gover
namentais. proposta nesta tes~, para o Conselho Su
preino, é uma garantia, afim de que os seus mem
bros nfto possam ~er, influenci:lrlos pela prob:ibilid:lde
de um presidente fazer o seu su'cessor".

Mais adiante. a prup05ito das re5tri'.'õesa impôr á. autâ
nomia dos Estados, acrescentou', aind:l, o digno Sr. ministro
da Agricult~ra:

a neces5ária intervenção ·coordenadora do Conselho
Federal no 5en ambito político-administrativõ. Pre
conizo essa interferência indispensável do Conselho
~'upremo ou do Conselho Federalua órbíta'dc yrerro-
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gativas do Estado, porque conheço, por experiência
própria. a monstruosidade que é administrar sem um
entendimento útil, racionalizador das soluções que não
pcxlem paralizar de chOfre, dentro da alçada federal,
tornando-a estanque, impedindo-a de ter um prolon
gamento imprescindivel, que alcance até a esféra res
tríta dos Estados.

Por uma imposjção, apenas de ordem racionali
zadora, é preciso que as SOltlções de natureza comum,
adotadas pelo Govêrno Federal, tenham um desdobra
mento harmonico dentro da esféra estadual.

E, continuando, ainda na mesma ordem de idéas:

julgo uma necessidade 05 Estados crem'cm também,
dentro dó seu organismo político, administrativo um
outro Conselho, garantidor da execução progressiva,
racional, coordenada, das soluções' restríLas aos seus
interesses e outras, de especialização ainda maior, de
resLrições quasi que absolutas, impostas pela esfera
de atividade municipal, isto é, um órgão que controle
essas atribuições até hoje conferidas, no regime revo
lucionúrio, ás chamadas direLo1'ias municipais"'.

Em relac;ão aos Estados, :preyalecem, sem duvida, as ra
zões quc justificam a criação do ConseJIlo Fcdel'ltl, chamado
Supremo no anteprojeto; e Ctljas finalidades vôem discrimi
nadas no art. 68. A composição do Conselho Estadual não
poderá obedecer, estritamente, ás normas observadas no to
cante ,ao Conselho Federal, em face do avultado número de
muniCípios.

A Constituicão dos Estados fixará o l1úmerode conselhei
ros que serão eleitos Delas municipios, mediante 5nfragio in,,:
direto e sistema proporcional.

'N. 1.183

.Ao' 31'1..'61, alinea lL acrescente-se:

"reservado um terço á representação dr,s associaçoes
profissionais"'. - .4.úelarrlo Jlm'in/t,o. - Arruda Cama'l'a. 
A.nlonio Pemw{ort". - Plinio Tow·inho. - Na/do de A.
Rcmw.~. - .4.(J(:IlOI' J[(Jnl.e. - Domin{}os Vello,sco ~ - Wal
dcrnar Falcil.o. -- J11l1nuerlo 'Jlrlllro. - Alberto Sllre/r.. 
.-\rmaíulo Lo.l)dllcr. - .Varais [>aiva. - EU[Je1iio ~Ylonteiro
de Barro,';. - Edmal' da Sil'va Cm'valho. - Nario Manhães.

'Antonio Rodri{Jlles de Sou:;a.- Gilbert Gabeú'a. - Ferreira
","elo. - Sebaslii7.o de OlÍ1)eira. - Jlartins e Silva. --'- Luiz
Til'elli. - Edwald Po,~.'wlQ. -' Franr:iseo Villanova. r- A.ma
ml Pei:r:oto. - Cunho. J!ello. - Pr({do Eelly.

J ltS li{icaç17.Q

Para 05 Estados c os l\íunicípios subsistem as princi
pais razões que determinaram 'a participação real e efetiva
de representantes das profissões 'U<l poder legislativo. Im
põe-se, pois, no rol dos principios constitucionais da União,
que os Estados devero observar na sua organização, incluir
a repl'csentação profissionaL
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:N. 1.184

Ao art. 81, acrescentar:

"l) sufrágio universal direto apenas na esfera munici
pal, ressalvada a representação profissional, c e indireto c nas
eleições estaduais; .

m) eleicões mediante sistema proporcional e voto se
creto e igual. - Abelardo Mminho. - Al'l'uda Camara. 
Antonio Pennafort. - !.l1ario de A. Ramos. - Plínio Tou
l'inho. - Domin(Jos Velasco. - Waldemm' Falcão. - HUJn
bel'to M ow'a. - iUberto SUl'eli: .. - .4.genor Monte. - Pon
tes Viei1'a. - Leão Sampaio. :..- MOl'ais Paiva. - Eugenio
Jlonteiro de Bal'l'os. - Edmm' da Silva Carvalho. - Mario
Manluies. - A.nton;io Rodri(Jues de Sou;;a. - Gilbert Ga
bei/'(L. - Fen'eira Neto. - ,1lartins e Silva. - Sebastião de
Oliveira. - Lui: Ti1'elli. - Edwald Possolo. - .4.u{Jusllo
.4.ma7'al Peixoto. - Prado Relly.

Justificativa

O art. 81 do anteprojeto refere os princlplOs constitu
cionais ele acõr~o com Os quais os Estados devem organi
zar-se. A medida contida na alínea 1. da presente emenda,
é, apenas, consequência de uma outra emenda por nõs
apresentada em que se determina que as eleioões munici
pais serão feitas mediante sufrágio universal direto. ressal
vada a represrmtação :profissional· nos respectivos conselhos;
e. as estaduais e federais, por sufrúgio indireto. em graus
sucessivos .

A matéria contida na letra m. justifica sua impor:"
tanci(l em relação :i igualdade dos direitos políticos dos CI
dadãos, á liberdade e J. verdade do voto e á representação
efetiva das correntes de opinião.

Uma e outra dC\'cm ser incluídas" de modo expresso,
entre OS princípios constilucionais que aos Est:1clos cumpre
':espeitar na sua organização.

N. 1.239

Ao art. 81, § ![o - ACI'escciltc-sc:" a quem envia- .
rão inro~'macõcs detalhadas sübre as suas situações econu
micas e financeira, possibilidades. aplicação do empréstimo
e óutras que a Asscmbl[~ia solici tal'. ,.

J llS lifiC(l~~(10

:Não é possivel á Asscmbll'ia Nacionai opinar sôhre os
empréstimos.. esladtlais, sem conhecer os detalhcs a que se

. refere a emenda.

. Do contrário, teriamos simples decisão de simpatia, de
partidarismo. '

Sala das Sessões. 22 de Dezembro de :1933. - J. Fel'
reim de SOlL;;a. • • .





TERRITORIOS
N. 29

TÍTOLO IV

Dos lC}'}-ilórios

Art. 85, redija-se:
Si o exigir a defe~a nacional, poderá a União federalizar

territórios nas regiões fronteiriças, de população inferior a
um habitanl.epor quilômetro quadl'a.clo.

§§ 10 e 2° - Suprimam-se.
Sala das Sessões, 30 de :\ovembro de 1933. - Fe1'nando

de Abreu.

N . .30

TÍTULO rv

Art. 86 - Redija-.se:
"sem ·que fique assegurada a .defesa da zona por ela

servida". ~

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - Fernando
de Abreu.

N. 42

Acrescente-se ao artigo 85, Título IV, relativo aos "Ter
ritórios" :

§ 3.° O território do Acre se organizará sob o regime de
Prefeituras, escolhidos os prefeitos dentre os vereadores
eleitos. A essas Prefeituras se distribuirá, com igualdade· e
rigorosa fiscal~acão, a dotação anualmenté votada para os

rservicos administrativos do terrtório. .;
Sala das Sessões, 1 de Dezembro de 1933. - Alberto

Dini::.

J1tstificaç{fo

Oéupa-se o artigo 85 dO- anteprojeto de Constituição ae
"Territ.órios". em geral, sem especial referência ao único de
atual existcncia. o do Acre, cuja -criacão foi det.erminada por
circunst.anciasocasionai~, não previstas pelos constituintes
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de 91. Gons~ituido de longa daLa e tendo já at.ingido a certo
grãu de desenvolvime.nto, n.ãd se Iloderá êle confunO!!' com os
(IUe venham a seragora Cl'lados, resultantes de "reglOeS fron
teiriças com países estrangeiros, insuficienLemente culttiva
das e de população inferior .a um habitante por quilometro
quadrado. ou deslJalúLad;)s". Já lhe não seriam aplicáveis us
normas que viéssem a ser adotadas para esses futuros terri
tórios absolutamente inadaptáveis .<.1. uma .região que de há

"muito' 3e encontra administra:Livue judiciamente org.:mi
zada. Impõe-se para o Acre um regime aproDriado ás suas
presenLes condi0ões. um regime que. consultando o meio fí
sico e tendo em vista 05 impcrath'os geográficos. possa apro
yeitar a toda a região, hoje grandemenLe sacrificada pelo ne
fasto regime de centralizu0ão administrativa.

Deu-lhe a primitiva organiz:ll}ãú o presidente Rodrigues
Alves. conforme melbor aconsel!lavam as circunsLancias de
momento. CompleLou-,l posLerionnente o presidente Afonso
Pena. em moldes mais conscnLaneos com os bem compreendi
oos inLerêsses regionai:::. Espírito prático, aVl:sso a fanLasias,
teyeêle ::I. nítida visão dos inconvenientes que resultari.am de
um govêrno único para uma vastissima região de escassa e
espáI'sa população. sem outras vias de comunil;ações qüo 11ão
o curso de seus rios. Achou:)or isso de dividir o eTrritól'io
éfi departamentos com adminisLl'aç?cs próprias e independen_
tes, uma das outras, as quais, dispondo dos necessários recur
sos e agindo com perfeita liberdade de ação, procurariam,

,sem maiores entráves, satisfazer as mais urgentes necessi
dades das zonas que lhes eram confiadas e promover os seus
mais indispensáveis melhoramentos. Resolvia-se assim a di
ficuldade resultante da carência d;:; vias de comunicações, qUI:l
faria esLéril qualquer tentativa de administracão centraliza
àa. Basta considerar-Se que ainda hoje, tantos anos já decor
ridos, para se ir de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, atual séde
do govêrno, gasta-se em média cincocnta dias, descendo-se
pelos rios Juruá e Solimões até Manáuse dali subindo-se
pelo Purús em viagem dispendiosa e acidimtada.

Não se fizeram esperar os auspiciosos resul-tados de Hio
prática organizaçfío, inspirada nas realidades do meio acrea
no. Operou-se rápido pI·ogressu. reallzaram-se verdadeiros
mil:1grcs, gI'nça.!- a um teabalho iTltenso e hem Orientado _:
Do só10. por ingentes e~forcos conquistado ú floresta secular,
surgiram logo f- como por cncanto florescentes povoações,
Rio Branco. Sena l\Iadureira. Xapl.lrÍ, Cruzeiro do SuL Sea
bra, - constituídas dentro de p12nos préviamcnle tracados
e desde logo dotadas dos mais imIlre~cindiveis melhoramen
tos. Organizaram-se os' ~crviços públicos. Curou-se da ius'"'
trucão pública. da higiêne, da abertura de yaradouros, que
facili tassem comunicaçõe~ e transportes. Prosperou o co-o
mércio e l10uve mesmo um promis:::;or inicio de indústria' pe
cuária. Com o desenvolv~mento- que, assim se ia simullanea
'mente operando em suas várias ZDnas, entrevia-se ,já a pos
sibilidade de, em futuro mais ou menos próximo, elevar-se o
Acre a Estado autônoll10,dispensada por desnecessária a
tutéla da União.

Infelizmente a brusca, inoportuna e desacosclhavel pa!\:,
sagem do regime prefeitUra! para G de,ccntrnliza«:fto adminis-'
Lrativacom a criação do Govhno Geral. quando pura isso
não se aclluvu ninda o Acre apanlhado.· veio cortar-lhe a
segura cvoluciio, fazendo-oelllr:ll' numa fúsc de pronuncia
da decadência. que dia a dia mai:5 S~ vai acC'nLuandõ: He-
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forma de gabinete, levada a efeito por interesseiras suges
tões e sem o perfeito conhecimeIlto das fatalidades geográfi
cas inerentes ao meio 'acreano, não poderia ela deixar de
sacrificar vilais interesses de importantes zonas do Territó
rio, afastados dtLSede, do govêrno, não apenas por imensas
distancias, mas ainda e sobretudo por quasi abosluta falta
de vias de comunicações. Consequência; uma ação sem con
junto,um trabalho desconexo e sem eficiência. Suprimiram
se as antigas prefeituras, substituidas agóra por um apara
toso Governo Geral, cuja opulenta máquina burocrática con
some parte consideravel da dotação federal. O pouco que
dela: resta aplica-sc em melhoramentos na Capital, reduzidos
95 demais municípios á humilde condição de filhos espúrios.
a que são atiradas sobras e migalhas. Em beneficio dêsse
pomposo Govêrno Geral, que as aplica como melhor entende
e ao sabor de suas preferências. perderam êles as dotacões
que direta e equitativamente lhes distribuía antes a União.
Concentrou-se assim a vida em um dos estreitos pontos dó
Território, enquanto que as demais pades dêssc vasto orga
nismo vão sendo aos poucos e lentamente invadidas pelo frio
da morte.

--\. emenda que apresentamos. e para a qual solicitamos
a simpática atenção da ilustrada Comissão de Cor}stituição,
constitúe uma suprema tentativa no sentido de salvar-se o
Acre de sua ruína total, tem por objetivo dar-se...;lhe uma
organização menos aparatosa, porém, mais eficientp,
mais digna, mais democrática, uma organização emfim, mais
compat'vel com o seu atual estado e dentro da qual possa
êle evoluir com segurança para' mais altos destinos. Su
gerimos a reforma pela qual anelam os nossos patrícios
acreanos - a transforma~~ão de seus cinco atuais muniCÍ
pios em prefeituras autônomas, administradas por prefeitos
de sua livre escolha, tirados dentre os \'ereadores eleitos, di
réta· e equitativarnc.nLe suhvencionadas pela União.

Com o auxilio pccuniário qu'c rcccbel'itlm da União c
o produto dos impostos regularmente arrecadados, organiza
.riam, essas prefeituras 9s seus or(/amelltos e iriam assim, aOs
poucos e dentro dc su:.is possibilidades, atendendo ús neces
sidades administl'ntivas e promovendo os mais indispcnsaveis
melhoramentos. :Esse l'egime, que no momento melhor con
sulta aos ínter-esscs da região, yis·oral.'Í<l em carúter provisó
rio c tité' que o Acre. já. perfeitamcnte aparelhado c:dispon
do de. pessoal hahilitado para as s~as múlLiplas i'unções"se
encontrasse em. cond içüc;;; de satisfazer no seio da F'cderaçiio
Brasileira. a sua alta finalidade de Estado autünomo. Não
há outro' regime para o Acre atual nenhum outro, co!llú
este, se adaptaria aos imperativos do meio, O' único capaz de
restaurar-lhe as energias e dar-lhe novo alento de vida. O
Govêrno Geral L1e centra1ização ad~inistraLiva foi um erro
e um fracasso e seria insania nele 15ersistjE-se.

N 236

Suprima.,.se o artigo 85 e seus parágrafos, e tra11Spo
nha-se o artigo 86 e seus parágrafos para a Secção VII 
Da Defesa: l\'acionaL cor.a as seguintes modificações:

7\0 ~~t.S6 diga-~e: «Até 50 qlúlômelros" em vez de "-,Ué
. ,
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100 quilõmetros", e suprimam-se as palavras «para dentro"
fubstiLua-se o § 2° do referido art. 86 pelQ seguinte:

"A União poderá, em caso~ de neeessidade, dispôr da
porção do território dos Eslados que for indispensavel á
defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e
estradas de 1'erro federais".

Acrescente-se onde convier:
"A União. afim de resguardar as reglOes fronteiricas

com países estrangeiros, a\.1xiliará os Estados limitrofes com
medidas de ordem econômico-sociais, notadamente no que
diz respe.ito ao saneamento rural, povoamento, instrução, vias
de comunic:.~çüo, rêdes ferroviárias e estradas de rodagem".

htstificação

A creacão de "Territórios" nas regiões fronteiriças com
paísc'i:i estrangeiro:::, na fórma dos dispositivos do anteproje
to, não' tem amparado em razão alguma de ordem pública,
tendo o grande inconveniente de ferir os direitos dos Estados,
qui({ú originando novas questões de limites dentro da União.

A única justificativa da medida seria o ponto de vista
da defesa' nacional, mas este, além de pedeitamente asse
gurado nos disposilivos que lhe dizem respeito, e emendas
apresentadas, não existe, porque o próprio anteprojeto, con
traría a hipótese quando prevê no :; 1° do art. 85 a trans
j"ormaçflo por forca de lei especial dos Territórios em novos
Estados quando tiverem população suficiente.

A verdade é que não se truta de uma necessidade im
periosa de defe~a nacional, mã~ simplesmente: de um pre
texto rJarb. llm~ redivisão do pll.f~.

E qual sería o critério para det~rminar Q .coeficiente de
população nas diversas extensões territõriais, nas quais já
existem núcleos de civilização e até e:idades que, ou ficariam
encravadas nos lerritórios. ou seriam arrebatadas aos Esta
dos, cujos filhos foram os únicos a construir?

Ambas as hipóteses são iníquas e injustas.
Enc'll'ados :3oh os aspectos político e econõmico os dis

positivos em apreço do anteprojeto acarretarão profunda de
sorganizacão ]]a vida dos Estados. privados das avultadas
rC,ndas (IUC' llies !Jroporcionam as regiões transformadas em
~Terr,itórios"" de modo que não poderão prover de maneira
éfelrva as necessidades de sen govêrno e de SUa adminis
tração.

Em consequência da emenda apresentada:
Sub5tituir.: : ,

(I) no fin~l do art. 1° as palavras 'dos Territórios'" por
. ;"dú Territórw do Acre"; ,

r 1)) na letn e do arL oiS, as palavra.s "nas dos Territó-
rios'" por "na do Território do Acre"";

c) no § 2~ do artigo 101 as palavras "nos TerritÓl'ios"
por "no Território do ,Acre" e na letra c dúmesmo artigo as
palavras "dos Governadores dos TerritóJ;ios'" ·:Por "do Go
yernador do Território do Acre".

Rio de Janeiro. 15 de Dezembro de 1933. ~ Leandro Pi
nlNiro. -.- JQaquüiL JIagalhães • ....:- Jlartins e Silva. - Cle-
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mentino Lisbôa. - 1llario Che'l'lnont. - Veiga Ca.bral. 
Jfoura Carvalho.

N. 342

Em v-irtude da emenda apresentada aos urtigo;;: 85 e 86.
seja supresso o titulo IV. dos territórios, clcvendo ,'la fazer
parte, onele convier, da Sec<;ão VII, da Dêf(:sa Xar1'):ü'll.

Sala das Sessões. :lO dé Dezembro de 1933. - CII~thlL
JJello.- - Alvaro Maia. - A..lfredo da Matta.

X. 34.2-A

1°) no final do ai'l:,. 1° leiam-se: "o do Território do
Acre", ao envez de: ;'Território";

2°) igualmente na letra c doal't. '48: "na do Território
do Acre". ao envez de: "na dos Territórios";

3°) no art. 101 em seu parágrafo 2°,·substituamainda:
"nos Territórios", para: "no Território do Acre";

-lO) finalmente, no mesmo artigo em sua letra c, em
. lugar de: "dos Governadores cios territórios", "e do Govel'
nador do Território do Acre".

Tais substituições são consequências da emenda apre
sentada.

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933.-Cunha JJello.
- .4lv(t7·o .""lo.ia.- -Alferda da J.}falta.

X. 345

Ao arHgo. IV - Dos TERRITÓRIOS.

'S-llprima-se o, arLigo 85, c seus -parágrafos 1° e ;;0 .

.lystificaçíJo

Por que transformar em terl'Hól'ios as reglOes fronteirJ
ças com países estrangeiros insuficientemente cultivad;).5 e de
população inferior' aum habitante por quilômetro quadrado?

Que a razão de se arrancar dos Estados _par;~ d<lr a
União a posse e a adrninistraçfto dessas regiões não é a de
fesa nacional se evidencia pelo § 10 que prevê a sua trans
formação por f-€lrça de lei especiaL em novos Est,\dos quando
tiverem população suficiente. . .

-Se, portanto, não ú: essencial par'a u defesá nacional, como
realmente não o é, a posse diréta dessas regiões torna-se
evidente que Se quis fazer lateralmente uma ridivi5ào terri
toral do país, sob o pretexto de regiões fronteiriças_

:Há regiões fronteiriças elo país, como por exemplo po
Estado de MaL Grosso, q~e podem não ter, devido á grande
extensão territorial do Estado aquele coeficiente de popula- '
ção, isso não impedindo que varias cidades que se devem:
ao esfôrço exclusivo dos seus filhos desajudados .sempre~

nelas se encontram localizadas, como Corumbá, Ponta Pari},
Bela Vista, :S: Luis de Cáceres, Porto Murtinho. Seria ini
quO que o Estado ficasse despojado desses núcleos deciviii
zaçãó que os seus filhos criaram naquêles longinquos rin-
cões daPátria! . .

VOLU!\IE IV 2-7
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13e o intúito dos autores d-êsse artigo foi o de provoi}ar
ou de apressar um n'1aior desenvolvimento dessas regiões,
nada impediria obter-se o auxilio da União, sem necessidade
dessa cap·itis dirninutio territorial e política dos Estados
fronteiriços.

Quanto ás regiões desabitadas que ainda existem, não
sómente nas fronteiras dp Brasil, como no seu interior, pare
ce-nos que a simples p'assagem para o domínio da. União
não efetmwia O milagre do seu imediáio povoamento.

Esse .ou obedecerá á evolução natural ou só podia ser
artificialmente acelerado pela imigração;· assim mesmo
essa há de preferir naturalmente. em primeiro lugar,' as
regiées mais próximas do lito.ral. .

Aliás, perguntamos: iria 'o govêrno encaminhar corren
te" imigratórias para os nossas regiões fronteiriças?,

:Poderia localizá-las justamente na zona em que se pro
cura afastar as possíveis influências estrangeiras, exatamen-
te por motivos de defesa nacional? .

Nem se diga .que êsst:' povoamento seria feito com ele
mento nacional. Bem sabemos das dificuldades para demo
ver os deslocamentos, em grandes massas, ás nossas P'opu-
lações. .

Nem tão grandes são elas, aliás, para que possamos con
taI' com as suas sóbras nas regiões mais habitadas. E onde
quér que estejam local·izadas todas estarão, por igual, tra-
balbando l)clo Brasil! .

Deixemos, pois, como estão os nossos Estados, dentro dos
seus limi tes histórico. -

Sala das Sess es, 18 de Dezembro de 1933. - Generoso
Ponce Filho. - Alfredo C. Pacheco. - Francisco Villanova.
- João Villasbôas. - Lace1'da Pinto. - Antonio Jorge
Magalhães. - I dalio Sal·denbel·g. - Nero de Macedo. 
José HOlWl'ato. - Ascanio Tubino. - Soares Filho. - Del
{irn Moreira. - Augusto V·ie{Jas. - Lycurgo Leite. _
A1'1'uda Cama1·a . . - Victor Russomano. - Pedro Vergara.
- 1'Valde1na'l" Falcão.

N. 428

Título IV - Dos Territórios.:
~Suprim~-se o· ar.t. 85 e seus parágrafos e facam-se as

óemais alLerações correspondentes."
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Sem nos determos na apreciacão da amplitude dos tex
tos referidos, qüanto a ação da União na administracão e
vida dos Estados, e que j:a;-lhes diminue bastante a autono
mia de que gozavam até agora, para não sermos proUxos.
vamos nos- reportar ao art. 85 f:: seus parágrafos. para <1551-

nalàrmos uma verdadeira colisão de pensamento ao que in:
perou nos textos acima invocados._

.Asim é, que êste art. 85 e seus §§i autorizam a subdivi
são ou desmeT1~b1'arnento de um Estado atual, sem assenti
mento do próprio Estado, em um Estado e territórios que
mais tarde passarão a novos Estados: e isto só pelo fato de
ter o Estado subdividido regiões fronteiricas com paízes es
trangeiros, em menos de um habitante· por quilômetro qua
drado.

Fundamentalmente vár.ias dúvidas se nos deparam.
Como devemos interpertàr a profundidade das regiões fron
teiriças? -Será até a zona territorial em que comeca a po
pulação média de um habitante por quilômetro quadrado'?
Estará por ex~mplo o Paraná incluso nesta ameaça dé mu
tHação, apesar àe --ter, em média, mais de 5 hahilanl (',::: por
quilômetro quadrado?

Naturalmente ° Rio Grande do Sul não :::erá at.ing-ido
POI' estes dispositivos. :Mas, Santa Catarina, Mato Grosso e o
Amazonas? Quantos territórios. deveremos te!.'? Quanto irá
custar <Í. União a sua administracão?

Obedecei'á a formação desses territór.ios a um plano ge
ral de defesa nacional, ou o Governo da República os rra
cl'iando ao seu sabor e segundo as injunções políticas ou àe
ocasião?

Quanto mai" examinamos o aspecto vago, sem nenhu
ma fixidez sél~ia, estável, dos textos do art. 85: e seus pa
rágrafos, mais nos convencemos da inutilidade da criacão
de territórios, sob os fundamentos do pouco' cultivo das
,;.uas terras e da escassez da sua população.

Ademais, ao evoc,armo-s necessidades da defesa nacio
nal. t.anto estas podem ser prementes para as faixas -rron
teü:iças de um habitante por qúilc',nwlt'o quadrado, como
para os dedais, ou três ou mais habitantes pOI' quilômetro
quadrado. E assim teriamos que suhdh;iclir as indetermi-
nadas faixas fronteiriças em cen tenas de territórios. .

: ,Não há cxagêro; é que tudo se deve temer da el·astici
dade do texto do art. 85. E, se Mato Grosso, por ex.~mpl0.

não contiver um habitante por quilômeU'o quud['udo. poderá
todo- êle sei' considerado uma região fronleiri(;a. c·om puises
estrangeiros? Em quantos territórios seria mutilado'?

'Ü que se deve entender no ~ 1° do arl. 85 ])01' "pormla
ção suficiente"? Suficiente a juízo: de quem?

\De outro lado. nãose -pode deixar de inferir dos textos
do arl. 85 -e do seu § 1° que o desmembramento de um
Esta·do em um Estadà de menor superfície e em um ou
mais territórios. se fará por falta de recursos De segurança
ou de vigilancia relativamente á defesa nacional. dada a con
-dição de tcr_ região fronteiriça com países estrangeiros:
mas, ao mesmo tempo,- o ~ 2° admite que as regiões que
possam ser erigidas em território dêm 'lucros ou rendas
líquidas aos Estados de que 'Jazem parte. Ora, ha neste
ponto ,uma nova colisão séria: uma região desabitadn ou
muito pouco habit.ada. ,insuficientemente culti~ada, não
pode deixar rendas líquidas ao EstadQ a que pertence e,
!?ortanto, se pre.tenfle desmembrar em territórios, regiões
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que dão rendas líquidas, desaparece o pensamento que se
deve admitir da boa intenção da Uniiio em amparar melhOl'
Oi' territói'ios fronteiriços e que, por falta de recursos pro
pl'io:", não podem corresponder a determinados ohjetiv()s de
elevado alcancepara:a segurança nacional, .~

Enlão, o que haverá de certo, que jntençã.o se oculta,
na ausencia de umaf.inalidade clara para êstes rjisposilivos
do antepi'ojeto Constitucional? Até que ponto devemos le
var a nossa imaginação, na análise <ias previsões sôbre os
desmandos dos' polentados políticos fnturos: a desmembrar
tenitórios de um Estado, para, passa-dos alguns anos, os in
corporar a outros Estados limítrofes?

E' fora de dúvida que os debates aml)]os sôbre f}stes
textos esclareceram o assunto, mas em bipcj(ei'.e alguma po
deria o Paraná sofrer uma nova mutilação no seu território,
já diminuído em consequencioa de haver perôido a qUl}sUIo
de limites que mantinba com Sanla Catarina 'l que lhe
causon grave prejuízo na sua economia e ainda porque a
sua grandeza futura se localizará justamente na zona de
oéste que em .face cio a·rt, 85 e paragráfós, por ser frontei;'
,"ica ao Paraguai e a República Argentina, teria de passar á
e·ondir;ão de lelTitório. - PUnio Tourinho.

X. 699

Ao" arts. 85,8{j e seus pal"ÚgTafos, snprima-se:

Justificação

O (Iispositivo, cuja supressão se pede, dissimulam restri
ções á autonomia estadual.

Sfro, ademais, desnecessários porque no domínio da União
fic'am ::lS terras de marinha e fronteiriças, quando necessárias
á defesa nacional, conforme emenda oferecida ao a1'1. 19.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. :....- .4.lcantara
J[ndwdo. - Jfanule Hyppolito do Rego. - Ranulpho P'i
nheiro Lima. - Roberto ;Simonsen. . - HOI'acio Lafer. >

Cm"lota P. de Queiroz. - tC. de j}leUo Netto. - A.belanlo
Vei'{Jueiro Ccsar. - A, C. Pacheco e ~"ilc{L - Plinio 'Corrêa
de Oliveú'a. - Til.. Monteiro ,de Barros Filho. ~ Bar'ros;
Pentêado .. - José Ulpiano. - ~4.b1'cl/ Sodré. - A.lmeüla Ca
1nm'(/o" - José Carlos de Jlacedo Soares. ;-- O~'car Rodriglle.~
Alves. - }.l. \Vhateley.·- Hem'iqur: Bn.'uma. - Moraes :4n
circule, - Cincinato Bl'aga.

~ 836

JnsUficnçiio

- Impõe-se a supressão dos aí.·ligo~ 5°. 85 c 8<i, PO:.·que
colidem com os arts. 10 e 4°. O arl. 1° úrescreve a união
indissolúvel dos Estados e do Distrieto Federal. e o art. 4°
precisa os limites dessas unidades federativas. Logo, não
podem estas por convenção alterar os seus limites e se d~s-

- ligar da União.? -
O"'·único território. atualmente e:xistente· é o do Acre.

dispulado pelo Amazonas;· e por isso não convém que se falI)
em territórios. .A1ém disso é incompreensível dár-sc aos
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Estados as renda~ auferídas de territórios "dêle.s. desmem
b7·ados.·' Dos ,Estados nã!) deve ser desmembrado l.erriLór·io
algum para se executar o disposto no "arL 1°.

Não ha motivo para se cercear as autonomia~ ('.-ladu:ü ~

e municipal "até 100 quilõmeLros VnI'a dentJ'o da !inila
fronteiriça '·.e muito menos para se embaral.:ar a exp]l)!'ut.:à(l
industrial, commercial. agrícola n~";.:.a Mea do ~errit.ú)'jn 11:1-
cional. .

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 193:3. - José Ul
pial"..o .

N. 1.024

Ao arL. 8'3 - § 10 - Em vez de "fiquem assegurados",
redija-se - "se assegurem".

O mais como está.
Rala das ·Sessões. 16 de Dezembro de 19:3:3. Clemenl r'

NJP:ianni. - Lauro Passos. - .4 tt.i!r( .'1 :tUIml. - -Xi;iTiú!o
Leoni. - Gileno .-lmo.do. - Jie'i;'ii'US .Yell". -- :!)'Ihm'
Nei7)a. - ir/arques dos Beis. -- Anwl.d Sill'f/.. _ }i::,'!I"f'O

de Olivei1'a, - Fl'ancisco Rocha. - F. JIII{jlllilfCr-s Y·'I!o.
Pal1lo Filho. - Alfredo J!a.scm'wnhas. - Edgard Smúhe,'.
-Leo-ncio Galrilo. --.:.... J/anoe!. ;\'07){J.cs.





MUNICIPIOS E CONSELHO_ SUPREMO
N. 21 B

S.ecção VI:
.d1'{Jurnen-to - Revivescência do Conselho de Estado,

sem as passadas glórias e suas irradiações, o COliSelho Su
pen01' parece s6 ter por destino dar ocupação suave a alguns
sem trabalho de casaca. As suas at.ribuições Se resumem
em poderás; poderá fazer isto, poderá. fazer aquílo. "quando
oportuno". Trinta e cinco serão os conselheiros; ora já pon
derava Montesquieu nas Let't1'es Pel'sanes: "/l semble que
les t~tes des plus [j1'ands hornmes s'etrécissent l01'squ'elles
sont assernblées, et que la ou 1/ a plus de sa(/es il 11 ait musi
rnob,s de sagess~. PVde restringir os poderes do Chefe do
Estado, sem contudo dividir-lhe as responsabilidades, e es
palhar acúleospelo seu caminho; póde tirar delle o direíto
de escolher livremente os ministros da sua confiança, pelos
quais é responsável.

Quando consultado responderá por sugestões não com
pulsórias; sem as consultas,' facultativas, não tem que fazer.
Nem ao menos amenizará o poder Apessoal em colegiada,
- é antes um colégio em férias.- Sarapantão, anl:idino,
porem prenhe de ameaças e conflitos conforme o pessoal,
eliminado não deixará vácuo.

Emenda - Suprima-se.
Sala das Sessões, 30 de Novembro de 193:3, - .'ili.ftiu~l

Couto.

N. 27

Onde convier:
Art. Organizar o trabalho e a produção, raciollal izando

e subordinando-os aos interesses sociais da economia uni
t.ária nacional.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - Fernando
'ü: .4 breu. ~

N. 37

Ao art. 67 do anteprojeto constitucional:
-Suprima-se o final do artigo da palavTa "efeti

vos" em diante.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

em 1 de Dezembro de 1933. - Pe1'eira Lira: - Oflon Be
zerra.
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N. 38

.Ao art. G7 do anteprojeto constitucional:

"Intercale-se depois da expressão t1'ês anvs o s~
.~-ninlc: soó a vigência dap1'esente Cónstituição."

SaJa das Sessões da Assembléia Nacional Consti.l.uinte.
em 1 de Dez-ombro de 1933. - Pereú'a Lira. - Ir'incn Joffil",/.
- HCi'-ectiano Zenaide. - Veloso Boracs.

N. 40

SECC_~O V

Subslituam-se osartígos 67 a 69 pelo seguinte:

CONSELHO FEDERAL

c\l'tig·O. Fica instituído, na Capit.al da República, o Con
selho Federal, que ,se compõe de cidadãos elegíveis, maiores
de trinta e cinco anos, em número de dois por Estado e o Dis
trito Fedel'al e um por território, eleitos pelas respectivas
Assembléias Legislativas loca.i-s, por escrutínio secreto e
maioria <lbsoluta dos seus membros.

§ .1.0 O mandato dos conselheiros durará ,sete anos, sen
do permitida a reeleiçã'o. Em caso de vaga, o sucessor será.
eleito paranoyo .setênio.

§ 2.° Os conselheiros gozarão das imunidades ass-egura
das aos deputados da Assembléia l'iacional e perceberão sub
sídio igual ao dos mesmos deputados .

."..rt _ O Conselho Federal funcionari'l permanentemente.
tendo. TI" intervalo das sessões da Assembl(~ia Nacional. as
funções lf:g-islativas qne a lei ordinárin determinar.

Art. Os projetos dc lcis votados pela Assembléia Nacio
nal "ühr(' il1teryenf,;.ão nos Estados, jm:Lica federal, DL·ocesso.'
navegar;ão. portos. estradas de ferro, tarif:lsalfandegárias.
dcfe;:a na.:;ional, limites interestaduais. correios e telégrafos,
serão enviados ao Conselho Fedc.ral. que os aprovará ou rc
jeitar<i. total ou parcia.Imentc.. C111 uma só discussão. pór trt:s
quartos do::: :'otos d:i totalidad~. dos seus membros.

Al'~. O Conselho poderá tCr a iniciath'a de qunlqucl' pro
jeto d.: lei, que enviará á ~\ssembll:;ia Xacional por intermé
dio do Pl'('siderite do Conselho.

c\:·t, Compcte privatiYàmente ao' Conselho l?erleral:
L" Or:;anizar o seu regimento interno e a 'sua Secretaria.

propondo á Assembléia Nac.ional a criação ou -supressão de
empregos, respeitados, quanto a nomeação, lkença e exone=
r·ação. 05 princípios estabelecião::: nesta Constituição.

2." Autorizar ou não a intervenção nos Estados. quando
ela compelir exclusivamente ao Presidente da República. A
autorização só poderá ser dada, em votação por ~scrutínio

secreto e por três quartas partes dos seus membros.
3." Opinarprévinmente sôbre os decretos. as instruções

e os regulamentos que o Presidente da' República ou o Con
selho de lI!inistros houverem de expedir __ para a execuçã()
das leis.
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~." Elabo~'ai'. de cinco em cinco ano-S, quando oportuno,
depois de OUYldo o Conselho de l\finistrose os Presidentes
dos Estados, um projeto de lei, destinado a conciliar os res
pectivos - interesses .... econômicos e tributários, impedindo a
dupla tributação.

5." Propôr' á Assembléia Xacional modificar a uniformi-'..::
dade dos impostos federais. no casado n. 30 do ar1. 7.

6:~ Resolver sObre a conveniência de manter-se ou não
por ·mais de trinta dias a d.~tenção política, ordcnada na vi
gência do estado de sítio,

'"";." Decidir sôbre (15 reem'sos intCl'postos em caso de cen
sura imCl·ccieia.

Parágrafo. único. Compete ainda ao Conselho Federal:
Convocar cxt.raoràin,u'iamenle a Assembléia Nacional e

autorizar a sua dissoluçiio, no caso do artigo.
Sala das Sessi),'s. 2 d,.' D.:zemhro (j,. 19:3::;, - .'1r/U'lnellt1Z0H

Magalhães. - José de Sá.

Justificação

Adotac1o pelo anteprojeto o sistema unicameral. im
põe-se a creaçao de um órgão que represente a federacão
e assegure o seu eqllilíbrio. '.

Somos por uma só Camara. A ação legislativa deve ser
rápida e eficái', atendendo á solicit:uJão da ....ida política
atual, agitada pelas tramformações_ dos fatores econômicos,
cuja repercussão é cada 'Vez mais' intensa no mundo COJ1
temporaneo. A elalJol'ação legi51a tiva por duas cafiaras
impol·ta num fJrocesso lento. tardo e por vezes inútil .

..-\. supressüo do S~nado sob o aspecto legislativo, afi
gura-5e-nos, pois. plenamente, justiricada. Não estamos.
entretanto. de aClirdo com o Conselho Supremo do ante
projeto. Pareee-nos. no seu aspecto consúltivo.' uma remi
niscl';ucia elo Conselho de Estado do antigo Regime. No
segundo Império. a sua finalidade foi fortalecer o poder
model'ador c' re;::tringir, na interpreta.ção do ato adicional,
o direito das províncias. :'\a República. como está organi
zado no nntcprojcto .leria. talvez. o mesmo de_stino. O l~re

sidente ela ftepública encontraria no Conse!h~o· Supremo a
chancela mai:,; solene ;;ura os seus imensos poderes explí
cito e implícito na Constituição. Todog oS seus atos passa
riam a tc['. como .iustifieati....a. um pal'ecer do Con5elho Su
premo. Seria este o estojo de damasco, onde o poder pes
soal rio Presidente da Rcpúbl-ica se ostentaria com o luxo de
todas as seduções. Pl'eferimos substituí-lo; por um Conse
'lho Federal. 6l'gão atu:inlc rie contrOle do' Poder Executivo
e eqllilíbl'io da Federação. E' o que consignam asnOf:sas
eml'nelas.

x ~ 167

Sec,::ilo 5:1 - Suprima-se:

Jt:.~tificar;{lo

O Conselho Supremo ou seria platônico e. dessa.rte, one
roso injustam~nte ::i nação ou seria uma oligarquia conde
l1avel.-

Sab das SC5sõe", 11 àe Dezembro de. 1933. .4..n"ltd:1
Falcilo.
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N 192

Art. 88. - Redija-se:
Art. 88. O Poder Legislativo Municipal será exercido

por representantesde classe, eleitos pelos sindicatos na for
ma da lei. O poder executivo será exe,rcido por um prefeito
eleito por sufrágio igual, direto e secreto.

Justificação

Desnecessário é encarecer a tecnicidade das relações na·
vida 'municipal para julgar suficiente e sobejamente pro
vada a necessidade das leis municipais serem elaboraddas
por representantes de classe, isto é, por empregados agri
colas, ,industriais e comerciais.

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Francisco
de :Moura. - João Miguel Vitaca. - Guilherme Plaster.

Waldemar Reiledal. - Gilbel·t Gabei1·a. - Alberto Su
reli.. - Sebastião de Oliveira. - Mario Manhães. - An
tonio Rodrigues de Sousa. - Antonio Pennafort. - Fer
j'eü'a Néto. - Vasco Toledo. - .4rmando .4.. Laydner.

N. 219

Ao art. 88:
Onde se diz: Poderão ser constituídos mediante repre

sentação de classes, diga-se: Serão constituídos de um terço
de representantes de classes.

Justificação

Esta emenda visa tornar perciso Q disposto constitucio
nal relativamente á representação de classes, providencian
do-se para que seja uma realidade, .a presença das mesmas
nos Conselhos' Municipais.

Como está redigido, o art. 88 do anteprojeto se presta
a interpretações diversas.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - .4.lberto
Sll1·eJc. .'

N. 241

Art. 87, parágrafo segundo: Suprima-se.

Justificação

O dispositivo é perigoso, politicamente falando. Contri
buirá para a criação de Estados no Estado e mais acentuará a
desagregação municipal que já é notável na vida nacional.

Sala d~s :Sessões, 15 de Dezembro de 1933. - Lui: Stt
cupira.

~

Art. Aos municípios se reconhece o domínio pleno
dos terrenos urbanos.

Parágrafo único. Os atuais possuidores, cQm, prédios e
benfeitorias. passarão á categoria de=f{)reiros de tais terre
nos, como titulares dodomínlo, útiL
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Arl. Pertence ao mUnICIplO, na zona urbana, a valo-
rização do sólo, para a qual não tenha concorrido dirétamen
te, o trabalho individual.

: Justificação

Para me tornar mais simples -e sin~ético, trago como
argumento da emenàa em apreço;c as razoes que um advo
.~ado, hoje prefeito de Ilhéus, na Baía, Eusinio Lavigne, apre
'::;entou em pról dos direitos dos municípios ás terras ur-
banas. .

Releva notar a slgnificação do trecho dessas razões· onde
o argucntc estabelece a analogia entre as terras 1'eservadas
aos povoados, consag'l'ados, como públicas, por textos explíci
tos das nossas leis, antigas e modernas, e as dos particulares
que permitiram, nela, a edificação de uma cidade. Isto equi
vale, pelo particular, a uma cessão do direito ou a uma
renúncia da propriedade, ou, pelo menos. do uso e gôso
dessa propriedade, cuja valorização, por conseguinte. fica
pertencendo ::1.0 usufrutuário. A situação, no caso. é' a do
propr'ietário desapropriado ;,Jsponte sua e, portanlo. com o
direito, apenas, ao valor do terreno ao tempo em que se
formou a CIdade ou em que deixou que ela se construísse.

Embôra a lei não se estenda claramente a êsse sentido
interpretativo, há, no ~ntanto, o espírito moderno da apli-

·cação do direito pelo magisLrado, que não é autômato e pode
também modificar a jurisprudência e, pois, criar direito novo,
no sentido de sua tl'ansplantação da' esféra doutrinária para
a realidade da vida dinamica social, uma vez que êsse direito
já existía de fato, no campo das necessidades e na obra dos
cultores da ciência jurídica.

Ora, é incontestável que a valorização de um Lerreno
urbano é oriunda do trabalho coletívo. O valor primitivo
pertence ao anUgo dono. de acOrdo com o direito de pro
priedade admitido pela Constituição, sôbre terras do Esta
do, que, como primitivo senllOr, nunca deveria ter renuncia
do ao ~eu privilégio.

Logo, o proprietário les-ftimo dêsse terreno: é o Povo
representado pela comunn, porque. ·0 unmento desproporcio
nal do valor corrente, fez clcsaparécer, aglutinoJl o \';1lor
antigo. ". .' c

Ainda participariamos da vantagem da substiluição do
tão falado imposto I.cI'I'Horial pelo aforamento. Se o terreno
é da cidade, o g:ovcl'no municipal, ao em vez deiinposto,
cobraria sua renda própria, que se submet.eria, natuI'ulmente.
a I~'lbelus organizadas de conformidade com as zonas. com
as construções de lm;dios e com qualquer circunsLancia ca
paz de variar a importaneia dos bens e das coisas.

Assim. pensCl haver ,justific.ado. 11!cllumcnte. a ('.menda
relal.!va aos municípios.

Sala das SC5:-:õe,... em 16 de nêzembl'D de 193:~. -.1/1
tonio Rodriaues' de Sóuza. - Antonio Pennafort. - GlIl:
lherme Plastel'. - Francisco de .1{01l1'O.. - JolÍo Nif]llel Vi
taca. - 1Valdemar Reikdal. - V. de Toledo. - .lIario
Jllanhães.

N. 300

Substituam-se os artigos 67, 68 e 69. seus números e
parágrafos do anteprojeto de Constituição pelos artigos 30,
31, 32 e 33 e seus parúgrafos da C0nstituicão de 1891.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cunha. Vas-
concellos • ~-
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_\rLo 88 - Substitua-se por;
Os -CoDSC1110S l\Illnicip<l is serão constituidos por mem

bro::: eleitos por su-i'rágio igual, direto e secl~eto o
'"\eresccnle-se:
J_rl. O Poder Executivo será exercído por um pre-

feito escôlhido, por sufrágio igual, direto e secreto, em lista
tríplice apresentada pelo Conselho Municipal, por maioria de
dois terços elo total de seus membros.

Acrescente-se:
Al't. Cabem aos conselheil'os municipais as mesmaS

imunidades parlamentares asseguradas aos membros do Po
der Legislativo estadual.

TiTU!.O II - :)OS ESTADOS

o 1'od(~r Leg'islatiyo será constituído pnr representantes
di:"lL'il[(j,::, c1cHDS pelos conselheiros ml,1l1ieipaiso em v.)ta<;,:lú
nornintt1 "

P"l':igTafo únic>o. 05 distritos eleitorais serão for-mados
por J!Hwicír>ios isolado;; on pela junção de municipios entre
si. de ;lCÔ1'r!O eom a !)o[JUI(:ão ml1nieip:ü.

,:\C!'c5cc:1le-se ;
;\I'L O Chde elu Pode!" ExecuLivo e5tadtwl 5('l'Ú eleito

po!' "llft"~"'io iguaL dir:'lo I) secreto em io(j.:1 o t(>ITi lório do,E;,i :;;:)(). ,.."

'.lll sti/iclu;llG

\" "lI1l'n,)";< Vi;;'\'11 0'1 1"()l°U1'w'io do "i::;'''11a rr·')l'f',;;r,n!-·liY(l
n:li." i!',;;;t1- ([{j.: ';~iio 'J~óde' ;f~l' ,icYxado ;1 ';ÕIU(:üc/ :l~I';);;'~;I;a;
P:,ll·Ci::j,.:. soh pr:na de fOl'm,lr ctt~l·namcnle 11m c0Í1.iunLo des
:ll'(j(;ulndo. impt":iprio <Í educação política o Acrescidas ás eiei
<.:(ic":f(:dl~l·;'l,lS constantes do :J.ntepl·o,ic\.Oo formarão u:" baSl~:3

d/.! ,l1lll i-ii:"icm<l eomplcl.o que csalisf:;z :ís condir;ües d=:t ciyili
7.~\l.:fi,.l c!o país.

Ti~1Jl esla" emendas sobretudo pOl' fim. revificar a ....ida
(lol fI i(',t na<:iollo.1, concedendo maior prestígio ás assembléia"
1111micip:li::.. fazendo-as inlcrccrlcr na poliLica ativa do E:::tado,
ao (·m··,;;,: de sei: o paradeiro dns úlLim;ls manifestações deste,

:,\fi(l podel'li. ser pela mera éoncorrenda da J)(trmlnçiíoo :l
eleic:{it·~ (jU~ nfio inLcress;101 diretament.e :l yida do município
e qUI! :-e;;cpuILnm em seguida como fato consumado. que o
p<1i~ TIC)rie aspirar :'1, que se eleve o eleitorado nacional .~ que
;;c y('n!ljl.m a inléressm·, )lela escolha dos candidatos :1 c<1rgos
púb1i('o;:;~ as pessoas influentes do InLerior, que estão em
concli(;iics de intervir como mentores do eleitorado .

.\ divisão em disLritos eleilorais procura dar oi eleioão
eSl:Jdual I) ;:;ignificarlo que ela deve ter de rcprescnlaçiio real
nos nmnicí]lios c~ não o falSG mandatcJ destes, pOl· elementos
da C:'lpita.1 do Estado que pouco se pl'eocupam com os Yer
dndeiros interesses municipais.

Saia das Sess(jes, 16, de Dezembro de 19:33. - .4.lde Sam-
paio. "
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?\. 375

Título 5° ~ Dos municípios.
Substituam-se 05 parágrafos 2° e 3~ do art. 87. pelos

seguintes:
§ 2.° Os municípios unidos pelos mesmos interesses eco

nômicos, poderão celebrar acordos para· estudo. organiza~:ão.
direção, custeio e realização de serviços que int<:,'l'",;;em <Í
sua região, mediante a aprovação do Estado.

§ 3.° Nenhum município poderá ser consUluido 011 man
tido sem renda suficiente para o cusleio dos servi~o;; nor
mais de sua administração, de àcôrdo com as regras e exi
gências da Constituição Estadual .

.Jus lij'icação

o anleprojeto admitia a união de vários municípios con
tíguos, com os mesmos interesses econômicos, par'a formar
uma região, com um prefeito regional, eleito pelos conse
lheiros municipais, que no caso, sel'iam os prefeitos de cada
município da regiflo. A idéia é realmente aprovcitável e útil,
na parte que permite a associação de esfor"Os para a reso
lução de problemas comuns. Não !Já, por~m. nccessid:.,rj.} dê
um novo aparelhamento administrativo, que virá On~ral" os
já precários orçamentos municipais. Basta que os municí
pios, com interesses· econÔmicos idênticos, possam celebrar
acordos, mediante a aprovação do Estado, para estudos, orga
nização, direçã-o, custeio e realizaçflo de serviços que interes
sem a loda .l região. Assim, poderiam ~lgir no Estado do Rio
de Janeiro, por exemplo, os municípios da zona do sal, da
zona cio açl1car, e da zona da fruticultura, etc., etc.

A segunda parte da. emenda deixa, para as conslitui(;õês
estaduais, a fixação das condiçties para que sejam mantidos
ou criados os municfpios.' Essa nOl'ma, parece e\'irlentemen
te, mais razo<1.ve1, porque embora seja sempre visionado o
mesmo fim, as cond ições serão fatalmente diferentes de um
Estado para outro.

Sala das Sessijes. 18 d(' Dezembro de 1933.·
FillLo.

X. !dG

Sllprima-se a Secção V do anteprojeto relativa ao Con
selho ~upremo. As atribuições confp.ridas a l~sse (irgão deve
rüo passar para 05 órgãos regulares.- do poder público .

.Tusti[icaçlÍo

x~o podemos :1rlmiLir qué numa República, qne se diz de
mocrática. baseada no regime representativo. com legislativo
unicameral. que se caracteriza fundamentalmente pelo prin
cipio da e1etividade, se institua um IJrgào como o Conselho
Supremo, com atribuições superiores ás dos órgãm: da sobe
rania pop.ular. organizado heterogeneamente; composto na
sua maioria d'e membi.;os nomeados e até vitalícios.

Sala das Sessões, 19 de DezeIl1bl'o dé 19:33. - .Totio Jli(Jael,
Vitaca. - Francisco de M()(Ilra.,-.. - Waldemar Râkdal. .
Guilherme Plasler. - 'Va$CO de Toledo. - Antônio Pen
na[ort. - Gilbel't G(1)eira.
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N. 443

Do Conselho Nacional
- :;

Art. 67. O Conselho Nacional é o supremo auxiliar
técnico dos poderes políticos. A êle incumbe velar por uma
observancia inLegral do Direito, progresso e racionalizal;-iio
dos trabalhos leg'islativos e executivos, moralidade, continui
dade e responsabilidade na administração.

Art. 68. Compõe-se de dez membros, sendo oito civl~.
um oficial general, da ativa ou da reserva. do Exército. O
outro da Armada, nomeados, todos, pelo Presidente da He
pública, denLre os brasileiros de reconhecida probidade e !'1'1
lido preparo técnico, preferidos os que tenham prática (Ii~

goyêrno e administrac·uo. .
§ 1.0 A invesLidura não pode reéair em pessoas de mo

nos de trinta e cinco anos de idade, e, embora feita nas féria!!
parlamentares, perde o efeito. nuo se torna definitiva, dc:;dc
que a Assembléia, lhe negue ·aprovucão.

§ 2.° Além dos membros efetivos, havcá quatro !'Il
plentes, que substituirão aqueles, nos impedimentos o falt.as.

§ 3.° l'vlodiante representação elo Conselho, pelo meSTlm
aprovada por maioria absoluta, a lei ordinária pode ole\'a1'''o
número de membros efetivos ou suplentes. Se a inic.iativIL
partir do Presidente da República, será enviada á Asscmbl.jin
só depois de aprovada pelo Conselho.

Art. 69. Os membros efetivos do Conselho Nacional
têm o título de conselheiros, servem por um período de clO1.l'
anos, podem ser reconduzidos, ficam inamovíveis egozlIlIl
das imunidades asseguradas aos Deputados.

Parágrafo único. Os seus vencimentos são irreduUv(\i:" o
iguais aos de Ministro da Côrte Suprema.

ArL. 70. Os conselheiros têm direito a dois me~~:, dI' 1',1
rias, por ano, com vencimentos integrais; porém enLrllriw 111)
gozo das mesmas c de licenças, em turmas, de modo qUI',
mediante o concurso dos suplentes, sempre se ache a mulo
ria' absoluta na Capital da República éem condicões' de Plll'
ticipür dos tr.-ubalhos.

Art. 71. A aposentadoria dos conselheiros será 1"'0
cessada e .concedida pelo Poder Executivo, com as mCSr:llll~

condic·ões e valltagen-s ~stabel.ecidas para os Ministros f1ll

Curte Suprema, verificando-se, porém, a compulsória aos ~e

tenta e cinco anos.
Art. 72. Perde o lugar de conselheiro o que ac~ito\l

outra funC·ão pública, ou passou a fazer parte da dirclOl'ill
de companhia, hanco, emprêsa industrial ou mercantil_,:

Parágrafo único. Excetuam-se, da proibição neste ar
tigo exarada, as comissões técnicas, missões diplomáticas, co
mandos militares c os cargos de Presidente da República
ou de Estado, Ministro, oúprofessor de um-curso oficial Sll
,periar. Nestes casos, haverá incompatibilidade de exercício
e um só vencimento. _

ArL. 73 _ O Conselho tem a sédena Capital da Repú
blica, : e é permanente,: embora só em 'dias designados pelo
Regimento Interno se realizem as sessões ordinárias,c: efe-



iuando-se as extraordinárias mediante convoca('ão do presi-
dente ou de Ul)l terço dos conselh il'O~. •

Parágrafo lÍnico. Deve o Conselho 1'1~\lnil'-8C extraor
dinariamente sempre que se trate ele assunte urgente, ou
quando o solicite o Presjdent~ da República. .

Art. If!. Pode a lei ordinária, ou, na sua falla, ° Re
gimento' Interno dividir o Conselho em secções. distribuindo
en[['e as mesmas as atribuições daquela corporaf;iio.

Art. 75. O Conselho tem um presidente e um yice
presidente.. substituídos aulomaticamente, na primeil'a sessão
de cada biênio, por ordem de idade, O mais velho será o
primeiro presidente, e o imediato em aneianidade, .yice-pre
sidente.

Parúgrafo único. O \'ice-presidente substitue o presi
dente. nos impedimentos e faltas,· e é substituído pelo con-
selheiro mais idoso. .

Ar!.. 76. Os ~Iinis[ros de Estado telll o direito. e.
quando convocados. ó dC\'CI' de assistir ús se,.;sões cio COllse':'
1110 e tomar parte nos deb..lles .

.:\d. 77. Ao Conselho :"iaciol1al comp,.le:
1", -aprovar. rejeit<ll' ou modificar a I>I'o/,o,;la do Exü

culivo para intervir num _Estudo ou decretaI' t',.;lado de ~jtio,

quando não esteja reunida :.t Assclllhl4"ia; e lIpinar. prúviu
mente, eTn todos os oulros casos;

2", POI' proposta do :Executivo, ou sem ela, ela1JoI'ur
quaisquer projetos de lei; bem como os l'egllJnlnentos. de
cretos e instruções para aboLt apl icação e execlll;:w das leis:

3",· examinar, secretamente, os (ralados e convênios in
ternacionais, sugerir. antes de serem enviados á Assemblúia,
altera:;:ões, rejeição ou aprov:'lção;

4", organizar o OJ'<,:umento da receita e despesa e a l(~i

de fôrças, mediante pl'opo5la do Executivo;
5", elaborar códigos, consolidações de normas 'positivas,

e leis organicas. e emiti!' p:.U'ecer a respeito ele tl'Ubalhos ele
igual rúüm'cza, quanc!,o cle in}ciativ:l ,llo Executivo ou ela A1;
sC!l1hl(~ia ;

6", opinar. préviamen te, sõbre a fixal.:ão de tarifas fel'l'o
viárias, p'ostais, .telegTül'icas e telcfõnicas: sõbrc j)I'eços dos
1'0l'necimentos sujeitos a monopólio, alterações ·dos venci
mentos dos servidores cio país, emolumentos e cl1stas~

7", propor ao GOVCI'110, mediante rcclarn:H:ão fundamen
tada dos interessados, a anulação de atos cle auloridades ad
ministrativas, quando praticados contra n. lei. Oll por algum
abuso ou desvio de poder, e opInar sôbl'e os casoS congüncl'cs,
sempre que a iniciaLivl)-lJarta de qllalqlll~I' dos poderes PQ
líticos;

8".pl'ocurar solução paru as dúvida" relativas a. limites'
inl.eresLaduai~,e opim\l' s0bre os acúrdos referentes aos mes-
mos; .

9". estudar os prolJlema~ que in(cl'cssnrn :i ordem eCQ
numic:'l e sociaL no país•.buscar sollH;ões para ~Ies e propor
aos poderes públicos a adoefio das mesmas: "',

10. erpitir parecer svbre qualquer outro assunto da com
petência ·(1'0 Executivo ou da Assembléià~ c sõbreos conflitos
el\tre cs podere" constitucionais;
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~ 1. cc;lc,~dcr licença -aos seus membros, nos íêrmos das
;:"I·I~ ~'l·,~1 Ylgor;

i :Z, orga.nizar o seu Regimento Interno e a sua Secreta
:::~, niit) lúj'nando, porém-: efetivo nenhum aumento de O:!<!s
,1c'~:l 'antes d ~ :1 [)!'ovado por lei especial.

,'11-1. 78. Nenhum projeto será submetido ã apro....ação
tia .\_5s,~r.1b!~i:t, antes de revisto pelo Conselho.

:\r-L 79. Os Ministros de Estado são obrigados a trazer
o Conselho ao corrente da marcha dos assuntos de govêrno
e admiJ1istr:t!:fí.o, e atende-lo todas as vezes que pedir inror
ma(~6e:".

Parágrafo único.' O Conselho tem o direito de acompa
nl1ar todos os atos do Governo, interrogar os membros d(~ste

I~ os 1:especLÍvo>i subordinados, sôbre assuntos da competAn
cia àc cada 11m, soliciLar esclarecimentos, e exprimir, me
diante resoluções aprovadas por maioria relativa, as ~na$

sugestões e modos de pensar. a respeito do, exercício do Poder
Executivo.

AI'l. 80. .As atribui<;ões,do Conselho podem ser aurnen
til_ela:; ])01' meio de lei ordinárir. e sem audiência do mesmo;
tal competência, assim acrescida, a Assembléia modificará
ou sUl)rimiJ'i quando lhe aprouver; porém u estabe!ecidft nol'
artigo:,; an~el'jores só mediante reforma constilucional ;;erú
alterada.

Al't. 81. Quando o P-resicJente da República se não con
forme com alguma disposição de regulamento ou instruções,
ou sDbre emendas a projetos, sugeridas pelo Conselho, e este
mantenha o seu voto por maioria absoluta. o ponto contro
vertido ficará. em suspenso até o pronunciamento da Assem
bléia, que porá têrmo ao dissídio.' O Executivo age livre
mente, nos demais -casos, excetuados os do art. 77, n. 1,
porém é obrigado a enviar á Assembléia as razões aduzidas
contra o seu ato, pelo~ Conselho Nacional.

Art. 82. O voto da quarta parte dos membros do Can-
o sel110 basta para forç,ar o presidente respectivo a pôr deter
minada matéria em ordem do" dia e assim conservar até ser
aprovadá ou rejeitada,

Art. 83. Devem ser publicados todos os pareceres e de
lillera<;ões do Conselho, exceto os de ordem internacional.

Rio, '18 de Dezembro de Hl:33. - Cados !tIa:rimíli(1,nCl. 
-'\.~canio Tnbino. - AU{Justo Simões Lope.<;. -VÚ01' R.usso
mano. - Ar{Je1itiro Dornelles. - Heitoi' Annes Dias. - Fre
de1·icoWolfenbuttel. - Demetrio Jlercío. Xa'l:ieí< - R.enato
Barbosa. - Pedro Vergara.

Jtt,~tifica{:(io

Pretendiamos expor em breve digressão tribunicia· os ar
gumentos justificadores da existência· de um Conselho Na
cional nos moldes projetados por nós. Acham:-se inscritos de
zenas de oradores; logo o prazo para oferecimento de emen
das terminaria antes de obtermos a palavra. Eis porque es
creyemos o discurso e o denomos' sõbre a Mesa da Assem-
bléIa,' .'

Em conseqnência do abuso de alusões á preeminência da
técnica. em verdade aqui e ali desponta a critica ,mordaz,



amesquínb anel (l-R. rid icularizando-a. Entretanto ela teve
sempre importancicl. considerável para a boa marcIJu da ad
ministração e dos negócios: hoje govêrn~, soberanamente o
mundo. Na vida bancárh. nas indllstrias. no comércio. e até ~

no ensino. a1'adonali::;ação se imr~õ~: e esta é impossível. sem
o auxílio precioso dos especialistas. Procura-se, em todos os
ramos da atividade humana. alcan<"ar o máximo resultado
com mínimo esfore·o: reduzir o tempo e simplificar os. pro
cessos de elaboração. sem prejuízo cio a.cabnmento da obra
definit.iva. Não seria sensato que escapassp. R. regra, se afas
tasse da corrente geral o que ahsoIuf,ament.c não pode -pres
cindir da técnica - o legiferar e administrar.

Podem ou não espeei~lisfa ocorrer' idéias felizes. planos
grandiosos. iniciativas utilíssimas: metodizar, porém. o pro
cesso. pôr tlldodentro da lei e afei(:,oar esta ás necessidades
ambientes. é obra de especialistas. .

Os estadista!' do rmp~rio tiveram de tudo isto a com
preensão clarividentl'l f' larg-a. l\f:'lll Jrl'ado a instabilidadf;l
dos Gabinetes e as deficiências mentais de muitos políticos
elevados ás clllminancias pOl' influôncias eldtorais ou pelo
acaso. haf('jador d;:t medioct'Ídade. houve relativa continuí
rlade administrat.iva. grar:-3s ao ascendcn te do Conselho dI)
}}::f.ad I) •

A Franca teve, hem cedo, desde o tempo rio Roi SoleiT.,
instituto congênere. nuas\'f~zes. a prcor.llpari'il) inovadorR o
eliminou. e nuas V<:'7.CS o tl'adicional bi)m senso daque11)
grande povo o restabeleceu. .

Também emP01'Lugal. apesar de a1fernativas divel'sas. o
Conselho prestou aos g-overnos monarquicns a mais proveH0
saassistência: e bem orientada colaborae·ão.

Entre nfÍs, () aboliram:. por6m compreenderam Jogo I)

01'1'0. viram hem patente o v:iíCll0 resuHanLc da sna falt<l na
tarefa arlministraUva. :O seu restabelecimento encontroll
oposir:-ão tennz de adversáriM do Govêrno. veneida pela bl'a
Vllra construtora de que era dotado Bernardo de Vascon
e(~los.OJ'ad(lt'es de fama pt'ofligararn a medida como inútil
~ rlispeneliosa. Prevn]ccell. entrel.anto: 110llY~ critério p:1I1'i;,
tieo em seledonar o pessoal enl.rcos gTannes servidores rlo
país, entre os :v:l1'ões mais cultos 'é práticos de adminisl.ra
eão. Em pouco tempo. o instituto fruia pre;::tígio sem par.,
cI~ sorte que se tornára. disLinl;ão cubi~,3rla a' ele rnc,mbro. ho
norário da cOt'n(lr~l.:'iíOpl'eelal'a:a de efetivo constituin a Sll
prema nsniral;ão dos llomens de valor. At45 hoje. as decisões
rio Conselho de E,.;Lado são eiLadas com freqnência c recebi
das com exccvcional aea l.aÍ\lento em todos os pretórios da
República. :
, Impressionavam-se em demasia os republicanos llistó-.
ficas. ante as concessões do titulo honorífico do f;rJll,sclhciro
a. Lodos (;s ex-Ministros de Estado. a estudiosos c a magisU'<i.
dos superiores; por isso. na hora' do triunfo. não sepai'arllltl
Q jôiorJo 'trigo. não discerniram entre' a honraria ~al.ivant~
e a realidade promissora: eliminaram tudo.

Foi nm l~lTO. ~

,- Aproximai-vos de ,juristas de tall3nto, e logo perccbel'~~is

C;01l10 ficam em excel~ão os familiarizados com o Direito :\I!,..
ministl'ativo, as ci(~néias propedeuÚcas ou correlatas. Fàz-s~
limâ lei. cl'ivaàa de defeitos de técnica; é confiada a clab0
ral.)ão_:doseu regulamento a simples empregados de ~~eT('f,a-
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ria, que desfiguram, alteram e tlomplicarn a pr6pria essência ~

da obra das Assembléias. O-ensino, a defesa nacional, a hi
giêne. a viação. as finanças. a economia andal'anl sempre em
vai-vens continuos. em a"~anc·os e recuos. esperiênciasdesa
tinad~s e facilidade::: insensatas. por faHa de 11111 6rgãO coor:
denador das reformas e melhorias.

l~ tempo de j'eU1'apej' le chernin, ]'estaurar o instituto,
de utilidade sem Dar. nnma tena em que f,udo (>, instável. as
impro\'i7.a~ões pululam, nada se respeita. nem sequer a be
nemerência e a virtude. "\QU1.: ma i s do que algures. se Úl7.
mistér nma garantia da continuidade na obra legislativa e na
arte rIr administrar. :

Não se trata de corporacão política.; restabeleçamos um
órgão técnico. Portanto. a investidura se verificará pelo
ótimo processo consagrado ])01' diu tUl'na exneriôncia. pelo",
mIe deu bons resultados ]'elativamente ao Supremo Tribunal:
dentre homens de !!-"rande sabe1' e dotes morais excelentes,
:práticos cle administrar ou ]0gislar. o Execnlivo escolhe os
conseU/,â1'oS, e su1:nnetlC' o seu :lto ao 1Jlacm da Assembléia.
Dêsfc sistema já r0511lt Oll a cornoração niílis culta. respei
tada e prestigiosa no BrasiL Se preferirem. acrescentem mais
um nor Estado; só é condenáveL na espéde em apreço. a ex
clusiva escolha pOl' meio do Sllfr;ígio 11llivC1·:::a1. meio inadfl
quado para a sele\..1\o dos rapazes. Antollla-se-nos utopia
pretender apurar. Dor meio do yoto popular, unicamente. a
comnetência. a cullura. a :::l1peFioridadc. a retidão. a inde
pendência de- caráler. No Senado do Império. por l1aver na
escolha dos canclidatos a inLerferência nessoal rlo Chefe do
Estado. entrnvam. Tlromovidas. as m:"s hrilh:mfes fip;uras da
Camara: no l'lllimo. da Rcmíblica. ao lac1n rIo individunlidades
dê escol, clormiLavam coroneis inofensivo.s.

Optaram -pelo processo eletiv0 ns norlo-americanos, ao
fixar o métorlo para a inve:::l.idllra dos juízes estaduais. e re
sultou a vitória da ignorancia o cI;1, :::llh:::el'viência: :lté houve
magistrados trilmfa.ntes graoas :1(\ apàin de associar"ões de
malfeitores!

O' exercício de'~e ser longo, doze anos. pelo menos;
afim rie se a-perfeiçoar o -preparo espcc·ializado e aumentar as
g-aranfia;:: de independência.: haj'l irredutibilirlarie rio venci
mentos e a,posentadoria. Não SE' imponha a inf'omnahilidade
com altos cargos execntivos: Tlois convém familiarizarem-se.
de novo. os conselheiros com a prática de adminislrar.·

Comecemos com poncos: o número cresce1',í ;í, medida
- qne o lrnbalho aVl\lte. Narht de bac.lnH'elismo exdl1sivo: haja

no recinto oficiais g-eneJ·ais. cnl;'enheiros. médicos. l)l'ofesso
res. economistas. ao-lado do;:; 5<1ber10res do Direito. Sejam in
rlividllais as- férias: a cOl'pora(;.ão funcione todo o ano, com os
membros efetivos e suplentes.

Não se trata de órgão consultivo apenas; /5 também de
liberativo. a respeito rlc distribukfio de rendas. estado de sí
tio. feitura de regulamentos. aLentados contra o Dit'eit15°per
petrados por funcionários. dc.; subsli Inc. com enorme '\'an
t~l;em. a Comissão_ Permanente. peri~osa r1e1I";::-ação da maio
ria, irieada para agir na ausência da, Assembléia.

Só em pontos secundários se parece com o Sen:1do; tem
,muito mais cntilidade que êst.e; Conselho_ c Camal'a AHa po
'dem. aliás, coexislir, se nã.o pl'eferjrem' qne esta seja - por
aquele 'substit.uída. -

O in"Lituto projelado em na!l~.. se assemelha ao Conselho
NaciomlJ, da Alemanl1a (Reichsl'at), 11em ao Federal, da AU5-
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tl'ia (Bunde.sra.t): um e outro corl'espondem ao Senado Im
perial do Br:Jsll; pois :::ão corpos eletivos. :::em a igualdade de
representação dos Estados. Neste particular. parecem inferio
res á nossa ~Camara Alta dissovida em 1930, Não copiemos
nada: 'aperfeiooemos o qne dell excelentes frutos; faeumos,
para. o Brasil, 11m instituto genuinamente brasileiro. desdo
bramento da obra do::: no;.::::os maiores. aprimo['ada. com efi
ciência acrescida.

Sob o rcgime republicano. duas vezes tentaram l'esfa
helecer a corporação outról'a prestigiosa c útil: mas o PI'I)
jeto Arno1fo .<\zevedo oferecia llm larlo vulnerável c anLi
rlemocrático: pois con:=idcrava membros nato,::: c vitalícios lio
C':onselho todo;:; os qlle exêrceram a Presidôncia da Repú
h1i-ca. Por isso, nãl) ving-ou. apesar do prestígio pessoal e po
liUco dI'.' 11m do::. mais hrilhantes e operosos memhros da
C':amara dos Deputado;:;. prr>clnro diretor rios seus trahalhos.
l'íTais de 11ma \'ez. o Br:t;::il ele"ol1 até (t, ma~istratura rox
cl)),::n um val'fio de per'e~Tina inteligência c só1irl<l cnllul'n:
:1Tlroveifa-se ê;::te prof,ofiptr de c1m."elheú:(I: seja nom~nd,·,. e
em eal'}tctcJ" efetivo: n1io ohrigatório. nem vifalícil).

A!J;::trnhamo-no;:: de criar 11m corpl) de l.rô;:: faces. SI71'f/

'1fmfi'in (como lhl'l chama o Professor lV1ignr,1 Couf o). canglo-'
merarla excentrico. ao me;::mo tempo Senado, conselho técnico
e asílo rIe invúlidos da Páfria.

Nã,1) pode hll.Yer nacla mais anf.irrepnhlicano do qne r,fer
nizar-se nas eminências o que por 3ca;::o ató aJí ascendeu,
/\. beleza do regime e;::tá mesmo nl) contraste entre o fast.í
gio do poder e' a vo11a imedinta ;í planície.

Venha cada um. dc;::feHI) o cír'cll10 de ferro dos adula
dores ahh;sínios. sentir. no i'eio dns 1l1J'has, ,L repulsa (' ;"l

crif,i!';) ao;; e1'1'O;:; cI)1wirm1emenfr col11r>firlos: experimente o,:
efeii.os da. ll~~·i;::lat.:,i'ío maldita '111(\ illspirou. sl1porh:~. o;:: f01'mi
(r~n~is on11S qllC in;::fif.uill. afronte. só;::in!1o, a jnsta ir:l. das
vTtim:1i' dn seu orgulho e da. ;::ua prepotcncia. Para os que
foram hom c incompreendido:::. /) ostracismo, snporlado com
l'esi::ma6io. hr:1vnra. exalfn:(l1lasi riiviniza. () e0ntr<lsfe entrl)
;l. ~lla conduta e ~ rlo;; Sllefls:::m'(', l·cs:"n!I.:1. r:mfim: e êIr> v01la

.. :ís: posÍf'ões. ;1llrr>olnrlo. bf'nriito. Podf'riamo::: acumular exem-
, pIos: de" homclis (wgnlhos0::::. apaixoil<Hll)s. rl1eios dfl suficiên

d<t. ferrenhos ~,rcfários.no Govêrno. tornado;;. ao contado com
as: mllltirlõr;;. liberais, :::incm'o;;:, tolerantr~. acessíveis ás SlI
~fl,tões fr.liz~,.in~linnrlos :is idr.ia;; nova::::. rene!raflores. co
l'<l.,jOS05. dos próprio:, erro:::. :\ r~sfr propósito. r.Ie1icioso e,cri
11)1' confrmporancn. d,' DWI'('cida nomearia. Sfefan Zn'd!'1. exa
rou. nl) ~apilllln qlinrl.o rIr ineompará.vel r-i'h1do sôbrc p(oI/crI/5.
os seguintes conceitos de ouro:

"Alguem jn compôs um hino no cxílin. r;sfc pod4>r
cl'iador do dr.;::t.ino, que eleva n homem em sua queda.
r. ;::nh o rim';) com:f.ran::imenf.o da:- solidfil). r,oncenf.ra
UI" nn\'() p ri" maneira rlifercúf.e as fô,'ças abalarias fõla
alma? Sn os revezes dRO ao lut.arlor a sua. fôrça plena
rie afaqllP.

M.~ mesmo no mnndo políticcf. baixo r- f.I'I'I'e!'
f.rfl (~om t:: 11m 1'1>1.iro momenhmco far, o· homem rir
Esf.rlrlo adquirir no'va acuidade riecpercep.)ão. 11m ml"lio
melhor de refletir e c;1lcular o jogo das fôrças fJl1e
muf.úamenf.é "se contrapõem. Por conscg''llinte. nnda de
nmi:, feJi7_ pode ocorrer na carreira de homem y:íolífico
do que uma interrupção transitória;' pois quem não
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vé o mundo senão .de uma nuvem imperial. do apice
de uma torre de marfim e do fastígio do poder, só
conhece o sorriso dos inferiores e a sua oficiosidade
perigosa: o que tem sempre em suas mãos os pesos,
A~q11ece a sua YCl'dac1eira importancia. Só a desgraça
propicia uma visão larp:n c VI'ofunda das 'realidades
dêste mundo. O exílio numa dUl'a escola; mas é uma
escola onde ~e aprende bem: êle renova I~ eoncentra a
vontade do fraco: torna resoluto o indivíduo indeciso e
aumenta a firmeza do que ~. possuia já. O exílio fi
sempre. para o varfío g-enuinamcntc forle. n50 uma
diminuição, mas um aun;ento de fôrça."

o vo'cábul0 e:rílio é empregado. pelo ensnista incompa
rável. no sentido de ostracismo. advcl'sidade. penúria.

Tolerem-se referências ao passado; não se :Jduzem para
efeitos ocasionais 011 trihlmíeios: P01',;m como nccessiiladc ló-

'gica. A História é a me!':'tra na vida. o mdh 01' p=uia e apóio
da Sociologia. ciência de dirigil' nações. e da Política. arte
.de governar os povos. .
. Um dos três melhores Presidenlp.s ··d;uf? t~v0 o Brasil. Ro-
drigues Alves. regressou mal visto. rletef;t.Bdo. :.í. r,idade natal.
Circulou até a notícia de llaverem tangido a finado:;. adre-
de, os sinos da matriz. .

Imergiu na pt;numbra. sereno. olímpico. resig-nado. A.fas:
tou-se da: Pátrin. com Scipifio. Anos dcnois. :lnesa1' de al
quebrado. voH.::lY:1 em Iriunfo ás altm'as. aclamado nelo nosso
povo. em cujo seio ainda os bons e os .instos constituem maio
ria psma12':ldora. acomp::mllam. rle long-e. ('·om olhar~s de ani
mar!ora simn:ltia. os servidor!'s dcdicad(l~ da p:í.f1'ia. índife
rpnfes no monótono coaxar dos hall';íqlli()s no impnso paúl
do servilismo cúpido.

Quantos montam máqnina polítilm, vf\rdndeira cêrca de
arame fa,rpado contra a sobf>rania popt11:1r! Um dia. e1;:. 111es
escapa das mãos e êles sentem ('onIT:1. :1!" sna!" aspira(,ijes o
nêso todo do enl;'enllo que esmag'ara Oldr,ír'a arh"CI'sál'ins al
tivos. Fica o usurpador na poshlra lmmilh:lrla do assaltante
'norteamericano. o qnal. por um descuiflo 0l.1 peln agilidade
alllein. pf:lrdesse e yisse. aponhlila 1):11'n. (I seu peito. ~l me
trabalharlora pf)T,táf.il com que fizera rojarcm-sr. ])or·~tcrra.

transidos rle medo. os p:uardas i1e bnncos cpnl;kios il!:acailos
em llmg:olpe featrnl de audácia. Lir:~o tremenda. nec·essária.
repllhlicana. exemplar!

Os qlll'! reqllinf:lnl ne !':~'lYerid~de. quiçá df'seabirl:l. preci
sam sentir q.uan fo ~, ar! iosa .c dura. a advcrsidarle.

O Par]ré Feijô. henemérif () consolidadol' rhl\midad~na
cional. cain. com numerosos homens superiores flue f'xal;'c
ram as próprias Qualidades. Dominailor ferrcnll:) (le re\"oll~:-:.

fez-se revolucionário. Atiraram contra 1~~1 e o seu braço ffl1;f.c
no govfirno. o p:lorioso Lima c Silva. Encontraram-se (18 dois
grandes hrasileiros: oralmente. scgonnrJo 11n5: por eS(',j-Ho. se
guncl,o outros. o ex-Re~('nLc do Império interrogou: "General.
que insLrn~ões lhe nortêam a condu!.a?"

Respondeu o futuro Dnque de Caxias.: ";\;:: mcsrn?\s que .c.

V. Ex_ me dava - df\ levar tudo a ferro efogü:· ,
Inspirem-se os dominadores no quadro orer~eid() pelo

político intolerante. vencedor tr~lculellto dos Cimbrios e
Teutões. fugindo ao martírio, e resuminno (l contraste eu::::
tre ns g-alns da prosperidade e as agruras d<l rIecadência ime
dia~.a, eIn~ uma frase que a História recolheu e'perpetua :
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"Vai dizer :10 lén :UJ10 que viste Mário ~r,nt:idü sôbrt>. a" ruí
nas de Cartago."

Legislemo::; sera postm'gar uma verdade in:~lutável: é dtt
essência da República a salutar proximidade mtl'c 6 CaPl
lólio e a Rocha Tarp~a. - Co.'I'lM Mweimiliano.

Ao ar!,. G9 - Suprima-se I) n. ,'!: "\cl'(~;::r,illlll~-;;c o se
guinte:

"N. 1 '1 -é..." :Elabol'âl!;'''de=dez em dez :umos, os proJeLos
de lei, consignando as medidas que :lo expel'iôncia aconse
lhar necessárias á segurança e def!'s:t da unioadn nacional.
respeitado sempre I) princípio da plena auLonumia das uni
dades federativas.

NflO se púde eOml)l'(lCmkl' a 0xisLi~l1cia do I'PI;'j JiH'n f,~

deraLivo sem o l'eCOnllecimcnto integral dI) !wint:Ípio da
autonomia dos Estados. No nosso vais, a m1.1clança de fôrma
de govêrno, operada. em 15 (li' novembro de '1889, foi acom
panhada d(~ umlt rad icat Ll'ansi'ol'muçào do 5~·:..;fJlma pelo
qual eram govem~ldas as antigos Pl'ovincias tio Impér·io.
O principio i'edcl':lLivo inspirou a nova organisa\:âo políticn.
do [lais, dctet'mínando uma. imédiaL,l (ksc(~nLali7.:lção admi
nistrativa das unidades componentes do Estado, compleLada
pelo reconhecimento de Sl1:.t ampla autonomia, A. sombl':t
das no\,;).s garantias consLí tucionais Pl'ospcl'av<lni os Estados
e o país se desenvolveu Pl'Od ig·iosarnenl.e. Ainda l) de absoluta
actualidade o lema do l)arLido Hepúblicano. em 1870
"Centrali:;;açiío ,- DesmemúrmnenLo. ))escenLrllU:;;0'liío
Unidade".

As disposições do antepl'o.i~I(l aêentua'rn a sua oriCIl
Laç~ão cenLralizadora. c a razão principal dcs;:;t U~li(h\nci:t

é um certo Lemol' ele qu,~ a cxag'eraç.ão da aulonomia dos
Estados poss:t cnfraqllecer os vinculos, que asseguram a
únidade da PáLria, concoúcndo pal'a a possibilidade de
seu remoto desmembramento. ' ,

A s:jn'rples supposkflO ,d,~s5e pcrigo parece-nos ahsurd;~.

1\1as, como o anteprojeto estabelece, a cria{~ão de um. Consellul
Sup1'emo, cujas alt.<lS funções desempenham wn papel lll"'
pontlerantt3 na deresa c guarda' de' Lodos os elelllentll5 insti
tncionai5, qUf~ se relacionam com a estúbilidadc ela Repú
blica, podemos lambem conferir-lhe a atribuiçiio maxima
de; velm' pela unidade, denunciando os ,perigos que a. amea
c(Jm, e propondo as medidas que a preservem do. falseamento
dos princípios, que são a base do regiJ'!lcn republicano fe-
del'ativo ,e representativo. ,,'

}~ste é o pensamento da. emenda. En tI'e a preocupuçüo
máxima de manter íntegra a linidade nacional e a. d.) tlSSe
gurar o livre dcs'~nvolvimentodas unidades rederaLiva~,

numa atmosfera de plena liberdade, que'permitirá o ~gl1r,)

reconhecimento dos intcr-csses comuns, os únicos que de
vem ficar a cargo· da Cnião, Õ Conselho Supremo agir:\
sempre com prud~ncia, tendo em vista as lições colhidas
pela' incessante observa{~ão das nossas, realidades políticas
e pela sabedoria e patriotismo dos séus membros compo
nentes. As medidas que, assim, forem consubstanciadas em
projeto de lei passarão pelos estudos e pelas discussões dos

,;.;;:,
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membros <10 poder legislativo ordinário, sob ü vigilancia
da opinião pública. Da .sua real utilidade decidirá, em últi
ma análise, a própria Na~ão, pelos orgãos legítimos e com-

: petentes. .
Pica, assim, estabelecida p~la emenda' em questão o

meio que permite colocar ~l idéia da unidade pátria acima
das passageiras cOllvulsões politicas, (lefendendo-a contra
a atividade perniciosa dus que se encerram nos estreitos bo
rizontes das preocupa;:ües meramente regional istas.

S:1lilrlas Sessões, 18 dI') Dezpmhl'C) df' 193:3, --,- Uno Lemp..
Antônio Covello.

N. 1.77

Ao artigo 87 comC":'o do J)arúgl'üfn /1° - Substitua-se
pelo seguinte:

"Os Estados poderão suspender a autonulüia municipal,
pelo prazo necessár'io,. nos seguintes casos."

JusUtico.çeío

Não é necessário consagT:lI' a l'egnl dr. que o Estado pode
suprimir o município, lIms Ú mistél' consignar a que permi
te a intel·\'ellf;.ão no rnunicípio, sem j'eJ'il'-se o princípio cons
titucional.

Sala 'i:las Sessões, .J 8 /lI') Dezembro de 1933. - Lhw Le~/le,

- Antonio Co·vello ..
N. 479

Ao artigo 89 Supl'inla-se.

Jus t 'i{icaçúo

A matéria dadistl'ibuiçüo de rendas entre os Estados e
os :i\Iunicípios pertence ú econumia inLerna daqueles.

SaIu. das Sessões. 18 de Dezernl)l'o flp 1933. - 0110 Lpllle.

- Antonio Covello, .
N. 514

Suprima-se o art. 88.

Jnstt"ficaçiío

Del.er·[jlina o :mLepl'o.ido no ar!.. SH se:ia o poder I~X()
CHtivO rl1unicipal exercido por um Prcfe.ito, eh~ito lJ01' Sll f['d.
gio igual, dir'l~Lo e secl'éto (\ :lutorh:a, ])01' ontl'o lado, a I~X

periência da represenl.ur;ão de c.las,,(~s no Pode]' L.'gis!al.i"'"
Porl!Ue essa preferl'!.l1cia do legislativo para· campo ex

perimental enquanto se proíbe na. consl.ituíc.:.Üo do pxecll(i\'O
a ad{Íçáo de formas já. experimentadas '?,

Trata-se evidentemenLe de maLéria qne deve sel' 1'1'

servada. á competência das Cónstituicúes Estaduacs. 'rall
to os legislativos como os executivos mnnícip:li!S 11;10 1JO
clero nem devem ser cslandal'dizados em todo o país . .A ex
p.eri8ncia dos prefeitos eleitos por prazo fixo falhou em
muitos municípios, nos pequenos, de pai'cos recursos, onde
o antigo regimen àas Cumaras Municipaes s·atisfazia plena-
mente. .

Sala das Sessões., 18 de Dezen'lbl'o Je 1933:';,- Fábio So
dl'é. ...:..'Soares Filho.
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N. 515

Suprimam-se os parágrafos 10 e, 2° do art. 87;

Justificação

A carta municipal. dependente de aprovação da as
sembléia legislativa estadual, vara os muníci pios de mais
de dois mil contos de réis, isto é, para as cidades, é lll\Ht
J'antazia perfeitamente dispensavel. O que é natural e r<1.
zoavel é que as ConsUtui<.:iJes estaduaes estabeleçam rórmas
de govtlrno diversas para os municipio;;, consoante a eOI11
plexidade e desenvolvimento dos serviços adminisLeativo:;.

- A autorização para a c"tmstiLui(:ão de "rc3'iües", reunin
do 'varios municipios, sobre ser llma expcriencia de resul
tados pr'oblewaticos, não se dará sem grave dsco de saed
ficar-se o prindpio da autonomia. municipal.

'Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Fá/lio So
riré. - Soar'es Pilho.

N.530

No arL. 07, em vez de 35 dig'a~se 28.

No § 3°, :ll't. ü7. a letra a fica assim redigida: "vinte e
. dois, sendo por' )~slaclo, um velo Distrito Federal e um pelo
Território do Acre, mediante eleição, pela Assembléia Legis
laliva nos Estados e pelos Conselhos Municipais no Terri
túr'io do Al.:re e no Distritu Fcdcr-al; um por eleição de se
gundo grau, pelos delegados das universidades e ESl.:olas Su
periores da República, oficiai" ou recúnheeidas pela União;
três representantes dos interesses Soeiais de ordem adminis
trativa, moral e ücon,jnücâ, pot' eleiç:ão em segundo grau, de
signando a lei as entidades a" qllais incumbe tal representa
c;i'io e o modo da escolha: dois nomeados pelo Presidente da
Hepública em lista de 10 norncs, organizados por uma co
missão composta de seLe depu Lados, eleitos pela Assembléia
N:tcional, por voto secreto, e sele 1.1inistros do Superior
Trilmnal, eleitos por êste, pela mesma forma.

Justificação

'A I:rnentla ,.;ati,;faz a representação Jos Estados, do,
'Disl,r'ito Feder-al e do TCITilúr'io do Acre. corrigindo a ex

elusão a que havia :sido condenado esse Território. O nú
nll:l'O dos d(~nHti::; Conselheiros G suficiente para representar
as dasscs eonseg'uindo-as l1I~SSC dispositivo. Suprirriilldo"()
~enudo. o objeLivo principal eleve ser a igüaldado de repre-
senLaç:ao dos Es t:ldos. .

Sala das Sc::;s0e:" 18 de Dezembro de 1933. - ,Yao de
"~/acedo:. - Cun/w l-ascollcellos. - José Honol'ato.

N. 547

Ao art. 87. Substitua-se pelo seguinte:'
.A.rt. 87. 05 Eslados leg-islarão s!jbre a org'anizaç5p dü3

seus municípios, respeitando-lhes a autonomia em tudo que
,\5e referir ~os negócios do ~eu peculiar interesse.
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A autonOl'z1ja. dos n1l1l1lplOS é uma instiLllicüo peninsular:'
que se implantou' lIO B1:asil há qual.roeenLos anos e t.f~m t.ra
zido :19 País grandes benefícios.

O município foi entre nós a grande escola da demoern-
'cia. Teve papell'elevanLe no período colonial e desempenhou
na Mo.nal'quia utilíssima função descentl'alizudol'a, ém 1:011

traste com a reação unitarista iniciada. em 1837. Na Repú
blica Velha foi, nlio raro, o municipio o último reduto das
reivindié;ações populares contra o absolutismo elo lloder dos
Presidcnlps da República e dos Estados.

A autonomia dos n1unicípios deve, pOI'bnlo, s"~r nm
dogma para os que amam sinceJOamente a c!emocl'::tCia brasi
leira.

Mui1.os dos nossos municípios poderiam seI,' apont<.),dos,
como modêlo de boa administraçfio, aos Estados e á União.
Em regTa, st. são mau g'el'idos os 'municípios qnando int'~l'
vêm n[t sua vida a illrluência da políl.ica dos 30vernadol'es.

Para os e.asos de "'/tl,is1il,ono!l'nuenl"", que constituem. fe
lizmente. exceção - basta uma OI'g'mtiz<.H.:ão erit:.ií~Jllf: IltU'a
o coni.J'ule das eontas. - Da./âei df1 em'cal//(),

N, 548

Ao urt. 87 e seus padgrafos, sn])sU1l1am-se os §§ 2,0.
:~o e -1 0 pelos seguintes; ~

§ 2.° Os municípios poderão renunciar a sua autonomia
nos mesmos casos em que é facultado aos Estados êsse di
rei to.

§ :3.° Os Estados poderão intervir nos mUl1lClplOS para
pur ordem nas suas finanças, quando se verificar deficit 01'
({amentúrio de um terço ou 1nais de sua receita. _durante -tr8,,;
anos consecutivos ou falta de pagamento de sua- divida fun
dada dois anos consecutivos.

§ 4.0 Serão submetidas ao l'e{e1'endurn dos municípios os
útos das CamUl'as que aprovarem as contas do eXecutivo io

. ea! ou uutorizarem empréstimos Se' em um e outl"f> caso llão
, obtiverem dois terçps, pelo menos, dos votos dos vereadores.

Justificação

A inovat.:,üo que o antepro,ieto adol.a,: erigindo a região'
ç;1YI nova entidade aclministI'ativa. não tem I'aizes em nossas
ü·adições e não 'resulta de clamoi:es oriundos das necessida
des do nosso meio. )~ uma irnitatão da carta espanhola e nUda
mais. Virá eomplicar o nosso aparelho administl~ativo, que
passará a ter, em certos casos, quatro esferas concentrica:,,,
em V(~z de t.rês.

Por outro lado, o § :~o e o § .to do. anteprojeto encerram
ameaças permanentes á autonomia municipal: Os parágrafos
constantes da emenda, procuram conciliar, os interesses âa
bôa administra({ão COril o dogma fundamental da autonomia
dos municípios.

Sala das Sessões; 19 de Dezembro dé 1933. ----"Daniel de
Ca1'valho.
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N. 581

Sec{;ão V

Suprima-se a Secf:~o V do :wtt~rll"ojelo. én1 todos os seus
dispo"iLivos,

.lusl'i{ir.:açíJ.o

o Conselho Supremo com os seus :35 consf~lheiros efe
tivos e mais o:' :,:ol)['eviVenle" do Catete, sel'Ía uma, instit.ui
ção uris/'OCl'áLka, sobl'evi\'ôneia do Senado da IJL'iméiea [{I'
pública, o qual ])01' sua yez descendia em linha direta. do
que, com as pr(~[Togalivas j'oi o Senado do Impól'io. .

Partidários do sistema unicamel'al e não admiLindoduas
CUmar:l5 ainda que uma fosse constituida exclusi"urnente de
técnico das classes, não pocleriamos, nós da b:mcada traba
balhista, concordar com a supersti\)ão olig:ü'quica. em que
importaria o Conselho Supremo, com a sua escandalosa som:t
de poderes, cujo exercício anularÍ:l, quasi i'ernprc, as me
lhores iniciativas da Assembléia Nacional.

Se achamos, como já roi expresso eú1 ouU'a emenda, qUê.
o mandato doi' deputados á Asscmbléia Naeional dcyc seLO de
maior dUl';]C:ÜO que o cio chefe do Peder Executivo. afim de
que se restrinja tanto quanto possível, cmb'Jru sem emba
raço á administração, a influência política do Presidente dll

República, de nenhum modo condescenderiamos com a cria
ção de uni Conselho Supremo, cujos membros vitalícios, abri
riama03 outros, a possibilidadc dc as"im se L(lI'narcm, l)cla
porta aberta da l'eeleic;ão.

Sala das Scss,je::. ern '19 de Di!ZI!ll1bl'O de Hl;{:>,. - Anf.ljnio
RI){l1'igues d/1 Sonsa. -.}~nf.tin'io ]'ennulm'(:. - )TUSGU 1'olr:r1o.
- \"Faldemar Refi.·do1. - Zoroaslro Gull;l)t:itl, - Lar:erda.
lVe~'neck.

N. 587

Sllb",til.t1:lrn-s(~. li .. Título V - Dos Illllllieípios. OSUI'
Ugos 87, 88 e 89, pelo s.oguinte:

Al'f.. Os munieípios serão iJ.llL,Jnomos. com as limita-
ções estipuladas nas consLi Lu itül~s e:; Iaduais e di tadas pelo
inleresse social.

O conceito anl.igo de ampla :llll.üllornía mun.ieiV:lI é IUH
dos muítos ,posl.ulados libemÍ;; que ernpolga":lI11·· o:' es[iíritos
quandô se fazia a COllsLiLllil:ão dl~ 91 e cllconl.l·a 511as mais
pr~Jundas raízes no cl'f)"eimento e dC5envol"imenlo do l~s
Lado antig'o. ]~m verdade, ~ l1Ístúl'Ía ~Iponta. numerosos exem
plos de Esl~tdos qne e\'olúíram da. llidade. O Império Roma
no cresccu e jJl'ospe['ou como vi I.alidadé c IlUde!' expansio
llista de Homa. Os anLig'os imp(l['ius são illlpl~l'io;; de cidade.

A c~idade exerceu sempre ru\ e\'ol UI;iio da humanidade u
papel decisivo de _agltllinador- de esforços, de odenl.adol' de
tendências e f~, pOl' isso, o núcleo geradol' da vida eivica e
social dos :povos.

Na cidade no btll'go. a inc(;r-I.a e pedurbada 'Idade Mé
dia fez que_s~ refluíssem os ameaçados, os _enfra9uecidos,
os pequenos -que ali encontravam guarida---'e foros llbertado
l'es. A vida do Estado, então, ainda se f~zia· na. cidade e a
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luta entre Estados erallma luta de, cidades como o eram as
suas alianças e entendimentos.

l\"esse pel-íodo, a g'ulilardia com que muitas cidades se
'defendiam e se JaLliam respeitar lhes valeu cartas especiais

e prerrogaLivas em que se' resguardavam e de que eram
ciosas. '

A evolução do Estado se fazia, pois, do' ce\ltro para a
periferia, a saber, a cidade se ampliava até o Estado e Gste
nos :õel1S dl'culos. abrangentes, tinha que reconhecer pr-ivi":
légios de comunidades citadinas. Muitas vezes, era o Estado
denLr'o (Jo Estado; sendo característicos dessa unidade os de
simples aliança. a Estado, porém, fortaleceu-se e tornou
se absorvente. A tendencia, que nos nossos dias se acentúa,
para o Estado total não deixa ás cidades prerrogativas espe
ciais; os seus an tigas foros j á não se assen tam em nenhuma
fôrça 1'831. são reminicências históricas, O Estado mociel'no
não admile tais competições e procura lornar-sB uno e
total.

a Brasil apareceu' para o mundo numa época em que a
cidade iá en1'raquecel1do-se em benefício do Estado, O Es
t.ado-Brasil foi "criado" em conjunto, em bloco, de maneira
que (I município, a cidade, não poude desempenhar aquI'
aquele papel criador que llJ(~ valeu pr-erl'ogativas especiais
na Europa, Lá o município era autuTlorno e muitas vezes
soberano, com autonomia e soberania assentas em furças
reais; o município, no Brasil, era, ao contrário, unla outorga
do Estado, Sob o ponlo de vista de sua orig'em, o :Eslado
Brasil prescindiu do l11l1l1icíl1io: l'oi o criador do município
e não PCtr- êle criado.

A autonomia exag'ecada do nossomul1icípio é, pois, sob
Gsse aS1Jeclo, Uln ur-Lificiali:;luo eomo tanto:; olltros a cuja
imitação, ús vezes, nos dedicamos com alguma candura,

Por' ouLro lad'o, o Estado moderno é um 6rgão ameaça
do por g'l'aves perigos externo,,; e na unificação de sua es
tructl1l'u inLel'na, na disciplina de sua vida interior. na sua
totalização, 1'inalmente, uU:;C<i. as energias eom que ol'iell
üU'-se e 'al'irmal' a sua exisL.}ncia.

Daí, não se pode concluil' apressadamenle que o muni
cípio não deva contar em noss~ organiza\;.ão .Ao contrá.rio,
o seu papel, a sua inl'luência, a sua significação são decisivas
e nucleares. O que se pode e deve. concluir é que pariL a
consLituiçüo do município ten:ws ,que desprezar a' antiga su
perstição pela sua auLonomia exagerada, preconeeilo liberal
dos niais lamenlávels e que,cúnl'orme já ::e assinalou, l'é'-:
duziu,: paradoxalmente, lIluito:> municípios á condição de
penosa escravidão. ,

Em verdade, org'anizados sob o signo da. "autonomia"
absoluta, verificou-se que, no terreno em que ela devera
ser a mais ampla e afirmativa, a saber, como font.e de vida
polít.ica ,~ cívica, aí foi o município, muitas vezes, absol'vi~o
pelo Estado, ou antes, pelas máquinas .políticas que detI
nllam o podee, ao passo que, no capítulo da administl'açftO
local, reinava ° mais livI'C e puro arbítrio, isto é, a maior
"a.utonomilt", O tipo coJi1um do município brasileiI:o autô
nomo era, os mais das vezes, dirigido política e admini,stra-

,tivamente por uma camara eleita; esta, pela sua maIorIa,
elegia o seu pJ:esidente ou prefeito. Assim,entre. al~ligo~ e
correligionários" presos pelos comprom~s~o:, part1dlá,rl?~,
pelas afeições e pelo compadresco, el'a (lIrlglda a admInIS
tração municipal, sem apêlp nem agravo para qualquel:. po
der porque li. ~ "camara" era a orientadora de uma entldade
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autônoma, e os seus' éÚslates e desmandos deveriam encon
trar corretivo dentr(~ os seus próprios membros, a ela sendo
"estranho" o poder do Estado. O pl'incípio da aut.onomia foi
levado l.üo longe que ú EstaJú, unidade federativa estava~
sujeito á interven!,;ão federal e u município pairav~ acima.
do poder de alcance do Estado. ,VOl' outro lado estabeleceu
se um laço de interesses entre as organizações políticas ~mu
nicipais e a dominante no g6v,;rllo do J~sLado. que impedia
ao município tornar-se núcleo de vida cívicá ou política.
O municipio tinha, em suma, o máximo de arbítrio admi
nistrativo lXtl'a um mínimo de liberdade política. Ora a in
versão des:5ll. fórmula é ° que cumpre tornar po"sível'. -

O município deve sel' anlullOlI/u. isto é. deve l.el' uma
administl'a!,;ão própria que eui,J,' llJ'éCipuamente das coisas
que llw süo peculiares,

Essa autonomia, pOl'érn, n::lo pode eonLinuar :l ser con
ceituada corno velho tabú libel'ul. iJiante do qual se CU1've
impotente o interesse supcriOJ' do EstaJo. inatingível ao
conlrole, ú vjgilancia do Estado COr!1ü Ót'gfio ol'ieúlado(' e
disciplinador dos in tel'esses sociais.

Também nua pode essa autonomia seI' slandal'dizada
sob llnl padrijo único t~ "imétl'ico denll'ú de cujas lilll1as se
devam eornpol'tal' todos os municípios com as 8ltaS (liferen

·ças d.~ tel'l'i tÚl'io. (I,' poplllai,;::io. de vias de comul\ica<;::io, de
atividadeeconC,mica, de capacidade produtiva, de riqueza,
ele" além ele em'tas peculiaridades.

Em qualqucl' hipótese, o que cumpre tOl'llal' possível é
a assistência do Estado aos sellS munieípios, mas assistl~n

tia eficienl,e e real, quel' fornecendo-lhe reclll'sos, assistin
do-os ('OIH técnica e orientação \lOS seus sel'viços, controlan
do ali, pelo nH~nos. "cilJiluutfo" seus aLos udnlinisLraLivus,
etc ..

Atendendo. a I~ssas eil'cul1sLullcias, nuo llod,~rn Ser e;;ta
bdecidas J'círmllla;; rígidas e illl'l,~xíveis dentro das quais,
necessal'jamente, s(~jal1i organizados os nossos municípios,

O Brasil é I~ tem que cOllLillll:lI' UDO; nem por isso, 1>0
l'érn. deixa de seI' dC5igu::t1 e diferenciado, A ürg'anizaç:,i'io do
município. embOl'a ]xlseada em süa aulónomia; a saber dis
tinguindo-se em sua adminisLração, da EsLadual e da Fe
deral, tem que ser fon;osamcnte \"<1.l'iada. E essa variaçuo
sel;ã melhor atendida pelas consLiLui<;ües estaduais, eis que
só os Estados federados poderiio aqLlÍlaLá-la e dosü-Ia de- ma
neira eficiente. Pela mesma 'J'azüo de maiol' proximidade e
de melhor conlli~ejmenlo de Sllas peculiaridades, o Estado
federado scrá o melllol' jll iz da eOll'\"en it~lIcia (lU tle' agl'upa
mento de seus ll1unidpios em j·cgiües. idéia que me animei a
vcrsar lia impl'cns::i. mineir'a em 192t;, quando em l\lillas se
real izaram ,;úrios congl'csso", regi ona is .

Em Ulis cil'eunstaneias, Ulna: "t:onsl.il.uição eJestinada a
todo Bràsil deve ,S'l!' unI, eonjUllto de normas gel'llis que em
suas linhas abranja e disciplinc aqueles prilwípios que cons
tituem a t;onfig'lIl'at.:ão de nossa ll11idadc naciOllal e que a
garantam; sejam, porl~lll. bastal\l.,~ ampl~s. p~ll'.a_quc nela:5
se tor11(; }lossh"el o desenvolvill1 f;:11to de lllsLllult.:ues, q~c se
diferenciam por numerosos muL1z.cS dentro da vustldao de
nosso país.

Entre elas o município ocupa lug'ar de relêvo e, sa
bido que denLro de umrnesmo EsLado são diversas as con
dições de seus, municípios, maior ~iYe.rsidade.se, en.contra
forcosamente no conjunto dos'munlclploS brasll~Il'OS. Ora,
uma constituição destinada a abranger o Bl'asJl em seu.,



l:onjunLo, não pode descer a minúcias capazes de comrn't>.eil
der tão acentuadas variedades, Só os delineamentos mais
gerais_ são 3;í po~g.íveis. As <.:onstitlliçüesestadiJais é que
J)oderao maIS efICIentemente tr:ll;.al' as normas pal'U a cons
.tituição d,os municípios, de maneira a assegurar-llle amplo
cl:senvolvl!-Oento, congregando-o, ao mesmo tempo, a.o
I'ltmo do 'Interesse geral. .

Sala d~s Sessõe:;, 19 de EJez·emhro de Hl;~:>" - Gulh·;.?l
de Re:ende p(ls.~os. - Ne{J1'iio de L·r·ma.

~. UH

Ao :lI·!.. 89 - .\crescenle-se:
[Jal':'igl'nfo único. Poderão delegar a dccretal'ão c arre

cadação de;;;!es impostos e faxa, aos poderf's est:lduais 1):11':1
oC(JI'l'et'crn nos sel'viços públicos Inanl.ido,.; !H!lo Estado.

Jus Ufi(:a~:(Ío

Dada a hipólesn -- muito comllm nos nnllllc11J1O"; sedr~s
de cal1ilais - qllP. o E~larill se ÚIlCal'l'('g'ue tio,; sOl'viços de
ag'uas, cxgoLos, lu;;:, VÜI<;ÜO urbana, (. lIecessúl'io qlll~ a dect'e
tação e arr-ecadar:ão dos imvoslos qlW venham fazel' i'uC(~
a estes serviços sejam decrelados pelo estado.

Dp. ou Ira modo, uma vez em funcionamcn Lo (I ser\'i(~o

nm l)(Jder legislativo municipal em lula' cóm o poder esl:-l
(lua!, poderá (jecl'clm' :t dirninuit:i'io de imposlos. 1:1'\:1s, dc.,
criando sf;l'ios obsL:leuhls Ú :1rlrninisl.l'ação, .

Sala das Sessü.'s. 1;'j de ne7.embí'o deJ9:>':~. - ErlgO/'fi
Teixeira Leile. .

N. 624

Ao :11'1. 69 - Onde convier:
N. Opinar prelirninal'mente cSI)])J'c Os Clüpl'êsLimos l':\:

lernos aos Eslados c municípios, antes de submetidos a apl'l~
ciação da Assembléia, c fiscalizar a sua ap]jcaçã o,

-:: ~

.Deixar' sem fiscaliza{:ãó os empl'cslímos, aos Estados c
-·mUllICJpIOS, é Ut11 '}l'l'O que devemos eviLat', jlH'a ili1pedit', que
se renovem os casos que lão profundamente afetaram (I

nosso crédito. A experiência foi dura e convincente: uns,
para obras suntuárias, de eal'úctcl' aleabíl'io: outros justit'i
callos, para aplicaçüo ele earácl.er reprodutivo. e desviados
pari fins estran11os: operações de crédito cujas somas SI" em
pequena parcela enf.raram no f.esouro do Estado. Emprés-,
Umos feilos em ,condições OHm'osas, sa]v;]s as exceções -- foi
o quadro r~sult::inte do direilo ;fIe lanc}al' mão do crédito ex
terno, tão imprudenf.emente concedido aos .Estados e nrunid
pios pela cartaue 21" de fc\·ereiro.

Os fatos são do conliecimento de todos, que acompanham
a vida pública do país: Quero Lra;;:e<l' o teslemunho :1::; pala
vras de um técnico ,de capacidade incontestável, como Va
lentim Bouças que, ao dar conta das atividades da Comis
são de Estudos Financeiros dos Estado:" e Municípios, dizia,
em "Finanças dos Estados do Brasil": "apm'amos fatos, al
guns de m.aior importancia e rnais iluüs{a1'çavel gravidade.
A análise dos cont.ratos de empréstimos e a do emprego do



produto destas transações revelaram muitas vezes fatos Q·1.1e
demonstram o descaso de muitos dos nossos administradores
pela coisa pública. Geralment,e as condieões dos empl'csti
mos eram onerosíssimas. não só pela taxa' de juros pelo tipo
em que era.m lançados.'-

E' possível que isso continúe? Como rlcertadamentc sa
lientou Osvaldo Ai.'anha. o problema fundamental da arlmi
nist.raç50 no BrasiL reside precisamente na aplicação dos di
nheiros públicos". Deixar que a fiscali'zaeão seja feita nos
Estados. é previamente esf·abel ceeI' a inocuidade da medida..
Não basta estabelece]' que os emprestimos sejam efetuados
mediante aprovacão da Assembléa. 6rgão político. Esta não
será a mais capaz, Dara julgar das vantagens. cóndições de
uma operação desta ordem. Assembléia )1olític:l. sel'á sempr~
um órgão político,' muitas vezes agindo sem a. necc:::sária re
flexão. como é próprio das reuniões numerosas. Poder'á se
alegar que haverá r.omissões que examinem mais merliLada
mente o assunto. Sel'ão. porém. sempre de co-p,)J,ticipantes
da Assembléia. e receberão a ressonancia das paixões do ple
nário. Será também. ás vezes. difícil encontmr elementOi'~.

-I~om ,t técnica precisa, para exame dessa )11atéria que. com
mais serenidade, independência c isençi:ío de animo, poderá
ser estudada por uma secção especializada do Conselho Su
premo. Só o receio de um cxalDe :mais sevéro, afastar1a por
parte do Estado. a tenta()ão de operações desvantajosas, 'c a
palavra prudente elo Conselho. de nviso e advertõncia. al4';1'
taria o administra.dor, hem intencionado de l.1m mau P,tSSO
para a coletividade.

Mas. não basla a operação seja para fins de utilidadc
provada, e feita em condições rnoaveis. quanto ao tipo, .ju
ros e amortização. ]~' preciso qUI~ exista semrJl'C uma fisca
lizaçflo, erdiva. permanente. pm'a tais operações. uma ,ez
que a, sua autorização pela Asscmb16ia Nacional e - I~,ha
m,lJmos para o caso especial af,en(,fi.o. vai trazer Para o' país
gl';)'VCS responsabilidades. Até enlão. os empresladores sabiam
que ne;ociavam com 11m Estado. al;'Ol'a vfio frutar seguros dn
responsabilidarlesol iriúria do país. O" orLorloxosdn federa
ção. poderlio julgar um alentado :í. autonomia do" Esf.:Hlos:o
que preconizamos. r'orno medida imprescindivel e rle gl·nnrl'.~

alr..nnr.e. J<:' prndeni.c lembrar qlle pouco importa qlle a <111

toüomin. fique rliminuída e 0" prineípio::: :da. ferlcr:u:.;io alg-o
a.fetado:". contanto que se evite, ao pm,'Q bra.·dl~i1'o. todos os
inconvenientes sôbrc a matéria. verificn.dos, tão documenla.
damente. nestcs ,lnoS de í'cgimcn republicano. Qucimport;i
que 11m :ulrninisf.rador' tenha de suhmetel' a aplieac;ã,o dos rfi
n!lciro:; púhlicos a lIma entirlarle ria Unifio. 1T1IC ~ a g-at'<lntí
dora da O])cl':lr:ão? .T<i temo::: ali;í" I) ca50 dr: fi5()~li7,a(:.ão. f~if.a
pela União. de aplic(ll;fío de riiIilleiro5. de urna on outra fór
ma. r:onccclidos '. aos E"f.ados. Lembl'aremos os :im:ilios

. rara o set'vir:o do :11god1io C tu'n ontrn. de gT:l11rle vulto. a
~on.,;;I,l"II(,~ão de porl.o.,;;. feif.os pl'lo::, Esl.ado.". eprn a renda- 1'e
liel',tl de 2 % ouro. -Nenhum ESl,;lfl0 se senUll diminuiria na
sua <tl:1t6nomia. por ôsl.e motivo. O qllc não é jusf.o. 15 que
perdure o malbarato dos rlinlleiros pühlico~._ com sacrificio
das popnlae5es. que trahalham. Pl'orluzcm. lul.am e sofrem, e
qllcern última anãliSfl. padflcem as conseqnências rle nlás
adn~inistrat·ões e qne precisam 'c rleyem tcr' seus in~ercsses
cuidadosamente l'csgnardados. Devemos antes de m<:nsD.<lda
examinar corno as coisa's se tem processario na pl'átíc.a, dcnlro
da realidade b6lsileira para que a nossa obra. não seja de
nura metafísica denlocrátiea. obra de mera·ficção.
- I - Não procede a alegaoão de que os poderes federais



não de..-am ter.' intromissão nos. cmprestimos aos Estados e
municípios porque não podern julgrrr da oportunidade do seu
empl·l';}qo. A prevalecer êste critério, nenhuma obra federal
poderia 'ser realizada fóra das vistas imediatas dêstes pode

-rp-s .ficando restrita á peq~lenissima área do país a iniciativa'
da União. Entretanto, as mais fecundas administrações da
Repú"blica. realizaram obras de vulto - portos, estradas ~de

ferro, estradas de rodagens - em Estados distantes, onde nem
o MinistJ·o da viacão, da Agricultura e o Presidente da Repú-
blica. tinham posto os pés. .

Há sempre meio de examinar a oporhmidade ou :lo con
veniência ele uma operaoão, que pleiteie um Est.ado: os agen
t.es do governo federal, os seus técnicos os depart.amentos es
taduais, os homens de um _(',dcoutro' partido das unidades
interessadas. a imprensa de informação - toda uma série
flue não é Pl'eciso alon~:ar. de elementos capazes de esclare
cer (I aSSl1nto de modo definit.ivo. Que o argllmrml.o n~o pro
cede - temos também I) exemplo da Inglaterra, França. Ho
la.nda e Estados Unido~. realizando em todos os pontos do seu
império colonial, nas Indias. no Egíto. na Argélia. em Java.
Das Filipinas. obras de vulto. onde foram invertidas. em al
guma.<: dela:,,'- S0711:1:" 1Jmiorcs. que oS maiores emprestimos
contraídos Delos Est.ar.los brasileiros.

II - Tamhénr nã.O deve ser motivo de impedir esta fis
C<llização. a. doutrina de que. quando um banqucü'o está rea
lizando um emprestimo. e;:;tá fnzendo nm negócio c ;que deve
se precaver l)al'a que n50 lhe se.ia ~le pre.iudicial. ql1e
tome suas ]H'eC,1ll0Ões n 5('. o f:wa em condü;ões muito se
gura;;, e que SI') o não fizer. tanto peior para ôle. Será - em
boa 16gica --...: deixar que os Estados e municípios. continuem
na nova orr.1()m de eois<l:". C'om amplos c irrestritos poderes,
para contraírem empresf,illlOs que' hão de aniquilar de ver.
o ·cr(~dito nacional. l\l1nea C:=:C<1POU aos nossos empresLado
l'es. a nece.;ssidadc de resguardnrerno mais possível os seus
int.ercs:=:es.- E a prova nós a temos nas condições propostas.
on01.·OS:1:". quanto a tipo e juros - humilhantes, porque até
o recebimenf.o diJ·cl.o de S1U1S rendas. entregava -ao empres
Lador. :Em alguns casos: a e.ompl'<l do material a ·direcão do
:-:ervic::,o - pag-l1 COIll pCl'ccntag-cns sàbrc o cust.o de obra.s 
era feita por 010. Nesta ordem de garantias. temos toda uma
série dec:xcmpll)s. e.uJa repetição f('mos o dc\"CJ:' dccvitar ..
Houve. apesar disso. <l.1glÍns ln;:lUS ,neg6cio:, (c terão mesmo
sido?) pará Og CTllPl·csf.adol'c:". l\Ta.s. :"cmprl'. SI'.Ill sombra de
dúvida. peior ainda p:11'a o P0?:/l que é quem lem em última
análise. P&,go os t}('....m},inil:;' de SDUS administrcldol'cs.

Sala da!' ::::essó"s.12 110 Dezembro de 11")33. - Edan1',l
Tei.'rci1'o, Leite. Lni: Cedro.

N. 628

o § 40 do art. 67 será assim redigido:

o mandato dos conselheiros terá duracão de três qua
driénios S"overnamentais. podendo ser reeleitos ou renomea.
dos, e, em caso de vaga, o sucessor será eleito ou n~meado
por igual tempo.

Onde .. convier:-
'sO sufrâgio universal será direto apenas na esfera mu....

nicipal, Pl'oéedendo::"sc as e]eicões estaduais e federais por.
sufr..ígio indireto, em graus súcessivos.

. : ~



Ao art. /15, acrescente-se:

Parágrafo único. Os ministros. mediante requerimento
de Ulll terço da Assembléia Nacional,=comparecerão llerante
esta, podendo ser pUI' da, individualmente. destituirIas rlo
cargo. quando t,neontrados em pl:.cval'ica(:áo.= ou provada fàr
a sua incompetência funcional. . -

Onde eonvier..

AI'f.. Serão organizados, dentro de cada Ministério.
Conselh~ Técnicos. como ·5rgtios :eonslllt.ivos com direito de
veto. em assunto de sua especialidade, quando unanimemen
te resolvido.

§ Esses conselllo técnicos POdCl'ã.o grupar-sc em con-
l"elhos gerais de organização que. pOl' :;::na vez serão órgãos
consultivos jl1nLo á Assembléia Nallioll<LI e ao Conselho Fe-
deral. .

Sala das Sessões. em Dez'-embl'o de I !l:~:3, - F'el'nf1.11df:.~
Túvora. - \Valdenwl' Motta. - Pontes Vieira.. - Silva
Leal. - Odon BC;;el'1'a. - José de B01'lJa.

N. 685

Arts. 67 el 69 - Suprimam-se.

O antepl'O,iel.o apre;;cntn. n Conselho Supremo como
fÍl'~ão téclmico-cOn:311Hi"l) e deI ihel'aUvo. com flln~r:Õ(];:: polí-
t,ic'as e administra l.ivl1S. .

Dentro elas atribuições que lhe dá o antepro,ido. o
Con:3dho Supremo é uma organi:w.l;5.n qll<lsi inútil pela sua
IIOuca cficiéncia. Sua inLervcnf:fio na vida 1101 íLica do Pais
ti imprecisa e vaga quando, de aeôl'do com o ~ 2° do art. 08.
"poderá reünir-~e. em emcrp:(~ncias ::waves da vida nacio··
nal". silenciandQ o arLi/;o sôhrc as rr'solu(:lies qne possa
tomar: perigosa- e sllspeif.a quando l'crrc;;('.nt.a. de aet.rrlo
com (I n. :1 do l);)l':ígTÚfo único rio al'L. G!). ú A::::-:embléia
Nacional cOllLra I) Pl'c"idcnlt.'. da Rr.~plÍblica c l\linisLros' de
Estado. uma vez qlW entre os Comelheir<)s se eneonf.ram
seis J1Omf!ados pelo Presiclenl c e tanto" f~xtrao1'flillários

(JuanLõs forem os cidur150s sohrevivcntes.· depois de l)av('.l'cm
exercido por lllai" de f.i'ês anos a presidôneia rla RCIHí hlica.

Tamhénl falha :í sua finalidarle' rl,~ (1J'~'ii<) wn:;::lIlt,ivo
téc·nico. A c(lllsnlta feita I"!m ,1:3>:111110;; f.r;e,niens 111'1')5 órg;iios
!in Govôrno (> ])1'.'1(1;; ])odl"!)'es plíblicM " faCl1lfaf.i\'a. n flue
vnle dizer s~m nrmhum resll1/,adó pl':if.i,~n. pI'nV(I(·:lIlt.1n anl,l';;
nma de~co1Ífii1Uidad(> arlmini;;f.raf.iv:1 qne acnnf.inllirlad'" vi-
s::Ida pelo antcproj,..lo. .

, Finalm"nte. el;; cnwnrlas qfli' er'iarn n" C(ln;:plho:;:: 1";,..n;
co:" N~cion:lis. comn órgãO!" rll"! eonsull::l ohrig-af.6ri:l dos Pn
!ieres ExcCl1tivn (> Legisl~tivn. ,.. o ~cn:lrl(),_ comn ôI'~no po
lítico. em que se representam. ignalml"!ntc;- ;1;: unirlad();: fe
derativas, jll>:tificam a sup,c:"si'ío. por imJt,il. do Conselho
Snpremo.

,Sala deIS Sessões. J6 de Dezembro de J933. - .Umeid/l.
Camargo. --" Barros Penteado. -'Roberf:o Simmnsen.·
Alcantara ltlachado. - Horacio'Lafel'. - Rarwl1Jho Pinhei
"O Lirna.· - .Jo.<;é Cm'los de Macedo Som'es. - Cardoso -de
Mello :Yeto. - Manoel Hyppolito do Rego, - .4.bl'eu Sodré.



-A. C. Pacheco c Silva. -C. ],[omesftndro.de. -Osca1'
RodriyuesAlves. - Cm'lola P. de Q'ueiroz. - Abelm'do Ver
gneiro Cesm;. - Plinio Cr)1'rê!J, de OlúJci1'O.. - Th. Montei
7'0 ele Ba.rros Filho. - .To.wf Ul]Jiano. -' Henrique Bo,yma.
- A. Sicilür.no M. W!to.lcll'!/. - Cincinato B,'oga.

Ao art. Si e seu!'; parágrafos, substitua-se pelo seguinte:
Os Estados o1'g<tllizal'-~e-ão de forma que fiq~e assegu

rada a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite
ao seu peculiar interesse.

Ju.stificação

A emenda Sllpr<l, reproduz integralmente o art. 68 do
Constituição de -J 89 1 QUC' assegnra a nec"~s;iria autonomia
dos Munjcípios, - 1'Cg'1'<I já eonsageada pela experiência po
litica.

Sala das Se~~õ(':,. H; de Dr,zemlwo de -J 9:3:3. - N!J,nnc!.
HlIPpol"ito do RC!l(J. - Rflu:oJphn Pinltei'l'o lAm.a. - Alcan
tara Jl[achodo. -.f(Jsr: C(I'rlns dc ]focedo SO!J,rcs. - Cal'doso
de Mello jVcUf). - Abcln:rdo VC1'!I1teÜ'o Ceso,'l'. - Almeido.
Carno.rqo. - B(['I'/'o-" Pentcado. - .4bl'G1(. SOdl'C. - .4. C.
Pa.checo e Silva.. - 111(J'I'(I,i.~ AU,d'f'l1.d",. - J 0,<;6 Vlp'ia1!o. 
Roberlo Si11/.on.~en, - Carll)lo P. de Qu,el'l'o:::. - .'t. SicUiano.
- H01'aeio Lare'r. - Plinio Cm'/'ên, de Oli'IJeil'((.. - Th. lI1on
teiJ'o de B(J.jTO.~ Filho. - -M. ,v/w/cnU, ~ Hen."'iq'lte Ba,yma.
- Cincinafn Bt'(1(j(T.

N. 701

Ao a.'['l.. 88, substitua-se pelo seguiu'te:
Ac administra(;1io dos mUll icípios serú exer.cida. pelas Ca

maras, eleitas mediante sufrágio direto, c por um prefeito
eleito do mesmo modo ou pelo voto dos vereadores.

Parágrafo único. Os EsL,ldos 'f)odeI.'Íl.o estahelecer re.gime
diferentê. quando se tratar de município que seja sede do

:Góvêrno,' ou csl:Je:ão.' climatél'ica ou l,irlro mineral.

Jnsfi{icaçiio

O sistema d(~ ;lrJrnjnisLra(.~ão municipal \';;;~e <lo. emenda
consagra é aconselhado pela. nossa tradição e é t~h!.Úll o que
me1110l' assegura a ingerência do povo nos negóciõS'ao mu
nicípio. , .'

A faculdade coneedida aos Presidentes de Est.ados nos
easos do -parágrafo ünico, atende, muitas vezes, a int.eresses
desses :mesmos municípios, corno a prática tem demonst.rado.

Sala da.., Sessões. 15 de D{lzemlwo de 19:33.: - Alea,nlaro.
Machado.-Nan1/.el Huppol'it'o (lo Rego. - José Carlos de Ma.
cedo Soares. - Ca,rdoso de Nello Netto. -- Abelardo-- Ver
f!1uiro César. - Almeida Cnmargo. - Ban'o.Y Penteado.
Ab1'1'.!f, Sodré. - A. C. Pacheco e Silva. ~ ],fQ1'ais Andrade.
- Oscar Rodrif/ges Alves. - José' Ulpiano. - Roberto Si
monsen. - Plínio Corrêa de Oliveira. - Carlota_ P. de

c Queiro::; . - A ~ 'Siciliano. - Benriqne Bayma. _cTh.. li!011,
te'iro de Barros Filho. =-- ]fario Whatell'lI. - Cincinato
Braua, - Rf.:,,!-1tlplLo Pinheiro Li1na.
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N. 702

Ao art. 89, suprima-se.

Justificação

. A discriminaçãó das rendas m.unicipais, no regime fe
derativo, é da competência do legislativo estadual, devendo a
Constituição Federal fazer, apenas, a discriminação das ren
das da União e :dos Estados_

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - Alcantarn
Machado . ....,.. Manuel HlIPpo~ito do Re(Jo. - Ranulpho Pi
nheiro Lima. - Cardoso de Zlfello Netto. - Hem'ique Bayma.
- .4.belardo. l[ergueiro Cesar. - Almeida Camm'go. - Bar
ros Penteado. - .4.breu Sodré. - .4.. C. Pacheco e Silva.
- ~lIO?'ais Andrade. - Oscar Rodrigues A~ves. - Ca1'~ota P.
de Quem'o: . - Cincinato Braga. - Ro,berto Simonsen. 
José Carlos de Macedo Soares _ - A. Siciliano. - lloracio
Later. - Plinio\ Corrêa de Oliveira. - Th. Monteiro de
Barros Filho. - J os': Ulpíano. - 11!. Whatelly.

N. 703

Onde convier no Título V - Dos Municípios:
§ "É facultativo aos Estados criarem órgãos de as-

sistência técnica aos Municípios, e de verificação dfts suas
finanças.

Justifica(ão

A emenda não tem em mira restringir a autonomia dos
municípios, empregada a palavra autonomia no seu sentido
técnieo cm direito constitucional e direito administrativo,
isto é, no de autogovêrno (sel(-(Jovernernent).

Os Constituintes de 91 não encontraram modêlo para a
organização municipal nem na Constituição norteamericana.
que dela não cogitou; ncm na Constituição Suíça que enx.erga
no Cantão a célula; nem na COllstituioãoArgentina que se
limitou, no nrt. 5°, a determinar aos Estados que asseguras
sem "um regime municipal".

A Constituição Republicana preferiu adotar uma fórn1U
la singcla, asseguradora da "autonomia dos municípios em
tu.do quanto respeite ao seri peculiar interesse" _ . .

- A delimitação dos interesses· peculiares do município,
para que eles não se choquem com os interesses do .Estado.
só pode .SCl', evidentemenlc, fixada na lei organicn dos mu
nicípios, .elaborada nas Assembléias legislativas dos "Estados.

Tiveram. entretanto, os legisladores: est<'lduais no regime
da ConstiLuicão Republicana. escrúpulos 'Para crearem ór
gãos contrastadores das finanças municipais, e de assi::.tência
técnica aos municipios. _

Nõ ter['eno doutrinário é facilmente defensável a tese da
emenda ora proposta. -

O ilustre patrício. Castro Nunes, em seu livro "D.o Estado.
Federado ,e sua organização Municipal" demonstra··convin
centemente a necessidade da vigilancja e assistência dos Es
tados na vida financeira e administrativa dos Municípios.

. Abre Castro Nunes o capítulo VI, da parte lII, de ~sua

obra citada, com as palavras>Cseguintes: "Aos mais autoriza-
VOLUME IV 29
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dos defensores "'da autonomia :comunal, á frente dos quais se
pode citar Stein nãorepúgna o jus supremae inspectionis" eC

acrescenta: "As municipalidades, exatamente porque são as
corporações menores ent]:e as quais se distribue a· tarefa de
satisfazer as necessidades sociais, servindo-se, como órgãos
de govêrno, de um parcela de poder público que lhes é atri
buida, estão sujeitos não s6mente na sua organização, mas
ainda no funcionamento dos seus aparelhos representativos e
administrativos, á inspeção exercida pelo Estado, fundada na
necessidade: de mantê-las dentr'o das leis e dos poderes que
l11e hajam sido concedidos". .

E, explicando melhor o seu pensamento, Castro Nunes
continúa: "A inspeção do· Estado se exerce sob a forma da
aprovaçlÍo ou da autorização, pressupondo aquela o ato já
realizado e esta ~ltima a iniciatlVa ainda em projeto.

"São tamb~m modalidades dêsse poder de ingerência na
vi(hdá corporação o chamado direito de se informar, 'pelo
qual ficam obrigados os corpos locais a fornecer aos órgãos
conLroladores os elementos que os habilitem a exercer a ins
peção; bem como o direito de sltspender ou anular o ato ou
deliberação, por exorbitante ou atentatório das leis do Es
tado. São essas, em linhas gerais, as formas mais usadas, va
riando. entretanto, de país a país, a extensão da superinten
dência" .

Poderiamos, como o faz \Viliam'Munro, em suas obras
: "The governement of American Cities"', e "The governement

of European Cities", e o fazem. também, tantos outro:; auto
res dE: nomeada; examinar as formas de fiscalização dos go
vernos locais exercidas pelas autoridades superiores nos Es
tados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, e mesmo na
Inglaterra.

Goodnow, em seu notável livro, depois de se referir á
lei do Estado da Indiana, que criou um padrão para aescrl
turação pública do Estado e dos Município:>, e um sistema
de fiscalização de todas as contas, examina a legislação esta
dual instituidora da inspeção das finanças municipais nos
Estados de Massachussets, Minnesota, Mississipi, No::-th-Da
kota, Texas, .Soutb-Dakota e Wyomng.

Charles -Beard, apreciando em seu livro "American Go
vernement and Politics", a atividade do Departamento EsLa
dual de inspeção Municipal criado pelo Estado de Ohio, nos
Estados Unidos, afirma, 'resolutamente: "the result has been
good", o r.esultado tem sido bom!

No Brasil, embora não tivessem sido, no regime consti
tucional republicano, criados órgãos contrastadores das finan
ças municipais, nunca deixou de existir uma fiscalização dos
atos do govêrno local, notadamente contrários á Constituição
Federal; á. Constituição Estadual, ás leis da União do Estado
e do próprio Município, ou ofensivos aos interesses de outro
município. Êste controle político era exercido pelos poderes ~
legislãtivo e executivo, com modalidades variadas nas dife
rentes unidades da Federação. Uma outra ,forma de vigilancia
dos; atos municipais decorria da ação~ dos particulares lesa
dos, em regra exercido perante o Poder Judici~rio.

No Estado de S. Paulo, dissolvidas as Camaras Muní
cipais, em novembro de 1930,_ pelo decreto n. 19.398, a ad
ministração local passou a sér exercida pelos prefeitos, no
meados Ifelo Interventor Federal, sendo seus atos autoriza
dos ou aprovados, por umcc Departamento da Administração
Municipal.~ ;
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Além das funções'naturalmente transitórias, como a de
Tribunal Administrativo, em substituição ao Congresso do
Estado, o Departamento Municipal tem servido de ligação
entre os governos locais e o do Estado, e tem tido duas im-,
portantes funções: a contrastadora das finanças municipaís,
fiscalizando a elaboração e execuçãQ,do orçamento e o serviço
das dívidas; e a de órgão consultiyo e orientador, fornecendo
técnicos para estud'o de problemas municipais; tais Gomo ser
viços de água e esgotos, construção de mercados, matadouros,
jardins, etc.

Alguns dados oficiais demonstram exuberantemente os
serviços prest:.tdos pelo Departamento da Administracão Mu
nicipal do Estado de S.'Paulo,' e aconselham a adotação, de
finitivamente, de tão valioso órgão fiscalizador e com,mltivo.

Tal empreendimento não constitue um privilégio do Es
tado de São Paulo, tanto que outros Estados da Federação,
como Pernambuco e Rio Grande do Sul. já o adotaram, en
quantu Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Piauí e Pará,
estudam, -neste momento, a organização do Departamento
Paulista, com inutitos evidentes de criarem instituições con
géneres.

A emenda tem em vista autorizar aos Estados prestarem
aos Municípios assistência eficiente, permitindo-lhes sobre
tudo, o aproveitamento de pessoal especializado, capaz de
propor as solul,iões mais acertadas aos'Variados problemas da
administração municipal. A emenda visa, também, a ordem
nas finanças municipais, e têm em vista pelo exame do or
çamento e fiscalização da sua execução, e pela verificação
das contas, impedir os abusos, as facilidades, que to~nando

insolviveis os Municípios, acabam prejudicando o crédIto do
Es41do, e não raramente o crédito nacional. -

Sab das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - José Gm"lôs
de :Macedo Soares. - Alcantara Machado~ - Morais Andra
de. - G. de Mello Netto. - Almeida Camargo. - Mario
1Vhatelly. - Ranulpho Pinheirn Lima. - HOl'acio La{er.
- Barros Penteado. - A. G. Pacheco e Silva. - Boperi')
Siúwnsem. - Carlota P. de Queiro::. - !tI. HlIPpolito do
Rego. - TIt. Monteiro de Barro3 Filho. - Abelardo' Ver
Queiro Gesar. - Gincinato Braga. - José Ulpiano.

N:739 V
Art. 87, § 3".
Redija-se: ~Nenhum Município podérá ser cl'I:Hio'ou

conservar sua autonomia, se nã.o tiver renda suficiente para
o c-usteio de um serviço regular de estradas ~. rU:l5. deduzi
dos os 10 % cônsignados á instrução e saúde públicns" .

Justificação

Se os l\funicfpios já contribuem com 10 % de sua renda.
respectivamente para a instrução e a higiene públicas. não se
compreende que ainda sejam obrigados a estabelecer um sor-,
viço regular de instrução pública. .

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de: 19:3'3. - Belmi,l'o
de .lIedeiros Silva.

N. 739 T
Art. 68.

;Nãõ propomos própriamenLe \lma emenda a êste artigo..
Permitimo-nos; entretanto, chamar a atenção 1u ilustre Co-
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.. missão dos 26, para a redação do mesmo que, feita de modo
tão geral-e elástico, só poderá dar, na prática, êste resultado:
uma' infinidade de afazeres, o que equivale a dizer, nenhum
afazer. O que se entenderá, por exemplo, pela expr:::são 
"manterá a continuidade administrativa nacional?" Poderá
haver unidade administrativa nacional num regime federa
tivo, com a autonomia municipal e estadual'? Aliás, na prá
tica, "continuidade administrativa nacional" não tem siglli
fieação nenhuma. outrossim, o adjunto circunstancial "com
seu saber e experiência", está nos parecendo eoisa de Conse
lheiro Acácio. Ademais, o anteprojeto, no seu art. 38. fala
também em "perfeita lealdade", como se houvesse algum dia
"lealdade imperfeita". A reforma ou nova redação do artigo
08, (> indispensável.

SaJa 'das· Sessões. 20 de Dezembro de, i 933. - Belmiro
de Jledeiros Silva. .

N. 739 S

Art. 67, § 4°.

Redija-se: "Os Conselheiros serVIrao por sete anos, po
dendo ser reeleitos ou renomeados, precedendo, para 1SSO. as
mesmas formalidades da primitiva eleiçãõ ou nomeação. Em
caso de vaga, o sucessor será eleito ou nomeado para um
novo selênio". .

Justificação

Damos de barato que o que propomos;' já esteja subenten
dido. frIas, com o propósito de criar sempre restrições ao ar
bítrio de qualquer. poder, não nos parece demais o acrésci
mo, embora redundante, que a emenda traz ao parágrafo. A
redundancia tem a ,sua função necessária 'para esclarecer.
para afirmar, para 'definir propósitos. E é, no caso, o que a
emenda visa.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmil'Q
de Jledeiros .Silva.

N. 739 X"

Art. 88.
Snprima-se o. arL. 88 e redija-se: "O Poder Exp.cutivo.

Municipal será e:-::ercido por um Prefeito,' eleito por maioria'
de votos, dentre e pelosvereador:es.

Parágrafo único. Os vereadores serão eleitos por sufrá
, gio igual, direto e 'secreto, guardado sempre o sistema pro-

porcional" . .

.Justificação

Fiel ao programa;. de orientar-se pela experiência, julgo
que no Brasil, ainda por muitos anos, só o govêrno municipal
poderá ser realmente democrático. c Todos nós sabemos' que
o eleitor brasileiro só se interessa, realmente, pela eleição
municipal e que a opinião mais vigilante, agressiva e pugnar
é a do municípiõ. Os administradores municipais são efeti
vame~te fiscalizados e controlados pela opinião pública. Se
esta não consegue. na maior >parte das~ezes, fazer valer os
seus'reclamos, é .qUe infelizmente, no -Brasil, á medida que o

:__-::::.,==::::::
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homem sobe nos cargos públicos, enche-se de um desdém
criminoso pela opinião pública. Enquanto um Presidente de
G~mara ainda ~e julga com deveres para com a opinião pú
blica, um PresIdente de Estado tem por norma contrariá-la,
ou então se arroga sempre o direito de se impor a ela. '

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - Belmiro
de Medeiros Silva.

N. 779

Capítulo '" Dos Conselhos Técnicos Nac!oml,is
E'menda aditiva - Onde convier:

Art. Os Conselhos Nacionais serão em número de
quatro: Conselho Nacional de Economia. Conselho Nacional
de Educação e Saúde, Conselho Nacional .de Defesa e Conse
lho Nacional do Trabalho.

§ A composicão de cada um será regulada por lei
ordinária. de,;endo ser neles representados. respectivamente,
a indústria. o comércio, a agI'icultura. a pecuária. os esta
belecimentos bancários, de crédito e de finanças, institutos
de ensino e educação, de saúde pública. bem como ,li'socia
ções de finalidades congêneres, o Exército e a Mal'inha. 0,
func.i::malismo público, e as demai.s associações de classes de'
produção e de trabalho.

§ Os Conselhos Nacionais seriio compostos do seguin-
te modo: 3/4 de seus membros, e.IeitóS por 6 anos, na forma
indicada na lei e renovados por um terço bienalmen t.e, e 114
deles. de técnicos oficiais ou não, de reconhecido saber, no
meados pelo Govêrno.

§ Além dêsses, e desde que se tornem nece:õsários.
outros Conselhos Nacionais poderão ser cl'iados pela. lei, por
iniciativa de qualquer casa do Congresso.

ArL Compete aos Conselhos Nacionais: a) apresen-
tar plll'eCer sõ:pre os projetos que digam respeito aos assun
tos de sua eonipetência definida em lei e que aprovados em
prime.ira discussfto na. Camar:). iniciadoI'a. tenham sido sub
metidos a seu exa.me e revisi.io;' b) propor projetos de lei; c)
colaborar na regulamentação das leis, bem corno nas instru
ções expedidas para a sua execução;

,Art. O pJà"tzo para a. apresentação dêsses pareceres.
será de 30 dias. :"I. contaI' do recebimento do projeto. Findo
êsse pI':lZC. o silôncio do Conselho importa. em apro\'~.ção, e
permitír:i automaticamente seguir o projeto ·seu curso normal
na Caroara iniciadora.

Art. O projeto devolvido. á Camara iniciadora c9m
pareceI' contrãI'io de qualquer dos Conselhos Nacionai:•. apro
vado por 2·13 de ·seus membros, só poderá ser convertida em
lei se na segunda discussão for aprovado por igual númerO
de votos.

Jus Hficaç170

Propomos a criação, ,16 Jado dil Camara e do Senado,
com fnnçõe!, I'estritas e explícitamente enumeradas, de qua
tro Conselhos: o Conselho Nacional de Economia; o Conselhef
Nacional de Educação e Saúdec; o Conselho Nacional de De
fesa,c'e o Conselho Nacional do Trabalho. São êsses, a nossO
ver, órgãos já hoje ihdispensáveis no jogo. das influl1ncias de
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-~~ comando géralnos inferesses da ~acão. e que substi~uem,
com evidente vantagem, a representação profissional deca
ráter constitucionalmente legislativo.

Essa' idéia do estabelecimento de ,órgãos especiais, não
é nova nem surgiu do raciocínio, especioso de um cérebro
dado a fantasias e invenções teóricas. Surgiu, ao contrário,
diz Combothecra, do desejo, que é necessidade, de agrupar
numa íntima solidariedade. em torno dos poderes' governa
mentais, .essencialmente políticos, todos os elementos e fôr
ças econômicas e sociais do país, de molde que êsse8 pode
res encontrem onde se inspirar, em todas as conjunturas.

: Fa7.-se, assim, o necessário consorcio, pl'econizado pelo
então presidente do Conselho de Ministros da França, R.
Poincaré.. no seu notávei discurso de 1928, ,em Caen, mos
trando quê o problema da representação profissional, deve
ser conduzido de maneira a atingir""se, sob a melhor moda
lidade, o equilíbrio entre a política e a economia; tanto vale
dizer. entre a conciência dos sentimentos da Nação e os seus
interesses. Dêsse modo, a organização das classes' e profis
sões perderá o caráter de luta aberta contra a ordem esta
belecida e contra o Estado, para integrar-se harmonicamen
te nesse todo que exprime o interesse total do país.

Abandona-se, dessa mesma maneira, o velho' êrr-õct;
princípios, nascido da revolução francesa e segundo o qual,
só podia coexistir, na atividade dos povos politicam~nte or
ganizados, dois elementos sociais primarios: o indivíduo e o
Estado, êrro que ditou o preambulo da Constituição francesa
de i791: "n n'y a plus ni jurandes, ni corporations de pro
fessions, arts et métiers", e que inspirou a moção Lechape
lier, donde saíu a lei supressiva das corporações: "Il n'y a
plus de corporations dans l'etat, il n'y a plus que I'intérêt
particulier de chaque individu et l!interêt général. 11 n'est
permis á personne d'inspirer :aux citoyens un intérêt inter
médiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit
de corporations".

Ao contráriodêsses preconceitos, que já não encontram
apoio na realidade dos episodios de toda especie _que consti-

:tuem a vida dos povos, a conjunção dos elementos de ordem
profissional e outros de caráter cultural e social com as fôr
ças de Govêl'no, realiza um acOrdo necessário e indispensável
para o estíõlUlo dos grandes interesses fundamentais dos
povos. Fornecendo as sugestões que lhes pareçam oportunas,
sübre todos os problemas e casos que entendam com a vida e
a atividade do Estado, as' grandes organizações industriais e
as pessoas mais representativas da indústria, da agricultura,
da pecuária, do comércio, do ensino. do trabalho, da produ
ção, dos. interesses da defesa nacional, estarão permanente
mente colaborando com eficiência na obra do engrnndeci-···
mento e amparando, com as leis oportunas e úteis os direitos
e os interesses legítimos de todos. _

Organizados esses Conselhos pela representacão de todos
os grupos profissionais e de outras especies, nenhum projeto
de lei, atinente a interesses dos respectivos assuntos, po
derá transitar e encontrar decisão final no Parlamento polí
tico, sem o seu parecer que pode, conforme se manifeste,
valer por uma colaboração de alta significação.

:Por outro lado seguindo por inspiracão própria e como
órgã.o também de criação da lei,. esses Conselhos podem e de
vem ter em regl·~. cnmulativarrienteo com as duas casas do
Congresso, a iniciativa deproposlas de--:todns as leis concer-
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nentes-- âqueles' mesmos assuntos que estejam insct'itos na
área de sua competência especializada.

Ter-se-á, assim, estabelecido, no mecanismo legislativo.
o justo meio entre os males do regime de exclusão constitu~
cional da influência direta das corporações, classes eco insti
tutos e os- perigos de atribuir a 'essa influência profissional
uma intefer~ncia nos corpos especificamente legislativos,
que os tempos e a disposiÇ'ão dos quadros de valores .públicos
da atualidade nacional não aconselham .

..\. própria idéia de representação rigorosa de classes se
evitará, por êsse acôrdo de doutrinas. o perigo de morte que
lhes assina !\,Iaximo Leroy, escrevendo: uÉ a própria ordem
lógica das coisas que reserva a pena capital ás improvisações
extemporaneas, ou ás institúições aventurosas, querendo im
por-se, cedo de mais, num meio insuficientemente preparado
para recebê-Ias~.

Nã.o vale,. contra esse artifício do meio têrmo, a asser
ção de que, assim, não se corrigiriam os defeitos do sufrágio
inorganico que desconhece a entidade grupo e só se <'lperce
be do indivíduo, do ponto de vista da representatividade'po-,
mica. A verdade é que o voto associado não encerra neces
sariamente Qcremédio 'v-ara aquele presumido mal, que é mais
uma fantasia filha das abstrações de que se nutre o espírito
demagógico, sempre armado em guerra contra o que existe.
Além disso, a representação política vertical, considerando
o país dividido em grupos ou corporações, contravém aos
princípios da verdadeira democracia,é um embaraço á uni
dade econômica e, sobretudo, cívica, da Nação, e não satisfaz
ao espírito político. que é alguma coisa de essenciaL nativo e
peculiar á atividade dos povos soberanos. Essa representa
ção, nos moldes radicais em que a imaginaram alguns, per
deria em fôrça de expressão nacional, pela sua própria ver
ticalidade, o que lhe é indispensável, como prestígio. que
sempre advem dos snfrágios que alcançam e surgem de toda
a superfície dos círculos eleitorais. . _

Representados, entretanto,' nos seus órgãos específicos,
quesã.o, pela nossa emenda, os Conselhos Naciona.is. n~ clas
ses sociais e econômicas do país inteiro, controlarão a fei
tura de todas as leis que possam implicll.r com ° interesse
que lhes cumpre defender, sem levar, põr sua présl'nça, o

_ grande~ mal das -influências societárias e corpora.tivas, :::'0 tra
. balbo da legislacão geral que deve ser o fruto da atividade

rigorosamente política. ' ,
. Certo, poucas leis, sobretudo as leis orgnnicas e de am

plo movimento' de idé'jas, poderüo fugir ao cont.role- dj~sses

Conselhos, tão verdadeiro é o asserto de que não havet'á ri1ais
nenhuma questão. em qualquer país. que não afunde as suas
raízes nos princípios. nos interesses e nos ensinamentos que
estão confiados á jurisdil;ão de sua- competência,. .-

Por isso mesmo, os~ Conselhos, tendo também a inicia
tiva de tais leis e opinando sempre sôbre aquelas que se ori
gin~lrem da iniciativa de outros órgãos dé ação pública, satis
farão plenamente ás Ilccessidades de policiar nc:sses ass!m-
tos, os efeitos da legislação po; ítica. .'

Assim. sem mudar a =estrútura dos poderes políticos e
sem ferir os princípios baSIlares do regime, que é o da livre
movimentação do indivíduo, e sem e:xcusados órg-:ios inter
mediáriospara a> sua representatividade política, far-se-á

, aos justos interesses wrporalivos a concessão necessária para
que cola,borem no exame dos assuntos que lhes dizem respeito
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particularmente e influam decisivamente na maneira de pro-
tegê-los com a legislacão. .

Por outro lado, aconselhados pelo exemplo de outros
países, notadamente da "'França e da Alemanha, não simpati
samos com a forma de colanõi'ação dos elementos econômicos
na feitura das leis pelos conselhos puramente técnicos, por
quanto êstes se têm mostrado sempre ineficientes, pela anu
lação das suas atribuições.

Na França, como se sabe, a Revolul}ão estinguiu as cor
porações. Mas isso não impediu que a lei de 10 The-rmidor
'(jo ano IX e a lei de 22 GerminaI do ano XI, criassem, res
pectivamente, com o caráter de colaboradores do poder pú
blico, as Camaras de Comércio eas Camaras Consultivas de
Artes e Manufaturas, sendo que as primeiras desfrutavam
de notável autoridade junto do governo. E, já no Consulado, o
renascimento do espírito corporativo, no seu afan de partici
par da vida pública, se fazia sentir na Comissão do Luxem
burgo, Daí se chegava, numa interessante evolução do prin
cípio. a outras leis, entre elas, a lei Millerand, de 1900, con
solicl:mdo as bases da instituição dos Conselhos do Trabalho;
pouco adiante, á organização, junto de vários .Ministérios, dos
conselhos governamentais; e, por fim, na sua,'forma atual, ao
Conselho Superior do Trabalho.

Tudo isso é o germen da instituição. Crearam-se a se
1;1.111' o Conselho Superior das Colônias e o Conselho Superior
de Agricultura, o Conselho Superior do Comércio e das In
cl11strias e. rematando, o Conselho Nacional Econômico.

l~sse é o grande instituto, dividido em várias· secções
e composto de maneira a abranger todos os ramos da economia.
:Mal' ainda assim pode-se dizer que o insucesso das organi
zatões é evidente. Porque? No seu recente trabalho. sübre a
ReJil'e,,,cntaçao Polí'lica dos lntc1'csscs Profissionais, o SI',
Picí'1'e-Georaes Lambert, responde: "porque essa assembléia
profissional permanece numa muito estrei tá dependêncià
do prc·3idcnLe 00 Conselho, que é quem à convoca, o que limita
excessivamente a sua, liberdade de ação".

Assinala, de lal mocIo. o autor, qU<l a infecundidade desse
Conselho resulta do fuLo de não se dar ús suas recomendações
a forma e o caráter de "crdadciras proposicões de lei, <l. serem
sujeitas á discussão e votos nas Camaras.

Esse. caráter, que é o que preconisamos na nossa emenda,
não faria depender o ~ndamento das propasic:ões do Cons.e
lho do fato de serem ou não adotadas pelo Governo, e lhes
da I'irl ti rtll'c::a para vlmcerem a· pressãogovernamenl.aI. se
guindo. com projetos de lei. até ás casas do Parlamento .

. ::-et"iam, assim, submetidas ;i' prova das discussões pú
blicas. l:;sse processo, acrescenta 'o Sr. LamlJert; daria mais
aulCll'idade e mais pêso ás decisões do Conselho Nacional
Econr'.m ica. . . ,

])()vcmos faze!', portanto, aqui oquc' ainda não se fez
na l'j';mça, razão pel:t quaL fracos_deantc do Govêrno e se
meios de veicular.catl~ ao Parlamerito as suas sugestões, os
Conselhos Técnicos representam aí absolulo insucesso.

O nlesmo, 11w[a.tis, nwtandi, ocorre na Alemnril1a...- onde
1m: belo- dia, como diz Dnthoi1', no seu prefácio ao lh-ro de
1\1. P!'clot: La Représentation:Pro[essioncllc dans l'Allema
flilC Contemporaine: Bisrnarck, que niio·'admit.ira o ~ufrágio
universal no Império senão como contrapeso ao paI"ticula
rismo dos Estados. idéou const'ituir um Conselho Econômico
p;;íl'<t corriA'ir os eXcessos do Parlamento.
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o :Reischtag, porém, percebendo o golpe, () ÍnuLilizou
e Bismarck sentiu que não devia insistir. Foi. assim, a Cons
tituicão de "\Veimar. que deu vida nova e real á instituicão
criando o Conselho Econômico Nacional, apoiado em Con-
selhos Econômicos Regionais. "-

Sem: ,embargo, porém, das minuciosas providências ado
tadas para emprestar movimento, agilidade e eficiêneia aos
Conselhos, e desmentindo o enfatico discurso do chanceler
Fehl'e11hacli, que abriu a sessão de :30 de Junho de 1930. sau
dando o Primeiro P(/,rlarr~ento Econumico do Mundo, também
na Alemanha o insucesso aí .está, demonstrando q\le é neces
sário libertar as deliberações dêsses órgãos técnicos profis-:
sionais da influência adsol'Yente do poder governamental. '

Preferimos, assim, sugerir uma organização melhor-
, mente defendida, por órgãos diversos, das influfoncias estra

nhas e que disponha. para fazer vatel' a sua orientacão e com-"
petência técnica, do direito de iniciativa e do poder de exame
e controle que obriguem o P:>der LegislatiYo a um estudo
mais acurado dos assuntos. sem reulrdar o andamento dos
projetos de lei, por isso que poucos dias lhes bastarão para
interpor o scu parecer,

Resumindo as considerações~: adma podemos concluir.
Reconhecemos a imporLanciu decisiva do elemento econômico
na estrutura orgnn1ca do pais e sua influência de falor pre
ponderante no dinamismo social. Sem o trabalho entrela
çado, conexo, do poder legislatiyo com a vontade das expres
sões econômicas. sabemos que a ordem social será sem
pre instável e precária, e, por fim; periclitará. Isso, entre
tanto, não nos leva a esquecer e a desrespeitar os princípios
básicos da democracia liberal que não permitem dar a inves
tidura do direito de legislar senão aos eleitos pelo sufrágio
popular e nunca a profissões e classes.

Sala das Sessões. 15 de Dezembro de 1933. - Horacio
La/e.,.. - Barros Penteado. - Almeida CfI1nm'(/o. - Carlola
P. de Queiro:;. - Jfanoel Hyppolilo do Re,Jo. - .4lexanâl'e
Sicil.iano .Tunior. -.... OSC{/.1' Rodrigues Alves. - A_ C. PacherJo
e Sil1.j(l_ -:Aúelllrdo Ver{j1wi1'o Cesal'. - Th, ,Jlonleirorle
Barros Filho. - Henrique Ballma. __ .4lcanla7'(! .::l/achado.
- Abreu Sodrr:. - .TO.':r: Carlos de Macedo SOlll',~. - Mario
1Fltatelly. - Roberto Simomsen. - Cincinalo JJ~·a(Jlt. C.
Morais Andrade. - C. de Mello ~Veto.

K. 780

Emendas, aditivas aos Conselhos.: Técnicos - Onde
convier: '

"\1'[.. .:\os membros dos Conselhos Técnicos, no exer-
cício dus scu:; mandatos, serão asseguradas as ,mesmas imu
nidat.l ..'s dos D.~l)utados e Senadores.

~ ,: O 1)rOC:3,,:;O criminal movido contra <llgum membro'
elo Conselllo,· Tf!l;nico levado até a pronúncia, exclusivo, serâ
então remetido ao Con,;eIllO !'espectivo par::!·' ser autorizado
o prosseguimen!.o 'Ja ;~cusação. se o acusado não optar pelo
julgamento imediato. ,-,

Xl'L O::, membros dos Conselhos Técnicos, ao torna-
rem assento, prestar'ão COffiljromisso em sessão pública, de
bem .cumprirem ,o ru de\"ct'.
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Justificação

A justificacão .iá se acha convenientemente feita na
parte referente a creacão dos Conselho Técnicos.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933 . ...::- Boracia
La{er. - Almeida Camargo. - Abelardo Vergueiro Cesar.

- C. de ..l/elo lveto. - Cincinato Braga. -- Abreu.Sodré.
- Henrique Bayma. - Carlota P. de Queiroz. :...- Ro-
berto Sirnomsen-. - M. Huppolito do Rego. - Th.lrIontei

1'0 de Barros Filho. - Ranulpho Pinheiro Lima. - C. de
li!orais Andrade. - Oscar Rod1'igues Alves. - M. Wha
tely. - .loséCarlos de Macedo Soares.'

N. 799

~~rtigo 89 redija-se:
Artigo 89. É da exclusiva competencia dos municípios

decretar:
1.° .Impostos prediais, de indústria e profissões e dI.!

licenças, bem como taxas de serviços· municipais, além de
outros que as leis estaduais lhes atribuirem.

Sala das Sessões, 21 d·e Dezembro de 1933. - Carlos
Líndenberg.

N. 802

Suprima-se toda a "secção V", do projeto de constitui
ção, criadora do "Conselho Supremo", isto é, a partir do ar
tigo 67 ao 69 e seus números. Suprima-se, consequentemen-
te, nos demais artigos quanto a matéria se relacionar. .

Justificação

A criação do "Conselho Supremo", que é uma copia do
que têm admitido outras constituições, parece-nos, data venia,
uma inutilidade. Em vez de um au.""\:iliar e de um controlador
do executivo, constituirá um entrave prejudicial á ação dês
te, quando não a porta aberta para toda a sorte de explora
ções políticas. Ademais, sendo órgão técnico-consultivo e
deliberativo, como diz o artigo 68, terá tambem funções polí
ticas e administrativas. Em resumo, é um poder 'd~ntro do
poder, ou paralelo a êste, uma força que. em país novo e de
minguada disciplina, como é o nosso, só nos trará dissabores

O número dos seus componentes, 35, revela os intuitos
que inspiraram a sua genese, isto é, manter um aparelho
faustoso, carissimo ao erário, sem vantagem real para a Re

. pública.
Constitue uma especie, S1ti generi--~. de abrigo para al

guns felizardaços que as oligarquias mandarão, em função
mâl encoberta da politicagem de campanário, para junto do
Chefe da Nação, sem qualquer proveito da administração
pública.

Por êsse caminho, em vês do sistema bi-cameral; °como
o tivemos, vamos adotar uma camara politica~ uma sindical
e uma "aristocrática", designada, esta, sob o eufemismo de
"conselho supremo".·

Não prevaleça, portanto, a perigosa inovação.
Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Kerginaldo

Cavalcanti. ,,~ .
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N. 807

-Emendas - §ec. IV:
Substitua-se a matéria pe~a seguinte:
"Do 'Poder Cooi·denador" .

.Art. O Poder Coordenador será exercido pelo Con-
selho Supremo, auxiliado por -tribunais e juízes distribuidos
pelo país.

Art. Sâoõrg-dos do Poder Coordenador:
a) o Conselho Supremo.
b) os Tribunais de Justiça Eleitoral;
c) os Tribunais de Justiça Social;
d) o Tribunal de Contas e as suas delegac;ões;
e) os órgãos do Ministério Público;
f) os juizes que a lei ordinária criar.

Cap. I - Do Conselho Supremo: c

Art. O Conselho Supremo se comporá de 35 Conse--
lheiros efetivos e mais tantos extraordinários quantos fo
rem os cidadãos sohreviventes depois de haverem exercido
por mais de cinco anos, a presidência da. República.

§ 1.0 Como o § 1° do art. 67 do auteprojeto.
§ 2.° Como o § 2° do art. 67 do anteprojeto.
§ 3.° Como o § 3° do art~.· 67 do anteprojeto, substituin

do-se a letra "d" pela seguinte: "d - seis eleitos, por elei
ção direta p·or todo o país".

§ 4.° Os conselheiros servirão por 11 anos, podendo ser
reeleitos. Em caso de vaga, o sucessor.será reeleito por um
novo período. _

~ 5.0 e § 6.° Como dós do art. 67 do antepràjeto.
A~t. COIl?o o art. 68 e seus parágrafos, do anteprojeto.

.Art. Como o art. 69· do anteprojeto, acrescentando-se
o seguinte: . .

11 ....,....Resolver os conflitos dos -poderes da União entre
si ou com os do:> Estados ou, finalmente, entre estes últimos.

12"":' á"ssegurar a- plena execução das leis sociàis pela
organizac;ão de uma Justiça 'especializada e pela ado(jão do
rêgime de. custas proporcionais ás rendas das partes liti-
gantes. . - .

13 - Fazer a polícia econômica e administrat.iva do
país, e a defesa de suas riquezas naturais. ' -c

14. - Julgar em g"l.;au de recurso: a) as questões em
que' for parte a União ou emprêsa, sociedade ou· instituic;à().
em cuja administração intervir. salvo as de n. 2 do ante
projeto; b) os- crimes contra - a administrac;ão federal ou
a"·Fazenda da União..

15 - Nomear os' Ministros do. Superior Tribunal Elei
toraldo Tribunal de Contas, da Suprema Côrte de Justiça
Soci~l e o Procurador Geral da República. .

16 - Autorizar o Poder Executivo a prorrogar as leis,
anuaes se até o último dia da sessão Legislativa não tiver
a Assembléia votado a proposta respectiva, declarando nêste



caso, dissolvida a Assembléia e convocando o eleitorado pa- :::
ra, em tempo hábil, se processar a nova eleição.

:17 - Representar, com as ~atribuições que a lei lhe con
ferir, a Assembl,éia durante o intervalo das sessões legisla-
ti"as. .

18 - Conceder anistia em caso urgente e assim acon
selhe o bem do Estado.

Art. 'Os conselheiros exercem simultaneamente o
direito de inspecção administrativa, competindo-lhes a pro
moção da responsabilidade dé qualquer funcionário que in
correr em tim dos seguintes delitos: a) atentados a segu
rança do país e do regime; b) falta de probidade adminis
trativa; c) abusos dê autoridade. Compete-lhe também
promover a exoneração de qualquer', funcionário notoda-
mente incompetente. . '

Art. Como o parágrafo único do art 69 do ante-
projeto.

Cap. II - Da Justiça Eleitoral.
,:\rt. Fica instituida a .Justiça Eleitoral, tendo por

órgãos: o Tribunal' Superior na Capital Federal; um Tri
bunal Regional na capital· de cada Estado, nas dos Territó
rios que a lei designar e no Distrito Federal; Juízes Eleito
rais nas comarcas e nOl" têrm,)s judiciários; n. lei fixara o
nún~ero dos juízes dêsses TribunaIs. :

§ 1.0 O Tribunal Supertor e os Reginoais compor-se-ão
de lVlinistros nomeudo~ pelo Conselho Supremo dentre os
brasileiros natos, de notu.\'el saber jurídico e reputação ili
bada, maiores de 35 anos e no exercício dos direitos pol1
ticos.

ArL Como o art. 66 e seus pat'ágrafos do ante-
projeto.

Cap. III - Da Justiça Social.

Art. ,Fica instituida a .Justiça Social tendo por ór-
gãos; uma Suprema Côrte de Justiça Social, na Capital da
União: Juízes Sociuis nas comarcas e rios têrmos judiciá
rios. A lei poderá crear Tribunais Regionais, onde se tor
narem necessários para 3. obtenção de uma justiça mais
rápida. :,

§ L° Os Ministros da Suprema Côrte de Justiça Social,
dos Tribunais Rêgionais e os Juízes Sociais, serão nomeados
na mesma forma da magistr.1tura eleitoral, gosando das
me:::mas garantias e vantagens. .

,_\1't. Caberá (l Justit;a Social:
- a) 'resolvet' todas as qu('stões suscitadas entro locado

res e locaLários' de' serviço;
b) assegurar a execução .de todas as leis sociais da

União; ,
c) exercer funções de inspeção sõbre a execução das

leig' que visam a proteção da- rsaúde, capacidade de trabalho
e melhoramento físico, intelectual e cívico das classes tra
bulhudoras, promovendo ex-officio a rresponsanilidade de
seus infratores; "

d) - garantir a plena liberdade de orgaÍiizacão e sindica
lização das classes operárias ou 'patronáis;
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~) assegurar a execucão das leis referentes, ao traba
lho mtelectual e aos direitos dos autores, inventores e ar-
tistas; ,

f) presidir áSi'cuniões entre patrões e operários de-sti
nadas á fixação dos salários e condições de trabalho, asse
gurando o necessário ~quilíbrio das fôrças sociais.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933, !dalio
Sal'denberg . ~

:N 809

Seco IV:
Capo V - Do Ministério Público.
Como no anteprojeto, substituídas as ::ttribuições aí con

feridos ao Poder Executivo, as quais passam a ser exercidas
pelo Conselho Supremo.

Seco -VI:

Do orçamento e da administração financeira:
Realisanrlo-se a fusi'io, proposta das secções IV c V" eslá

secção passaria a constituir a V See, do TiL I.

Sala das Sf~SSÜCS. 18 de Dezembro de 1933. - Idalio 8111'
denbe1'{J .

N. 865

. Red"ija-sc assim o art. 67:
"Art. 67 - Fica instituido, na Capital da União. o Con

selho Supremo. composto de 30 Conselheiros efetivos e mais
L,mtos extraol'dinarios quantos forem os cidadãos que tenham
exercido a Presidencia da República por mais de um trienio
após a Revolução".

Conservem-se os §§ 1° e 2°, substituindo-se o § 30 pelo
seguinte:

-§ 3.° Os conselheiros efetivos serão escolhidos: a) vinte
e um, sendo um por Estado e um pelo Distrito Federal, me
diante elei~~ão peJa Assembléi.'l. Legislativa; b) nove por no
rneac;.ão do Pl'~sidenteda República sob aprovação do pró
prio Conselho.

Acrescenle-se . o seguinte:
"§ 7.° O Presidente, da: República, observando o disposto

no § 10 para as nomeações, dará preferência aos cidadãos
qUQ tenham capac-idade técnica ou científica, podendo ser

. nomeados ou eleitos os que tenham exercido a. presidência,
na 1'orm~ dêsLe artigo, antes de 1930,"

Substitua-se o § 4.0 do art. 67 pelo seguinte:
"§ 4.° Os Conselheiros serão eleitos por. cinco anos e

nomeados por seis, podendo ser reeleifos.- Em caso de vaga
a nomeação ou elei(;.ão será para um período completo."
Ce."ar Tinoco.

Co· N. 867

. -
Acrescente-se ao art. 81 os parágrafos seguintes:
"§5.0 Além das exigências constantes da Secção VI em

tudo quanto lhes fôr aplicável, os Estados farão a divisão
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das rendas.reservando-se 40% e dando aos municípios 60%
da contribúição. total depada UIIl deles."

§ 6.° Nenhum Estado ou Município poderá dispender
mais de 250/0 de sua arrecadação com pessoal. n

Justificação,

Quem conhece o interior sabe que a União nada faz o
Estado quasi nada e ao município cabem :todos .05 encargós.

Com raras exceções, no interior, só se conhece da pri
meira o serviço do correios e telégrafos que o povo paga
para que deles se ()08SI'1 sl!rvir; do segundo um pouco de
instrução e rara~ llsll'adas de rodagem. Só ao município
cabe realmente o sClrvico de estradas, de calçamentos, de
iluminação, de higiene e de assistência. No entanto, não
dão ao erário municipal nem 100/0 da soma com que o muni
cípio contribue pal'o. o Estado e para a União.

_ . O limite- a verba pessoal evitará que a renda seja con
sumida pelo procesl'o de se 'manter batalhões de eleitores á
custa dos cofres públicos. - Cesar Tinoco.

N, 868

Substitua-se o § 3° do art. 82 pelo seguinte:
"§ 3.° As deliberlmtes serão exercidas por um Conselho

Municipal, constituído de acOrdo com o art. 88, não podendo
exceder de 30 o número de conselheiros."

Justificação
..

:O processo adoLndo pelo anteprojeto fere de morte o
direito de represcnlacüo, Dá apenas= um terço á livre es
colha do eleitorado enquanto faz com que dois terços saiam
de uma complicado. uscolha entre maiores contribuintes,
sindicatos e associações, Exatamente os maiores contribu
intes são os quo maiores facilidades possuem para pleitos
eleitorais, Podem-Ke eleger politicamenté. O cuidado legal
deve ser_ maior pm'l1 com aqueles que, por sua condição,
tenham maioras dIficuldAdes de sustentar um pleito. Como
está no anleprojeto. júrr.àJs um Conselho Municipal se or':
ganizaria contra a vontade da plutocracia.- Cesar Tinoco.

N, 86fJ

Substitua-se o aL'L. 88 pelo' seguinte:
"Art. 88, Os Conselhos Municipais serão constituídos

pelo número de" conselheiros que a organização municipal
de cada Estado determinar, sendo dois terços eleitos medi
ante sistema proporcional· por sufrágio igual, di.reto e se
creto e um terco· alei to pelos sindicatos e associações de
classe,

O Poder Executivo será exercido por um Prefeito
eleito por sufrágio igual, direto 'e secreto."

Justificação

'É a mesma dada ã emenda ao art, ,82, com o acréscimo
de que como está no art. 88, muitos municípios ficariam
sem Conselho por falta de sindicatos _ou- classes que~ pudes-
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sem fornecer os conselheiros. A condição dos pequenos
municípiQs ou dos municípios do sertão é bem diversa dos
grandes centros que parecem ter inspirado a redação ,que
substitúo. - Cesar Tinoco.

N. 884

Aos arts. 88 e 89:
Suprimam-se os arts. 88 e 89.

Justificação

Perigosissima a novidade que o art. 88 pretende inau
gurar em nossos mUUlCIploS: Conselhos municipais eleitos
mediante representação de classes e chefe do executivo, eleito
por sufrágio universal. É uma experiência que convêm ser
primeiro tentada em outros países e não no Brasil, onde as
eleições múnicipais são, em regra, bem feitas e a represen
tação legítima das classes existentes se realiza praticamente.
sem a complicação de sistemas exóticos sem consOnancia com
o meio. '.

O art. 89 é uma p,erfeita inutilidade.
Sala das Sessõões. 30 de Dezembro de 1933. - Danie~ de

Carvalho.

N. 916

AI't. 87, § 2°, suprima-se.

Jus /ificação

Não trás resultado prático e cria mais uma entidade po
lítica, o que é)nconveniente:

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - frenêo
Joifily. - Odon Beze7'1'a.

N. 917

,: Art. 87, § 3°;. suprima-se.

Justificação

No rigor das expressões do S 3° talvez 50 % dos muni-
cípios tivessem de desaparecer. .

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - frenêo
Joffily. - Odon Bezen·a. - Herectíano 'Zenaide: - Pe
reú'a Lira.

N. 952

Inclua-se depois da Secção lU, a seguinte:

SECÇÃO~IV

DO PODER DE INSPEÇÃO

Art. O poder de inspeção será ex:er~ido ,pelo Conse-
lho Supremo, pela .Justiça _Eleitoral, pelo Tribunal de Contas
e pelo Ministério Público.
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CAPITULO I

Do. Conselho Supremo

Art. O Conselho Supremo .será composto de sete Con-
selheiros efetivos, e mais tantos extraordinários quantos fo
rem os cidadãos 'sobreviventes, depois d~ haverem exercido
por mais de tres anos a presidência da República.

§ 1.0 São condicões para escolha ou nomeação de Con
selheiro: ser brasileiro nato e maior de 35 anos; estar no
exercício dos direitos políticos; ter reconhecida idoneidade
r:ç.oral. e reputação de notável saber ou ter exercido cargos
superiores da administração ou da magistratura, ou se sali
entado no Poder Legislativo Nacional,. ou, de outro modo:
por sua capacidade técnica ou científica.

§ 2.° Os Conselheiros terão residência obrigatória na
Capital da União, e um subsidio igual ao dos Deputados.

§ 3.° Dos sete Conselheirôs efetivos, seis serão escolhi
dos pelos tribunais eleitorais, pelos tribunais de Contas, pelo
Ministério Público, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo
Tribunal Federal e pelos legislativos estaduais, elegendo
cada uma dessas corporações o seu representante, que a elas
poderá ser estranho. O sétimo será designado pelo Presidente
da República.

§ 4." Os Conselheiros. efetivos e extraordinários servirão
por sete anos, podendo os primeiros ser reeleitos ou reno
meados. Em caso de vaga, o sucessor será eleito ou nomeado
para um novo setênio.

§ 5." Os Conselheiros gozarão das imunidades asseguradas
aos membros do Congresso Nacional.

§ 6." Os crimes de responsabilidade dos Conselheiros se
rão definidos em lei, que lhes regulará o processo eo jul-
gamento, pelo Tribunal Especial. .

Art. O Conselho Supremo será órgão técnico consul-
tivo e deliberativo, com funções políticas e adrp.inistrativas;
manterá a continuidade administrativa nacional; auxiliará
com o seu saber e experiêncià, os órgãos do Govêrno e os
poderes públicos, por meio de pareceres, mediante consulta;
deliberará e resolverá. sôbre os assuntos de sua competência:
fixada nesta Constituição.

§ O Conselho Supremo funcionará permanentemente,
pelo modo que estabelecer seu regimento interno.

§ . Poderá também o Presidente da República convocar
o Conselho, sempre que lhe parecer conveniente ouví-Io· di
retamente acêrca de assuntos relevantes de natureza política
ou administrativa, cabendo, nessas reuniões,- também áquele a
presidência. .

§ 4.° As consultas poderão ser- enviadas ao Conselho:
a). pelo Presidente da República; b) pela Mesa da Assembléia
NàcionaI, 01.1 pela Comissão Permanente; c) pelo§. Presidentes
dos Estados; d) pelas Mesas das Assembléias dos Est.ados ou
dos Conselhos :Municipais. _

§ 5.- As :consultas serão respondidas pelas respectivas
secções; mas as resoluções, s6poderão ser tomadas em sessão
do Conelho e 'por maioria: de votos, presente a maioria abso
luta dos Coriselheiro~.
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Art. Com:pete, privativamente, ao Conselho Su-
:premo:

:10, organizar o seu regimento i,nterno e a sua secretaria,
propondo ao Congresso Nacional a criação ou a supressão de
empregos, respeitados quanto á nomeação, licença e exone-
ração os'pl'incípios estabelecidos nesta Constituição; ,

2°, alltorizar ou não a intervenção nos Estádos, quando'
ela competir exclusivamente:ao Presidente da República;

3°, opinar préviamente sôbre os decretos, as iiistruções
e .os regulamentos que o Presidente ou seus Ministros hou
verem de expedir para a execução das leis;

4°,autorizar ou não a movimentação de fôrça federal
para os Estados;

5°,' aprovar ou não a nomeação dos Ministros de Estado,
e do Prefeito do Distrito Federal;

6°, eleger tres membros do Tribunal Especial;
.7'" elaborar, de cinco em cinco anos, quando oportuno,

e depois de ouvidos o Ministro da Fazenda e os Presidentes'
dos Estados, um projeto de lei, destinado a conciliar os res
pectivos interesses econômicos e-tributários, impedindo a
dupla tributação;

8°, propôr ao Congresso Nacional, modificar a uniformi
dade dos impostos federais, no caso do n. 20 do art. 33.

go, resolver sôbre a conveniência de manter-se ou não
por mais de 30 dias, a detenção política, ordenada na vigên
cia do estado de sítio; ,

:10, decidir sôbre os recursos interpostos nos casos da
censura'· imerecida;

:11, fazer e publicar anualmente o relatório dos seus tra
balhos, que será acompanhado dos pareceres, deliberações e
resoluções adotados no período anual anterior;

Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho Supremo:
:10, propor ao Congresso Nacional, os projetos de lei que

julgar oporlunos;
2°, convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;
3°, representar ao Congresso Nacional contra:o Presi

dente da República e os Ministros de Estado, no sentido de
lhes ser instaurado o processo de responsabilidade, reunindo
para esse fiÜ? os elementos úteis á acusação.

Art. O Conselho Supremo providenciará. como for
necessário, afim de que sejam concluidas as obras públicas
projetadas para execução em mais de um quadriênio, uma vez
'que tenham sido expressamente apuradas pelo Congresso Na
cional, com especialização de receita.

CAPíTULO II

: Da_ justiçaeleito'l'al

Art. Fica instituida a Justiça Eleitoral: tendo por
órgãos: o Tribunal Superior, na Capital da União; um Tri
bunal Regional, na Capital de cada Estado, nas dos Territó
rios que a lei designar e no Distrito Feçleral; Juízes eleitorais
nas comarcas e nos termos judiciários. -A lei fixará ° número
d()s Juízes dêsses Tribunais, sendo o Superior presidido pelo
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Vice-Presidente do Supremo Tribunal e os Regionais pelos
Vice-Presidentes dos Tribunais da Relação. .

§ f.o O Tribunal Superior, além do s~u ~residente, com
por-se-áde juízes efetivos e substitutos, escol,9.idos do modo
seguinte:' a) um têrço sorteado dentre os Ministros do Supre
mo Tribunal; b) outro têrço sorteado dentre os Desembargá
dores do Distrito Federal; c) o têrço restante nomeado pelo
Presidente da República, dentre os cidadãos-de notável saber
jurídico e reputação :ilibada, .domiciliados no Distrito Fe
deral, e que não forem funcionários públicos demissíveis ad
nutum, nem administradores de sociedade ou emprêsa que
tenha contrato com os poderes públicos ou isenções, favores
ou privilégios.

§ 2.° Os Tribunais Regionais compor-se-ão por processo
idêntico, sendo um têrço dentre os Desembargadores da res
pectiva sede outro dentre os Juízes de Direito da mesma e
o restante nomead0-R7eLQ, Presidente da República.

Art. Os magistrados vitalícios terão as funções de
juízes eleitorais, segundo a lei determinar. Caberá, porém,
á Justiça Eleitoral: a) fazer o alistamento; b) resolver sôbre
inelegibilidade e proceder á apuração dos sufrágios 'e á pro
clamação dos eleitos; c) processar e julgar os delitos eleito
rais; d) conceder habeas-corpus em matéria eleitoral; e) to
mar e propor as providências necessárias 'para que âs eleições
se realizem no tempo e na forma determinados em lei.

§ 1.° Aos magistrados eleitorais serão asseguradas as ga
rantias da magistratura togada.

§ 2.° Haverá recurso. para o Tribunal Superior de qual
quer decisão final em matéria de alistamento, inelegibilida~

de, apuracão, ou proclamação de eleitos. A decisão do Tri
bunal Superior é definitiva, salvo quando se tratar de incons
titucionalidade, habeas-corpus, ou mandado . de segurança,
casos em que ha,rerá recurso para o Supremo Tribunal.

CAPiTULO III

Do Tribunal de Contas

Art. Os: Ministros do Tribunal de Contas serão'no-
meados pelo Presidente da República,~comaprovação do Con
selho Superior, e terão as mesmas garantias dos ,Ministros
do Supremo TribunaL '

Parágrafo único .:0 Tribunal de Con\as· terá, quanto á
organizacão de seu regimento interno e de sua secretaria, as
mesmas atribuições dos Tribunais Judiciários.

Art. As contas do Presidente da República, em maté-
ria orçamentária, compreenderão exclusivamente os atOl; por
êle assinados e os resultantes de suas ordens escritas aos
Ministros. '

§ 1.0 A prestacão anua de contas do Presidente e dos
Ministro!; de Estado, será apresentada ao_ Tribunal, que a
enviará, com o seu parecer, á Camara dos Deputados. Se até
um mês depois d37 abertura da sessão legislativa anual, a
prestacão de contas do exercício anterior não' houver sido
remetida ao Tribunal, fará êste a devida comunicação á Ca
mara, para" que tome as providências necessárias.

§ 2.° O Tribunal de Contas acompanhará, dia a dia, dire-,
tamente ou por intermédio de"'suas Delegações, a execução
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orçamentária, de modo que nenhuma despesa se realize sem
o prévio registro do ato de em~enho e da ordem de pa
gamento.
. § 3.0 Caberá igualmente ao Tril)uual, depois de organi-

zados os respectivos processos, o julgamento das tomadas de
contas dos responsáveis por âinheiros e bens pÚl:llicos,

.Art, Os Estados organizarão os seus tribunais de
contas nos moldes da organização federal.'

CAPiTULO IV

Do Ministé1'io Público

Art. O Ministério Público será organizado, na União,
por uma lei do Congresso Nacional e, nos Estados, pelas res
pectivas Assembléias Legislativas.

§ 1.0 O Ministério Público é o órgão da .lei e da defesa
social.

§ 2.° O chefe do Ministério Público Federal é o Pro
curador Geral da República, podendo, porém, o Ministro da
Justiça dar-lhe instruções e defender pessoalmente a União
perante o Supremo Tribunal, quando conveniente, ou avocar
o conhecimento de qualquer caso.

§ 3.° O Procurador Geral será nomeado pela mesma forma
e com os mesmos requisitos dos Ministros do Supremo Tri
bunal e terá os mesmos vencimentos; só perderá o cargo :por
sentença, ou mediante decreto fundamentado do Presidente
da República, aprovado por dois terç9s do Conselho Supremo;
e nos crimes de responsabilidade será processado e julgado
pelo Tribunal Especial.

§ 4.° Os membros do Ministério Público Federal só per
derão os cargos por sentença ou decreto fundamentado do
Presidente da República, precedendo proposta do Procurador
Geral e processo administrativo, em que serão ouvidos.

§ 5.° Os membros do Ministério Público estadual, desde
que sejam formados em direito, terão, asseguradas pelo Es
tado, garantias análogas ás que constam dos parágrafos an-
teriores. .

Justificação'

.;1 - O projeto: de Constituição em sua divisão 'estrutural
de títulos, secções e capitulos,·sob o título I, - Da o1'aani:a
ção federal - separou em secções os trcs poderes clássicos

. - legi$lativo, executivo e judiciário. Instituindo, porém, dois
novos órgãos constitucionais de considerável impQrtancia,
o Conselho Supremo e a Justiça Eleitoral, em : verdade os
criou como poderes distintos, emsécções separadas. Isso de
monstra que os próprios autores do projeto reconhécel'am que
oCo'nselho Sup1'emOt e a Justiça Eleitoral não se po,piam in
cluir, nem teórica nem praticamente, sob a rubrica de qual
quer dos outros trcs poderes. Realmente, a análise mais per
functoría de suas finalidades para logo revela que essas duas
criações constitucionais visam precisamente a assegurar a
composição e o funcionamento normais daqueles poderes.
Estamos, de fato, {'m face de um poder. novo, destinado a tor
nar legitimamente democrática a constituição do Poder Exe
cutivo e do Poder Legislativo, pela Justiça Eleitoral, c a con
ter aquele dentro de sua raia de acão, pelo Conselho Supre
mo,· criado com relevantíssimas atribuicões de controle.
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Mas, o projeto não pára aí: eleva indiretamente á cate
goria de poderes constituçionais, também o Tribunal de Con
tas e o :Ministério Público, aliás através de dispositivos dí
gnos dos mais rasgados elogios. E assim se armam dentro da,
Constituições novos aparelhos de inspeção dos tres poderes,
referido~ pelo art. 11; de 'inspeção; a efetuar-se sôbre as suas
atividades financeiras, pelo Tribunal de Contas e de suas ati
vidades judiciárias, pelo Ministério Público.

Ora, esses quatro novos aparelhos constitucionais, 
Conselho Supremo, Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas e
Ministério Público, na realidade se articulam· pelo mesmo
nexo inténcional de sua cria,ção que é o de garantir a le
gítima organização eleitoral e o funcionamento regular do,
Legislativo, do Ea:ecutivo, do Judiciário. Logo, estamos em
face de um quarto poder constitucional, que devemos organi
zar sob uma mesma rubrica com o nome de Poder de Inspe
ção, O~l Poder Inspetivo, ou outro equivalente.

Caldas Aulete, ao fixar a significação do vocábulo ins
peção, escreve: "Tribunal, junta ou repartição pública, en
carregada de inspecionar, de fiscalizar ou de dar parecer
sôbre assuntos especiais". .

. Ã falta de melhor vocábulo, êsseparece abranger as vá
rias atribuições que o projeto distribue pelo Conselho Su
premo, pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal de Contas e pelo
Ministério Público.

Adotado o alvitre, depois da Secção III, do projeto, in
cluir-se-á a Secção IV, com o título - "Do Poder de Inspe
ção", subdividida em quatro Capitulos, a saber - I - Do
Conselho Supremo,' II - Da. Justiça Eleitoral.: III - Do Tri
bunal de Contas; e IV - Do Ministério Público.

. O órgão de representação e coordenação dêsse poder múl
tiplo, deverá ser o Conselho Supremo, que convém seja man
tido, não obstante o restabelecimento do Senado.

: 2 - O estudo meditado das nossas realidades levou-me,
desde muito, a preconizar a criação dêsse quarto poder, des
tinado, não a enfraquecer o Executivo, que deve continuar
armado de todas as suas faculdades constitucionais, e sim,
lado a lado dos outros tres poderes, a vigiar a aplicação da
lei, no exercício de um amplo e nobre "ministério publico",
que supra, o mais possível, as deficiências resultantes da
nossa "formação comunária" e defenda, . permanentemente,
os aUos interesses sociais dec.ontínuo ameaçados petasten
dências gregárias de todas as origens.

Com efeito, a nossa formação é comunaria; tal qual a
define a escola realista de Lo Play, particularmente através
dos magistraes estudos de Edmond Demolins. .(A-t-on in
térêta s'emparer du Pouvoir? págs. 105 e seguintes).
Afirma-o de seu turno Sílvio Roméro, (Provocações e Deba
tes, 1910, 85 e 200).. Caracteriza-se essa formação pela
nossa inclinacão natural de tudo esperarmos do Poder e tudo
querermos realizar pelo Poder. O nosso homem. vindo da·
Peninsula Ibérica, trouxe consigo aquela preocupação de
"s'affilier au clan qui a~le plus de' chance de s'emparel' du
pauvoir, afin d'exercer SUl' les autres la dQP1ination et le
pillage", (op. cito pág. 158). .. ..,.

Disse..:o igualmente, Silvio Roméro com a sua rude· bra
vura: "Nós os brasiléiros do extremo norte- ao extremo sul,
desde as fronteiras da Guyanas e de VenezUela e ColUIribia
até os limites com o Estado Oriental do Uruguái, formamos,
em rigor, uma coleção de verdadeirosclans de especie,s vá-
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rias, nos quais o individuo não possue. a mais leve sombra de
iniciativa e espírito organicamente empreendedor.

As tendências comunárias dos povos que nos formaram,
agravaram-se consideravelmente na estrutura da nova socie
d~dé (op. cito pags. 2011202). Daí a furia com que no Bra
sIl se luta pela posse do Poder. O nosso estadismo é insti
tivo; emerge das camadas mais profundas do nosso "incon
ciênte ancestral". Por isso, em virtude dessa profunda ~'ne
cessidade de compensação'" que Emerson tão belamente evi
denciou, nossa vocação é para a democracia e para o federa
lismo, tal qual o atesta. a evolução das nossas instituições po
liticas. Mas, se nos Codigos, nas Leis e nos Programas, somos
democratas e federalistas, na prática traem-nos as deter
minantes raciais profundas. "Nada mais parecido com um
saq'ttal'ema do que um luzia DO Poder", sempre se notou, com
desencanto, ao tempo do Império. No Império nosso esta
dismo absoluti.sta acabou por "deformar" o parlamentarismo
que, entre nós, foi apenas o artifício romantico das grandes
cênas parlamentares, armadas para gaudio das elites, á
margem do Poder pessoal do Imperador.

Na República, que surgiu desconfiada da democrácia e
descrente do parlamentat'ísmo, mas temerosa do poder pes
soal, todos os freios e contrapesos imaginados para resistir
á pressão do nosso "inconciente ancestt'al", de fundo
absol1Ltista, - separação de poderes, federalismo, judicia
rísmo - cederam diante das tendências centralistas e auto
ritárias da "política dos governadores" . Voltou-se. com
esta, á normal viciosa do nosso herdado estadismo absolu
tüta, que reduziu a "federação" á sua forma mais simples
de quasi pura "decentralizaçãoadministrativa". A aspira
ção dos momentos lúcidos, porém, continuou e continua a
ser a da democracia e do (eder-aHsmo.

Ora, sendo assim, cumpre-nos organizar o Poder de
maneiras que &113 próprio se contenha e somente atúe dentro
dos limites que lhe sejam predeterminados pela nossa cla
rividência serena de ConsLituintes. Para resistir aos vícios
de inclinações que nos são naturais. urge fracionar o Poder,
fortalecendo os Estados e os Municípios e criando o quarto
poder constitucional, podei' que somente tenha por fun~5o,
suprindo nossas deficiências cívico-pessoais, manter, quanto
possível e prudente, os demais poderes dentro de suas aLri
buições legais.:

Em teoria, os póderes constitucionais são meros órgãos
da vontade nacional. Sendo impraticável o exercício direto
dessa vontade. tornou-se necessário: o seu -exercício por via
derepl'e§entação .Em teoria, a yontade nacional, pelo vot.o,
superintende '0 exercício dos poderes que a repl'esentam.
Ora, apurando-se que mesmo êsse conil'ole nrLO será efi
ciente quando se pratique diretamente. nada mais razoável
dQ que se criar um nOVO órgão de relwesentur;.ão, preposto a
realizá-lo.

:3 - A democracia l~ o govcrno da "lei". Quemestatue
a lei é o Congresso, como órgão imediato da .vontade nacIO
nal. Ao estatuí-Ia, a liberdade volitiva do C~~I11~r~sso sr)"
encontra limites Das lindes extremas da ConstItUlçao. Ao
Executivo compete observar e fazer observar a lei, votada
pelo Congresso, e, dentro do círculo de livre arbítri? ~ue
lhe é fixado pela Constituicão, promover o bempubhcQ.
dependente da administração. ~o Judi.c~rio, cabe eI:? pri
meira linha,.u eminente funçao polItlca de exammat' a
constitucionalidade das leis votadas pelo Congresso e dos
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atos, praticados pelo Executivo e a relevante função arbi
tral de decidir os litígios suscitados pelos particulares, por
estes contra o Poder Público, peleis Estados" entre si e por
estes cO'Q.tra a União. Mas, poder passivo, Só atúa quando
invocado-por um interesse ferido e s6 decide a hip6tese ~rn.
causa. _

Ao lado do Poder Jú'diciário,como ,represe:ltall.te da
Sociedade e dos interesses que ela protege. órgão também
da lei e -fiscal de súa execução, surge o. l\fiIÍi~tério Público.
O r61' dos deveres que lhe são assinalados em nossas leis de
organização judiciária é de insuperável relevancia .. Nos
povos de espírito "comunário", tal qual o nosso, nos quats
o indivíduo é deficiente como defensor dos interesses abstra
tos da coletividade, sobe de ponto essa missão "de alta ins
peção legal" e "de assistência tutelar", inerente ao Minis
tério Público. ~ste, porém, até aquí não era "um poder":
era apenas "uma função". O pode?" é livre, é autônomo, não
obedece a subordinação alguma, salvo o da Constituição.
Reduzido a uma função que se interpunha entre o Judi
ciário e o Executivo, mas subordinado a êste, o Ministério
Público era um órgão atrofiado e falho. Ora bem: se o ci
dadão brasileiro, por sua formação comunária, deve ser
considerado um fator cívico "deficiente", que t\.1do espera
do pr6prio poder público; e se, pela ordem natural das
coisas, ao Ministério Público é que incumbe suprir tal
deficiência, que nos restava' fazer? Elevá-lo, como fez o an
teprojeto, á categoria de "poder constitucional", libertan
do-o da influência do Executivo e' fortalecendo-o perante o
Judiciário. É O que faz a emenda .,'

Outro elemento, constitutivo" do Poder de Inspecção,
há de ser o Tril>'ltna~ de Contas ou melhor os Tribunais de
Contas . .A ruina financeira em que nos achamos explica-se
apenas' por um fato generalizado: pelo desprezo das leis
de orçamento. Não há lei mais in6cua, maximé a da des
pesa. De um modo geral se pode dizer que do mais ignorado
município acreano á União, passando por todos os Municí
pios e Estados do Brasll, sempre se observou em relação á
lei ánua de despesa igual descaso. Ora, sendo a despesa cal
culada de acôrdo com a receita, despresados os quadros
orçamentários, o "deficit" tinha que .aparecer fatalmente
através das dívidas flutuantes. Consolidadas estas, à fôrça
de operações de crédito, de emissões de papel moeda e de
criações de novos impostos, o mesmo desdém pelas novas
leis de despesa, propiciado pelo alívio da dívida flutuante
paga, conduzia os Governos a novas dívidas flutuantes. E
assim chegamos onde estamos: com o terceiro "funding" a
vencer-se e uma situação cambial asfixiante. Aos Tribunais
de Contas. da União e dos Estados, elevados á categoria de
Poder· Constitucional armado de veto impeditivo, cumpre:
fazer respeitar pelo Executivo as leis' orçamentárias.

. O terceiro e .mais importante de todos os elem~ntos

reunidos sob a rubrica do. Poder de Inspeção, já aí 'está,
por igual, nascido expontaneamente da Revolução: "A Jus
tiça Eleitoral". Ninguém dirá, que por sua índole, ela par
ticipe do Poder J'udiciário; é um órgão "atuante", de jul
gamento e de superintendência eleitoral. Contém em ~i
elementos do Poder Legislativo, quando delibera sôbre dI
visões territoriais e~eitorais; do Poder Executivo, quando
dá providências ,de instalação de serviços, resolve sôbre
funcion~rios, e distribue urnas e livros eleitorais; do Poder
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·~udiciário, quan.do decide recursos e processa e pune os
mfratoresda.,lel s~bre que velá. É pois, tipicamente "um
€p:la}"to poder , destma~o a dar corpo á nossa sempre iludida
a~pIraçao de democrácla verdadeira. Os males que corrom-

; pIam ~ sufrágio - base "Vital do regime - serão por ela
remedIados. Tudo nos leva a crêr que daquí por diante te
remos alistamentos sérios, eleições verdadeiras e represen-
tação legítima. ~

Mas, o "poder de inspeção" deverá, incorporar-se'
constitucionalmente, em um órgão superior qúe lhe artiéul~
e coordene as atividades. Esse órgão, criou-o o projeto, em
boa hora: é o Conselho Supremo, cujas atribuições são de
indispulávelimportancia.

4 - A emenda, tal qual é fácil de vêr-se, limitou-se a
grupar sob a rubrica - Do Poder de Inspeça.o - os novos
órgãos constitucionais criados pelo projeto, deixando para
ulteriores retoques os pontos que mereçam modificações.

A Revolução de 30 poderá assinalar-se gloriosamente
nos fastos de nossa história política, se, aproveitando os
ensinamentos da atormentada experiência rcpublicana, ins
tituir êsse quarto poder, destinado a zelar pelas conquistas
do Código Eleitoral, a fiscalizar a vida orcamentária da
República, a conter as demasias do Poder Executivo e a de
fender os interesses sociais, inspecionando e impelindo a
aplicação geral da lei.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. - OdilOn
Braga. - José Alkmim. - Negrão de Lima.

N. 954

Ao artigo 87, redija-se o § 5° do modo seguinte:
"A fusão ou desmembramento de Município, ou de ,Dis

trito, para constituir Município autonomo, por lei do Estado
e nos termos desta Constituição, dependerá do referendum
popular da região interessada; salvo se houver pronuncia
mento -prévio dessa população, solÍcitando a medida, em ple
biscito regular, fiscalizado pelo Govêrno estadual."

Justificação

O anteprojeto abrange, em um único dispositivo, ques
tões que bradam de se encontràr unidas: a fu,são de Municí
pios e o desmembramento destes, ou de partes que aspirem,
á autonomia. _

O choque de interesses surge na solução dos casos, fa
zendo depender do referendum dos Municípios interessados.

Evidentemente, tratando-se de fusão de 1\lunicípios, ou
de ,desmembramento dêles, o plebiscito êntre as populações
das duas ou mais circunscrições, resolveria. com, absoluto
êxito, aproximando-as mim fraternal amplexo; mas, quando
lima parte do Município, um Distrito, tenha atingido gráu de
prosperidade econômica eficient.e 'para manter, por si s6, os
serviços de instrução e saúde pública e de conservação de
estradas e ruas, e que, por isso, aspire á sua autonomia, o
interesse se apresentará inversamente: de uin lado, o Dis
trito que' pretende ':U sua liberdade administrativa, e, de ou-

, tro, oMunicíi>io~ que, certamente, não. transigirá com o sa:'
crifício de celula tão importante para' sua vida. .
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o l'esultado está a pTiori conhecido: "o Município, nêsse
caso, movimentará as populações dos demais distritos contra
,a almejada emancipação. Interessado único é o Distrito, e a
sua população será o poder competente para referendar o ato
estadual que decretou o desmembramento, que concedeu a au
tonomia.

Não é possível entravar o desenvolvimento dos nucleos
da vida nacional, e, nesteparUcular, o texto da Constituição
de 24 de fevereiro (art. 68) é ,de uma concisão lapidar: "Os
Estados organizar-se-hão de forma que fique assegurada a
autonomia dos Municípios, em tudo quanto respeite ao seu
peculiar interesse."

Eis que o Poder estadual, sem sofrer nen~uma diminui
ção nas suas forças vivas, era o coordenador dos movimentos
municipais, e, portanto,odos movimentos dos distritos; era o
aferidor de todas as possibilidades e agia com grande auto
ridade, investida pelas proprias populações, graças ás incon
trastaveis normas da verdadeira democrácia. "

O desmembramento de circunscrições. municípais é uma
bendita fatalidade econômica a que ás conveniências polí
ticas j ámais poderão resistir.

O desenvolvimento social e economico de zonas favore
cidas pelo clima, pela uberdade do sólo, pelo exito de inicia
tivas pessoais, não póde ficar acorrentado ao egoismo dos
menos aquinhoados pelos dons da natureza, nem se pode, com
justiça, admitir que os centros de cultura e progresso fi
quem eternamente escravizados á decadência de uns e á inêr-
cia de outros. .

O panorama que avistamos, Brasil afóra, - de povoações
e vilas que surpreendentemente se transformam em cidades
e empórios, ultrapassando em opulência os marcos tradicio
nais dos primeiros nucleos de população; distritos, que no
indice das rendas públicas, nas estatísticas de exportação, nos
surtos das suas indústrias, figuram muito acima das sédes
dos respectivos Municípios que, como forças economicas, va
lem mais que muitos Municípios somados e fundidos.

Esses distritos, quando aspirem á emancipação política,
não podem ficar subordinados á vontade dos Municípios de
que fazem parte: devemos dar a êsses pedaços da Federação
o direito de opinar sôbreo seu destino.

A. emenda que ora ofécecemos: e justificamos, visa êsse
objetivo, ordenando os interesses dos Municípios nos casos
de fusão e desmembramento, mas amparando, ao mesmo tem
po, as aspirações dos Distritos á própria autonomia.

Sala. das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Acurcio
Torres.

- N. 1.014

Ao art. 67 - Redija-se assim:
"O Conselho Supremo, com sede na Capital da União,

será composto de 21 Conselheiros efetivos, cada um represen
tando um Estado ou o Distrito Federal, e tantos extraordi
nários quantos forem os cidadãos sobreviventes, depois-de ha-
'verem exercido por mais de três anos, a Presidência da Re-
pública. '" .

Só •. os Conselheiros e~tivos têm direito a voto, podendo
porém, os extraol'dinários tomar parte na_ discussão de todos
os af'?suntos, submetidos.á deliberação do conselho".

Suprima-se o § 3·.
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Redija-se assim o § 40
:

::
"Os Conselheiros efetivos serVlrao por 9 anos e serão

• renovados pelo terço. Constituido o Conselho, serão sortea
dos os dois primeiros terços que se devam renovar.

Acrescente-se, ao § 60
:

"e c"9-jas a:Iterações somente serão aplicáveis aos Conse
lheiros que se empossarem depois de reaÍizadas".

Justificação

I - O Conselho deve substituir o Senado, na sua função
de manter o equilíbrio federativo. A igualdade de represen
tação dos Estados precisa, pois ser nele mantida. Que se lhe
facultem as luzes da experiência dos ex-presidentes com
preende-se; mas, na votação, nenhum elemento deve pertur
bar a absoluta igualdade de todos os Estados.

II - 9 anos de prazo asseguram ao Conselheiro mae
pendência de ação perante dois Presidentes da República,
duas legislaturas e dois Governadores. A sua independência
deve também ser acobertada contra manejos políticos da
Assembléia através de alterações na leLde responsabilidade.

nI - A emenda está de acõrdo cóm as idéias expostas
p6lrante a Assembléia pelo Sr. Juarez Távora.

Sala das Sessões, 19 de Dez·embro de 1933. - Cleme.nte.
Mariani" - Attila Amaral. - Pacheco de Oliveira.'':'''- Me
'deiros Netto. - Leoncio Gall'ão. - Lau1'o Passos. - Gileno
Amado. - F. Magalhães Netto. - Alfredo Mascm'enhas.
- Francisco Rocha. - Arthu-r Neiva. - A. Leoni. - Ma
noel Novaes .

N. 1.015

Ao art. 68 -- Diga-se:
"O Conselho Supremo será órgão técnico consultivo e

deliberativo, com funções políticas e administrativas; man
terá a continuidade administrativa nacional; promoverá a
cooperação racional do Executivo e o Legislativo federais
com os poderes homologos estaduais. fixando soluções gerais
de acôrdo' com as realidades brasileiras; auxiliará, com o
seu saber e e:\.-periên~ia, os órgãos do govêrno e os poderes
públicos, por meio de pareceres, mediante consulta; deli
berará e resolverá sôbre os assuntos da' sua competência,

,fixada es-ta Constituição." ,
§ 5°, diga-se:
"As consultas serão estudadas'· pelas· respectivas :::ecçõe~,

ouvidos préviamente os Conselhos Gerais a que se refere o ar
tigo /1-1 § 20

; mas os competentes pareceres deverão se1' apro
vados, 'antes de remetidos, assim como as resolucões devem
ser tomadas em sessão do Conselho e por maioria devotos,
presente a maioria absoluta dos Conselheiros efetivos. "

Justificaçâo

Encontra-se nas idéias expendidas perante a Assembléia
pelo Sr. Juarez Távora, aos 18 ,do corrente.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de i933. - Clemente
Mariani. - Attila Amaral. - MedeirO,I$ Netto. - L'eõncio



Galrão. - Lauro Passos. - Gileno Amado. - A. Leoni.
- F. Magalhães Netto. - Alfredo, Mascareithas. - Fran
cisco Rocha. - Edgard Sanches. - Arthur Neiva. - Manoel
Novaes. - Pacheco de Oliveira.

N. 1.016

Ao art. 68, § 2° - Diga-se:
". .. por convocação do Presidente da R~pública e sob

sua presidência ... "
. Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente.

""Jariani. -':.- Attila Amaral. - Pacheco de Oliveira. --;:::::-Me
deíros Netto. - Leoncio Galráo. - Lauro Passos. - Gileno
Amado. - F. Magalháes Netto. - Alfredo Mascarenhas. 
Francisco Rocha. - .4rthur Neiva. - A. Leoni. - Manoel
Novaes.

N. 1.017

Ao arte 69, n. 7 - Suprima-se.

Justificação

Manler a coerência com as emendas aos arts. 14 a 18°.
SaTâ.das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente

Mariani. - .4ttila Amaral. - Lauro Passos. - Paulo-Filho.
Galrão. -2.. La.uro Passos. - Gileno .Amado. - F. Maga
lhães Netto. - Alfredo Mascarenhas. - Francisco Rocha.
- Edgard Sanches. - Arthur Neiva. - A. Leoni. - Ma-
noel Novaes - Pacheco de Oliveira. --

N. 1. 025

Ao § 30 do art. 87 - Redija-se assim: "Nenhum muni
cipio poderá ser constituido ou mantido sem renda sufi
ciente para-custear os serviços essenciaes da competencia
da administração municipal, sem prejuizo das contribuições
da letra:e do art. 13".

Justificação

o parágrafo, redigido como está no anteprojeto, p6de
ser interpretado como admitindo a possibilidade da manu
tencão de serviços de saúde' e instrucção públicas,privati-
vos dos municipios.. -

Tais serviços, por fórça de sua IÍatureza e para garantia
i1e sua eficiência, devem caber àos Estados e a -União, aual
entendem os signatarios, que, no mesmo sentido, apresen-
taram emenda á letra e do .art. 13".' .

Sala: das Sessões, 19 de Dez·embro de 1933. -..:. F. lrlafla
lháes Netto. - .4r'Tlold Silva. -Attila Amaral. - Medei
ros Netto. - Leôncio Galráo. - Lauro Passos •. - Gileno
.4.mado . . - Alfredo Mascarenhas. - Francisco Rocha. -'.
Edgard Sanches. - Arthur Neiva. - A. Leoni. "- ManoeZ
Novais. i- Pacheco de Oliveira.

N. 1.026

Ao. art. 88 - Substitua-se -pelo seguinte:
Os 'Conselhos Municipais serão eleitos por sufrágio
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igual, direto e· ~ecreto,o-mediante sistema que assegure a re
presentação proporcional das diversas correntes de opinião;
e elegerão, por· sua vez, os Prefeitos ...

Justificação

Eleito o Presidente da República pela Assembléia' Na
cicnãl, e escolhida esta pelos cidadãos maiores de 18 anos.
alistados na forma da lei, as constituicões estaduais adota
rão, forçosamente, o mesmo regime para a escolha dos go
vernadores e eleição das assembléias.

A formaçã.o dos Conselhos Municipais pela representa
ção de classes e a eleição dos Prefeitos por sufrágio direto
quebram, por sem dúvida, a beleza e harnlonia do sistema.

O Município deve ser, no aspecto geral de sua organi
zação, a miniatura do Estado que, por sua vez, se constitue
dentro dos moldes da União.

Parece mais simples e coerente que os Prefeitos sejam
escolhidos pelos Conselhos e êstes eleitos exatamente como
as Assembléias, respeitado, em sua plenituàe, o princípio
de representação 'proporcional para todas as opiniões,

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - •.o1rnold
Silva. - Clemente Mariani. -Leoncio Galrão. - JIanoel
Novaes. :- Francisco Rocha. - Arthur Neiva. - Gileno
.Amado. - Marques dos Reis. - Lauro Passos.
Edgard Sanches. - Attila Amal'al. - Arlindo Leoni. 
Medeiros Netto. - Alfredo ll;Iascarenhas. -:F.•~laflalltães
Netto. - Paulo Filho. - A. Leo".~i. - Pacheco de Oliveira.

N. 1.027

Ao art. 89 - Suprima-se:

Justificação

A matéria foi prevista na emenda aos arts. 14 a 18.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente
Mariani. - Lauro Passos. - Attila Amaral. - ""Arlin
do Leoni. - Gileno Amado. - Medeiros Netto. - .4rthur
Neiva. - Marques dos; Reis. - Arnold Silva. - Pacheco
de Oliveira. - Leoncio Galrão. - .lIanoel No'vaes.-
Francisco Rocha. - Paulo Filho. -'- F. Magalhães Netto.
- Al{1'cdo Mascarenhas . ....:.. Edga1'd SanclLes. -

N. 1.113

Ao art. 87 § 1° - Subistituir as palavras "os que f~
rem capitais de Estado" pelas palavras "aqueles onde estI
verem situadas as capitais dos Estados".

Justificação

Não há municípios capitais de Estado.
Rio de Janeiro, 21 de Dezembro.de 1933. - Clementi'!W

Lisbóa._- Moura Carvalho. - Vetga Cabral. - Joaqu'l.m
Magalhães. - Leandro Pinheiro. - Mario Cherrnont. '
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N. 1.174

Onde convier:
1°, o :Conselho Federal terá constituição igualitaria, á

razão decum ;representante para cada unidade federada.
2°, o mandato dos membros do Conselho Federal cor

responderá a tres periodos governamentais e será renovado
pelo terço;

3°, as deliberações do Conselho s6 poderão ser tomadas
em sessão conjunta dos seus membros; comtudo, para efeito
de estudos, o conselho poderá ser dividido em comissões
especiais. .

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1'933. - Abe
lardo Marinho. - Antonio Pennafort. - Domingo.'): Velasco.
-Francisco de "l/oura.-Arruda Camara.-Humberto Móura.
- Agenor Monte.-Ferreira Néto.-P1'ado Kelly.-Plinio Tou-
rinho. - Pontes Vieira. - Alberto Surek. - Leão Sampaio.
- Ettgenio Monteiro de Barros. - Edmar da Sil-va Carva
lho. - Mari'o Manhães. - Antonio Rodrigues de So·uza. :-
Gibert Gabeira. - Luiz Tirelli. - Edwald Possolo. - Car
los Lindenberg. - Amaral Peixoto Junior. - Sebastião de
Oliveira.

N. 1.175

Onde convier:
Fica instituído o Conselh~ Federal para o fim de:
a) coordenar e garantir o funcionamento autonomo e

harmonico dos tres poderes - execui:.ivo, legislativo e ju
diciario -.- dentro da alçada federal;

b) estabelecer e garantir a cooperação racional dêsses
tres poderes federais com os podereshom6logos estaduais
e municipais;

c) assegurar a continuidade da administração pública,
através da transitoriedade dos govêrnos repúblicanos;·

d) garantir, efetivamente, o equilibriodas relações fe
derativas.

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. -:- Abe
lardo Marinho. - Antônio Pennafort. - Francisco de Mou
ra. - Arruda Camara. - Domingos Velasco. - Humbertd.
},[oura. - Agenor Monte. - Prado Kelly. -Plinio Tou-·
rinho. - Pontes Vieira. -Alberto Sttrek.-Leão Sampaio.
- Eugenio Monteiro de Barros. - Edmar da Silva Carva
lho. - Gilbert Gabeira. - Antonio Rod1'igues de Souza. 
Ferreira J.Yéto. - Luiz Tirelli. - Edwald Possolo. - Car
los'Lindenberg. - Amaral Peixoto Junior. Francisf?o
Veras. - Sebastião de Oliveira.

N. 1. i77

Onde convier:
São instituidos conselhos técnicos, organizados dentro de

cada ministerio, assegurando-se, nos mesmos, a representação
,de associações culturais. e especializadas, de fim nacional, e
funcioóando, pela f6rma que a lei determinar,.junto aos res
pectivos ministros de Estado, com direito de véto em assuntos
da sua competência, em caso de .parécer unanime, -. e, em
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caracter c.onsultivo, junto á Assembléia Legislativa Nacional
e ao Conselho Federal. .

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. _ Abe
la1'do Jlarinho. - Francisco de MouTa. - Arrltda Cam,ara.
...l!ario de A. Ramos. - Domingos Vellasco. - Humberto Mou
ra. - Agenor Monte. - Prado Kelly. - Pontes Vieira.
Alberto Sure/c. - L-eão Sampaio. - Plinio Tourinho. - Mo
raes Paiva. - Eugenio 11Ionieiro de Barros. - Edmar da Silva
Cal'valho. - Gilbert Gabeira. - .4.ntonio Rodrigues de Souza.
- Antônio Pennafort. - Ferreira Néto. - Sebastião de Oli
vetra. -- Jtlm'tms e Silt'a. - Luiz Tirelli. - Edwald Possolo.
- Carlos Lindenbery. - Amaral Peixoto Junior.":"- Francisco
Vél·as. - Cunha "lIello.

N. 1.178

Ao art. 81, acrescentar:
'·/i)·a instituição de conselhos técnicos":
Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933. - An'uda

Camara. - Abelm'do Marinho. - Plinio Tow'inho. - .4.genor
Monte. - DOll'tnigos Vellasco. - Francisco de Moura. - Hun
lierto Monra. - Pontes Vieü'a. - Francisco Vé1Y.tS.-Jiario A.
Ramos. - .4lberto S1t1'ek. - Leão Sampaio. - JI91'aeS Paiva.
- Eugenio Monteil'o de Barros. - Edmar da Silva Carvalho.
- Gilbel't Gabeira.:'- Guilherme Plaster. - Sebastião de
Oliveira. - Luiz Tirelli. - Carlos Lindenber(J.

Justificaçeío

Consideramos as emendas juntas, relativas á instituição
dos conselhos técltnicos, plenamente fundamentadas pelo
digno Ministro da Agl'icultura, o Sr. major Juarez Távora,
no discurso que pronunciou na sessão de 18 do corrente da
Assembléia Nacional Consituinte, e cujos principaes trechos
referentes ao assunto passamos a reproduzir:

"Lamento, Sr. Presidente, já tenha tomado muito tem
po á Assembléia sem entrar propriamente nos pontos que
reputo essenciàis, sob o aspécto administrativo, a respeito
dos quais - dig'o sem modestia - tenho autoridade para
falar, porque há um ano labuto, quotidianamente, com os
desastres, com as inconsequências da sua não _adoção no re
gime passado. Por isso mesmo, eu trairia a minha conciên
cia, trairia ó meu patriotismo, si não quizésse gr:itar, denlro
desta Casa. que, ao menos nestes pont.os, h'alemos de dar
organicidade á ·nossa democracia liberal, pOl'que, do contrá
rio, os nossos minguados, os nossos insignificantes recursos
continuarão indefinidamente - minto, não .continuaráo in
definidamente, porque. um povo que se não organiza, é um
pqvo fadado a desaparecer - ! continuarão, repito, a se.r

, dispersados criminosamente, porque, país pobre que somos,
não temos o direito de fazer esbanjamentos, em verdadeiras
orgías administrativas, como se há verificado, não pór de.s
honestidáde, mas pura, simples; irremediavelmente por_ in':'
capacidade de coordenação. . r

As soluções administrativas, no período de quarenta
anos de República, pecáram, Sr. Presid~nte, por dois moti
vos fundámentais.~Primeiro, porque foram Jra\;adas de modo
deficiênte ou errado, obedecendo, antes, ao critério político
do que ao técnico administrativo, de vez que não havia um
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freio constitucional ás investidas das IDJUnções pessoais.
facciosas, regionais, a despersonalizar, a colocar o adminis
tradoracima dessas influências, permitindo que as decisões
de natureza administrativa, que cada dia se lhe apresentavam,
viéssem normadas em princípios de ordem geral; absoluta
mente escoimadas dessa interferência, que p6de ser sábia,
noutras esféras, mas não o é na administrativa.

Assim, via de regra, os alvitres propostos aos' nossos
problemas básicos falharam, de ínicio, porque não lhes pre
sidiu um critério téchnico, que pudesse, em cada' caso, en
carar apenas o problema em' si e nas suas ligações com o
meio ondl:: ia ser resolvido, obedecendo antes, vumo já disse,
ás injunções de todos os instantes, de ordem restrita, quer
pessoal, quer facci6sa, quer regional.. .

O reparo a essa fonte maligna de êrros s6 o poderiamos
encontrar, Sr. Presidente, nos conselhos técnicos, órgãos es
pecializados na solução de determinadas questões, dos quais
lançariamos mão, pelo menos, em onze ordens administrati
vas diferentes, como já tive ensejo de propôr, em conferen
cia que fiz, há alguns meses, na Escola Politécnica do Rio'
de Janeiro, e, depois, grupá-Ios em organizações de ordem
mais geral, que seriam, como também alí propús, os três
Conselhos Técnicos Gerais, de fins econômico, político e
social.

:Eles, ao invés de encararem um determinado problerpa
de magna responsabilidade pelo aspecto restrito, que póde
comportar dentro de uma pasta isolada das outras, o exami
naram, ao contrário, por todas as suas faces, na sua inte
gridade, como seria o caso, por exemplo, de uma questão
ecnômica, discutida, ao mesmo tempo,. por um conselho
técnico de produção, ao lado de um conselho técnico de
trabalho, de um conselho. técnico de comércio, de um conse
lho técnico de indústria, de um conselho técnico de trans
portes e de um conselho têcnico de finanças. Assim, não
ficaria um s6 de seus aspétos que não fosse ventilado e
não recebesse ao fim uma solução completa, não preva
lecendo apenas o critério do Ministro que tivesse, primeiro,
oportunidade de falar, a respeito, ao Presidente da Repú
blica. (Muito bem.)"

N. 1.182

Onde convier:
-

Art.' As eleições municipais serão ~feitas mediante
sufrágio universal direto, ressalvada a representação profis
sional nos respectivos conselhos; e, as estaduais e federais.
por sufrágio indireto, em graus sucessivos. - Abelardo Ma- .
rinho - Arruda Camara. -.:... Domingos Vellasco. - PUnio
Tourinho. - Waldemar Falcão. - Humberto .\loura. 
Albe1'to S1trek. - :3[ario de 'A. Ramos. - Eugenio Monteiro
de Barros. -:-- Edmar da Silva Carvalho~ - Gilbert Gabeira.
- Antonio Rodrigues de Souza. - Antônio Pennafort. ~
Ferreira Néto. - Sebastião de Oliveira. - Martins e Silva.
- Edwald Possolo • - Amaral Peixoto: - Prado Kelly.

Justificação

Reputamos suficientes, á fundamentação' do cabimento
que tem a matéria constante da emenda junta, os argumeritos
apresentados pelo honrado Ministro da _.<\.gricultura, o Sr.
~ajor Juarez Távora, no discurso que pronunciou na sessão
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de 18 do corrente na Assembléia Nacional Con$tituinte, argu
mentos que s~ encontram nos trechos seguintes:

, "Sufrágio ,universal direto, apenas na esfera mu
nicipal - como meio. de assegurar a escolha conciente
de candidatos pelos eleitores - procedendo-se ás elei
ções estaduais e federais por sufrágio indireto em
graus sucessivos."

r
1-

Julgo de meu dever acrescentar algumas palavras em
justificativa desta tése.

. Conheço, como bem poucos; dentro desta Casa, b reali
dade da vida no interior ~do país. Sou filho do sertão; no
sertão me criei, e, depois de ha,"er estudado em centro como
o Rio de Janeiro, os ventos do destino me atiraram nova;..
mente, durante um ano· de _peregrinação, pelos recónditos
~ais desconhecidos do país,' e pude, nessa lição de' rea
lidades, sentir que, em regra, aquilo que se legisla com sa
bedoria, impressionado pelo ambiente das capitais, é no in
terior, méra ficção, senão um escarneo (muito bem), porque
não representa, de forma alguma, coisa sequer exequível
J?ara essas populações, as quais, constituindo embora a maio
ria dos brasileiros~ não .estão habituadas a ser ouvidas, a ser
sentidas nas suas duras. necessidades (apoiados), nem pela
ação direta dos governos nem pela atuação indireta das leis
(muito bem), porque uma e outro. se fazem - isto é rigoro
samente uma verdade - á sua inteira e absoluta revelia.

Se -pleiteamos, com fundamento da nova República a
ser consagrada pela, Constituição que aqui se está fazendo, o
princípio da representação, mistér, é por. um dever ele
mentar de honestidade, que nos apuremos em não falsear esta
base do futuro regime republicano a ser adotado no Brasil.

E digo - porque não basta, para que uma representação
seja verdadeira, que haja lisura no alistamento, lisura no
pleito, lisura na apuração nos reconhecimentos - que é mis
tér, ant.es de tudo, haja a delegação conciente de poderes, en
tre o que manda. e o seu mandatário, que aquele tenha dêste
;Im conhecimento físico, intelectual ou moral capaz de per
mitir que delegue concientemente o poder nêle enfeixado,
Isto é. queêle possa ter préviamente, pelo menos. uma pro
babilidade da atuacão que vai ter o seu mandatário, em con
formidade com os seus desejos, com as suas necessidades e
não, apenas, a satü~fação üca, absolutamente fictícia, insigni
ficativa, de possuir o direito de,. num belo dia. custeado o
mais das vezes pelos cofres públicos, viajar até' a sede do
munícipio e lá depositar a sua cédula eleitoral.
. . Falei propositadamente nestas viag~ns. muitas vezes
custea.das pelo Poder Público, ou melhor, pelos cofres públi
cos. porque os que conhécem as realidades do sertão sabem
que um eleitor, via de regra, viaja 10, 20 e 30 léguas, para
ir de sua choupmia até a sede do município e não poderia.
custear, com os próprios. recursos, com sacrifícios inauditos,
uma, e. não raro. muitas vezes no ano. estas viagens. cheias
de peripéciaS, para cumprir, concienciosamente, o seuc'dever
cívico. (Apoiados.;) '. •
. Se a cada instante as leis obrigarem o eleitorado a se ma
nifestar da forma"" universal, indo depositar sua cédula na
urna, ninguém se iluda, por melhor que seja o Código 'Elei
t-oral. por mais rija a fibra dos homens que governam, não
darei cinco eleições para que, ou o eleitorado se abstenha
~e comp-ªreceI ás urnas, Ol.l o poder público, porque as bol-
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sas particulares não suportarão, venha a subvencionar ()
eleitorado para que possa realizar,' á hora marca.d~eu não
digo a farça, mas o simúlacro de dever cívico de escolher fóra
da órbita dos seus conhecimentos mandatários, que nas 'capi
tais dos Estados ou na Capital da República, falem em nom~

de suas aspirações e de suas necessidades. (Mu.ito bem:)
O que proponho, pois, não é senão medida- imposta pela

dura realidade do país. Adotado êste critério, a eleição mu
nicipal subiria enormemente de importancia, porque consis
tiria o úllico estágio eleitoral em que o povo ,seria chamado, a
deposit.ar diretamente a sua cédula na urna. E, daí po~

deante, todas as demais eleições para o círculo estadual ou
federal se fariam 'por estágios, indiretos, sucessivos. Os
vereadores, por exemplo, nos municípios, transmitindo aos
seus candidatos a Deputado no 'Estado, tantos votos quantos
fossem aquêles que houvessem recebido pelo sufrágio uni
versal direto, e êstes candidatos eleitos, na esfera estadual,
transmitindo áqueles que escolhessem na esfera federal tan
tos votos também quantos fossem aqueles ,que houvessem
recebido nesta primeira eleição indireta por sufrágio dos
seus eleitores no círculo municipal." ,

Contudo, como pugnamos pela participação do legisla
tivo -- federal, estadual' e municipal - de representantes
das profissões, eleitos pelas associações profissionais, tive
mos que fazer uma ressalva relativamente á eleição dêsses
representantes que deve ser pelo sufrágio indireto.

N. 1.213

Incluam-se onde melhor conviér, os seguintes artigos~

com esta ou melhor redação:
Art. Todos os municípios, com exceção do Distrito

Federal, elegerão pelo sistema do voto directo igual e secreto~

por seu eleitorado, inscrito na forma da lei, o órgão de Re
presentação dos :M:unicípios que vigorará durante o período
de quatro anos.

Art. Os órgãos de Representação dos Municípios se
constituirão de tantos membros quantos indicar o número,
que expresse a população de cada um dêles,. dividido por
mil. -

_ Parágrafo único. Para facilitar o processo "de 'votação os
municípios poderão ser divididos em distritos eleitorais; con
forme a lei determinar, servindo, para isto, de critério a po-
pulação de cada um.= - ,; -

Art. É da competência dos órgãos de Representação
dos Municípios substituir o seu eleitorado em toda eleição
que por lei se deva realizar por sufrágio direto, salvo quando
se trate do preenchimento de cargos _eletivos, da esfera mu
nicipal, que serão ,: por êle' diretamente escolhidos.

Art. _ A lei eleitoral deverá estabelecer as normas re
lativas á eleição para renovamento dos órgãos de Represen
tação dos Municípios, bem como para o preenchimento'das
vagas, que se forem verificando, de modo que possa o nú
mero dos representantes de cada um dêles estar- sempre
completo quando tiver de comparecer ás urnas.

Art. Os órgãos de: Representação dos Municipios só
podem ser constituidos por cidadãos brasileiros, que apre
sentem os reqúisitos de elegibilidade, determinados pela



- 481

Constituição, e que residam nos .municípios que devam repre-
sentar. . .

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Leão
Sampaio.

N. 1.210

Título V - Dos Municipios - Redija-se assim o art. 88:
Art. 88. Os Conselhos Municipais serão constituídos

pelo número de Conselheiros que a organização municipal
de cada Esta,.d_o determinar, sendo dois terços eleitos me
diante o sistêma proporcional, por sufrágio igual, direto e
secréto, e um terço pelo sistema de representa<;:.ão profissio
nal, ,dando a cada uma ° número de representantes·corres
pondente a sua importancia na coletividade local. O Poder
Executivo, porém, será. exercido por um Prefeito, eleito por
sufrágio igual, direto e secreto.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Nogueira
Penido. - Moraes Paiva.

Justificação

De acôrdo com o ponto de vista do Sr. Oliveira Viana,
expresso no seio da Subcqmissão Constitucional, é na com
posição dos Consell!os Municipais que deverá comecar a re
presentação das crassas, em nosso país. Segundo êsse ilustre
sociologo ..:.... é, justamente, dentro do território de um muni
cipio e estimulados pela lei, que os comerciantes, os indus
tiais, os proprietários de terra e lavradores e as classes deles
dependentes, poderão, respectivamente, congregar-se em as
sociações e sindicatos lcoais, para==elegerem os seus repre
sentantes ao Conselho do Municipio.

VOLUME IV 31





JUSTIÇA ELEITORAL
X. 117

Substitua-se o § 2° do arL. 98 do anteprojeto pelo
seguinte: .

§ 2.. - Não podem ser- alistados: a) os mendigos; b)
os analfabetos; c) os que não exercerem uma profissão lu
crativa; d) as praças de pret, salvo os alunos <.ias escolas
militares de ensino superior; e) os que estiverem com· a ci
dadania suspensa, ou a tiverem perdido.

Justificação

Devem ser excluídos do exercício dos direitos políti
cos os indivíduos que não exerçam uma profissão, Essa ex
clusão decorre logicamente da disposição do arL. 10:3 § 1°
do anteprojeto constitucional que estabelece que todo indi
víduo, salvo impossibilidade físiça, tem o dever de traba-
lhar. .

Se o dever de trabalhar é imposto em uma Carta Polí
tica em nome do interesse comum. como é. não se p6diJ
compreender que os que não trabalhem, os que em nada
contribuem para a riqueza nacional, de que por "ia de im
postos se mantem a adminislração dos neg6cios públicos e
se provê o nem coletivo, possam ser chamados a influir' na
direção dos governos. Es~a idéia, aliú:< não (. nova entre
nós. Já Alberto TOrres, éJn seu Projeto d,~ Rl'vi:':iio Consl.i

. tucionaI. a adotara em têt'mos muito ma i" l'igOI't)SO:', ('sl:1-
bclecendoquc não po(jiam p1':1 lical' a11.':> ela vida polí1.iea 011.
civil aqueles que não exercessem ümn pr'ofi":':iio,· E' de sa
lientar, entretanto. que o r.afol'l~coJlumico nfio Unlm, então,
a preeminência que hoje tem na vida dos !)O\'\I";, .

A emenda proposta 1"]1\'01\,,·. ))oi;:. uma II'''I! j:'! vi tOl"io
~a na doulrina do nosso rI i"I)il n polilico (' qlll! niio~p()ile rll~i
xar' de· ser considerada 'llcl:t Comissão ConstituciOli.al.

Sala rias SrS5(jc;:, 12 de ])clembt'O Je 19:;:1. ~ Tltouw:
Loúo. -1I~1.1ILl;'rd() .11010'11, - Clemcnrino Lis/)(iIJ. VeifJlJ.
Cabral. - JO(1.()1lim MII.fJlIlMies. • .

N. 1Gô
~,

/*.1\.0 arfo ô5 - Redija-se: Fica instituída. a ,Justiça Elei
toral. tendo competencia p:ri\'at.:iv.;:r nas eléições federais,.
est.aduais e municipais c por orgãos.

htstilicaç{}o

óbvio é que a reforma eleitoral essencial aQ regime
: político do país não Se deve restringir ás eleições federais .

.,.'~
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Sala da::: Sessões, 14 de Dezembro de 1933. - Arruda
Falcão.

N, 374

Secção .la - Ao arL H, § i Q ,. letra c, acrescente-se:
"propo:::to::; pelo Supremo 1'ribunal Feder'al na forma da leI".

No § 2° -suprin1a':'se a palavra "Sede" e acresc:ente-se:
"dentre os cidadão::: propostos pelo mais alto Tribun.al de
JusLiça do Estàdo, observadas na organização da lista as exi
gências do § 1. 0 ".

Ao arte G6, § 2° - Ridíja-se da seguinte forma: "Ha
verá recurs.o para o Tribunal Superior de qualquer decisão
~m matéria' de alistamento, inelegibilidade e da ap'llração ou
proclamação dos eleitos nos pleitos federais e estaduais. Os
tribunais regionais decidirão em última instancia sôbre as
eleições muni cipais.

A decisão .do Tribunal Superior é definiLiva, salvo quan
do se tratar da -não aplicação de lei por t.er sido declarad·t
inconstitucional ou de ha.beas-co~·pu.s, ou mandalo de segu-'
ranç.a, casos em que haverá recurso para o Supremo Tri
bunal Federal.

Deacôrdo com essas emendas, fica as:::im redigida a
secção 4a :

Da Justiça Eleitoral

Art. G5. Fica instituida a. Justiça Eleitoral. tendo por
órgão: o Trihunal :Superior, na Capital sia União; um Tri
bunal Regional, da c.apital de cada Estado. nas dos territórios
que a lei designar e no Distrito Federal; juizes eleitorais nas
comarcas e nos termos judiciários. A lei fixará o numero

. de juíze::: dê5ses trihunais, sendo o superior presidido pelo
Vice-Presidente do Supremo ,Tribunal e os regionais pelos
Vice-Presidentes dos Tribunais da Relação.

§ 1.0 O Tribunal Slwel'ior, além do seu Presidente, com
pOl'-se-á de juízes efeLivos e substitutos, escolhidos do modo
~('guinte: a) um Lerc·osorteado dentre os :Ministros do Su
premo Tribunal; ú) outro terl;·O sorLeado dentre os desem
bargadores do Distrito Federal; c) o 1,e1'ço rest.ante nomeado
pelo ]>re:::idcnle da I\.epllblica,dentl-e os cidadoãs de notável
!Oahel' ,iul'Ídieo ilibada conduta, domicilia.dos no Distrito, Fe-

: der.a!. e qU(~: 'nfio forem funcionários públicos demiss.ívei~
ml mllu.m. nem administradores fie sociedade ou empr,êsa
que tenha co.nlrato com os poderes públicos ou isenl;.ões, f\1.
"OI'es 011 privill!gios, IH'OPOStos pelo Supremo Tribunal Fe
dl'l'a1. na forma da lei,

§ 2.° Os Tribunais regionais compor-::e-ão por processo
~c1enlico. sendo um te1'«;:o denli;Q os desembarg.adores do res
pectivo Tl'ibunal. outro dentre os juízes- de direito, e o res
tante nom€ado pelo Presidente da República. dentre os cidâ.,;
dãos propo:::tos pelo mais alto Tribunal de Justic;.a do Estado,
e aí residentes, observadas na organização da lista as exi-
~encias do parágrafo i o. .

ArL.. 66. Os magistr'ados vitalícios terão as funções !'la
juizes eleItorais" segundo a lei. determinar . 'Caberá, porém,
á justiça eleitoràl: a) fazer o alistamento; _b) l'e501ver sôbre
inelegibilidades e proceder a apuração dos sufrágios e a pro-
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cl~n:acão dos elg,itos; c) processar e julgar os delitos eleito
raIS, d) conc~de~' habe,y'J-:co,,:pns em n:a~éria eleitoral: e) to
n;ar e prop~:)I a~ provIdenCIas neceSSUrlUspara que as elei~
çoes se realIzem no· tempo e na forma determinados em lei:·

§ .1.
0

/1.05 m~gisLrados' eleil.orais H'z'àô asseguradas a.,;
garanLzas da magIstratura túgu,ja.

§.o ~~;·er~. recurso par!!.o Tribt~nal Superioz' em qua.!-~
q.uer decI·::>uo tmal _em muLeria tie ulzstamento. de inelcO'ibi
lldade.e da apUl'tlCao ou proclamação dos eleito,:; nos lJl~iLos
~ed.era1s. e esl~du.ais. Os tribunais regioll<:tis decidirão em
ult.zma mstancHl. s(;br-e u::, e1ei0ues municipais. "Ldf:~ci,:;ão do
TrIbunal· SUPcriOI' é de1'initiva. salvo. quando S(~ ti:atar da
não aplicação de lei por ter sido declarada incondIcional ou
de haIJeas-coJ'}nts. ou man.dato ele seguranea, cuso em qu~
haverá recurso para o Tribunal Superior ..

.lustificoç,;o

É uma propOSIcao Que pa;::sou em julgado - .a eleiç'ãn
de :3 de maio foi .1 mais v8l'dadeira c' livre Que J1f.\lIVIJ no
BrasiL O Código Eleitoral foi llm (jos me!JIÜl'e" alo" da He
vo-lução. l.raI1sfol'Jl1undo-se na verdaeleil'a ·'c.;lrta de aIrolTia"
da nação brasileira. Conservar as sábiasregTa" de"sa lei.
com ~lS melhorias aponindas peht prática é um eleveI' incle
clinável para todos os que desejam a repI'esen I.açiio Yél'da
de ira, como base 50S'ura do regime.

o sistema adotado pelo Códig"o assenta na llroporcionali
dade. no sigílo do voto. na segL1I'nn~a·do alistamento. mas
sobretudo. no controle. na vigílancia e na inLervenç;iio dos
juízes e t.ribunais especiais. em todo o JlI'ocesso elciloral.
A excelência da al.lwl lei eleitor'al culmina na cl'iaçiio da jus
tiou eleitoral. l\Ianlê-lu. com a;: .suas linhas mt~stras Lra
0,ldas na Constituiçiio. é impéJ'.J1.i\~caLegúrjco di' ,:;ão rnJ.
triotismo e de conciêntc dever cívil:o a que não pode fugir
a AsscmlJléiaConstituinlc.

Na ufirmaLiva õe um do;; auLo-res do Código "o reconhe
cimento dos represent<lllLes pOl' si_próPrios é realmenLe duro
de ser justificável pelos c5píriLOs- candidos e ingênuo;;, que
são 05 mais despirlo;; da malícia para julgaI'; pedem-se antes
de tudo. .iuízes:ora, seria difícil descobrir alguém 111enos t:u
racLerisado panl juiz do qne um v ...líliro a re",pl~iLo d(l~ i n
teressesdo "eu partido. Súem frescos (ou quente,:) das r.)
fregas populares, brotam vermelho::, do cadinho das 1I1'1HI"
uns quanto:" candidatos a repre:"entLlllles: -;ll:mmlos dI' título3
·muis ou tnen05 oll.iecionavei5, l'CUnem-i':e 110) reei n1 ... pr"t])J'i o:
como pdncipi:lr? como discz'imilwr os illConte."láveis dos du
vidosos? Tem-se a i ll11)res:;üo de ser }Jl'('ci':o. lIual lln Últill.Hl
hora do caos. na primeira do mundo um J'int ar'biLI'ârio, E f
o que reulment(~ se dã·'. _

Nüo assim' no regime aluaJr da Ul)lll'Uriio c pl'oclamal~üo
dos eleitos pela justiça' eleitóral. Ai est<,i i"uncionando a As
5:embléia Con,::[.ituinLe. cujos componente,:; sentem-se revesti
dos da autoridade decorrente da legitimidade dos mandatos.
fl_s emendas apresentadas. visam tOI'nar mais claro o texto OI)
anteprojeto. e na parte referente á nomeâ:ção pelo Presidente
-da República. de ci-dadãos de notável saber e de rlwut~U;ã()
ilibada para completar- o número de membros dos trihuna3s
eleitorais. atribue aos próprIostl'ibunais a organização das
listas mediante rigorosas cpildições que estabele~e. -
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Outra emenda estabelece que. as eleições municipais são
julgadas em definitivo pelos tribunais regionais. É a aceita
ção'de uma situação de fato. O último pleito demonstrou que
o Tribunal Supe'rior apezar do diligente esfôrço e da dedica
ção inexcedível dos seus membros ao serviço da justiça elei
toral, não poderá julgar, por falta absoluta de tempo, sem
graves e prejudiciais demoras, os milha,res de recursos, que
resultariam dos pleitos municipais, os mais renhidos e os
que mais apaixonam os partidos e a opiniã'Ü públiea. Os re
cursos de toda a matéria referente ao alistamento e inelegi
bilidades, apuração e proclamação doseleilos -nos pleitos fe
derais e e·staduais os habeas-corpus, mandatos de segurança
etc., por demais sobreca.rregam já a tarefa do Tribunal Su~
rior. Para que o Tribunal Superior pudesse também, em
grau de recurso, julgar. as eleições municipais. seria necessá
ria a criação ele uma magistratura. especial e autônoma posi
ti~amente o ideal, e 9ue só não é objeto de uma proposta
mmha, pelo reconhecImento ela precariedade da situação
financeira do Pais.

·Sala das Scssões, 18 de Dezembro de 1933. - Soares
Filho.

N. 951

Á Secção IV - Da Justiça Eleitoral - aC'I'escente-se:
"ArL Será q,aX compelência privativa da Justiça

:Eleitoral : ._~

1°, organizar a divisão elciloral da. União e dos Estados,
obedecenéo o mais possível ao critério' da contiguidade ter..
ritor-ial, da facilidade de comunicações e da identidade dos
interesses regionais; .

20, fixar as datas das eleições federais, esta:duais e mu
nicipais, ordinárias e extraordinárias, quando. não estive
rem constitucionalmente indicadas, de maneira· que se efe
tuem qnanto possível nos últimos ou nos primei'ro~ meses
dos períodos governamentais.

Pm'ágl'uJo único. O plano de divisão eleitoral da União
e dos E:::lucf.os. somente poderú ser modificado de dez em
dcz an05. .

Sala da,:: Scssõe·s. 20 de Dczêmbro de 1933. - Odilon
Br(l,{fa. -:.1os11 .4.lJwüm. - "lja:r/in.,;: Soafres. - Gabriel de
-R. Passos. - :Ycait.70 de LinUL. - Vieira Marques. - Bue~
Brwultw Vil/LO. - ]la.ulSâ. - .·1.U{Jll.sto de Li:m,a . .- Valdo-
lniro Jlagulluics. Celso N1,wltado.

Uma. d~lS fallas graves com~tida~ pela.. C.o~stituin~e.;{}e
lS!H foi a de deixar para a IcgIslu\:ao o!~dmarI:1. prov!dc~
cias essenciais á ;-5egurança do funcionamento dos -fl'clos .e
conlrapesos cread{)s lIa Constiluiç~o. n2tada~ente as m~ls
diretamente relacionadas com o SIstema el,cltoral, todo ele
abandonado ao Legislativo ela êUnião e até dos Estados!

, Ora, a legislação ordinária é o çampc: livre dentro do
qual alúam os intintos gregários dos 'Incorporadores de fae
ções políticas ou cde emprêsas .eleitorais, na preparação ~as
-máquinas" fóra' das quais não haverá salvação para os l~

conformados e para os independentes ..
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Na livre organização dos distritos eleitorais, setn})re ti
veram os temperadores de rodizios e de esguichos o m~i()

facil de compensar e neutralizar as minorias pertinazes que
ousavam resistir aos conchavos par1idários. Quem c()nhece
os estudos feitos pelos constitucionalistas francêses a pro
pósito das "<1ecoupages" artificialmente talhadas pelos par
tidos dominantes, "de maniére â favoriser ses ambitiones
electorales", denunciados' por Bartlllemy - =nuez (Dir.
Consto pago 305) e a crônica da famosas "gerrymanders'"
da prática política norte-americana, compreende, desde logo,
a evidente necessidade de subtraír-se a distribuição terri
torial do eI.eHorado ao perigoso arbítrio da política.

Sempre vimos praticada eD'rte nós, com 'sucesso, a fa
mosa manobra. de Elbridge Gerry,que celebrizou o seU nome
Young - The hew Am. Gov" - 1931, pag. 77). Ela aqui,
como nos Eslad{)s Unidós, consistiu na habilidosa compen-:
sação de forcas eleitorais municipais, de sorte a assegurar,
longamente, o dominio de certa corrente política e submeter
os. seus represenf,antes ao império da vontade superior' dos
chefes. O segundo distrito federal de Mins, que tive a. honra
de representar na Camara, oferecia clarq. exemplo dessa tá
tica consistente em romper o nexo da. contiguidade geográ
fica, propícia á format;ão de prestigias pessoais e desfavorá
vel aos rodízios destinados a evitar Os riscos do viLo cumu
lativo. Estendia-se de "Oliveire", município da "Oéste" do
Estado a. "Raul Soares", no fundo da "Mata", anranjendo
"Itabirito"', q:uasi nos subúrbios. de Belo Horizonte, e "Matias
Barbosa", já na.s divísas com oEstado do Rio!

E .isso Se deu, porque os princípios vitais do sistema
eleitoral, sObre cujo dinamismo deveria. ampal'ar-se todo o
funcionamento da Constituição foram deferidos para a legis
lação ordinária, quando deveriam participar da própria me
canica constitucional ou, quando não, da legislação organica
destinada a· assegurá-la. ~

O mesmo sucedeu com a fixac;ão das datas das eleicões
sobretudo das municipais. Ficaram entregues aos caprichos
- aos inleresses da lc{/islaçáo conw;m, da. União e (los Es
tados, com inteiro sacl'ifícío dos propósitos democráticos dos
constituintes de 1891.

Um exemplo esclarece bem (I que quero demonstrar
Em Minas, por fôrça da Constitlliçãoprimilíva e da Lei n. 2,
dc' Organização ?:llll1icipal, 11- eleiçã'tl para composição das
camaraslocais deveria ser realizada a 1 de no"embro,a sa
bC,r - um m(~s e: di'as após 'a posse do Presidente do Estado
Ora, depois de sllcessivas reformas constit.ucionais, lenden
tes 3. aumentaI" a fOrca do,Presidenle, essa eleição passou. a
fazre-se um ano depois de sua posse. Para que"? Para que
ao presidente fôsse possivel "desmontar" as siLuac;ões muni
cipais, segundo seu interesse político' pessoal, e construir
eonsequenLemcnLe, a .sua "máquina)' irresistível. Ten-do o.
apOio áa quasi unanimidade das situações municipais, aos·
nossos presidentes foi faci! conseguir bantadas e' congressos
e~<;taduais unani1l1es,. tudo bipotecand{), incondicionalmente
ao Presidente da República, que teria de proferir 3.IJ:llavra
decisiva sObre a candidatura do seu sucessor" ..

Do livre e6rte dos nosso;:; distrilos eleitorais federais e
estaduais, talhados pelo modêlo de Elhridge Ge·rry e da livre
disposição das atas das eleições, proveiu em grande Jl,arte o
sucesso da politica, elos ,overnadores, de que afinal resulta
ram os congressos' subservientes e a hip.el'tr{)fia do Executi-
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ram os <longressos subservientes e a hipertl:'ofia do Exe.
cutivo.

A nova Constituicão deve, por isso, condicional a "décou
page"dos distritos que hão de eleger a repl:'es'entacão po
pular, .de geita a impedir a distribuição casuísta e interes
seira das fôrças eleitorais, para a anulação prática das mi
norias; e predeterminar crité'rios para a fixação das datas
das eleições.

É o que objetiva a emenda, visto não ser possível, se
gund·Q se tem dito, manter-se o atual sistemã de eleições es
taduais totalitárias.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro Ge 1933. - Odilo'(l,
Brag(~.

N. 1.013

Ao art. 65 - Diga-se:
"A Justiça Eleitoral terá pOl' órgãos: o ,Tribunal '3upe-' ~

rior, etc:"

JUSl'ificaçcío

Não só Já está constituida a Justiça Eleitoral, como, se
fosse criação nova, não hav·ia necessi·dade de dizê-lo uma
Constituição.

Sala das Sessões, 1G de 'Dezembro de 1923. - Clemente
Ma1'iani. - Lauro Passos.' :..:..... Attila Ama.ral. - Arlindo
-rean-{~ - Gileno Arrl-arlo. - ~Wedeiros Netto. - A1'thur Nei
va. Marq1teS dos Reis. - A?'nold Silva, - Pacheco de
Oliveú'a. - Leoncio Oab'lio. - Jlanoel Novaes. - Francisco
Rocha. - F. Magal~úles Ne.tto. - Paulo Filho. - Alfredo

: Mascarenhas. - Edga1'd Sanches.



DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS
ri. G

Modifique.-se o n. IV Disposições transitória.s, red,i-
gindo-se assim: _

IV - E' c'oncedida anistia ampla a quantos, até ã aata
da IlI'Omulgação desta ConstituiQão, se envolveram em
acontecimentos políLicos. Os funcionários públicos, de qual
quer dos poderes constitucionais, que foram exonerados sem
causa legal, até aquela data, terão, por isso, os seus direitos
integralmente restaurados, voltando ás sua~ funções, ou a
oub:as equivalentes, e continuando a perceber Os respctivos
vencimentos e a contar tempo para todos os efe.Uos.

Os juiZ'es, serventuários de justiça e demais funcion:l
rios, cujos cargos, em virtude desta 'Constitui~ão, fôrem :3U
pressas, ficarão em disponibilidade, com os vencimentos
atuais, e conl:mdo tempo de serviQo, até que sejam aprü
veit~dos em postos de igmlÍs vencimentos e categoria, ou
aposentados de acôrdo com a lei.

_ ISaladas ,scs:5ües da Asscmbéia Nacional Constituinte,
em 3.0 de ·Novembro de 19:33. - "Yo(Juei1'a Penido. 310-
7'l.leS .Paiva.

Jnstificaçüo

: A anistia(l. quantos sofrem. alualmente, em con::;I~

quéncia das lutas. políticas nacionais, está no desejo de todos
os l:lr"asileiros. O digno Chefe do Govêrno Provisório e o
grande ministro da Fazendn são Os primeiros a reconhecer
a necessidade de s~ esquecerem recíprocos agravos e divcr-
gencia~ mais ou menos pl·ofundas. -

'Mas, para que a anistia seja ampla e possa produzir
tÍlàos os seus benéficos efeitos, é misLer' restaurar integral,
mente os direitos dos funccionários, pois, embora o Govêrno
Pl'o'Visório se Lenha entl'ega-do a uma louvável obra de rep!l
ração nesse sentido, ainda llá várioscasos--o a seI'em resolvi
dos, para que não perdurem malefícios das agitações poH-
ticas dos últimos tempos. -

A emenda é, pois, daquelas que merecem a unanime
.apr()va~.ão da Assemléia Nacional Constituinte.

i'
N. 13

Redija-Soe assim o n. 6 0 do art. 131: ~-

6.0 O sítio não se estenderá aos membros da Assembléia
~ar.:ional, do Supremo Tribunal, do Conselho Supremo, do
prefeito do Distrito Federal, do Tribunal 13uperior, do Tri
bunal de Contas e do Tribunal Militar de Apelação, bem



como aos presidentes dos Estados ,e membros das respecti
vas Assembléias Legislativas e do Conselho Municipal do
DisLrito Federal, del!trci das respectivas circunscrições,

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,
30 de Novembro de 1933. - Nogueira Penido .•

Justificação

Desde que é concedi,da uma mais ampla autonomia ao
Districto Federal. torna-se necessário dar imunidades ao
pi:efeito e aos ni,embros ,do Conselho Municipal do mesmo
D:strito.

N 18

Nas D'ÍSposições T1'ansitórias, acrescente-se, depois do
11. Il, "in fine":

g) - o modo da eleição dos deputados profissionais.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

em 30 de Novembro, de 1933. - NO(Juei"a Penido.

N. 21 E

Onde convier:

Da in~igração - Um grande pensador americano----'Selh
Humphrey, escreveu na sna considerável obra - The Rac'€al
P"ospects, esta sentença, que todo- brasileiro devia ter de
'ct)r e repetir como um verseto: "0 vigor da ra<;a e o abati
mento da raça são,entre todos, os fatores mais importan
tes da grandeza e da decadência das nações. A formação da
raça é, pois, a chave do predomínio da civilização por vir".

Não se imagina como nos Estados Unido:" no r: apogeu da
prosperidade, repl,eto e poderoso, todos os homeÍ1s de l'e5
ponsabilidade, §ábios e estadista:" porfiam no estudo dêste
magno problema, e Madison Grnnt ao ::;.ponlal' o sentimenta
lismo estúpido - rnaltdlin sentmcntalism - que converL(~u

a tradicional unidade homonogênica. da sua Pátria em apa
gaào mosaico, terminou a sua impressionante obra intitll:
lada - O <leclínio da grunàe raça - The pl/.~.~in{J oI lhe
{J"eat racc, em esta dolorosa }ll'oi'ccia ..:.. Pinis Auz,c,'icae.
A medida' que :">e espalhava aonua migl'allwiacuia a tax(\
de cre::cimento da .plIpuJu\:Üo:ihol'ígenc e calculou-se qlle
para cada imigl'Ul'ltC' aportado 11m americano de menos
nascia. '.

No pl'oblema geral de imigl'açüó se contêm: múltiplos
sllbproblemas que dizem respeito do lado, dos emigrados não
~Ó as suas qualidades físicas e mentais - o são e o doente,
o morigerád9 e o turbulento, o abstêmio e o ébrio, o traba
lhador e o mendigo, o pa,cífico co guerreiro, os que pelos
seus antecedentes chegam com a justa ambicão do trabalho
e os que trazem o animo oculto da conquista, como também
:í ,sua quantidade,: tal ás vezes que transfoi'mea irriigracão
e;m migração. Salta aos olhos o perigo desta concorrência;
que corresponde a uma gnerra invasiva sem ao menos. a gló
ria da derrota, e equivale a uma ocupação branca, ,qualquer
que seja' a côr dos ocupantes. Par.a evadir esta conjuntura.

'pensa 'Chestes Rowell,da Califórnia, só há um caminho
reto: suspendê-la' antes de <começar.
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Do lado -dos paises recepLores há a circunsLancia pre
ponderante da competição no trabalho, entre os nacionais,
05 nossos por 'e:x:empIO:, já em grande número desocupados,
co mos seus direitos adquiridos de nasccnc·a, e os advenas,
que Os abandonaram na sua lierra natal. Para só -citar uma
opmião, eu escôlho a do Presidente 'Vilson "O êxito das ins
t.ituições democráticas <lo nosso povo depende da sua ins
trução, inteligência ':e o patriotismo, e o Estado tem obriga
Cão impreciosa de o protegcr cont'ra uma concorrência injusta
e insustentável".

Todas as provas esta,bellccem que é nece8'sário um meio
homogêneo para a produção de gl'ande:3 valores. Um POYO,
diz Als\Vorth Ross, no s'eu célebrc trabalho - T he old 'World
in the new - que não tem mais o l'espei to elos seus ante
passados nem o orgulho ,da sua raça merece o desapareCoi
mento que não falha". e acrescenta Lothrop Stoddal't na
"Onda crescente dos povos de cur" (l'he 1'csin{f Tüle of Co
lm', de 1926). "Deve-se encrerar a admissão dos estrangei
ros com a mesma solenidade que a procreacão dos filhos, por
que o efeito racial é o mesmo, Nada mais condenável na
nossa civilização esgotada e materializada ,do que a dil'etL'iz
quC ela deu ao problema. da imigmção no XIX sé-culo, colo
canoo-onão no poulo 'de vista da raOt1, mas no ponlo :i.e
""lRta material, sendo o imigrante considerado não um cria
der de valores étnicos, mas um olilGro utensílio para a 11ro
duCão de riquezas,

Só t.a~'de ch~go? ao~ Estados Unidos :t cerlesa de que
em maLerlU de lmlgraçuo estavam atacados de indigesLão
aguda, e de todas as partes slll'giram' ~ldY('J't(;ncias alltol.·i
zada~. Uma destas fura a de Holmes, no lin'o - Studie i:'l
E'tlollllion .. mul euyenies, "Todn ~·mericano, que ambiciona
fazer da sua Pátria tim vCl'darieiro grande po....o. cOl15idl~ra

a imigy'ação não pela riqueza qüe (I braço haraLo lhe pO'::":l
importar, não pelo d'esejo senl:ime.l1l <11 de a vI}r lransfo:'l11<lda
nnm asilo universal dos opr:imidos, mas pelo ideal de uma
An)érica povoada por ~homens f(l1'les.sadio,: ~ inLel igelll.es. c
mtilhcres de nobl.'ºs insLintos e lll1l'o carúl.er para cOlUr;ú
rem a harmonia da vida"_

P,ll'a solenizar o 1° Cenlenário da Academia ~aciol1al de
)lc(:icina reuniram-5e hà .'1 ano,; n:'l l105,;a Capital \"'úl'io,; Con
gre,;sos Internacionais e um bra:silciro, ° de Eugenio, quo)
le....e a 11"011l'a de ser pl-esidido pclo gênio 1.10 nosso c()i(~f;'a
l1e~tn 'ca..·;a Dl'. Leví Carneiro. Não :;c calcula o êxilo eo
brilho dêssec'crtUlnen; lodos 05 anfi!eatrM dd no:;sa Facul
dade de Medicina se enchiam de :congl'e:;~ista:; vindos de
lMO o Bl"llsil, e de todo o mundo; mas (I qU(' congTcgava os
membros do Congresso {!e Eugenia. lm'ia que se fazer de bor
racha para contê-los todos. Uma das téS'cs vcrsou sôbre a
Imjgraçãoe teve como relator Aze,'cdo Aml1ra.1 - o extra
ordinário jornalista e' homem de letras - Do seu trabalho,
disse Leví Carneiro, que só êle seria baslante para justificnr

"a l"Cunião do Congr·esso de Eugenia. Confirmando in totl.t'llt
êste juizo, acrescentou na sua recente obra - Ensaio!? de
AnLropologia Brasilia.na. - O professor Roquete 'pInto,
nt.estre de última instancia neste~assunlos e r,orgamzador
do Congresso "Azev,edo Amaral soube 'Vêr, com espírito de
rara penetração e- amplo desC~r['ino. o qu~ d.e fato;;'há, p~!.':;
a Eugenia, no problema do imIgrante atraldo para o BraSIl.
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.Das conclusõ·es dêsse relatõrio3Jprovadas·oo unanimemente
-ü'aslado as segu'intes:

I - O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia di
rigirá 30 Presidente' da República, ás casas do Congresso
?\acional e aos governadores dos Estados um apelo .em que
serão postos ·em fóco os gravíssimos perigos da imigração
promíscua, no ponto de vista dos interesses de raçà e da'
segurança políLica e social da Repúblka.

II - O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugeh.ia. con
siderando que as influencias mesológicas não podem aUeral'
no indivíduo os característicos hereditários transmitidos' d~
gel'aç.ão em geração, julga ·que a seleção rigorosa dos ele
númtos imigratórios é essencial e insubstiLuível como meio
de defesa da nossa raça:

III - O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia acon
selha que, no processo de seleção de imigrantes; sejam l~

yados em conta os atributos coletivos das populações donde
provieram as correntes imigratórias. .

IV ~ O Primeiro Congresso Brasileiro de: Eugenia
chama a atenção dos poderes públicos para o falo de que n
saúde do imigrante 'e a sua robustez muscular não bastam
como característicos· do yalor: eugênico do indivíduo, o qual
sõ pode ser aferido pela ·apreciação das qualidades mentais
e morais em que se traduzem os atributos profundos de
sua herança, e, porlanlo, do seu valor como elemento. raciaL

V - O Pdmeiro ,Congresso Brasileiro de Eugenia, com;i
del'~ndo que entre as manifeslações mais frequentes de
táras hereditárias que incapacitam o imigranlecomo ele
mento étnico indesejayel, figuram fórmas de desequilibrio
mental traduzido em tendl~ncias anti-sociais, aconselha a
exciusão inflexível de todos OS imigrantes com antecedentes
cl'iminai::: .

;VI - O. Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, co!l
siderando que, nas atuais dos paíze5 sllpel'populosos .de alt:l
ci'yilização, oS indivíduos que gravilam para opauperismo
a.testam com êsse próprio fato a Hl:l. inferioridade mental e
meral, condena todas us formas de imigra{.'ão subvencionudà.
qÚC apenas podem conconcr para a entrada no nosso país
de elementos indesejáwis.

Oora. a VI Conferência Internacional das Repúblicas
A.mericanas, reunida em janeiro de 1928, em Havana, ado
ll')u em ses§ão plena. de 15 de fevereiro. a seguinle ,proposta
da delegação brasileil'a presidida pelo sábio Embaixador
Ranl Fernandes "Os Estados Americanos l'C5crv:.1In o direito
de examinar as vantagens em receber quaisquel' correntes
de imigração e agir como melhor lhes parecer na defesa dos
seus interesses". Nêsse momento a delegação dos ~Estados

Unidos oConsignou em ala que "o Govêrnodos Estados "Q"ni
dos -considera que a fiscalização da imigru(Cão ,é um as$untQ
de Ca'l'ate1' interno, repres'entando o exercício de um direito
soberano". ;:-;'

Como fecho destas considerações ,upresentoa seguin;e:
Emenda aditiva:
Art.' E~ proibida' a imigração africana ou de ori

gem africana, e só consentida' a asiática na proporção, de
--
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5 por c{\nto, anualmente; sôbre a totalidade de imigrantes
dessa procedência e:x:istentes no território nacional.

- E' vedado aos Estados fazer contratos para a iThtrodu~
(iüo de imigrantes em contraversão do dispu,:;to neste artigo.

Sala das Sessõc5, 30 de Novembl'O de 1933. - lJ:ligllel
Couto.

N. 2,1 N
Al't. 131:
A.rg1(,m,ento - E' preciso que durante o estado de sítio

a Constituicão nos resguarde mais do adio político e da sa
nha anônima e irresponsá-vel. Delitos da opinião, que, oon
fm'me a Ma ou a má fOl"tuna, se transformam ás vezes em
forais de glória e benemerência, não são delitos; mais nefasto
á Pátria é talvez o crime da inopinião, do comodismo, da co
vardia, da indifel'ença, daquilo que se chama em medicina
acédia. Abomino a violência ee,:;lou convencido de que na
m::dol'ia dos casos, mais valem máus govêrnos, que a Consti
tuição sábiamente fez curtos, do que rel)eiiúes -vitoriosas;
mas convenho em que o direito de revolta do povo que S6
julga mal go"crnado, é igual ao de defesa do govêrno que

,julga estar bem governando. O povo que abdica deste direito,
. não é uma nac;:ão, é um jazigo llel'pétuo. Tudo, afinal, so
resume em amor da Pátria, a grande mãe - Magna mater,
que não escolhe entre os filhos. Jámais uma revolução cas
tigada serviu de escarmento a outras, e os defensores mais·
inlplucáveis da ordem legal de hoje, são os mesmos promo
tores das revoltas de ontem... e de amanhã. De memória de
homem e de lição da História, não se conhecem e:xcepções
a esta regra. Aliás. não há prlncipio da autoridade, a
Ser defendido. No Chile há pouco tempo, houve em seis
(Eas, três presidentes que voaram com os seus respectivos:
pI·jncípios. Princípio de autoridade representava D. João VI
e Pedro I proclamou a Independência; era Pedro I, e o povo_
apontou-lhe a saída da barra; era l)edro lI, e Deodoro rez a'
República. Princípio ser.ia o da vontade nacional: porém,
esta é uma resul tanto: representa-n. o vencedor. Tiradentzs
subiu ao cadafalso. Deodoro subiu ti presidcncia da ,Repú
blka: afinal. tudo é subir.

A demoeracla não é êsse mito. 'de que fala Delaisi na
~;ua Mitologia PoUt.ica, e se for, esta 'Constituinte perdeu o
seu objeto; proclame-se então a ditadura perene, qualque::
que seja o s.eu nome de guerra,e que terá por adeptos_ iome
dJatos, todos aqueles que em presenca de uma lança em riste,
passam-se' logo para o ,lado do conto. Certos povos' moder....
nos são como alguns escravos antigos que confessavam:
ME'U senhor, seu negro está precisando de castigo. Não é
senão por isto ;que na. hora atual a humanidade oferece pelo
mundo a fóra, o espetáculo_degradante de nações enfileira;::
<las em tronco,:;, com um" feitor ao lado. A êste chama-se
salvador. Até lá, porém, sejamos clementes com os nossos
h'müo~ abatidos, porque não sabemos o que nos espera ama
nhã. Nem é preciso recordar aql.1i, o latim barato que se
lDscreve nas lousas fúnebres. .'.

Assim, acrescente-se ás disposições protetoras do ante
projeto, as seguintes:

Emendas:
A - O estado de, sítio, fragm.entado ou seguido, não
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llôde durar mais de noventa dias, no decurso de um ano
solar.

B - Communic~cão imediata, no mesm!) momento da
pri::ão, do nome dos detidos aos Tribunais da Relação, !lo
Districlo Fede'ral e nos Estados.

C - Visita' dos desembargadores aos prêsos políticos.
que ficam desde logo sob- a tutéla da Justiça.

. D - Comunicabilidade, sob vigilancia, dos prêsos polí
ticos com as suas esposas, filhos e pais.

E - Detenção dó prêso político no máximo a .100 qui-
lômetros da séde dos Tribuaisda Relação. .

F - Permissão ~o detido de se retirar para o Exterior,
enquanto durar o sítio.

Sala das Sessões, 30 de Novembro de 1933. - ]li(Jud
Couto. _ -

N. 21 J

Onde cOllvier:

4rl. Noventa dias depois de promulgada a Constituição
Nacional serão realizadas em lodos os Eslados aS eleições
para a Assembléia Gonstituinte res'pectiva, que-se prolonga
rá em Assembléia Ordinária.

Sala das Sessões, 30 de Novembro dc~J933. - JHguel
Couto. '",;

N. 36

Ao arL 13·4 do anteprojeto constitucional:
"'Suprima-se o art. 134."

!Sala das Sessões da Assembléia .Nacional Constituinte,
em 1 de Dezembro <!e 1933. - Perdra LÍ1'a. - Oaon Be-}
ze,·ra. Ye~oso Borges.

],';. 41

Artigo a ser incluido nas disposições transitóriâS:
Art. Den'tro de -cinco anos, os Estados deverão resolver

ss questões de limites entre êles por meios <le árbitros.,:
Parágrafo único - Os árbitros sérão em número de

trés: dois, escolhi{Jos pelos Eslados interessados; um pelo
Chefe do Executivo Federal dentre os membros doSupl'emo
Tribunal Federal: '\ '

'i

iSala das Sessões -2 ·de Dezembro de H133. - Cttnha
:};fello. - Alfredo da Maua.- Alvw'o 11Iaia. ..:.:.. Luiz Tirelli.

N.: 49
;--

~ !3ubstitua-se o·n. c;;:1 das disposições transitórias pelo
seguinte:

Será transferida~dentro do menOr prazo possível, para
:). zonajá demarcada de 14.400 kms. quadra-dos'no Planalto
Central do país, a Capital da União.: __
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Tão logo entre eI)1 vigor esta ·Constituição, o Presiden
te da Republica nomeara umá commissão que escolhera, den
tro daquela zona, o local em que deverá ser construícia a
fuLura Capital. '

" Anualmente será reservada nos orçamentos, até que se
verifique a mudança da séde do govêrno para. a noya Ca
pital, a verba de 30.000:000$, -pela qual .co1'l'eriío as despesas
ql.ie se fizerem neces·sárias á efeUvacão dessa medida. Efe
tuada a mudança o atual Districto Federal passará a consti
tuir o Estado de Guanabara.

ISala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - José Ho
norato., - Mario Caiado. - Nero Macedo. - Domingos Vel
lasco. '

lustificação

Não fosse a exigência regimental, desnéeessária seria a
justificação da emenda oea apresentada. A zona em que d~
verá ser edificada a Capital do país já está escolhida e de
marcada e essa escolha não foi feita arbitrária e precipita:..
aamente. Ao contrário, recaindo em uma região central, que,
em boa teoria ê, segundo Ratsel, o melhor logar para, uma
Capital - a preferência da-da ao Planalto Central foi a re
sultante de profundos estudos realizados, sob a égide do mais
sadio -patriotismo, por eminentes técnicos· e pensadores.
Abrindo um parêntesis, lembraríamos aquí que há muito maios
de um século, Já o notável estadista inglês Pitt, tratando das
possessõesportuguêsas preconizava a fu·ndação de uma Nova
Lisboa no interior do Brasil. Continuando. recordaremos que
a zona escolhida já era eleita, no .começo' do século passado,
por homens do valo'r de Jos'é Bonifácio - o velho - e do
Visconde de Porto Seguro, tendo êste feito uma viagem de
estudos á região prefe6da. Dizia Porto Seguro, dirigíndo-s'3
ao Conselho Toniaz Coelho, então ministro da Agricultura:

·"Refiro-me á bela região situada no triangulo fo·rmildo
pelas três lagoas: Formosa, Feia e Mestre de Armas, com c]la
padões elevados a mais de mil metros, corno neslaparagem
requer, para melhoria do clima, a menor latitude, favorecidas
com algumas serras mais altas da banda do nort~. que não
SG 05 protegem de .alguns vent.os meno:: frescos dêsse lado,
como lhes fornecerão, mediante a convcnii~nte despesa, os ne
cessários mananciais" e continúa: "Não entrarei aquí, Ex:mo.
Sr., na questão da alta conveniência. para o Império. _e, :lté,
l'tra o Rio de Jan~iro, da mudanca da Capital, questao que
me reservo p.ara di,scutir em uma publicação não oficial. 1\las
r:50 posso deixar de aproveitar essa ocasião para recomendar
a importancia, em todo sentido, da m~ncionada parage~1,
como solo fecundo, em que têm de vi.ng-.ar, e prosperar nlUl-
to, -quaisquer sementes que nela se lançarem". """~

Nesta aJtllra: não IJOdeI;iamos dei:Xal' de mencionar o
nóme de J. da 'Costa Furtado de Mendonça .que, com gra.~de ê

('Ievação de vistas, explanou o assunto. De um. seu arLlgo
inserto no "Correio Brasiliensc" de 1808, extralmos o se
gUint.e,:

,..-.

. "Essa paragem bastunle' centrar', onde se deve colocar 3
Capital do ImpéI.'Ío parece, quanto a nós, está indicada pela
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natureza na própria região elevada dó seu território, donde
baixariam as õrdens, como baixam as águas que "vão pelo
Tocantins ao ::'\orte, pelo Praia ao Sul e pelo'São Francisco a
Léslc. " .

, :Na ,República. cOT',hecidos são os estudos da Comissão
J"wmeada pelo g()vêrno; sob a chefia do sábio Luiz Cruls, es":
t.ucos que só por si seriam suficientes para dar, á região de
~H:ucada, a preferência de todos e, á escolha feita, um caráltlr
rlefini[.ivo. ,Como remate desta ligeira justificação, .diremos
que nem se alegue a falta de recursos financeiros pa;ra a
execução da medida. A localização da Capital no .centro ·11.0
paí~ terá coma corolário o grande aumento da receita pú
blics., não mediante aumento de impostos, mas, sim, recional
mente. pela dinamização das riquezas latentes no interior
do Brasil, atraíndo capitais e assegurando o rápido povoa
mento de privilegiadas regiões, até aqui abandonadas. Que
I'emos. ainda. fiquem gu'avados nos anais da Constituinte as
seguiIÍtes paiavras do grande' professor atto Maul, proferi
das na Sociedade ele Geografia, nesta cidade:

"Se devo agorca dizer qual é no Brasil o problema que
mui:: ebama a minha aten.ção, confesso que, apesar do meu
grancleinteresse pela exploração dos principais traços da
geografia física, é o dominio da geografia humana. Tendo,
a!lte~ de deix::? a Europa, terminado um manual tratando de
geografia política,. não é de admirar se desejo enc.ontrar
c,)mc prova das minhas teorias uma resposta á pergunLa:
Qual a estrutura político-geográfica do Brasil? A resposta a
esta pergunta, continúaêle, não está, como talvez se suponha,
contida nas palavras: café, ou desenvolvimento da economia
nacional. A resposta é: Brasil Central. A resposta, conclue
ele, funda-se no fato de ser encontrada na·s Tegiões do centro
do Brasil uma zona própria ao desenvolvimento <1e uma for
mat;ão política nacional, social, juridica e econômica."

N. 78

Suprima-se o ~.' 1° do artigo 131.

Justificação

Da maneira ~omo está redigido este parágrafo, nenhuma
consequência dele resultará: E' um mero disfarce. Tanto faz
dizer: "() estado de s.1tio será decreta<1o por 60 dias, podendo
ser pror.roga{!o, uma OU mais vezes, por igual prazo", como
der.larar: "o estado de~sítio será decretado por tempo inde-
terminado. " .

P;referível seria nada dispor sôhre o prazo, do que fa.-
zê-lo com disfarce. ."

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 1933. - Pontes
Vieira. ~

N. 8,6

Nas Disposições Transitórias, acr~scente-se ao número
TV:

Os juizes nomeados anteriormente á presente Consti-
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, tuicão, quando aposEmtados compulso~iamente, receberão
vencimentos integrais. _

Sala das Sessões da AS5embléia Nacional Constit~inte.
11 ile Dezembro de 1933. - Godof1'edo Vianna.

Justificação

A Constituição de 1891. no artigo 6 das Disposições
T,'ansitórias, ~ogitou da situação dos antigos desembai:gn.
dores e juizes de. direito não aproveitados nas organiza
ções judiciárias dos Estados, mandando aposentar com to
dos os vencimentos os primeiros e deixando em disponibi
lidade oS segundos, êstes com o respectivo ordenado.

Não havia e'ntão a aposentadoria compulsória, {Jrà
CJ·jada. Os atuais juizes foram nomeados com as garantias
de inamovibilidade e de irredutibilidade de vencimentos e
rlêsde 'que se cria uma noVa situação com a aposentadoria
forçada, () seu direito adquirido deve ser respeitado. Não se
trata de aposentadoria voluntária, segundo a qual, se o juiz
pede sua aposentadoria e não temo tempo exigido Dela lei,
deve receber o que estiver determinado. A hi-pótese da
compulsória é diferente. Compulsadosem idade a·vançada.
q'uando não mais poderão empregar sua atividade em ou
tras funções. inju·sLiç.a será prejudicar aqueles que foram
nomeados sob aquelas garantias.

N. 116

Suprima-se o número VIdas Disposições Transitórial'õ

Ju.stificar-ào

Na República, como corolário do regime de sep.aração
entre o Estado e II Igreja. o casamento foi secularizado.
instituindO-Se 'a forma civil. única reconhecida pelo Estado
como fundamento da vida de família.

, As formalidades da celebrar;ão do casamento e os im
pedimentos matrimonjais· foram. estabelecidos pela' nossa
lei ~ivil. de acôrdo com raziíe~ de ordem moral e de ordem
fisiológica. no int.eresse da faroilia. Verifica-se. entretan
to. que essa matéria é relrulada. e entendida de modo :::dife
rente pelas riiversas religiõe~ que se praticam no Brasil.

O nosso .C(idign Civil proíbe o ca~amento. consideran
do-o nulo p de nenhum deito,entre.colaterais até n tercei
ro grau inclllSivfJ, ao pas:::o que a Igreja Católica o tolera. o
que quer dizer Que consente na sua celebração, além do se
gundo grau civil.

Considerar válidos f.:1is casamentos. como estabelece o
antepl'Ojef.o constit.ucional. é. assim. legalizar coitos dano
sos e lp,tdfimar filhos incestuosos no conceito das nóssa lei
civil. atllal. confrariando a pureza dos costumes e as razões
dp. ordem fisinlóg'icll que. nn dizer i1P- Clóvis BevílaqlJa. ins
piraram as disposições do Código Civil em matéria de im-
pedimentos matrimoniais. _

.A, emenda supressiva 'proposta visa.. pois. á defesa. da
família. velanno pel.a SUll llurf>za P. moralidade. tal como ()
entende}1 e consalIT.'OU a lei civil brasileira.

. Sala das Sessões.o 1'2 de Dezembro de, 1933. -, ThQ7'/tn.:
Lobo. - O.'1orio Borb(f.. - Humberto 'lIfoura..

VOLUME IV 32



- 498

N. i74

Art. 132 - Suprima-se.

Ju,stificação

O .artigo é pleonástico e. portanto, uma excrescência.
Sala das Sessões, 14 ele Dezembro de 193:3. - Arruda

Falcão,

N. 200

Ao artigo 130, substitlla-se pela seguinte:
Artigo. A lei nacional da pesso;). determina. a capacidade

civil. e os direitos de família e sucessão. sendo licito aos es
trangeiros. quanto ao regime dos bens no casamento; .a ol)Cão
pela lei brasileira.

Parág-rafo único. A1'I1 icar-se-á a lei brasileira ao estran
geiro residente no Brasil. salvo se tiver domicílio em outro
país, nos. segtl~ntes casos:

1. 0, (lua'Mo não tiver nacioml.1idade:
2°, quando se lhe atribuir mais de uma nacionalidade,

por confliio entre as leis do pai:;.: de nascimento e as do
Brasil;

3°, qUimdo pela legislação do país de nascimento se deva.
aplicar a lei do domicílio.

S!})a rJasSessões. 18 de Dezembro de: Hl33. - AttgustOl
Cat~rrr.canti. - Al'TUdo. P(T.lcrío. - GOrlOfl'edd Viannrr., - Co,~
ta Fernandes.

N. 225

Substitua-se nas "Disposições Transitórias 13 dispositivo
primeiro (I). pelo seguinte: ~

"r. Fica tr.ansferidél a Canital da União para a cidade 'da
Belo Horizonte. alual" Capital do Estado de :Minas Ger.ais.
cujo Mun\c.ípio. con.lnntamenf.~coro o~ das cidades deSahará.
Nova JJima. Itabirito. Cal?té. Santâ Barbara. Conta~em.Cape
la Nova rIo Bet.ím, Santa Luzia do Rio das Velhas. Pedro Leo
poldo e Sete Lagõas, 'passará.;J constituir o futuro Distrito
Federal. ~

Para que ;l -mudanc~l se faça 'o mais'depressa possível.
loJi!'O que est.aConstituir:fioenLrar em vi~or. o Govêl'IJ,o Mi
neiro que POr sua vez lerá aUf~' transferi!' a sna séd~' Dara
.Tuis de Fóra. São JoãO- d'El-Re~' ou outra cidad~•. cederá. á
União, mediante justa indenização, os imoveis de sua pro- r

priedade ondl'l sl'..ar,ha instalano. ,"
O Presidente rI:\, Rep(tblir.a providenr.iará, tambéJn parn.

que. dentro de tioz anos, no máximo. f'ste.ialll ccimnld,as t()da~

as litrocõeg ferFoviária$,cm NtdOlriári.Ri" que. dI' ;w"rrio cOm ().'
"Olano previamente t.raÓ~do. visem n nov::!. capital rio País.
ligando o norte ao sul e o litor.al aI) Eert}io, nós seus llonto;;
principais.

., Jttstifica.tivas

A muaança da Capital da República para Belo HOl'izont:.
justifica-se : .~. .



~ 499-

a) Por ser a concretização de uma velha. aspiração na
cional. aliás já manifesta na Constituicão de 1891. que man
dava fosse edificada a Capital da Uriiã.o no Planalto Central.
e.m Goiaz e, no anb'\pl'ojeto pm fliseussão. quedetermina a
sua. tran,;ferência para "llm ponto central do Brasil".

b) Por ser medida pat.riótica ele grande .alcance social e
político capaz de. só por si. resolver nroblemastranscenden
tes para :,l, Na çii o. eOffin sejnm os quP ,:;p~relacionam Cnm a. sua
nnid(lde política, com a s('g11l":lnça ptl])lica com a r1efesa na
cional e oulros.

c) Porque repr::lsenla umrt solução safj~fal/jI'ia para
assunt.o t.5o importante f' (Ílo rlebatidn. uma vez qUf' Belo Ho
l'izonte. qw'r rela 51];) C010C:1Ç50 no (':ora~ãn do país. quer
pela sua edifirmçiio si5tl'mátic:l P Mnsfrul}i'ío psmerada. pre
p,nche todos os reql1isit.os nec(!ss:í.rios a 11ma metrópole mo
nerna. digna porfant.o, ele s~r :J Capibll fio Brasil.

Sala das Sessões. 1:; de Dezembro de 1933. - Alberto
Su're/i.

N. 240

Art. 134: Substitu~-se velo: >:eguinte:
"A bandeir.a do Bl'~~il continúa sendo a atUal. substi

tuindo-se. porém, o g:lobo azul por uma estrela branca de
cinco raios, na qual se inscreva nma orla azul celeste. com
lantas estrelas brancas quantos são os Estados do Brasil. e.
por fim, adaptadas. f'nfrl' ~ 01'1". a ('sfl'l'a nrmilar dE." D ..Jo~o
VI e a cruz de Cristo.

Par:igr" fo único. As nTmaS naeiona is constarií o de um.
escudo verrlr. eom " hordad111''' 0111'0. No escudo ficarão 05
mesmos quatro símbolos representados na bandeÍl'a. repre
~entafiyn" rIas nossas quatro fases históricas. Por timbre, o
haJ'retl' fl'Íl;io. Como porte:-. dois ramos de palmeir~•. unidas
pelo laço das cores nacionnis.

htstificação

A nossa bandeir.a. com o seu letreiro. c1á a todo mundo a.
impress1io df' que ;::.omos l.1m povo' âhfiestético. Além !ilsSO.
~orno vos'suem :-15 handriras face rlnpla. é de ver que enqu.anto
t1rnas p!"ssons lêm (1 ;-lísfico :peln direifa. outros o distinguem
pela. eSqllen!;1. E Quem ~ompreenderá. o quê seja OSSERGORP
g ;\1 EDRO? A('61'<l i;;so. uma hnndcira neve sel' um símbolo da
nacionalidade. I1ma rcpl'csenf.acno (Ia vida hi5fól'ié::i. rle um
novo. Que fiqtlem as C01'('5 verrlc-e-amll.relo. está muito bem.
Foram pS>:.:JS cor"s sagrarlas da Tndepen'dênciae foram essa..;'
corr.s all~ a nação conheceu até ho.ie como representativa;;

.dos sentimentos nacionais. Mas o letrei:ro inestét,ico e as es
-trelas mal postas do globo <1Z111 niío podem senão ter ,:;ido
obra de secbrismo a serviço dá mania de copiar. A bandeira.
~au~ proponho é idéa do ilnsIrr escritor'-'pauli5ta. Eurico de
Gois.que. sr.bre o asslmto. publicou nm livr.o magistral:, uOs
símbolos nacionais". Dela junto 11m modelo. bem como do
escudo. E vcr:-sc-áque atende muito mais a verdade histr5-

.rica e oS ,'nreceit.osde arte. ;'
Sala fi:1;; Se5"ões. :15 de Dezembro de 1933. - Lu.{= SlI.-

cnpíra. ' ,
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N. 326

Ao art. 131:
Snprimam-se as palavr.as - "ou 'verificada insurréi

l;áo armadq. do povo ou da tropa".

Justificação

o iõítiO só se justifica no estado de guerra. Fóra disso
só serve par.::! que os gov.êrnos tomem medidas de compres
são con tl'a ps seus adversários políticos.

Se um governo não pode. sem lançar mão das medidas
de excepção. debelar im::urreicáo do povo ou da tropa, é
porque está divorciado da opinião 'Pública. e o movimento
arm.ado é da maioria:::::oacionaL merecendo. por isso mesmo.
ser respei lado.

Graças ao estado dI' sitio. dentr·o do qual praticou im
punemente os crimes llediondos da Clevelandia c das I;"e
ladeiras polici.ai·s. o Sr. Artur Bernarde:: se manteve por
quatro anos no govêrno da República. contra a vontade na
cional. e conseguiu debelar a revolução de 1924. que muito
mais que .a de 193,0, era um anceío da coletividade brasi
leira.

Sala das Sessões, :::18 de Dezembro de 1933. - Joáo
Villasbôas.

N. 327

Ao art.. IV das disposicões transitórias:
Substitua-Se a pal.avra - "Ordenado",

mento.... .
por "yenci-

Justificação

Não sendo a supressão do cargo mot,i-vada pelo funcio
nário, nada mais justo que êste não sofra diminuição nas
"antagens .a que tem direito. . .

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933 - Joáo
VillasbôlLS .

N. 330

Ás di-sposiçõestransitõrias:
Suprima-se o n. VI.

~ Ju.stificação

A constituição de 91 declarou só ser válido no Brasi! o
casamento civil (art. '72. § 4°). O mesmo se lê no art. 108
do ante'Projeto atual. Os casamentos religiosos. portanto, ce
lebrados até ap;ora e de ag-ora em c diante ,são e serão sempre
inexi.stentes'. Poraue. então. validá-los pelo registro? Nada
aconselha tal medida; se os· conjuges estão vivos, fácil lhes
será realiz.arem_ o casamento cívil. Se mortos. nos sens fi
lhos assiste o r111'e1to á 1nvest.igação da paternidade, jã au;"
torizada pelo Cõd. Civ. Braaileiro .

. Sala das Sessões, ~8 de Dezembro de 1933. - João
Villasbôa.s
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'N. 359

Ao Título XIII - Disposic.ões gerais-Interc.ale-se, :oLlde
convier, o seguinte:

Art. A marcha dos processos administrativos terá de
ser regulada em decretos ministeriais, e ás partes será asse·
gurado, acompanhá-los, i'r.ancamenLe, em todos os seus trami
tes, conhecendo de todas as informaç·ões e despachos.

§. A ninguem será obstado ou dificultado sequer o forne
cimento de ce~tidõe5 nas repartições públicas, que deverão
fornecê-Ias, seJl?pre, num prazo máximo de 24 nor.as.

§. A falta de observancia de qualquer dos 'preceitos ac~

ma referidus contituirá crime funcion::::l-== de alta gravidade
e será punido severamente. '-"

Justificação

Kuma democracia .não se compreende que os adminis
tradores da cousa pública tenham necessidade de agir ·secre
tamente . o regime da franca publicidade é o únicoadmissí
veI.

Ademais. asemend.as visam coibir a. advocacia adminis
trativa perní'ciosa, extingllindoas causas, que lhe dão origem.

De fato, é o sigilo, a dificuldade em se conhecer do ~lO

darnento dos, processos administrativos, a dependência em
que ficam as partes da boa vontade dos funcionários dêles
encarregados, que dão margem ás solicitações aos .amigos in-

=:4l;lêntes, aOS políticos ern geral e ao suborno em grande es
cà:la. emfím, á pel~niciosa prát.íca da .advocacia administra
tiva.

Sala das Sess(}es, 18 de Dezembro de 1933. - Ewald
Possolo. - Eugenio M07Ltei1'o de Ban'os. - Albert'o Swrek.
- Edmar do. Silva CU1'valho. - Per'rei'ra Neto.

~ - '.

N. 378

Disposições transitórias:
.~ Acrescenle~se ao n. II o seguinLe:
II - A A.ssembléia. Nacional voLará, em sua pr.imeira

sessão ordinária, leis que regulem:
g) o Codigo do Tr.abalbo;
h) a organização do seguro social e a criação do Insti

luto Central de SeguroSoci.aI.
Sala das Sessões, em 18 de Dezembro de 1933 .. - No-

gueira Penido .-,; ,

N. 433

Acrescente-se:

Disposições transitórias
;',,;

Onde convier:

"'Dentro de trinta dias seguintes;á promulgação destl
Constituição, será instituido em cada Estado e no Distrito Fe

",deral, um Tribunal Especial, de justiça rápida e.· gratuita,
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comvo.s(ú de lrês j uízes togacJo~, ede um represenlan: i' da F'a
.~enda .Pública, :;;cm dit'eito a voto, mas com as funcões 'pró
prias dos procurador'es gerais, designados todos pelo Supre
mo 'l'ribunal .Federa1. A .êsses tribunais incumbirá examinar
e revêr, por solicitação direta dos interessados .oou de seus
herdeiros, áS lesões. a direitos adquiridos, praticados .após
a Revolução dé j 930, e providenciar incontinenti, por meio
de sentenças il'recoLTivei:;;, lJO sentido de serem resarcidos os
danos ocasionados :iem justa causa, ou sem processo regular
ou sem defesa dos le:::.ados, e reintegrados êstes, quando se
tratar de 5úvidores da Nação, civís ou militares, vitalícios
ou estáveis, na. forma dos a::'éstos dos tribunais e aas leis
então em "igôr, MS funções de que hajam sido demitidos, ou
em equivalent.es, por vencimentos e categori.as, noutras re
partições da mesma sede em que serviam. Para os fins desta
disposição fica Q Poder Executivo autorizado a abrir os ne
c/>'ssários crédito;;, c:alculadas' .aS restituições de vencimentos,
sem juros de móra ou quaisquer acrescimos, de acôrdo com
as respecLivas consignações no orçament.o d'e 1930, para os
~('rvidores de quadros const.antes de orçamento, e na média
dos dois anos an!eriores á Revolução, para os servidores sem
proventos fixos em tabelas orçamentárias. contandO-Se mai~,

a. êstes e áqueles. para todos os efeiLos, o tempo em que esti
ver.am afastados de suas funções. Cada Tribunal atenderú
aos casos verificados na l'espectiva jurisdição, pela ordem
cronológica dos l'equerimcnlo~, competindo ainda' ,aO mesmo
declarar sem efeito quaisCjIlI~r nomeações que importam na
preteriçflo dos sel'vidores amparados por suas sentenças".

Sala das Sessões, 19 de Dezembl'O de 1933. - Henrique
Dods1IJ01·th.

N, 499

Emendas aO art. 131:
SllpL'ima-l'(', (~m () n. ,20, de~de "l\fns a cil'{;nlação" alé o

fim, (ll~SS(' número', . ,

Hnbslilua-se. I.~m o n. 3° ".Npnhum detido do sitio se
.rã, sob ll1.oLivo alg'um, l'(~colhido", por ;.

"OS detidos em conseqlH~ncia do estado de sítio não
sel'ão recolhidos", .

Suprima-se o n. 4°.

Acre:>cenl.e.-se. '~m o n, (io. depois de "Legislativas", o
spguinlfl: "e Tr-ibunai~ dI' Hdaçuo ~ de Contas".

Acrescente-se, no final do n ~ i.o :

"E quando Se reunir a .Assembléia Nacional. o PI'esi
dent.e da. República lhe enviará. dentro- em 15 dias. mensa
gem documentada, -ôando cont.as das providências t.omadas":

Substitua-se o § 6°-do n, 7° pelo seguinte: .

.. "A lei ord~pária regulará o estado de sítio, em caso de
guerra", '

, Aparte suprimida-C do n. 2 0 está contida ml que per-
I;lanece, Si o Poder públicQ pode apenas· restringir certas
lIberdade, é evidente que não as pode suprimir.
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o U. 4° encerra disposii;ão inúLil. Basta que não haja::::-'
disposição perI!litindo o degredo.

O benefício constante do n. 60 deve ser exLendido aos
membros dos Tribunais, de ~ Relação e de Contas, pelas ra
zões que levaram a consignar o dispositivo.

O Presidente da República deve prestar contas á As
sembléia das medidas ele ex(:,eção que tomar dur:luLe o es
tado de smo, de ácõrdo 'com o sistema de aulo-limitacão de
poderes.

O que náofôr regulado na Constituição deverá ficar pa
ra a lei ordinári.a. Pernlitir que sem funções constituinte:; a
Assembléia Nacional estabeleça leis adicionais e faltar ao
princípio seguido entre nós, que requer poderes especiaL:;
para o exercício da funçáô constituinte. 'l'al o nlotivo d,a
emenda oferecida ao § 6° dono 7.0

ISala das Sessões, 18 de 'Dezembro de 1933. - Lino
Len~e. - Antonio Covellô.

N. 500

Incluam-se nas "Disposições transitórias" os seguin
tes dispo~itivos :

IX - Na datada proclamação da nova Constituição Fe
deral entrarão em vigor, em Lodos os Estados, as constitui
ções- estaduais existenles :? 2/1 de OuLubl'o de 1930.

X - No mesmo dia e hora em que, na conformidade cio
n. VII, se realizarem as eleições p,al'a a Assembléia Nacio
nal, serão eleitos, em urnas diferentes, os representantes á~

Assembléias Estaduais, em n~mel'o igual ao i'ixado na lel
vigente &111 1930, em cada. Estado.:

XI - As Assembléias eleitas em cada Estado, de acurdo
com o n. X, incumbe:

a) proéeder á revisão da respectiva Constituição, púr:,l
o fim de adaptá-la á nova Constlllliçãoda República;

b) eleger, no mesmo dia da pt'omulgação da nova
Constituição que volarem, o Pl'esidente do Estado pOI"
maioria de valos dos membros da Assembléia, e por 'volo
secreto;;

§ 1°, 88 os prazos indic.ados neste artigo forem excedi·
dos, sob qualquer fundamento, Õ Presidente da República.
nQmeará o Presidentt· do Estado eêsLeordenará as provi
dências, de acOrdo ,com o disposto no ntimero LX.

§' 2.0 Cessarão as funções do Interventor, uma vez elei-
to o Presidente do EstarIo. , . .

XII -Ficam rc\·ogadas a Con'sLituiçho Federal de 2/1
de Fevcl'eil'O delS91, com as reformas de 1926 e as leis sô
bre poderes do Govêrno Provisório.

Justificação

" Não figura no anteprojeto qualquer providência, que
estabeleça o processo para a imediata reimplatacão- do re
gime legal nos Estados, uma vez prqmulgada a Constituição
Federal, e .consequente a eleição dosrespe<:tivos presidentes,

,cumpre, entretanto, consideraI' que, uma vez conclllida
a tarefa da Assembléia Nacional Constituinte,~stá encer
rada para as Unidades Federativ:as a fase das' int.ervento-



l'iaSi devendo então operar-se a mudanç,a do sistema do Go
vêrno discricionário pelo do govêrno le.g·aL

As constituições, estaduais deverão ser revistas para se
rem adaptadas aos princípios fundamentais "'da nova Com
tituiCão Federal, procedendo-se, em' seguida, :ã eleição dos
presidentes de Estado. Como SI" operar em todos os Esta
dos a ,passagem do regime discricionário para o' regime le
gal, sem abal~s nem agita<}ões esléreise perniciosas?

A medida consubstanciada na emenda procura respon
der á essa inlerr'ogação, determinando que, uma vez pro
mulgada, a Constituição Federal, entrem em vigor aS Cons
tituições dos Estados, existentes a 24 de Outubro de 1930, lJ
que permitirá a imediata organização jurídica das Unida
des Federativas, para a preparação das elei!:.ões locais e es
caIba dos membros componentes das Assembléias Estaduais
investidas de poderes constituintes. A transição, pois, ope
rar-se-há automaticamente e a escolha dos membros do
legislativo estadual efetuar-se-á á sombra de garantias
estatuidas nas constituições locais, restabelecidas para se
rem revistas e reformadas, uma vez reunidas aS assembléias
locais, o que vai permitir a eleição do presidente constitu
cional de cada Estado, em um ambiente de plena liberdade
e inteira confianç.a.

A emenda, visa, assim, solucionar o interessante caso,
ao qual, segundo nos parece, não há r.eferencia no ante
projeto. Longe de nós a suposição de havermos acertado
com o remédio definitivo [Jara o caso; mas, acreditamos que
as providências sugeridas lhe são adequadas e provocarão,
pelo menos, a meditação dOs competentes.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Lino
Leme. - Antonio Covello.

N. 504

SUbstitua-se o artigo t31 pelo seguinte:
Art. 131. Quando ocorrer grave perturbação da ordem

pública, na Capital J?ederal, ou nos casos de Intervenção Fe
deral nos Estados, poderá ser decretado o estado de sítio,
restringindo-se as garantias constitucionais, nas seguintes
condições: /

10, com o estado, de síf.io ficam sujeil.os ao arbítrio do
Poder Executivo na Capital Federal e da autoridade int.er
ventora, nos Estados, os direitos de locomoção e de reunião,
a inviolabilidade da correspondência e do domicílio e a li
berdade de impr.ensa;
~ 20, as detenções efet.uadas em virtude do estado de sítio
não poderão fa.2er-se em locais destinados a condenados p~r
-crimes comuns, garantido <10 detento o conforto material
condigno de sua situação social;

30, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais
de 10 dias, na Capital Federal~ e mais de 15 dias nos Estados,
quer inicialmente, quer nas suas prorrogações;

40, se ao fim- da ~segunda prorrogação, com 30 dias decor
ridos em estado de sítio na Capilal Federal, julgar o Presi
dente da República necessária uma terceira' prorrogação, fará
a respectiva solicita.;<ão á Assembléia Nacional ou, cem sua
ausência, ao Senado, renunciando ao mesmo tempo o exer
cicio do cargo, que passará ao seu substituto legal~ ~té que a
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Assembléia Nacional auLUllláLica.menLe convocada se já o não
tiver sido, eleja o PresidenLe que deverá completar o período
presidencial. •

5°, Se ao i'im ua segunda ll1'01'1'vgução, com 4.5 dias dó::
estado de síLiõ- numa ou em vUL'jas mudades 1'ederadas, ell
Lender o Presidente da República necessária uma terceira
prol"rogação e outras subsequentes, não poderá solicitá-las
sen1 antes submeter ao Senado, de cada vez, a própria l'e
núncia do cargo de Presidenle, assumindo no caso de ser a
me:sma renÚ!leli:l. aceita, o exercício da presidência o seu sub
stituto legal, até que a Assembléia NaCIOnal autornáticamcnle
convocada, se já o nãu houver sido, eleja o Presidente que de
verá compleLar u perioou presidencial.

Juslific<u;ão

Considerando os gT<:lVes abuws a que dá. lugar a sus
pensão de garantia,; l:onst.i Lucionais COlll o t~sta.do de sítio,
procuraram os autores do anteprujeto, nos disposiLivos do ar
tigo 131 e seus parágl'afos, coibir esses abusos e atenl1a.~'

quanto possível os rIgores du medida excepcional.
Não pal'ece aeerLa.da a orien tação. Medida excepcional

que é, visa o estado de sit.io armaI' o üovêrno de elementos :le
ação rápida e seguI'a ])ará o restabelecimento da: ordem
quando gI'avemente pert.urbada. Não .póde ser, como 1'oi na
primeira república, garantia ele estahilidade e segurança
para governos desprestigiados, desamparados da opinião
pública, sem fOrca moral e material para se sustentarem .
.Precisa prever a C;l1'/.a Constit.ucional a substituição normal
desses governos.

A suspensão de garantias constituc-ionais, da liberdade de
imprensa, direitos de locomoção e reunião, inviolabilidade
do domicílio e da corre;;pondência, deve ser concedida, com
o estado de sitio, para permitir ao govêrno subrepôr-se it.
arremetida de minorias revoltadas e anarquisantes. Grave e
excepcional, uvo deve ser () sítio restringido senão em seus
abusos, concedendo-se ao govêrno ampla liberdade de ação
para que possa agir com eficiência e, principalmente, clJm
rapidez. O govêrno que não dominar uma revolta em dez
ou quinze dias, como Rodrigues Alves, em 1904, é porque l~ãu
tem de enfrentar apenas uma revolta, mas muitas revolta:s,
frequentemente a-,revolta de toda :J. gente e, nessas .condições,
deve renunciar, deve ser substituido.

Mas, para que os Pre~idl~l1fe:-nüo deixem de renuncía.r
-e se "sacrifiquem" na defesa do princípio da autoridade,
será preciso que a Constituição ruça obrigaLória a renúncia,
definitiva e irrecusável quando se tratar da prorrogação do
sítio por mais de 30 dias na CapiLal Federal, dependente de
aceitação do Senado quando se tratar de outros t~rritórios da
República. Perfeitamente justa essa distinção, desde que se
considere a enorme influência da opinião pública da Ca
pital Federal siJbre o governo, :1 fisc:ilizá-Io diretamente.

'hora por bora. O prolongamento da desordem, fora da Ca-;
pital mantidas nesta as garantias constitucionais, só se ve
rificará ou por circunslancias inteiramente extl'anhas ao Pr~::,,_
sidente da República ou pela sua incapacidade para resolver'
os problemas políticos gerado_res da ~erra civ~l.. ~o\. renl:!ncia
do Presidente nesses casos. nao devera ser def1ll1.llva e 1rre
vogável, mas qependente dÓ voto do Senado, que -a concederá
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ou rião segundo as probabilidades de mais rapidamente cessar
a pel'turbaçi!o da ordem, a guel-ra civil, com outro Presidente.

Só assim poderão ser evitados os abusos verificados na
primeira república, com as suas deplôráveis con::;equGnúas,
mutilizando quadriêniC'S inteiros, com a extravagante doutri
na do "sítio preventivo" para sustentar o princípio de auto
ridade.-

Corrige-se dêsse modo um dos mais graves defeitos da
ConsLituição de 2/1 de Fevereiro, qual o de admitir a in1'ali
bilidade do PresideilLe da República, determinando-se a sua
renúncia obrigatória, embora sómente' depois de graves e
prolongadas perturba«ões da ordem~ demonstrada a sua in
capacidade para dominá-las.

Sala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - P(tb'io
SOd1'é.

N. 554

Onde convier:

Art. A Assembléia Nacional votará, em sua primeira
sessão ordinária, lei reguladora da imprensa, da qual cons
tarão também medidas, garantindo a situação dos seus ope
rários, empregados e redatores.

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - N0
gueira penido.

Just-ificação

Em substituição á :ilual lei contra a imprensa, cogita a
emenda da decretação de uma nova lei que realmente esta
beleça normas jurídicas mais libel'ais, reguladoras do sen
exercício.

O estntuto a ser decretado em benefício das atividades
jornalísticas no Brasil não podel'á esquecer, nos seus postu
lados, a situação em' geral precária dos abnegados trabalha-
dores dêsse grupo nrofissional. ,

Muito embora o seguro social, quando' aplicado a todas
as classes ativas da communhão brasileira, deva abranger,
nas suas garantias e favores, assim os jornalistas pl'opria
mente ditos, como os empregados e operários das oficinas de
publicidade. seria estranhável que uma lei de imprensa dei
xasse de conter medidas no sentido de os amparar, quer con
tra os flagélos da adversidade, quer nos casos de dispensa in
justificada ou de redução arbitrária dos seus ordenados e sa
lários.

N. 585

,- Onde convier:

"De nenhum modo poderá haver:' 'acumulação de em
prêgo. sob pretexto de qualquer natureza. devendo seI' Ul"se
glirado a cada t.r..abalhador o exercício de sna. profissão du
rante um único turno em cada vinte e quatro (24) horas."

Sala <Ias Sess'ões, 20 de Dezembro dé 1933. -João Mi
guel Vitaea. - Waldemar Reilulal. - Franciséo de Moura.
- Guilherme PlriSter. - Mario ManMí.es. - Vasco de To
ledo. - Antonio Penna1ort.
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N. 1 das Disposições 1'mn:::it.6rias, redija-se:
Fica transfel"ida pura ulU 1JOO tú centl'ul do país a. Capi

tal da Repúblic~.

U Govêrnoprovidencial'lÍ. para que sejam peesentes á
Assembléia :'{acional, na sua J)l'imeil'u sessüo ordi,ncí.l'ia, os
estudos a que mandar procedel' puni a escolha de uma loca
lidade adequada á instalação da Capital.

Resolvida u .escolha pela Assembléia e aulorizada~; por
esta as providências complemen lares, o quedevcl'á sei" feito
na mesma legislatura ou na seguinte. será re~lizada a mu
dança: denlro de dois anos, a contar da data da lei autoriza
Uva, passando o aLual Distrilo Pederal a constituir Clm Es
tado ou anexando-se ao Eslado do IUo de Janeiro, se assim
o deliberarem as ussembl~ias l'epl'eSenlativas de ambas as
circunscrições, obser'vado o disposto no arl. 5°.

Justif'icação

,\. mud:1l10a da Capil,il do' nosso País, para um ponto
ccnll'al, é umu"necessidade já provada e reconhecida, e que
não sofre contestação. 850 as necessidades da defesa militar
do Pai;;. que uconseiham a medida, em perfeita 1~0ncordan(;ia

com as necessidades da economia naCIOnal.
O antepI'ojeto resolveu em termos imperativos; "Fica

transferido"; mas não marcou prazo para se ultimar essa
mudanca de modo que praticamenle a situação seria a mes
ma da Constitui0ão de 91. Estaria na vontade da Assembléifl.
Nacioml prol.elar indefinidamen te a real ização dessa nJedidu
útil'ao l~aÍ::', como fez o Congl'esso do antigo re3im'~ liaS 40
anos da velha República.

A emenda qLle propomos ,'is~ determinar que i) Govêrno,
logo que seja PI'olDulgadú. a Constituição, ponha em pratica
os meios adequados para dar il Assembléia, as bàses necessá
rias ao exame do problema; sôbre o qual deverão ,jeliberâr
em SLÚl pt'imeira sessão ordillária ou' na seguin t.~, eseolhendo
a nova Capilal em zona centl'al ou a loealidade onde deva ser
levantada a fulm'a metrópole. :

Essa mudatlca dever:i estar ultimada no prazo máximo
"de dois ::lnos, a conlúr da data da delibemção tomada pela As
sembléia. •

O prazo é razoável, Si'ío qllasi quatro anos [Klra estudar
as locnlidades, ei:colher denll'e elas a que melhor dlenda aos
interesses em causa. adotar as provicHlncias complementares,
adaptar ou levantar os principais edifícios públicos, send0

: qlH~ l1:.lda imj)ediJ':Í. qne algulls sel'viços federais, como o Su
premo Tribtinal Féderal. poss~lm contimwr a tílulo proyisó
rio ou derinitivo no atnal Distrito.

:\. mndança da Capital, inf.eressando o país ;lllei'essa
também tiS aspirações autonômicas do atual Distrito,

Efetuada esla - diz o texto do anteprojet.o - o :ttual
Distrito passará a constituir o Estado da Guanabara,

:\. minha emenda não impõe nenhuma denominaç?-o ao
futuro Est.ado. Set'á a primejl'u manifestação da ~:llllonomia

prometida á escolha do seu nome ele batismo.
" Por outro lado. pode ha"Ver conveniêneia para o atual
Distrito 'Federal, e para O" Estado do Rio de Janeiro, em reto-
marem o fio int.errompido da história. .'

O antigo muniéípio neutro desmembrado da velha pro
víncia, p·oôerá entender que :l . condição 'em estado l.1rb:mo
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em que -terá. de ficar lhe será'menos conyeniente, política e
economicamente, do que formar- uma nova unidade í-ederativa.
com o Estado, que de todos os lados o envolve.

As Assembléias locais de ambas ascircuunscrições é que
compete deliberar sôbre essas possibilidades, que no terreno
superior da transação política oferecem aspectos os mais Jn
teressantes.

-fal como estcí, no anteprojeto, prefixa-se ao Distrito urna
iinalidade- constituir-se em ESlado, e uma denomina!,1ão
que poderá querer ou não: Guanabara.

Quanto a considerações de ordem militar, desejo tral,ar
de medida premente e palpitante - a da mudança. da Ca
pilal.

Não !la, nesse ponto, controvérsia. Todos estão acordes
- bem o sei - em que a Capital deve ser transferida para
ponto mais central do país. Já os Constituintes de 91 ti
veram esta visão segura; mas, pela emenda que meu Partido
vai apresentar, limitando, não no espaço, mas no tempo, a
realização dessa mudança, sei bem que se vão ferir inte
resses pessoais, interesses os mais diversos, até mesmo par
tidários.

Devo, ·porém. dizer que vou encarar 0- aspecto da ques
tão sob o ponto de vista militar. Vou mo'strar a esta Casa.
que não podemos ler o Rio de Janeiro como sede do Govêrno
da República do Brasil.

Se me permitirem uma série de narrativas, devo come
çar com o exemplo de Paris, quando o exército alemão, nas
suas primeiras investidas, se avizinhou da metrópole fran
cesa, e as autoridades pensaram em transferí-Ia.

Sabemos como ecoou no Universo, como foi dolorosa a
impressão de todos nós pela simples notícia da mudança da
Capital. ,

Pois bem, era só Paris, como Londres, v];;ada,
ticamente, pelos aviões adversários. Eram nQit~s

Os que assistiram a tais acontecimentos, jámais
perder a lembrança dos lances épicos dessas noites.

O canhão' de grande alcance de cinco em cinco minutos
fazia cair seus' projéteis sôbre Paris. Os. estragos materi2is
eram quasi nulos, mas a repercussão moral naquela ~ida.le

cra tão intensa que obrigou o exército rrances a novos s~cri- ,
fícios, afim de .que refluisse ás linhas alemãs. -

Pois bem, já no fim das últimas arrancadas alemãs,
quando se ouvia. numa madrugada, um canhoneio, qual
trovoada ensurdecedora e contínua, a população parisiense
'eomo que se queria levantar atônita. e foi necessário qUe as
altas autoridades militares da capital francêsa afixassem
imediatamente placards em todos os recantos da cidade,di
zendo que os tiros que se estavam ouvindo eram da contra
preparação de Foch, contra-preparação que havia d~ mUJ:car
aos Aliados, para sempre, o caminho da yitória.

Sr. Presidente, sabemos que oS aviões têm, como m~

-lhores auxiliares. as noites de luar, as noites lfmpidas, as
sim como os cursos dagua e os lagos.

Ora, que faziam os alemães? Desferiam seu vôo ~m

demanda do S..ena e o .Sena oS encaminhava para Paris. E
como, depois, os órgãos· de defesa anli..:.aérea f.or:a~ se mui-o'
tiplicando, procuraram,· -novo rumo e se dn'lglam para.
Versalhes, em busca do celébre lago de Luiz XIV, em forma
de cruz, um doi 'braçõs dá qual indica'~:l Paris.

Narro tudo isso, 'para acentuar que nossa capital é um
objetivo precioso, nãó' só para as esq~adras adversárias. como
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para os hidro-aviões. E n6s. que adníiramos nossa baía. en
contraremos nela. exatamente. o maior perigo. porque os,
seus reflexos. as suas inflexões irão apontar o Palácio 00
Govêrno. os arsenais. os diques e todos os pontos sensíveis.
enfim, tdos os objetivos important.es para o ataque da avi:l
ção inimiga.

Como declarei. ao apresentar esta emenda eu limitei sua
disposição no tempo e não no espaCo - e não reproduzo
:lqui a emenda do meu inesquecível f'; saudoso conterranco.
Dl.'. Nilo Pecanha e de l"eus colegas de representac,ão. e fe
lnmdo a qual se mandava anexar a Capital Federal ao Es
tado do Rio de Janeiro.

Precisamos. entretanto, compreender bem ;l situação da
Capital Federal, no oia em que fll3. ficar autônoma e des
provida de todos os elementos oficiais.

E. se não renovo a emenda rio meu 5a'l.10050 conterra
neo. é porque já são decorridos 40 e tanto anos e respeito
o sentimento local. o amor á tradic;ão desta bela terra. que
ti, de, todos - a cidade do Rio de .laneiro.

_Acbo, porém, que o anteprojet.o também nno resolve a
qu',stão, ou antes. incidiu num êrro quando ({uiz dar á terra
carioca o nome de "Guanabara". Se vamos dar autonomia.
ao Districto. devemM reservar ao povo o dirflit.o de ba ti5~r
de' dar nome á ciclade, que vai ser Sl1a, inteiramente sua.

Na minha emenda, apenas. digo que a Capital Federal
será autônoma: mas nno fecho ;] qnestão. não elimino a
hipótese de voltar o Dist.rito Federal. mais tarde Ou mais
cedo. quando ,o império das circunstancia::: ai"sim connu7.f1 os
j::P.US representantes. e de acôrdo com o art. 5°. ao território
fIllminense. .

Assim. apenas. rehaveriamo::: n quinhão precioso de ter
ritório ane cedemos. afim de que nele fosse edificada a mais
beJIa cidade do mundo.

Sala das Se,::sêies. 20 de Dczcmbro de- 1933. -.:. Chrisf01J!70 ..
Bnrcellos. - Prnrl.n Tí:efl?(. - Nilo dI] Afv(I,ren(fIJ. .

N. 638

Substitua-se o n. IV das Disposições Transite:kia;". peló
seguinte:

Os Juizes. serventuário!' ne .instica P. demais funcioná-o
rios cujol; cargos. em virtllde rle:::ta ConstHl1!~ãG. forem Sl)
pressas. ficarão em' disponibilidade: os Juizes. com o::: venCI
ment.os atuais: 'os escrivães. com nois terços dos vencimenf.os
dos Juízes Federah:;: 05 escrevente::: juramentaíios. ('om 111:0

t.er(~o dos' vencimentM nos ei"crivãe::: e os oficiais de .Tllst,ira.
el)m dois terç,05 dos vencimentos rlos escrevente8. Conta:l:ão.
t.odos, tempo rie scrvicn atf' oue sejam an'roveil.a{fos f~m C:1r
$1:0::: ~om el"!'es venciment.o;:. fllne}io e ca t.elroria nll serie das
seccõps onõe pl'e8enLemen f c 8crvem. 011 a té que sejam apo-
sentario;: de acôrdo com a Lei. ,_

Pará~T'afo lÍnico. Ésse aproveitamento poderá. i'er feito.
onde convier. riesde qlle n50 :::e t.rátede juiz, ;:ervo:\T)tuári.)
ou funcionário lia sect:,ão do Distrito Federal. _

Sala dnl" Sessões. em 20 de Dezembro de 1033. - Mora.is
Paiva. - Nogueira Penido., ,- ,,-



.T1utificação

A emenda visa reparar uma Injusti~a, pois, tal como
fjeou redigido o n. IV das Dispo.lições Tran.~ilórias desigual
seria a situação entre o:::: juízes. serventuários de Justicá. I)

demais funcionários. sabido que. enquanto aqueles s6 perce
bem ve.ncimenios 1)'ago:::: 1)elo Tesouro, os outro!;'. pelo fato de
perceberem um reduzido vencimento pelos cofres públicos.
l'I~ce]jem custas e pmcentagcns que integram, efetivamente,
os sens ganh(J". Assim. ;lo emenda. considerando esta situacão.
mantém. na disponibilidade, a mesma proporção de proven
tos que na realidade existe.

A emenda. assegma. com mais clareza, o direito já con
::::agr;ldo no disposiÜvo rIe SCl'ern tonos eles. npr'oveitados em
c:trgos de ig'llais v~ncim~nfM. fnw:·ões e categoria, na séde
rias secCôes onne servem.

O p::ldgrafn único da ()mendn. atendenrlo á facilidade
qLle o Govêrno tl'rÍt dI' aproveUal'. na Capital da República.,
os da Secção do Disti'itn Federal. dado () numeroso quadro
tie sua organiza<,:.ão judiciát'i;). eslabelece (.sse aprnY~i
Lamento. m P1'0P1'ja. sW~tiín: outro lanto DtiO o fazendo quant.o
aos Estados. cuJo aproveitamento deve ser. onde convier.
pa.ra que não possa firar I) Govêrno, nessosentido. em difi
culdades.

N. 751

Ao art. 129 parágrafo unico: Redija-se:

"O Cidadão investido em runr;~o de qualquer dos tres
poderes não poderá e:\:ercer as de outro".

/ust'ificação

O que deve ser vedado é o exercício ::'óuin'ulativo, .~ não
a investidura. Rf.!digido comI) estava. vedaria a eleição de

.qualquer funcionário público á Assembléia Nacional, e
outras, _ -

Sala d;l~ ~"'s;.(í(>:", Ir; de DezemlH'n dI' W:~:), - A I,Ctlll t(lWJ.

Jfachndo. - C. dI] J[f'!Tn Neto. - ..t •. C. Pnr:heco e Silver..
A, SiciliclJlo. - Rml.uJpho Pinheiro Lim.o.. -, Cil1cin(lt:o

BI'C!(Ja. - RolJ1:rto Si1!1r"t.~en. - Cal'lofa l'. ti" Qúeiro~. 
Abelordo VCI'(.Jeiro CeM'-r. - !lol'acio; Lafe1·. - .Tosé CIl/"
'o,~ de Macr.rfo Som"!!.~. - Plinio Corrêa. de OUveiJ·o. - TI,,
Mante{ro de Barro,~ Fllho. - BII1'1'OS Penteado ~ .- .Tosr:
Ulpia.?7.o. - Abren SOf1l'é. -' -Jlanlte~Hyppolito âo Rego. -:
M. V,TJUlte lly . - C. J!o1'aes Andrade, - Almeida Camargo.
- Henriqu.e Ballrnn. - O.<:CfJ.1' Rodl'i!J'lLes Alves,

N. 752

Ao art. M1, parágrafo 2°:

"O sitio limitar-se-á a restringir as liberdades de
reunião. de locomocão, dé tribuna, e de imprensa. l'-fas, a
cil'culacãodos livros, jornais ou quaisquer- periódicos. não
será- de -modo algumembaracada, desde que seus autores.
diretores ou editores se submetam á censura. A suspensão
de um periódico por inobservancia da censura, efetuar-se-a.
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por mandado judicial. a pedido .do Miilistério Público. "e ou
viria o diretor dacPJele; tudo no prazo máximo 'de' 7~ horas".

Justificação

Não se contemplou na restrição a "censura á corre.~

pmulllncia d'2 {fnalq1ler nat1/.1'eza".
Dár ao Govêrno o di'ccHo de. durante o sítio, abrir cor

responrlência. de qualqner natureza.. ri instituir a deva;::;::a
na vida. particular dos cidadãos. O sítio não é a suspensão
rlaConstHuição, mas a restrição do uso daqueles direitos
quc afetam a segur-ane·a pública. e ninguem podcr-á susten
tar que a devassa na vida partic1]!;lr r1o~ indivídu(l;:: se com
preende nesse concei to.

Sala das Sessões. 16 de Dezemhl'o ri e 19:3:3. :..- A.lr:antara
Machado. - .To.<6 Carlos de Macedo SOO1'e.'1. - C. de Mello
.."reto. - José Ulpiano. - A. SidlímllJ_ - A.. C. Pacheco
e Silva. - Plínio Corrêa de Olivei1'/J. - Roh.erto Simo17.~en

- Ranulpho PÜlheiro Uma. - H07'(lcio ~afer. -:M, Wha
tell1/. - Carlota P. d!~ QUeil'OZ. - Abelardo Ver!leiro Ce.<;n.r.
- C. "fomes Andrade. - Cincinato Braga. - .4.lmeida Ca
margo. - Th. Monteiro de 8arros Filho. - TIc1ll'ique Bay
ma. - Abreu Sodré. - lItanu.el Hyppolito do Rego. - Barros
Penteado. - Oscar Rodri(lue.<: Al1Je.<;.

N, 753

Ao par-ágrafo ;jO rio artigo 131 - Acr-escente-se:
A inobservancia das prescrições dl)ste artigo tornará

ile~al fi coação e permitirá aos paciente:" rccorr-erem ao
poder ,judiciário, Não sení. torlavia. SlljP.itO ao exame ju
dicial a declaracão do sitio nela Assembléia Nacional bem
~omo .1\ necretacão pelo President.e da República, se, nesta;
última hipótese. o ato do Prp.sidente tiver ~ir1o antecedido
do parecer favorável, da comissão pé'rmanente.

Jllstificação

o acréscimo estabelece a sanr,;.ão pela inobservancia das
prescricões consti tucionai5. E:::sa:::ó pode vir do poder
júdiciêlrio. .

~ala da:- ~esôi)pf, lG de Dezembro rIe 1!l3:3. - .:llcanfo,rrl,
Machado, - Cal'rlo.~o de Mello Neto. - Roberto Sínwnsen. '
Rannlpho Pinhe'iro J. imo.. - ',L Siciliano. - HOl'acw Lar::.r.
- José Carlos de J[acerlo Soares_ - Cal'lota P. de Queiro=.
- A. C. Pacheco e S-i[1JfL. - Abelardo Vérgueil'o Cesa'l'. -
Plínio COrre0. de Oliveira. - Th, Monteiro de Bar/'os Filho,
- Barros Penteado. - .José Ulpiano. - Abreu Sodré, 
Manu·a'l HVppolito do Rego. - Al1neida Camm'go. - C,
Moraes Andrade. - ,Henriqu.e Bauma. '-. Cincinato B1·a(J~a.

- Oscar Rodriflues A l1Jes • - l.l1. Whatelly._ -o

N. 754'

Ao art. 131, parágrafo 6°:
"O sítio não se estenderá ao~ membros da Assembléia

Nacional, ,do Supr'tD?o Tribunal, do Senado, do Tribunal Su-
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perior. do Tribunal de Cpntas, do Tribunal Militar de Ape
h\(~ãf). Qaos magJ.strados federais. bem como aos presidentes
dos Estados e membros das respectivas As~embléias Legis
lativas e magiiJrados estaduais, dent.ro dos respectivos Es-
tados. ... '"

Justificação .

IncluÍu-se na exceção a magi:::tratura federal e estadual.
Não se compreende que fiquem sujeitos aos efeitos do sítio
os magistrados que. em dado momento. terão de manifes
tar-se sôbre a legalidade de atos pratic·ados durante o mesmo
sítio. .

Sala tias Sessões, 16 de Dezernhro de 1933. - Cardoso
de Mello IVelo. - illca1!larn lllachado. - C. Moraes Andra
de. - A. SiGilifT.r/,o. - .Tou~ Carlos de Macedo Soa1'es. 
Roberto Súnon.~en. - Rann.T.pho Pinheirl} Lima. - Hora
do Lafer. - Carlota P. de Qlteíroz. -:.. Cincinato Br(J,(Ja. 
AlJ.8la·rdo Vergueí1'o Cesar. - A. C. Pacheco e Silva. 
Plínio Corrêa de Olíveim. - Th. Monteiro de Barros Filho.
- Bar1'o.~ Penteado: - José Ulpiano.- Abrev. Sodré. 
Alm.eida Ca:mm'(Jo. - Henrique Ballma. - Oscar Rodrigtl.e."
Alves. - J1. Wlw.teUy. - 31anuel Hyppolito do Rego .

.N. 755

Ao art.; 132 - Redija-se:

"Todas as eleicões que se fizerem por fôrça desta Cons
tit.uição ou de lei~ federais. bem como pelas Constituições
e leis estaduais e municipais. obedccel'i'ío ao sistema do voto
secref,o. devendo a votação efetiVar-se por- processo que o
torne absolutamente inQevassável."

justificação

Pela redação do artigo que se quer emendar a lei 01'
dinària poderia psf.abelecer out.ro ,si~tema de fazer e1eicões.
que não - ô ·voto secr~to. É preciso deixar claro o S7_"
tema do 1)otO secreto. ])01' pror:es.~o qu.e () torne absoluta
mente inde1;a.<;.wÍ1)el. é o ún.ico que poderá ser estab.elecido
pelas constituicõese leis federais. estaduais e municipais.
em qv.aisquer eleições. : , .

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933~ -Cárdoso
de ,l[ello Neto. - Alcantara Machado. - C. }[oraes Andra-,
de. - .José Carlos de ·!t1aC'zdo Soar..lJs. - Roberto Símonsen.
- Ram,tlpho Pin.heiro Lima. - A.Siciliano. - Boracio
Lafer. - Carlola P. de Qtteiro:::. -.". Os.car Rodrigues Alves .
•4..ooelfLrdo Vergueiro Cesar. - .4...C. Pach,.eco e Sil~Ja. -.
PUnio Corrêa de Oliveira. - Th. MO,nt,eiro fie Barros Filho.
- Barros Penteado. - José Ulopíano. - .4.breu Sodré. 
Henrique Bayma. - lIfq.n.uel Hyppolito do Rego. - M •

• Whatellll. - Almeida Camargo. ---:.:;. Cincinato Braga.

N. 756

Ao': art. 133: suprima-se.
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Justificação

O dispositivo é pernicioso ti -liberdade e. á segurança àe
que devem gozar. no exercício de seu mandato. os cidadãos
que forem escolhidos para cargos de eleição.' -

Sa.la das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alcantara
J/achado. C. de JI'ello Netto. - José Ulpiano. - Roberto
S·i-monsen. - Ranulpho Pinheiro Lima. - Carlota P. de
Queiro:. - Horacio Lafer. - .4.. C. Pacheco e Silva. 
Abelardo. Verglleiro Cesar. - Plínio Corrêa de Oliveira. 
Henriqtt'3 BaymcL - TIL MonteirQ de Ba1'1'os Filho. - Bar
"os Penteado. - A.breu Sodré. - J1atulel Hyppolito do
Rego. - José Carlos de Macedo Soares. - Oscar Rodrigues
A.lves. - ..l.V. 1{Thatelly. - Almeida Cam.al·go. - Moraes
.4nd1·(ule. - Cincinato Braga.

N. 757

Ao art. 135 - Redija-se.

A. Assembléia Nacional procederá de doze em doze ano:",
nos dias que forem designadOS na sessão de encerramento
dos trabalhos do penúltimo ano daquele período, ã: revisão
integral da Constituição, afim de verificar se alguma das
suas disposições está no caso de ser- reformada.

Parágrafo único. O Regimento Interno da Assembléia
~acional estabelecerá o processo de revisão de modo que
nenhuma adição ou alteração se haja por aprovada sem que
em ires discussões obtenha o voto de, pelo menos, dois ter
ços dos membros componentes da Assembléia Nacional.

J ns tificar;ão

..\ emenda' tem por fim estabelecer a reVlsaO automática
da CODSti~~ição, em determiI}aq.os periodos.

SaJa da-::; Sessões, 1u de Dezembro de 19:33~ - Cardoso
de Mello Netto. - "'IOl'áes .4.ndrade. - Oscar Rodrigues
Alves. - .·1.lme'ida Camargo. - J1. 1f.;"hatellll. - Abda.rdo
Vergueiro, Cesar. - Henrique Baymo.. - HOl'acio Lafej'.
José Carlos fie .l/acedo Soares. - Jl. H'lIPpolito do Rego.
C'inanato B;-aga .• · .

:N. 758

Ao número 1 - Das Disposições Transitórias:

"Fica autorizaeÍa a Assembléia :Nacional a transferir a
Capital da União para qualquer ,outro ponto do Território
Nacional, que pareça conveniente., - ..

Par-cigraio ú~ico. Realizada a tr~nsferêricia, o a-tual Dis
trito Federal, passarú a ,constituir um Estado ....

~ Justifica~fi.O
~-

~ão; é possível usar da forma in)"perativa ào n. 1 das Dis
posições; Transitórias, pois que é materialmente impossível
~j'OLuJ.\tIE- Iv - 33
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considerar desde já transferida a Capital da República para
uni ponto do território nacional, antes de escolhê-lo.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alcantara
:/Ilachado. - Cardoso de Mello Netto. - Roberto Simonsen.
- Ranulpho Pinheiro Lima. Carlota P. de Quei?'oz. _
Abelardo: Verguciro Cesar. -A.. C. Paclw'co e Silva. _
Plinio Co'nêa de Oliveira. - Hem'ique Bayma. - Th. Mon
teiro de Barros Filho. - Bm'1'os Penteado. - José Ulpiano.
- Abl'eu Sod1'é. - A. Siciliano. - Cincinato Braga. - M. '
Hyppolito do Rego. - Almeida Camargo. - jJ!Ol'aes Andra-
de. Oscar Rorl1'i(jues Al1:es.

?i. 759

Ao número II, das Disposições Transitórhts:
"A Assembléia Nacional iniciará em primeira sessão

ordinária e as votará, nesta ou no máximo, na sessão se
guinte, leis que regulem:

a) o processo e julgamento perante o Tribunal Especial;
b) as atribuições dos Ministros de Estado;
c:) as funções, os deveres e as responsabilidades dos

interventores;
d) () estatuto dos funcionários públicos;
e) as leis de justiça de competência federal;
f) a organização e a liberdade de imprensa;
g) o Código do Trabalho".

Justificaçãa

Não será possível votar todas as leis .enumeradas em
uma só' sessão legislativa.

É preciso uma referência expressa ao Código do Tra-
balho. ~:

Sala das Sessões. 16 de Dezembro de 1933. - C. de
Mello Netto. - José Carlos de Macedo Soares. - Manuel
Hvppolito d(j Rego. - Cincinató Braga . .- Ã. C. Pacheco P,

Silva. - JIem'iqne Baym.a, - Robel'to Simo1uen. - Rn.
<nttlpho Pinheiro Lúna. - A. SicilillllO. - H ol'acio Lafer.
- PUnio C01'rêa de OZiveú'a. - TIt. "Montei'i'o de Barros
Filho. - José Ulpiano . ...::.. Bm'ros Penteado". - Ill,clm'r.!.·
Vergueiro Cesa?:. - Almeida Camargo. - A1.I1'e'll. Sodré. 
Oscar ROdl'irJUes Alves. - em'lota P. d~ Quei?'o:,. - AlCo.ll
tara ldachado. - liloraes Andrade.

N. 760 ~

Ao n. IV - ])as disposicões transitórias:
"Os juízes, serventuarios de justica e demais funcioná

rios, cujos cargos em virtude--desta .C(}nstituição, 'forem ex
tintos, fkarão em disponibilidade, com os vencim€ntos atuais,
e contando o tempo de serviço até que sejam upl'oveitados
em postos de igual vencimento e categoria,' ou aposentados de
acôrdo com a- lei vigente ao t~mpo da .: disponibilidade".

Justificação

Tem a emenda o intuito d~ garantir plenamente os fun-
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cionário5 não aprovéitados, o que não aconteceria se prcv::t
1ecesse a redação do anteprojeto, que ..penas lbes dava 
os Qrdenados.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Cardoso de'
jJ{elo Neto. - Alcantara Mackado. - A. Sicaiano. - Ro
berto Simonsen. - Henrique B.ayma. - Plínio Corrêa, de
Oliveira. - Ramtlpho Pinheiro Lima. - Oscar Rodrigu.p.s
A.lves. - Horaci(JJ Lafer. - Carlota P. de Queiroz. - A.
C. Pacheco e Silva. - Abelardo YergueiTo Ce.m.T. - Th.
Monteiro de Barros Filho. - losé Ulpiano. - Abreu Sodré.
- Barros Penteado. - Manuel Hyppolito do Rego. - JOSf:
Carlos de l~[acedo Soarse. - N orais de Andrade. - .4.lmeida
Carnarr{o. - Cincinato Bra(fa.

N. 761

Ao n. V das Disposições Transitórias:
Os membros do primeiro Senado serão eleitos no mesmo

dia e pela mesma fÓl'ma porque o forem os Deputados á pri
meira legislatura.

Justificaçtw:

E' uma consequencia da criação do Senado.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alcantara.

Machado. - C. de Melo Neto. - Morais Andrade. - A.
Siciliano. - Horacio Lafer. - Carlota P. de Queiro:::. - José
Carlos de MacedO.Soares. - Roberto Simonsen. - Ranulpho
Pin1l.ei1'o', Lima. ~ Abelardo Ver[]ueiro Cesa·r. - A. C. Pa
checo e Silva. - Plinio Corrêa de Oliveira. - TIt. ?t1ontefro
de Ba7'7·o.~ Filho. - Ban'os Pentendo. - José Ulp1~n!1ft.
Abreu. Sollré. - Henrique Bf1.ymo. - Mnrmel Hyppnlil.o dI)
Re(Jo. - Oscar Rodri{j1les .4lvc.~ - .4.lmcirla Camal'Gn. -

,Cinâlll'.to Br,ano.

N.752

Ao n. VI das Disposições Transitórias:
Sllprima-se.

Jusli(icat.:ão'

Bsse número pnrece inconveniente. Em consequencia
dôle poderiam seI" validados casamentos que. em face da leI
civil. não süo permitidos. .

Sala dasSessües, 16 de Dezembro de 1933. - Alcantara
Machado. - Cardoso de Melo Neto.- Roberto Simonsen.
__ Ran71lpho Pinheiro Lima. - ~Carlota P. de Queiro:. 
Abelardo Yer[Jttei'f'o Cesar. - A. C. Pacheco e SH'Va. - Ho
racio Lafer. - Th. JJ.1.onteiro de Barros Filho. - BOirros
Penteado. -'- Josi Ulp'Íano,. -Abretl Sodré. - Jo.~é Ca,rlo~
de Macedo Soares.- -Oscar Rodrigues Alves. - Henrique
Bayrna. - l~forais- Andrade. - Cincinato Braga.'

N. 763

Onde convier:
ArL O Estado que até 30 de Junho de 1935 não h{)uver

decretado ti sua;:Constituição, será subm~tido por ato do Se-
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c nado a de um dos outros, que mai:;- conveniente a essa adapta
ção parecer, até que o Estado sujeito a êsse regime a reforme
pelo processo nela det~rminãdo.

I ustificaçãQ

A providência se .justifica por si mesma.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Cardoso

de JIelo Neto. - Alcantara :n/achado. - José Carlos de
Macedo Soares. - Almeida Camal'(lo. - 310?'ais Andrade.
- Oscar Rodrigues Alves. - M. Hl/ppolito do Rego. - Hen
1'iCJ.ye Bayma. Cincinato Braga. .4.belarclo Ve1'!7ll.eiro
Cesar.

N. 764

Nas Disposições Transitórias acresce.nte-se:
Art. É concedida anistia a todas as pessoas envolvidas,

direta ou indiretamente, em movimentos revolucionarios ha
vido;: no Brasil até a presente data.

Jttsliricação.

Está na conciência de todos os brasileiros. a necessidade
da anistia.

Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Alcantara :
Machado. - J!m'ais Andrade. - Cardoso de 31elo Neto. 
Mm'io Whatelly. - ,José Carlos de Macedo Soares. - Ro
lIe1'lo Simonsen. - Ranulpho Pinheiro Lil1tlJ. - Cincinato
Braga. - A. Siciliano. - Hm'acio Late1'. - A. C. Pacheco
ê Silva. - Abelardo liergueiro Cesar. - Th. Monteiro de
Banos Filho. - Barros Penteado. - José Ulpiano.
AÚ1'eu SOd1'é. - Manuel Hyppolito do Rego. -- Oscar Ro
drigue.ç Alves. Henrique Ral/ma. - Ca1'lota P. de
Queiro:.

N, 765

A~ ·'Di~posiç.ões Transitórias'" Onde convier:

:\1'1. Os magistrados, militares, serventuários da JusLiça
~ em geral, todo e qualquer funcion!irio que tive~em as no
meações tornadas sem efeito, ou foram exoner.ados. reforma
dos ou aposentados "ex-oficio", ou afastados dos seus cargos
inclusive por extrnção dos mesmos, em consequência dos
movimentos revolucionários de 19:30 e "1932. ficam l'eintegra-;
dos e postos em disponibilidade com os proventos a que te
nham direito, contando tempo de. serviço,alé que sejam
aproveitadQS em cargos iguais ou superiores. aposentados ou
reformados· de acôrdo com a lei.'" =

Justiticaçlio

A justa reparação que a emenda supra colim.a, tem
como principal fundamento a consideração de que Os poderes
públicos,não J)odem c não devem prejudicar a quem quer .que
seja,. por motivo de crenças e atitudes políticas, excl1.lSlva-
mente. ·"-··~c",=- ._

Sala das Sessões. 18 de Dezembro de 19:33. - iltãnuel
H1IPpolitodo Rego - Ale:r.nndl'c Siciliano!unioT. - Mario
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l,Vhatelll/. - A.belardv Vel'gueil'O Cesar. - Horacio Later.
- Til." Mo-nleil'o de Bal"1'os Filho. - C. de bIello Netto. 
A. C. Pacheco e Silva. - Ranulpho Pirihei1'o Lima. --:",. Cin
cinato Bi-aga, - CarlOta P. de Queiro::. - .4.lmeida Camar
go. - Jfo-rais A.lulrade. - OSCU1' Rodrig1tes Alves. - Hem'i
que Bayrna.

N. 778

Onde convier:

Artigo. A União transferirá para c Dislrilo Federal t3
os EstadQ.s para os Municípios todos os servicos de cara ter .
municipal: com as respetivas rendas e encargos.

Justificação

Procura-se remover destarte uma das maiores anoma
lias que se verificam atualmente, uma das causas principais
do desequilibrio orcamentário da União, dos Estados e dos
Muncipios, uma das maiores injustiças que hoje Se praticam
em matéria fiscal.

Sala das Sessões, 18 de. Dezembro de 1933. - Cardoso di~

Melo Neto.' - Alcantara Machado. - José Carlos de illacedo
Sow·es. - ,Abelardo Vel'gueiro Cesw'. - Th, Monteü'õ dl~
Ba1,,}'os Pilho. - Cincinato Bmga. ~ Henrique BaYllUl. 
Ramtlpho Pinfl.eiro Lima.. - ;lfanoel H1IPpolito do Re(Jo. 
Cal'loto. P, de Queiro::. - Oscar Rodrigues .4.lves. BO.l·ros
Pente(ulo. - Almeida Camargo. - C, MOl'ai..; .4.ndracle.

N. 78i

Ond(' convier:

Art. Os Estado:; tCm preferência na concc:;:;áo do~ ~wr

yi~os portuários relali\"os.J!..0s portos de seu teL'rilório,

Justificação

Como as vias de t.ransporles, os pOI'los l'eprescnlllOl fa
l.ort.'~c1(' capil.:tl imporwnciu 110 desenvolvimento ecouômico

:::dos Est.ados, É natural, portanLo, que a listes interesse, pre- '
cipuament.e, o .:tparelh.arncnLo e uLilização dos que se acharem
em seu:,; territórios, como estímulo ús fôrcas econômicas e em
proveito das mesmas. ~ .

Justifica-se, pois, perfeilamcnlc~ a declaração expressa
do direito de preferência que o artigo consigna,

Sala das Sessões. 18 de Dezembro d.e 1933. - Manuel
Hyppolito do Rego. - Mario Wkatelly, .....,. C, Jlorais .4.ndrade
- T/(. Jlonteiro de Barros Filho, - Ranulpho Pin~eiro
Lima. ""- Carlota P. de Queroz. - C. de Melo Neto':
Oscar Rodrigues Alves. ~ Henrique Ba1lma, - Horacio La
!e1·. - Cinci'nato Braga. - Abela1'do Vergueiro Cesar.

N. 826

Titulo VII - Acrescente-se, sob aquêle título, ou onde
'melhor convier:

.. Art.. Quaisquer patentes de invenção que tenham re
. lações, direta ou indiretamente, com indústrias pelo Supre-
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mo Conselho de Defesa :Nacional", classificadas "básicas" ou
"essenciais", serão consideradas caducas se nãô utilizadas ou
aplicadas., no pais, em escala industrial - devidamente com-
provada - dois anos após o seu registro definitivo. ' ..

Parágrafo único. Quaisquer patentes de invenção que se
relacionem, direta ou indiretamente, com-as indústrias "bá
sicas" ou "essenciais", com o material, com o aparelhamento
ou com o equipamento das classes armadas poderão ser, na
forma ela lei, desapropriadas pela União.

Justificação

Já foram, em Genebra, classificadas á parte as nações
que produzem material bélico e as que são dependentes de
outras' nações para o respectivo suprim!3nto. Com o arma
mentismo atual' compreende-se esta disiiIgião. Enviou o
Brasil rec~temente uma grande comissão ao estrangeiro,
para estudar as indú~trias "essenciais", e as de produção de
material bélico, visaríd"o-se .assim aparelhar - o país conve
nientemente: Já se deve ter aquela comissão apercebido,
entretanto, que a maior àificuldade a vencer são as questões
de patentes de invenção. A proteção da propriedade indus
trial é respeitável mas ela não pode prevalecer contra a
nOSsa segurança" nossa d~fesa e a nossa economia : daí, 'lS

. medidas acauteladoras propostas nesta emenda.
Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 1933. - .4.lexandre

Siciliano Junior.

N. 845

Aumente-se na red:içào do núm.ero rI das ··Disposioões
transitórias", o seguinte:

Fixará o número, bem como as atribuições dos minis
tros de Estado, transfol'mando o Ministério da ~Educação
c Saúde Pública" em Ministério da "Educação. Saúde l?:ú
blic.a e" Im!lrensa", ao qual ficarão afetos todos os assuntos
que se relacionem com a vida jornalística. brasileira, abran-'
gendo as ugências· de informações telegráfica.s e emprêsas
de publicidade comercial. de modo .a ser facilitado o am
paro, a protecão e o, estimulo 11 que fazem jÚ:S os profis
sionais do jornalismo, em todas as suas manifestações ou
níeios de atividade,

- Sala dons Sessões, 22 de 'Dezembro de 1923. -"I Fa;nfa
Ribas. - João Simplicio. - Pedro Verua:ra. - Renato
Barbosa. - Annes Dias. - Frederico Wolflenbuttel. _:
Dernet1'io Xavier. - Vitor Rw;somano. - Augusto Simões
Lopes. - Ascanio Tltbino. - Raul Bittencourt. - .4.rge
miro Dornelles.

N. 846

R~dija-se do seguifite modo o art. 126, relativo ás fran
qui.as da imprensa:

o Art. 126. Fica assegurada a liberdade de -imprens:l,
sendo vedado aos",poderes públicos dificultar !lor qualquer
medid8. preventiva, como suspensão e censura, a publicação
de escritos e a circulacão de livros e jornais brasileiros,
mesmo dos {}U~ forem redigidos em lingua estrangeira. den- '
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lro do território da República, a uão ser nos seguIntes
'casos:

a) situação anormal, caracterizada :pela vigência do es
lado de sítio ou por exaltação popular provocada pela imi
llência de guerra com o estrangeiro ou calamidade pública;

b) propaganda subversiva que atente contra as insti
tui"ões ou contra a unidade nacional;

c) emprego de linguagem licenciosa que contenha gra
ve ofens,u, li moral pública. Em qualquer desses casos a
autoridade judiciária _respectiva comunicará. imediatamente
Q seu ,ato, por telegrama urgente, ao ministro da Imprensa•.
si existir, ou, na falta dêle, ao Supremo Tribunal Federal,
para que êste ou aquêle, se manifeste. dentro de cinco dias
confirmando ou levantando a medida restritiva. Si a co
municação não fór feita em tempo ao podeI' competente,
ficará automaticamente levantada a censura ou suspensãv,
r-espondendo, perante o fôro criminal, por abuso de fun
ções. a autoridade da qual tenha emanado a medida.

§ 1.0 A Assembléia Nacional votará uma l~ ordinária
de, organização de imprensa. na qual além de outras medi
das de pl'oteção e estímulo, será resguardada a situação das
emprêsas .iornalfstic.as. ele seus operários e de seus reda
lores.

§ 2.0 Em todos os assuntos é livre a manifestação do
pensamento pela imprensa, como por outro qualquer meio.
respondendo cada um pelos abusos que praticar, nos casos
c pela forma que a lei prescrever. -

§ :3.0 Somente os brasileiros. natos ou naturalizados,
poderão exercer a imprensa política. noticiosa. científica,
literária ou_ mercantiL na qualidade de gerenles ou admi
nist.radores 'comerciais, chefes de redação ou diretores in
telectuais, quer em caráler geral, quer em funções espe-
~~. '

§ 4.0 ]~ prOibido o anonimato.
§. 50 A suspensão 'de jornais, nos casos determinados

nas letras a, 'b e c, deste artigo, não se, dará de modo algum
desde que. os seus redalores, gerentes Ou editorés se sub:
metam á censura e acatem. as decisões dos censores. A sus
pensão de um periódico. por- inobservancia da censura, efe
tuar-se-á por mandato judicial, a pedido do Ministério PÚ
blico e ouvido o diretor daquele, ou, quando a gravidade
..:In si tuação o reclamar com maior ul'gencia, por ato do
delegado judiciário ou do chefe de polícia.

Suprimam-se os parágrafos 13, 14. 15. 16 c 17. do ar
tigo 102, título VIII (Da declaracão de direitos c deveres) •

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933: - Fanfa
Ribas. - JOtiCl Simplicio. - Pedl'O Ve,rgam. - Renato
Barbosa. - .4.nnes Dias. - Frederico WoUfenbuttel. 
Dernetrio Xaviel'. - Vitor Rnssomano. - Atl{]llSto Simões
Lopes. - Asr:cwio Tnbino-; - Raul, Bittencoltl't. - ib'ge
miTO Dornelle".

:N _ 847

Acrescente-se: nas disposições ti'ansitórias:
Art. Fica reconhecido ao Estado do Amazonas o di

l'cito de receber da União uma 'indemnizaçr'to pelos prejuízos
f
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advindos ao Estado em virtude da incorporação do Acre ao
patrimonio NacionaL ~

Parágrapho único. O valor dessa índenízacão será fixado
.. por árbitros, deduzindo-se dêle as indenizações pagas pelo
Brasil á Bvlívia, e será aplicado em beneficio do Estado de
acõrdo com a orientação do Govêrno. da República. - Cunha
11lello. - Alfl'edo J1aUa, - Izidro de Vanconcellos. - Al
J[ello. .:...... Alrredo da. Matta. - [z'id1'o de VasconceUos. - Af
demar Falcão. - Deodato Maia. - Souto Filho. - Fernan
des Ta'Vora. - Abelardo Marinho. - MOraes Paiva. - Aloí··
sio Filho. - Pires Gayoso.-Cunha Vasconcellos.-Leand'ro
Pinheil'o. - Veiga Cab1'al. - Agamenon Magalhães. - ir!. C.
de Góes .Jlonteú'o. - Thomaz Lobo. - Francisco Vilanova.

Generoso Ponce Filho. - José de Sá. ....:.... Alfredo C. Pacheco.
- Ma1'io de A. R(L1nos. - Alberto Dini:. -'- Joaquim Maga
lhães. - Moura Cal'valho. - Kerginando Cavalcanti. - Ro
d7'igues MOl'ei1·a.. - Costa Fernandes. - J1.agalhães de Almei
da. - Godofredo Vianna. - Xav{er de Oliveira. - Acurcio
Torres. -.T. J. Sealn'a. -Henrique Dods·zvo1"th. -João Vi
lasboas. - Anlaldo Bastos. - Attgusto .4maral Peixoto. 
Mario JIidosi Chel'mont. - An'uda Camara. - João Alberto.
'Olegario }Ia·rio.nno. - Carlos Reis. _. Lino 'Machado. - Do
mingos Velasco. - Ba1'reto Campelo.- Adolpho Eugenio
Soares. - Veloso Borges. - He1'ectiano Zenaide. - Arruda
Falcão. - E. P. Pel'eira Carn.eiro. - AgeMr Monte.-Chri$~:
tóvão Barcellos. - Hugo Napoleão. - Cle7nentino Lisbôa. 
João ela. Silva Leal. - Leão So.ll"Lpaio. -'Valdemar Motta. 
Jfario Domingues. - .Jones Roha. - Vasco Toledo. 
Edwal'd Pos'solo. - Anl'01'lio Rodrigues de Souza. - AcyrMe
deiros. - Ferreira Neto. - E7~(Jenio :Jlonteiro de Barros. 
Edmar da Silva Ca.rvalho. - Gu.ilherme Plaster. -Gilberl
Gabeü'a. - Antonio Penaforf:. - José Onorato. - Luiz Ce
dro. - Prado KeUy.- Alde =Salnpaio. - Soares Filho. ""
Mario Caiado. - Pontes Viei1'a. - Luiz Sucupira. - Rodri
gues Doria.. - Yale»-te de Lima.. - Martins e Silva. - Au
gusto Ca"L,aleanti. - Humbe1'to ,lIou1'a. - Simões :Bal'bosa, 
Irinett loffil. - losé Pereira Lira. - Abel Chermont. 
Alipio CostalrU;. - Osorio Borba, - Jlartins Vera: ~ Cesar
Tinoco. - O([on Bezerra. - Lem(J1'uber Filno. - J. Fen'eü:a
de Sou:a.• - Antônio, Jorge. - Fernando Magalhães. - Je
hovah Motta. ~ José de B01'ba. - Sa'rnpaio Costa. - Edgard
Teixei'ra, Leite. - A.sdrubal GW'lJer de Azevedo.-Fabio. So
dré. - Rocha Faria. - João Pinheiro Filho. -Nero de Ma
cedo. ---: Guedes Noglteir(l" - Guaracy Sil'l)eira.~OdilonB7"a
(ia. - Lace?'da PintO. - Plinio Tourinho. -'- Leandro l[aciel
- Zoroastro GouviJa. - Alberto Surek. -João Miguel Vita",:
ca. -Bia.s Fortes. - Raul Sá. - Daniel Carvalho, - Chris
tiano lrIachado. - loão Penido. - J. E. de Macedo Soa,res. 
Ruy Santiago. - lIIello Franco. - il'ledeiros Netto. - Arthu1'
Neiva. -.:... Home1'o Pires, - Lauro Passos, - F1'ancisco Rocha,
- Ra'ul Leitão da Clmha; - Clemente Mariani. - Nilo Alva
,'enga. ::- 31m'io Lí1ldemberg, ~ Maw'icio Cm'dosO'. - Jos,:

- Carlos..:.l1acccio Soa'l"es. - Allrado Jfasca1'enhas. - Plínio Cor
reia de Oliveira. - Bel'miro Medeiros 8ilrQ. - DelplLim. Mo

reira. - Licu.1'fJo Leite. - Clemente Medrado. - Yeloso Bor-·
ges. A1'nold Silva. - Manoel Novaes. r- Nogueira Penido.
- Polycarpo Viotli. -......: -=~-

Justificação

~O território do Acre sempre;;"pertenceu ao paLrimôniô
amazoueu=-e. ]?rovíncia. no Império, Estado, na R~pública,



- 521

o ...~mazon~s sen:pre al.i ~xerceu todos os alos de EUa juris-'
dlçao. FOI por mtermedlO do Amazonas que o Brasil desco-:
brlU, povoou e se estabeleceu naquelas terras. .

Dat.ade éras bem remotas, de 1853. a prova documen
tal da administração am.azonense nas paragens acreanas ..

Quando do litígio com a BolíYia, o-povo amazonense.
auxiliado pelo govêrno do Êstado. sob a direção de Luis
Galvão e de Plácido de Castro e outros, defendeu cOm ,L
própria vida, sem o menor auxilio do Govêrno da Repú
blica, a integrid.ade do território nacional.

Ventilada a. questão peranLe as chancelarias brasileit·".
e boliviana, chegou-se á solução do TratarIo de Petrópolis.

Logo após a assinatura d~ssc tratado, resoveu o Go
vêrno da República constituir o Acre em território federal
pelo decreto n. 1.181. de 25 de fevereiro de 1905.

Excede os limites desta jnstificação, dizer da incons
titucionalidade dêsse decreto, do esbulho inominável prati
cado pela própria. Federação contra uma das suas unidades.

Disse-o Rui Barbosa no mais notável dos trabalhos fo
renses escritos no Brasil - "O Direito do Amazona;; ao Acr,~

Seplentrional" .
Constituida Estado em 15 de Novembl'o de 1889. a an

tiga Provincia do Amazona·s. formando(a União perpétua .l

indissolúvel, o pacto de fraternidade e cordialidade que de
veria. ser o regime federativo, enLão adotado como forma dt':.
govêrno, teve a sua integridade territorial garantida pelo:
art. 2° da Constituição de 24 de Fevereiro de 1891.

Num litígio sobre fronteiras com uma outra potênci:l,
somente o Govêrno Federal poderia aparecer defendendo os
direitos que, embora do Amazonas. eram da própria nacio
nalidade.

Em muitas notas trocadas sóbre o· assunto com o Gc
vêrno da Bolívia. enlre elas. na nota dirigida a D. José Pa
ravicini em 25 de Abril de 1890 pelo :\Tinistro General Dio
nísio de Castro Cerqueir.:!.. em lópicos diversos. fala-se €m
nome do Amazonas. N'conhece-se, confessa-se o seu domí-
nio sôbrC' o território do Acre. -

Trat.ando dos trabalhos do 2° comissário Cunha Gomes
dizia 11 aludida nota:

"O resultado dessa e~ploraçãQ.é o seguinle:
Lat. 7°, H', 43". 10· aO sul;
Long. 74°, 47" 44", 50. Oeste de Greem:~ch.

_ A diferença enlre êsse resultado e a operação de 18H
é uma perda de 2'12 leguas quadradas para o Estado do
Amazonas. .

Mais adianLe, 'quasi nos mesmos têrmos. se express:l
ainda o aludido documento:

-:"~

"Pela operacão de 1874 o Estado do Amazonas
perde 242 leguas quadradas de território. "

Representando a nácionalid~d~. como lh.e ~o~peti~, o)

Governo da República.· no exerClCIO duma atrlbulçao prlV'.l
tiva; zelando péla integridade territorial do Daís, defendeu
os direitos do Amazcnas.

De fato, quem dl!fendeu melhor o ~r~~i1·~ ,3 :i própr:o.
foi o Amazonas que levantou a sua OpllllUO·llUbhca e com
o seu p'Ovo· foi lutar contra os bolivianos nas par~gens lon-
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gínquas do Acre, vistas com displic~ncia pela chancelaria
do ·Impér:io e pelos senhores Carlos de Carvalho . e Olinto
Magalhães, Ministros da _República. c:

Vitorioso o povo amazonense -DOS campos do A.cre;
vencedora a nossa diplomacia com o êxito do tratado d'3
Petropólis. o Govêrno Federal incorporou suinária e dlS
erecionariamenle ao seu patrimônio o território- do Acre.

Igual orientação não teve quando solucionados os lí
Iigios sôbre .os terri t6rios das Missões Orientais e o
Amapá.° esbulho par.a o Amazonas foi dos mais temerários.

U decreto n. 1.181, de 25 de Fevereiro de 1905 foi um
alo de fôrça, de manifesta e irritante inconstitucionalidade.

Numa união perpétua e indissolúvel de Estados, num
lJacto de fraternidade entre êles, do poder central, da união
deveria p.artir o respeito ao direito de todos.

Nos preceitos constitucionais adotados no regime, já
mais se poderia liciLamente atribuir ao poder central a. f.a
culdade discricionária de limitar a capacidade das unida
des federativas, maximé de esbulhá-Ias de parte do seu pa-
trimônio territorial. -. .'

Não Se conformando com o atentado de que fôra ví
tima. o Govêrno do Am.azonas recorreu ao Poder Judiciál'io
em defesa dos seus direitos, pleiteando reivindicar as terraa
do Acre. . '

Foi Rui Barbosa o patrono famoso da causa Amazonen
se, iniciada em 4 de Dezembro de 1904, ainda lroje por
julgar.

Há anos, o .t\mazonas defende uma solução amigável
dessa sua legítima causa. ,

Desde que lpe tiraram as ter1'.as do Acre, o Estado co
meçou a sentir o desequilíbrio financeiro que nOs dias de
hoje, verdadeiramente calamitósos. tanto o aflige.

1\'a atualidade, mesmo vencedor na c.ausa que intentou
contra a União, o que será demais lídima. justiça, o Ama
zonas já não poderia restaurar a sua situação jurldi~a, res
tabelecer o seu dominio_ e jurisdição no t~rrit6rio do Acre.

Mas, a reparação le-gal dum ato :pode fazer-se de duas
formas: repondo as coisas· no .seu primitivo estado, isto é. ;
em forma especifica, ou, não sendo possível, . pagando~s~ o
/~quivalente em dinheiro. (Código Civil, arts. 1.5.11. e
:1.543). ..

A reparação dos danos provenientes do esbulho -que so
freu ej Amazonas, "ex-vi" do decreto n. 1.181, de 25 de Fe
'\'ererro de :1.905, já não podendo ser feita em forma especi
fica pela volta. das terras ao seu pa.trimõnio. deve dar-se
pelo pagamento duma indenização em dinh~irt).

Esta a finalidade justa da emenda.
J.!:ste o alvitre já apresentado ao Gov~rno' ·Provisório

pela Comissão de Estudos Financeiros e EconõmicQs, em 31
de Julho último, quando discutida pela mesma -comissão,
com a presença do Sr. Osvaldo Ara.nha, digníssimo ministl'O
d& Fazenda, a situação finaceira do Amazonas.

E' premente a necessidade de solucionar todas ,as ques:"
tões de limites suscitadas no seio da Federação.

'E' conhecida e se fortalece dia a dia a tendência de so~
lucionar por acõrdo tais pendências. 0, Paraná, Santa-Ca
tarina e São Paulo já resolveram assim' as suas- questões àe
limites.
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O anteprojeto constitucional, num dos seus artigos'
mu~to embora ~i3ão indicando: umu;>olução feliz, cogitou:~
multo putriotican1elrte de pôr 1'im a todas as questões de li
mites el'ltre os Estados da Federação.

Num outro artigo, também ainda com pouca sorte, o
mesmo anteprojeto ocupando-se dos territórios fronteiri.;os,
obriga a União a indenizar aos Estados de cujo patrimonio
êles foram desincorporados.

Ora, a causa do Acre entre o Amazonas e a União, na
essência, é uma causa de limites. Constituindo o Acre ter
ritório federal, a ,União desmembrou-o do patrimônio am~
zonense, a que êle pertencia "ex-vi" do al't. 20 da Consti
tuioão de 24 de Fevereiro de 1891. .

iSerá, portanto, louvável e patriótico que a União Lam
bem ponha têrmo a essa caUSiI, reconheaenão :J. injustiça
do seu ato.

O Congresso l'iacionul pela resolutão n. -'152, de Dezem
bro de 1921, implicitamente já reconheceu o direito do
Amazonas sôbre as terras do Acre. '

O Poder' Executivo .Federal já foi pela referida resolu
l]ão autorizado a entrar em acôrdo com o EstUdo do Ama
zonas; afira de liquidar ami(Javelmete a ação que êste 'llwve
fi União para o efeito de 1'eivirul'ical' o território do Acre, e
a abrir o crédito necessário á realização do acôrdo.

Recebendo uma indenizacão pelas terras do Acre, o
Amazonas não vende essas terras. Desde que não pode .:.'1'::
havê-las. 'Como foi a sua primitva intencão, conforma.-se
com obter uma indenização dos respectivos prejuizos, so
luCão que a moral e o direito i'econhecem e sancionam .

.solução que, neste momento difícil de sua vida fina!1
ceira é um ato de patriotismo, de assistência ao mais ubn.ll
donado dos Estados da F('deração brasileira.

Eis, poís, a razão cie justiça, de sadia tJru::iilidade aa
nossa emenda.

l3ala das Sessões, 18 de Dezembro de 1933. - Cunha
JIello. - Alfredo da Matta. -Alvaro .Maia. - Lui= T·ireUi.

N. 910

Disposições transitórias:
Onde convier:·
Art. A apuração das primeir'as eleições federais e eS

Laduais· será feita pOl' junta,; de juizes de direito. organiz:i
das pelo Superior Tribunal Eleitoral, as quais funcionu!'ã<:>
nas sédes dos antigos distritos esladuais. •

Parágrafo :único ;O cálculo pára a fixação do número
de deputados federais será, baseado na estimativa oficial da
pOJ)ulação do Brasil em 1930.

A emenda visa facilitar o pI'"OeC5:50 de a.puração, que
continuará cercado das garantias asseguradas pelo -Código
Eleitoral.
, ~A disposição do pal~ágrafo único destina-se a. estabele

cer um critério seguro e justo para a representação popular.
Sala das Sessões, 21 de- Dezembro de 1933. - Alcantara

J[achado. - A.. Siciliano. - C. ele Melo Neto. - José
Carlos de JIacedo Soares. - Osca1' Rodrigues Alves.
Barro.r; p.enteai/Ct. - Carlota P .de Q'u.eiroz. - A" C. Pa
clteco e Silva. - 31. Hyppolito do Rego, - Horacio Lafer.
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- Th. Jllonteiro de Barros Filho. - C. Morais Andl'G{le._
- .Me. lllhatelly. -: Almeida Camargo.

N. 915

Substitua-se o n. 2 do § 1° do art. 124, pelo seguinte:
. "2° - A Assembléia Nacional, na sua primeira sessão

ordinária, fixará, em lei, o salário. mínimo dos empregado::;
do comércio, operários industriais, agrários e transportes
de -qualquer natureza ou espécie, tendo em vista as condições
regionais das diversas classBs de casas e trabalhadores e
sempre baseado DO regime máximo das oito horas de tl:a
balho. São considerados empregados do comércio para o

. efeito dêste a-rtigo, todos os que sirvam em estabelecimentos
comerciais de qualquer natureza, inclusive aquêles que,
além do ordenado, recebam propinas dos fregueses dessas
casas. A. lei que a Assembléia Nacional elabora:r estipulará,
igualmente, o míDimo de remuneração, por hora que exce
der ás que forem prefixadas em lei ordinária, ficando en
tendido que as -excedentes do horário legal, só serão presta
das pelo empregado que com Lal concordar.

:Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Sebastião:
de Oliveíl·a.- Ett(Jenío Monteiro de Bar.1'os. - Edmar da
Silva Carvalho.

JzlsUf'icação

o 11. 2 elo § iOdo art. iH nos pareceu vago demais,
pl'estnndo-:::e a so'fismas futuros. A nossa e-menda substitu-'
Liya daquele dispositivo é mais explícita, porque, contendo
tudo quanto estava no texto primitivo, acrescenta alguns
pontos que o legislador não previu e que o contacto cons
tante que lemos com os trabalhadores do comércio, indús
tria e lavoura, nos aconselha a deixar expresso na Lei Mag
na, como garantia dêsses coope-radores do progresso nacio
nal. Há tránalhadores do comércio que um sofisma grossei
ro tem excluído das vantagens da legislacã.p: os garçons de
hoteis,.os empregados de : cafés e bars, sob' o pretexto irl.'i~
s6rio de que ~les l'ecBbem propinas dos fregueses dessas ca
sas. Se' o dispositivo não disser expressamente que êles
estão compre.endidos no benefício, serão, na prática, excluidos
pelo mencionado fundamento. _ .

Também é preciso prever os casos em que, por '':\lr~UIlS

taneias excepcionais, tep.ha um empregado ou operárIO de.
trabalhar além das oito horas. ·Neste easo, as horas ex:ce;..
dentes do horário legal deyem ser p~gas como se~iço eX
traordinário. Nada mais justo, como Justo é ta~bem. que o
empregado ou opet'ário não seja obrigado a SerVIr alem das
oito horas, dependendo êsse excesso ·de trabalho de sua von
tade, pelas condições organicas de cada um. r

N. 923

. Disposiçõ~s transitórias:
Onde couber acr~scente-se:

Art. (A) Promulgada esta constituição o primeiro pl'e
sid~nt~ constitucional ~ompletará o ,ftÚInero tnínimo de mi-:
ni""trôs do Supremo TriDcn:ll e iará as nome:;tl:ões do Pl'O-
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curador geral da República e dos procuTadores da Repúblie. c,

ca junto aos tribunais de apelação.
Art. (B) O Supremo Tribunal elegerá uma comissão de

.cineo de seus membros que, com o procurador geral da Re
pública, dentro de cinco mezes apresentaTá ao Tribunal a
(iivisâo judicial que melhor eonvém e OS membros dos tri
bUI.lais de apelação, juizes e promotores que devem ser apo
::;ent,ados, mesmo por conveniência da Justiça, ou removidos.

§ 1.° :Neste serviço a comissão do 'Supremo T'l'ibunal terá.
como auxiliares comissões de três membros de cada tribunal
de apelação que, com o pl'oeuradol' da. República informarão
as necessidades locais.

§ 2.0 Qualquer cidadão poderá remeter ao Supremo Tri
bunal documentos e alegações que mostrem a conveniêMia
de qualquer magistrado ou membro do :Ministério Público
ser removido ou aposentado.

Art. (C) Aceitando ou modificando o parecee da ;omis
são o Supremo Tribunal fará as comunicações devidas para
que o Legislativo e o Executivo procedam de acô·rdo com sua
competência.

Art. (D) Feita <1 organização jud iciária Loda a despesa
ficará a cargo da União, menos a dos membros de tribunais,
juizes e promotores aposentados na fúrma do art. (B) que
receberão seus vencimentos dos Estados, de acõrdo com a lei
exist.ente na data da promulgação desta Constituição.

ArL (E) Entr·e a promulga~ão desta Constituição e o
Código Processtfnl único, continuam em vigor os atuais cô
digos.

!nstificaflõo

A unificacão da .Justiça exige dispositivos que regulem
a transição.
. Sala das (3essões, 21 de Dezembr9 d~ 1933. - h'inêo
lo{fily. - Percim Lil'a.

N. 92{j

Título XII - ArL 1.24, l)arágral'o 1.0

Onde couber:
O govêrno instituirá o seguro obrigatório contra os ris

cos e acidentes no tr3!balho.
Sala das :3essi:ies. 21 de Dezembro d'e 1933. --" Cardo$o

rle .~1élo. ..
-N.927

,-

Di sposiç(}(\s transi 1.61'i as

Onde couber:
O Govêrno determinãrã a cl:iacão de Postosde-Profila:cüt

das mõléstias venéreas J?-os lugares onde l:0t:ver: agr~~a
menta de mulheres públICa.S, dando-Ihes·-asslstencl-a medIca
inteiramente g1\áf,is.

Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933. --: AC-I/r "lfe
deiros. _ Gilbert GaJJeiTa.. - Ferreira. Néto. - João Mi(/lJ.p.l
Vitáca. -' .4.ntonio Rodrigltesde SOllso.•7

"
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N. 933

Disposi~ões tn1nsitórias -

Onde :convIer:

A.rtigo Fina o gov~rno autorizado a tranformar to-
dos os presídios, óra existentes no país. em escólas correcio
nais e sanatórios judi,ciários, levando em consideração o con
<:eito <Ia moderna escóla criminalista que reconhece no cri
minoso apenas um doente, filho da má orgamzação social.

Sala das Sessões, em 20 de Dezembro de 1933. - Acyr
Medeiros. - Gilbert Gabeira.. - Ferreú'CL Neto. - João 1I1.i
!]ttel Vita.ca.

JustifiCCLÇão

Considerando que o homem recluso possivelmente '\'01
tar:{ á sociedade, torna-se preciso que o Govêrno lhe dê as
sistência. que o Estado o ampare por todos os meios, visando
a transfol'maç~o do seu caráter, a sua regeneração.

Todo o cidadão recluso representa a ação do poder pú
blico visando o saneamento social, visto que múitos indivl
duos süo levados ás prisões por circunstanda dependente da
própria vontade, assim como há outros que illg'ressam nos
presídios pela opressão da socieda:de burgueza em que
vive, que o revolta p.elas suas iniquidades e que o enclau:õ;ura
quando, desesperada, já, a vítima chega á prática de desa
tinos.

E' um crime mandar-se para a cadeia um indivlduo
cuja mentalidade reclama uma escóla. .

De uma legislação que preencha essa necessidade 0:5 o
de que mais precisa o Brasil.

Pede-se. portanto. á douta Comissão dos Vinte e Seis, a
adoção dessa providência no novo Pacto Fundamental da
nacionalidade. como u'mã' medida de alta significação social.

Transfórmem-se os p·resídios· .em escólas.
As condições de extrema pobreza e de ignoranciaem que

vive o trabahador rural no Brasil o impossibilita de fazer
o registo de nascimento dos filhos. O mesmo acontece em re
lação ao reg-isto de óbito. Por essas causas de pos5ivel re
médio. resultam falbas as estatiticas . oficiais, cujos indi
ces não exprimem absolutamente a verdade.

Qual a verdadeira população do; Brasil '! 3G milhões, 40
milhões? Quem o sabe?

O trabalhador dos camp'osé de índole respeitosa e aco
lhe com humildade as determinações do govêrno. Dê-5e-Ihe.
pois a gratuidade dós serviços que interessam mais ao go
vêrno mesmo do que ao individuo_,

,Sala das 'Sessões, em- 20 de Dezembro de 1,933. - ACY1"
lliedeil'os.

N. 939

Ad. ~o e parágrafo ~ SUllrimam-se.
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Disposições transitór}as

Acresccnte-se:

. . Art.. SãO declarados legais, para todos os efeitos, (.s
lImites f~xados entre os Est~dos: a segui.r mencionados, por
acõrdo dIreto ou lâudos arbItral';, em vIrtude de convênios
celebrados no 'Congresso <ie Geografia em Belo Horizonte"
(~919) e na Conferência de Limites Interesladuais nésta Ca
pItal (1920), assim como pelo Tratado de Petrópoli:;: (20 de
110v~n:bro de 190:3): Minas-Baía; Baía-Goiaz: Baía-Piauí:
Espl'rlto Santo-Rio de Janeiro; S. Paulo-'Rio de Jan:~iro; P.f
raíba-Rio Gl'unde do Norte; Paraíba-Pernambuco' Baía-Es
pírito Ganto; Minas-Rio de Janeiro; Piauí-lI'Iar:mhão' Malo
Gro5so-Goinz; l\1inal';-São Paulo; Amazonas-União. '

§ 1.0 O Poder Executivo, não l'<'50lvendo o;:: Estados [I;::

questões de limites, abaixo mencio11adas, dentro de um 3.110,
a contar da pl'omulgacão desta ConsUtuição, por acôrdo di
reto ou por arbitramento, nomeará Tribunais Arbitràis para
resolver cada uma delas, constituidos de tres membros, sendo
dois indicados por parte de cada Estado e o terceiro. desem
patador, por parte da União e escolhido pelo Poder Exe
cutivo; Baíll-Pernambu_co; Baía..:Sergipe; Pernambuco-Ala
güas; Pal"á-Goiaz; Dístl-icto Federal-Rio de Janeiro; Rio
Grande do Spl-Santa Catarina; Piauí-Ceará.

§ 2.° As questões judiciárias r.~JaLívas a limites intcrc:
taduais teriio preferência, no Supremo Tribunal Fedcl'al.
sôbre todas as outras, afim de terem o mais rápido anda
mento possível.

§ 3.0 O Poder Executivo provid~Jlciará Ilara que o 5er
vico Geográfico Militar proceda com- urgência por, conta da
União, o reconhecimento, a descricão e a demarcação dos
limites entre os Estados.

Jltstif'icarc7o

Os litígios de limites interestaduais conslituem um dos
problemas nacionais a serem resolvidos. São reconbe~"->s
as ;causas que têm retardado a sua solução, com p.re,flíízo
para a unidade nacional e a boa harmonia que deve havel'
entre os Estados. _,

Em 1920, reuniu-se nesta Capital. convocada pelo então
Presidente da República, a 'Conferência de Limites Interes
taduais. Foram examinadas as questões de limites e cele
brados acôrdos dÍ1'etos e por a.rbitl'a.niento, afim de que fi
cassem resol'vidas na qlIasi toLalidade.· até a data da come
moração do Centenário da. Independência.
- ~Resta agora o cumprimento dêstes acõrdos (]iretos e dos

láudos arbitrais. considerundoo-os definitivos, pois o processo
exigido pela Constituição de 1891 era muito longo e ~.;

tornou inexequível.
Quanto aos demais casos, ainda pen.d~ntes, não h~ COI~10

resolvê-Ios da l1).esma forma, nas cOlldlÇges dos paragr<ttos
da emenda_
r 'Sala das Sessões. 21 de Dezembro de 1933. - Pe'dro D.
'R'a.clte. - Walter james Gosling. - Mi[ton Carvalho. 
Rocha Faria.' - :Mario de A. Ram.os,. -::. 'Oliveira Ca.~tro..:
_ Teíxeira. Leite. - AUg'lLSto CorsirUF. - EltgeTlio Mont?-·:-
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'l'o de Barros. - A.lbe1'to Stl1'ek. - Edmar da Silva Car
1;0/./10. - Guedes Nogueira. - Oliveú'u Passos.

?\. 942

i3ub""LiLua-5c o art. 135 'c seu parágrafo pelo seguinte:
·'Art. 135. .A Comtitui~ão poderá ser emendada me

diante proposta de uma quarta pa·rte, pelo menos dosmem
bros da. Assembléia Nacional, ou mediante pr.opo;ta de mais
de metade dos Estados, no decurso de do~s anos, represen
t.ado cada um dêles pela maioria da sua Assembléia, Cada
emenda ·considera:r-se-á aprovada, se aceita, mediante três
discussões, por mais de. metade dos membros componentes
da Assembléia Nacional- e do Conselho Supremo, em dois
anos consecutivos. Se a emenda obtiver o voto de dois têr
ços dos membros componentes da Assembléia Nacional, poderá
imediatamente, ser submetida ao voto do Conselho Supremo,
entendendo-se aprovada, se lograr qnor1tm idêntico.

~ 1.0 Aprovada a emenda, será o seu texto comunicado
á.s Assembléi·a:s dos Estados, Se dois terços dos Estados, pela
maioria de suas Assembléias, se manifestarem, dentro de
noventa diaoS, pela não vigência da emenda - o Superi9'r
Tribunal de Justiça Eleitoral . convocará imediatamente. o
eleitorado para decidir da aceitação ou recusa da emenda.

§ 2.0 Desde que definitivamente :aprovada, a emenda
será anexada, com um número de órdem, ao texto constitu
cional, e publicado êste com as assinaturas dos membros
das Mesas da Assembléia Nacional e do Conselho SUp'remo.

Sala da'5 Sessões.2ü de Dezembro de 1933. - Pereira
L·ira.. _ Odon Bezeáa. - Herectiano Zenaide. Irinêo
Joffily.

N. 946

Onde convier, no título XIII (Disposições gerais) :
. "Arti~o - C<;lU.sidera-se matérIa constitucional, p'ara o

fIm de fIcar ê~Jelta ao processo de emenda estabelecido
: no art. 135, exclusivamente o que disser respeito aos limi

tes e atribuições dos poderes públicos e aos direitos polí
ticose· individuais dos cidadãos_

Sala das Sessões. em 20 (le Dezembro de 19:33. - Pe-
1·ci1'O. LÚ'a. .

N. LOGO

Ao título XIII - Disposições geráis-' Ao n. :3 do ar
l,igO 121, acrescente-se, a final: "sob pena de responsabili-
dade da autoridade coatora". .

'\Ao n. 5 do arL ':1.31: - :Suprimam-se",as palavras: "0
presid'entedo Conselho fará 1mblic:lr no jornal oficial a nota
recebida, e". .'

Ao n. G, do art. 131: - Redija-se:-
"O sítio não se estenderá aos membros da Assembléia

""~acional, do Conselho Suprêmo, do Suprêmo Tribunal. dos
Tribunais de Relação e Eleitorais, do Tribunal de Co-ntas, ~o
TribunalrMilitar de Apelação, bem como aos governadores,



-- 529-

seus secretários de Estado e membros das Assembléias Le
gislativas Estaduais, deiitro da:s ·~resIlP,ctivas ' circunscri
ções."

Ao ~ 6°, do art=:: 131: - 'Redija-se:
. _"Uma lei especial, considerada adicional a esta ConstL

tUlçao, valada e reformavel na f6rma do art. 133 ~:egulaiá
o estado 'de sítio em caso de guerra." ,

Ao art. 132: - Suprima-se.
Ao art. 133: -c... Redija-se:
"A Assembléia Nacional, por lei especial \Totada ;:lO!,

dois terços da totalidade dos deputados e s6mente reformá
vel por êsle número, poderá estabelecer, sem' efeito retI'oa
tivo, os casos de destituição dos cargos eleti'vos".

Ao art. 134 - Suprima-se.

Ao art. 135: - Onde diz,'" no final do segundo período:
"em dois anos consecutivos", diga-se: "em dua$ legislaturas
consecutivas."

Justificação

E' sempre conveniente estabelecer a sanção para ,as
normas proibitivas.,

A prisão se legitimará "por necessidade da defl~sa na
cional, em caso de agressão estrangeira ou por autoria ou
cumplicidade na insurreição, ou fundados motivos de nela.
vir a participar". "

Nem sempre poderão ser publicados fátos de tamanha
gravidade sem prejuízo das instituicões e da própria iute
gi'idaé:e nacional.

Os membros dos Tribunais de Relação e Elei tor'ais pre
cizam estar a salvo do .sítio. Não há mistér encarecer essa
\Terdade. .

A garanÜa aos governadores, sem estendê-la aos seus
secretários seria inócua. Há conveniência. em uniformizar
a. nomenclaLura para os chefes dos e:xecutivos estaduà.is.

Um áto adicional á Constituição não deve estar entre
gue ásfaciJi.dades para confecção das leis ordinárias.

E' chover no molhado dizer que o secreto é indevas
sável.

A destituicão dos cargos eletivos é assunto gráve. A
sua regulamen.tacão deve ser' processada com o máximo de
rigor e precaucões contra as paixões.
, _-\ 'reforma constitucional, dependendo do voto de duas
legislatura1s, terá o "referendum" do povo., indispensável em
problema que joga com os fundamentos dos Estados.

-Sala das Sessões, 19, de Dezembro de 1933. - Medeiros
Neto. -'--_ Leôncio Galrão. - Pacheco de .oliveira. -" Atila
Amaral.'- Gilenv Amado. - Artur Neíva. - Paulo Fi-

,lho. - J!arques 'lio,s Reis. - Francisco Rocha. _ Latl,1'O

Passos. - Arlindo Leoni, - Clemente Maríani. - Edgr.::rrl:
Sanches. '- Alfredo Mascarenhas. - itrnold Silva.~ - F.,
Magalhães Neto.- Manoel Novaes.
VOLU~IE IV .~ 34.
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N. 1.001

_~ Ao n. I das Disposições Transitórias - Diga-se:

- "FJca trapsfer1<la a -Capital da União para llm ponto
central do paIS. P.romulgada esta Constituição o Presidente
da República nomeará uma comissão comp()lst~ do chefe do
Estado-Maior do Exército, do diretor da E. F. Central do
Brasil, do chefe do Serviço Nacional de Estradas de Roda
gem, do diretor do .Serviço Nacional de Saude Pública e de
Lrês engenheiros notáveis para localizar a sua situação no
<ingulo das linhas "centro" e "sul" da E. F. Central do
Bras.il, em Ilonto que ofereça vantagens estratégicalS, de -sa
lubrIdade e de facil ligação aos troliêos ferroviários e rodo
viários atuais.

Localizada a situação no prazo de um ano, serão pro
jetadas as obras no prazo de mais um ano, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, em colaboração com. o Estado
Maior do Exército e a Diretoria Nacional e Saude Pública,
abrindo-'se a seguir concorrência para a sua execução, esca
lonada no periodo de 10 anos. A concorrência não poderá
ser anulada e o preço da proposta preferida será automatica
mente incor,porado aos orçamentos.da despesa, a que corre5
ponda, incumbindo á Assembléia Nacional dispor sabre o
aumento da receita, necessário para enfrentá-lo.

eoncluf-das as obras, no prazo de 10 anos acima fixado,
será imediatamente transferida a Cápital da União, Ilas
sando o atual Distrito Federal a constituir um Estado au
tõnomo, sob o nome que escolher a sua Assembléia Cons\>...
tituinte.--

Os prédios pertencentes á União e que não forem ne
cessários ao seu serviço no novo Estado ser-Ihe-ão transfe
ridos pelo preço por que forem avaliados. Na futura Capi
tal da República sómente terão domicílio eleitoral os :Iue
nela residirem a serviço público.

A inobservancia de qual<quer dos prazos acima estipu
lados tornará o responsável ou os responsáveis inelegíveis
em todo o território nacional pelô prazo de 10 annas."

Justificação

A mudança da Capital da República, no mais curto pra,...
zo, -é imprescindível. E' uma verdadeira iniquidade que um
centro de C'l!ltura e de riqueza do Rio de Janeiro não dis
ponha da autonomia de que gozam Estados de civilização
rudimentar. Mas, por outro lado, é incontestável que a Ca
pital da -União deve permanecer sob o contrôle administra-
tivo e político do Govêrno Federal. ..

Acresce que a permanência da capital do país no Rio é
sumamente prejudicial ao inter-esse público. Não só·os go
-vêrnos são levados a confundir a sua opinião com a 0pinião
Jlacional, muitas vezes oposta, a olhar.. os problemas _brasi
leiros 'pelo angulo da rua do Ouvidor, como geralmente se
diz, como ainda, Q Rio, grande cidade, grande centro -de cul
.tur:a, 'capital do êonfôrto e das diversões, exerce uma atr:a
çãO.. sôbre os elementos culturais dos Estados, ensejando:-'1lres,
por intermédio da representação política federal, uma emi-
graCão nefasta á cultura provincial.; :~:~.
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. Inúme~os são os_intelectu3:is .que" vindos dos Estados
nas. suas lePr:ese~taçoesfederaIs, aqUI se radicaram. Se a
ca,pIta! dopa1s nao lhes' oferec.er os mesmos atJ;ativos, êles
voltarao ~I}S ~eus Estados, nos mtervalos do mandato ou na
sua terrnmaçao.' ,
'. A mudança <!a capital deve, pois, ser prescrita com prazo
fIXO e com sançoes, como na (lmenda.

Tt'an~fe~i-Ia para o planalto ,central foi uma idéia lírica
dos~ons~ltumtes de lH, que não merece cogitações. A sua
locahzaçao no ang~lo dos dois ramais da Capital do Brasil,
zona do melhor chma que. ~ossuimos, posição estratégica,
salvo engano, excelente, proxIrno aos grandes troncos ferro
viários e rodoviários, consulta ainda mais a conveniência
de que o Govêrno deve estar em contactocom_..as llOpu
lacõe~ rurais,. de. cu.i? espírito Minas é a média,-'não pode
t3lmbem prescmdI·r do eontacto com os dois grandes centros
econômicos do país, Rio e São Paulo e. n.través daquêle com
Os das capitais dos outros Estados. . . '

Sala das 13essõcs, 19 de Dezembro de 1933. - ele'mente .
lrla1'l:ani. - Attila Am(wal. - Luu]'o Passos. - Pâii1;o'n
~lh-o-:-= F. ]Jllagalhães Netto. - Marques dos Reis. - Ar
nold Silva. - Medeiros Neto. - Leoncio Gal1'áo. - Gile
no Amado. - Arlindo Leoni. - Manoel Novae.~. - Pache-

",eCQ de Oliveira.

N. 1.062

Ao n. II das Disposições Transitórias:
Acrescente-~e: g) os crimes de responsabilidade do Con

selho Supremo.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Clemente

Mariani. - Lam'o Passos. - Attila Am,aral. ....:... ArT:tit'do
-[;;{!'iJ'ai':' - Gileno Amado. ~ .Jfedeiros Neto. - Artur Nel- .
va. - Marqu>3s dos Reis. - Arnold Silva. - Pacheco de

. Oliveira. - Leoncio Galrão. - Manoel Novaes. - Fran
cisco Rocha. - F. Magalhães Netto. - Paulo Filho. - .4.l--··.
f'redo ,Masco:renhas. - Edgard Sanches.

N. 1. 063

Emenda aditiva ás Disposições Transitórias:
IX - .Organizando o Poder Judiciário, nos novos mOldes

eslabelecidos nesta ConsLituição, os aluais Juizes Seccionais
serão incorporados aOs Tribunais de Relação das capHailô
onde estiverém servindo, contínuando a União a pagar-lhes os
seus vencimentos enquantó não ocoreerem vagas, que Sel"dO
por eles' preenchidas, sem prejuizo dI} direito de continua
rem a perceber da União a diferençac entre o que lhes era
pago como juizes e o que passarem a receber c?m.o dese~
bargadores. Os atuais Procuradores da Republlca serao
aproveitados nos cargos de consultores juridic.os_ que se f~

rem vagando nas repartições federais. Os escrIvaes dos JUI
zos Federais,Serão nomeados preferentemente para as va~a:5

que ocorrerem em cartórios da capital ondec atualmente SIr-
vam". .

Sala das Sessões, i 6 de DezemiJro de i 933. - Clemente
Mariani. - Lauro Passos. - Attila Ama~aL - Al'limw Leo-
~. -



ni. - Gileno Amado. - Medeiros Neto. - Artur Neiva.
- ,lfarques dos Reis. - Arnold Silva. - Pacheco de ·Olivei
ra. - Leoncío Galrão . ....::. Manoel Novaes. - Francisco Ro
cha. - Paulo Filho. - F. Magalhães Netto. Alfredo
Mascarenhas. - PaclLeco de Oliveíra.

N.. 1.064

Ao capítulo "Disposições Transitórias" - Acrescente
se onde convier:

Art. - O subsidio do Presidente da. República sel"á
o que êste :vence atualmente até que a lei o· estabeleça.

Justificação

A. determinação do subsidio do Presidente da Repúbli
ca é uma necessidade, mas, enquanto o legislativo ordiná
rio não o faz, fique prevalecendo o que atualmente êle per
cebe.

Sala das Sessões, em de Dezembro de 1933. - Pa-
checo de Oliveira. - Leoncio Galrão. - Clemente 11,{ariani.
- A.rnold Silva. - Lauro Passos. - Artur Netva. - Fran
cisco Rocha. - .Medeiros Neto. - Attila Amaral. - Alfre
do A-fascarenhas. - Paulo FilTto., - Edgard Sanches. 
F. Magalhães N.etto. - Gileno Amado. - Arlindo Leoni.,-
Manoel Novaes: - Marques dos Reis . .

N. 1.081

Capitulo XIII - Disposições gerais - Acrescente-se
onde convier:

"Art. A Marinha Mercante deaUa ou pequena cabo-
tagem será nacional, assegurando-se lambem ás suas guar
nições a nacionalização do trabalho, com exercício privati
vo do comando dos navios s6mente a brasileiros natos."

Justificação

A emenda apresentada, do mais expressivo cunho pa
triótico, vem apenas consolidar nas linhas da Constituição
Brasileira o'decr-eto n. 2G.303, de 10 de Agu~to de 19::11,
do Ministério do Trabalho e que está sendo burlado por
falta de següranca na lei do país.

E assim, é que nós vemos, para não citar outros exem
plos, o' casO dos navios da Companhia Nacional de Nave
gação Costeira, comandados exclusivamente por cidadüos eS""
trangciros, que embora sejam de reconhecida competência :
profissional, nem por isso deixa de ser um desafio para os.
profissionais brasileiros, afastados da sua: atividade, sem
motivos justific~dos, dentro da própria Pátria.

Sala das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Martins e
Silva. -

Título XXI - Ficaassimredigidó- o art. 126:'·
A emprêsá jornalística, noticiosa ou política, só poderá

revestir á. forma de sociedade anônima quando as ações. fo-
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rem nominativas. Nenhuma pessôa jurídica poderá ser pro
prietária ou acionista de- emprêsa jornalística noticiosa ou
política. . '

Justificaçãoc

O art. 126 do ante-projeto estàbelece o princIpIo ou re
gra de que só .as pessoas naturais possam ser proprietáriàs
ou acionistas de emprêsa jornalística, noticiosas Ou políti
cas. É uma regra salutar e necessúria por motivos faci'I
mente: compreensíveis; Abre-se, apenas, a. excepção para a
sociedade anônima de acões nominativas e que se organiza
como emprêsa jornalística. A emenda mantém o mesmo
pr-incípio ou regra, dando outra redação que nos parece
mais clara e compreensível.

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro de 1933~ - Soares
PilhQ, - J. E. de Macedo Soares,

N 1.123

Acrescente-se, entre as Disposições Transitórias, onde
couber:

"Os juizes togados nomeados anteriormente a esta Cons
tituição, sob o regime das garantias de vitaliciedade, inamo
vibilidade e irredutibilidade dos vencimentos, e que foram
aposentados compulsoriamente, por contarem 70 anos. tem
direito aos vencimentos integrais, qualquer o tempo de ser
viço que tiverem.

Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 1933. -- Aloysio
Pilho. - ACltrcio Torres.

JttS tificação

. Não pretende novidade a emenda proposta, pois que o
art4 6~ das Disposições Transitórias da Constituição de 1891
cogitaVa das vant.agens a que teriam direiLo os antigos jui
zes, :não admitidos na nova ol'ganizal;ão judj.ciál"ia. O pró
prio ante-projeto, no seu número IV das Dispôsicões T.ian
sitórias, cogita dos juizes, ser:-ventuários de Justica e demais

: funcionários, e,cujos cargos, em virtude da ConsLltuição. fo
r-em supres~à:~. e que-ficarão em disponibilidade, com os
or.rlenados atu::':-~s,- c~;>ntando tempo de serviço, até que sejam
apl"oveHados: ei:~postos de iguais vencimentos e categoria.
ou aposentados -de acôrdo com a lei. Porque esquecer ma
gistrados que nomeados anteriormente :í ConstituiçãO'. ple
namente as~eg.uradas as ~:garantias de -vitaliciedade, inamo
vibilidade e irredutabilidade de vencimentos, forem agora
compulsados?

A aposentadoria compulsória, como a própria exprc3são
significa, não: é voluntária, antes é feita contra a vontade
do magistrado. _ ,

Por que obrigá-lo a perder vantagens que a le1 atual
lhe reconhece,~ atendendo-se, mais, que essa apo-sentado
ria forçada é em razão única do limite de idade atingido'!
Deve pois a compulsória ~er com os vencimentos integrais,
qualquer ~ tempo de serviço. ~ste-é o fim da emenda.

Sala das Sessões, '5 de Dezembro de 1933. ~ -Aloysio
Filho.:
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N. 1..129

Modifique-se o n. IV das Disposições Transitórias, redi
gindo-o assim:

IV - É concedida anistia, ampla a quantoe, até à. data
da promulgação desta Constituição se envolveram em acon
tecimentos políticos. Os funcionários públicos, de qualquer
categoria, inclusive magistrados, membros do Ministerio Pú
blico e serventuários dos ofícios de Justiça, exonerados por
fôrça do art. 8° do decreto n. 19.398, de 11 de Novembro de
1930 e atos semelhantes, serão logo reintegrados em seus
cargos e funções. Os que foram nomeados em substituição
dos re~pectivôs titulares serão considerados em disponibili
dade.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Henriq1w
IJodsworth:. - A.curcio Torres.

N. 1.139

Disposioões gerais - Inclúa-se onde couber:
Art. A lei de organização sindical assegurará a com-

pleta autonomia dos sindicatos, relativamente a partidos f'
.govêrnos e ga;rantirá a unidade sindical e liberdade política
de seus assocladoe.

Justifícação

Não existe melhor justificação para a presente emenda
do que a experiência do atual movimento sindical brasibiro
e a "declaração de princípios" que transcrevemosabalxo,
aprovada por unanimidade no Congresso Sindical Nacional
Proletário:

"O (:ongresso Sindical Proletário, reunido em: sua quinta
sessão plenária, realizada em 12-4-23, no Palácio Tiradentes.
considerando:

1) que, "na sua luta por melhores condições de vida c
de trabalho, o proletariado precisa se ,organizar em podero
sos sindicat.os de massa capazes de· oferecer resistênciaefi
cai á exploracão patronal e á opressão capitalista;

2) que, na defesa dos interêsses econômicos e morais do
proletariado considerado como classe, o sindicato não póde
ter para com os seus associados quaisquer preconceitos de
idade, s·exo, CÔl" nacionalidade, princípios, políticos ou

: credos religiosos; . ."
3) que, para fortalecimento do sindicato, o princípio da

mais ampla democracia interna, respeitadas as decisõe.. da
maioria, deve ser o pr-incípio or:ientador fundamental de .toda
atividade sindical; r

4) que, para pleitearas melhoras de que carece o prole
tariado sob.. o atual regime, o sindicato" vê-se na obrigação de
entrar em relações' com o patronato e com o Estado, o que,
entretanto, não implica em qualquer idéia de colaboraçdo;

5) que, para isso, o sindicatO' deve gozar da npcess~ri:l
autonomIa Ó'fganica e administrativa em' face dos partldos
e dos governos. sejam quais forem os .seus p!.'.ogramas e~pro-
pósitos;' ~. v '
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6) que, além disso, todo 0, aparelho do Estado sob o re
gime capitalista, sejam quais forem al; intenções d'e' seus õe
tentores eventuais, não re.presenta outra coisa do que o ór
gão executivo dos interêsses das classes dOnlinantes;
: 7) que, nêsse sentido, toda ê' qualquer subordinação dos

si?d~cat<?s ao MinisLerio do Trabalho, constitue uma capitis
dtmtnutlO em sua personalidade jurídica, restringindo a li
berdade .de ação de que êles precisam gozar na defesa dos
interesses de seus associados;

8) que, para garantia de sua vitalidade e eficiência os
sindicatos precisam. acautelar-se contra todas as manobras
do patronato, procurando dividir o proletariado por meio de
sindicatos a base de ofício ou por meio de sindicatos para
lelos;

9) que o proletariado precisa não só centralizar a sw.
direção sindical como ainda coordenar todas as forças de sua
organização de modo a facilitar a defesa dos inr.erêsses geraIs
e correlatos tanto de um determinado ramo industrial, como
de tbda a classe operária;

10) que embora a função principal do sindicato seja es
pecificamente de ordem econômica, êle não póde alhear-se
do movimento político em que o proletariado intervem de
fendendo um programa independente, de cla~se, contra a po
lítica dos partidos burguezes;

11) que, finalmente, a emancipação dos trabalhadores
só poderá ser obrà dos próp;:ios trabalhadores, unidos inter
nacionalmente contra a união internacional das fõrças do
capitalismo,sem o que não é possível falar-se na viabiIidad4~
des~a emancipação. .

Resolve aprovar as seguintes diretivas para o movimen-
t(l..; sindical do Brasil: .

1) os sindicatos operários devem ser organizados, em
regra geral, a base de indústria, admitindo-s~, apenns ex"
cepcionalmente, dada a natureza do trabalho ou regime da
exploração cápítalista, a sua organização n base de_emprêsa
e de categoria profissional; . -

2) os sindicatos são obrigados a admitir em seu seio to
do o assalariado que trabalhe em um determinado ramo in
dusLrifll e não seja interessado direto nos lucrQs da emprê
sa só podendo ser excluido em caso de falta grave que o
de~abone em face de. seus companheiros; , '

3) o critério geral a ser observado'na vida fnterna do::;
sindicatos deve: ser o da interferência direta e coletiva d05
associados nas deliberações dos mesmos, devendo seus órgãos
administrativos ser meros executores das deliberações to-
~adas por máioria nas as.<:embléias; ,

4) as rélações entre 05 sindicatos e o patronato o\.\ o
Estado só podem. ser determinad~s p~r aurorizaç~o das as
sembléias salvo em casos excepCIonaIs, quando nao possam
ser conv~cadas imediatamente, as referidas assembléias;

5) os sindicatos IÍão podem aceitar de forma alguma, a
tutela de nenhum. partido ou Govêrno, e reclamam nêsse
sentido todas a.<:, garantias na defesa de sua personalidade
jurídica; '" _

6) toda a legislação social em l;lenefício do proletariatio
deve ficar sob. a fiscalização direta dos sindicatos, que serão
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legalmente autorizados a apresentar denúncias nos casos de
infracão das:Ieis sociais em vigor;
. - 7) os csindicatos devem procurar centralizar sua organi

zação por meio' de federações regionais e federações nacio
nais de indústria, unidas todas em uma única confederação
central sindical nacional;

8') os sindicatos, na defesa de seus interêsses,reservam
se o direito de. greye, na sua mais ampla acepção, porquê
êsse direito representa uma velha conquista do proletariado,
conseguida á custa de muitos sacrifícios; _

9) os sindicatos devem, finalmente, apoiar todo movi
mento político proletário, tanto no Brasil como nos demais
países, que vise a emancipação social do 'proletariado, liber
tando-o das cadeias do regime capitalista".

Sala das Sessões,. 22 de Dezembro de 1933. - Vasco
de T,oledo. - João Miguel Vitaca. - Antônio Pennafort. _
Gilbe1't Gabeíra. - Antônio Rodrigues de Souza. - Alberto
SU1'ek. - .4.T1nando Laydner.

N. 1.140

Nas disposições transitórias acrescente-se ° seguinte:
A.rt. A contar do dia em que fór promulgada a pre-

sente Constituição até 3i de Dezembro de 1938, os instru
mentos e aparelhos importados diretamente pelos institutos
de ensino secundário e superior para uso exclusivo em seus
gabinetes técnicos ou científicos, nenhum imposto p.agariio.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Here
ctiano Zenaide. - Irenêo loffily.

N. i ~148

Nas disposições transitórias - Acrescente-se onde con
vier:

ArL Da data da promulgação desta Constituição con-
::.=ideram-se efetivos nos postôs que ora exercem emcomis
são no Exército ativo, os primeiros e segundos tenentes co
missionados.

§ Aos mesmos ficará assegurado o direito á patente
que lhes corresponder, devendo 'O Govêrno providenciar para
a sua imediata expedição. -

§ Os oficiais beneficiados 'por êste artigo não terão
direito a·· promoção, salvo se se habilitarem na forma: das
leis e regulamentos militares. -

I ttStificação

A anomalia de se fazerem oficiais comissionados não é
nova. Desde 1870, vários gov;ernos, em ocasiões de emer
gência, têm lançado mão desta medida, porém, mais dia, "
·menos dia, a situacão dos oficiais comissionados se norma
lizava ora sendo efetivados e promovidos, ora submetidos-'
aos cursos normais, que também normalizavam a sua. si~
tuação.

A República velha entre. outros máus legados, deixou
este á República nova, quer se trateo dos an.tigos comissiQ-



- 537-

nados de 1924", quer 'se trate dos primeiros tenentes comis
sio~ados, que adquiriram o direito, que o Govêrno Provi
's6rlo lhes rec~nheceu, os quais não fora~nomeados por não
estarem habilItados com OS competentes cursos. Sobreleva
notar, que ,a República nova, nos seus pródromos cheios de
dificuldades. nas frentes de combates lançou mão do re
curso do cúmissionamento. como um' elemento de vitória.
contraindo dessa forma tambem a' sua dívida para com êsses
elementos e não é justo que a Revolução, tendo procurado
resolver os interesses de classes. que s6 indiretamente con-

.tribuíram para a sua eclosão. deixe de resolver favoravel
mente o caso dos 'oficiais comissionados do Exército que
tiveram sua parte ativa tão apreciável nos combates tra
vados.

A Marinha de Guerra e tôdas as polícias fizeram seus
segundos tenentes comissionados, entretanto, já não têm
mais nenhum oficial nessa situação. Restam sómente os eo
missionados do Exército, cuja situação a presente emenda
tem em vista solucionar. "

Sala das Sessões, em 22 de Dezembro ele 1933. - As
dr~tbal G'Wyel' de A::evedo. - Humberto },foura.

N. 1.149

Onde convier:

Art. Dentro do prazo improrrogavel de dois anos apó"
a promulgação da Constituição será feita, sem subordinação
aos atuais limites interestaduais, a redivisüo territorial do
Brasil obedecendo aos seguintes 'critérios:

a) o país será subdiyidido em departamentos com '\
área aproximada de 100.000 kmq. limitados por acidentes
geográficos na~urais ou 'Por meridianos e paralelos, os quais,
grupados, formal'ão Estados e Territórios; .

b) os Estados serão constituidospelo grupamento de
tantos departamentos, até três, quantos sejam necessários
para ser atingida uma populaçüo de 2.000.000 de. habi
tantes;

c) 'os TerrItórios serão constituidos pelo grupamento de
tantos departamento~. até seis, quantos sejam necessários
a aLtingir Dopulação de 500~ 000 habitantes; , .

d) constituir-se-á, automaticamente.. um novo Estado,
quando fôl' atingida a população de 2.000.000 de almas, ou
por. um dos depart::un.enlos de um Estado ou por três de-
partamentos contíguos de um territóriO: .

"e) os departamentos que alcancarem dez miI!lões de
habitantes serão automaticamente subdivididos, de modo\lue
cada um dos departamentos não fique com mais de 5.000 .IJOO
de habitantes. ~

Justificação

Não é preciso saber ler para reconhecer, que o cresci
mento econômico do Brasil vem se operando ao Deus dará.

As discussões sôbre matéria constitucional, travam-se
'em regra nas altas esferas do subjetivo.

Temos feito obra puramente literária, baseada nos
postulados da C.onvencão de Filadélfia.
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A 'ConstHuição de 91, trabalho inteiriço, está muito
•longe das realidades nacionais.

Tendo formado o seu espírito para defender '3 justifi
car o que constada Constituição de 91, os nossos homens
públicos, 'em regra, procuram colocar o objetivo que' inte
ressa mais ao povo, abaixo do subjetivo das suas preferên
cias, construindo mais por leituras favoráveis.

'Caminhamos francamente para o desmembramento, por
que os interesses políticos regionais se têm sobreposto ás
necessidades do interesse geral.

Vivemos em eterna ditadura.
A idéia fixa dos três poderes constitúe o dogma dos

fanáticos, que não querem raciocinar diante das necessida-
des nacionais. .

Procuram construir tudo em tôrno do mistério da trin
dade politiqueira do executivo, do legislativo e do judiciá-'
rio, três ditaduras distintas em uma só verdadeira. .

Não temos, absolutamente, organização administrativa.
Os ministérios da União ,e as secretárias dos Estados, por
melhor organJzação que lhes dérmos, serão ~empre verda
deiros trabonfõ§'" de burocracia, em que o dinheiro público
é devorado, quasi que sem proveito para a obra pública.

Resultam das construções pesadas do subjetivo dOi)
mestres, que não querem reconhecer a miséria dos pequenos
ditadores espalhados pelo interior da República a distribuir
favoritísmo, pancadas e castigos de processos indecorosos.

As verbas se consomem" em regra, sem um plano pre
estabelecido e ao belprazer dos pequenos monarcas detento
res dos cargos públicos.

Faremos uma cónstituição para o esfacelamento do
Brasil se não colocarmos na nossa frente, para um estudo
desapaixonado, a carta do país sem as fronteiras da desi
gualdade política. '

Protestei contra a faha de pronunciamento dos brasi
eiros, que não puderám ,habilitar-se no curto prazo conce
dido para um alistamento de emergência, em que as neces
sidades impostas pela política se sobrepuzeram ás necessi
dades "criadas pelos legít:imos interêsses nacionais.

Os partidos políticos, desconfiando da sua. fraqueza, e
alguns govêrnos, temendo a sua derrota nas urnas, assu
miram compromissos esdruxulos com aqueles que lhes po
deriam dar votos.

Enquanto o federalismo alemão promoveu a unidade
nacional, ° federalismo brasileiro, puramente literário, vai
produzindo o contrário: a desagregação do país.

Proclamada a República, os Estados mais adiantados.
pal;sando a dominar no govêrno pe,la ínfluência da sua pulf
tica Ol; que se achavam ecollômica e politicamente desfa
vorecidos, passaram a formar na federação como mandatá-
rios dos grandes. ~

Enquanto organizavam a sua política e' a sua economia
para a vida autõnoma, os grandes avançaram, impondo á
República os atos que mais lhes convinham.

-Como exemplo, posso citar o da minha província. que.
possuidora de formidáv'el riqueza natural e envolvendo o
maior centro consumidor da República, viveu; até agora, as
fixiada pelo poder central, que ainda não cuidou dos seus
problemas, a não ser em matéria de arrecadação de im
postos. "
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o problema brasileiro é econômico.
Se a l!0va carta constitucional mantiver, as antigas ca

pitanias hereditárias, nada poderá construir fóra de acomo-
dações. .

A: medida que propçmbo visa mais a organização admi
nistrativa em favor da eficiência de todoi os serviços pú
blicos.

Não trará inconveniente algum á indústria dos gran
des Estados. Pelo contrário, os que, atualmente estão des
envolvidos industrialmente, sem as barreiras de impostos
interestaduais, encontrarão para o seu desenvolvimento a
vantagem básica de uma equilibrada organização adminis
trativa.

A"'preYalecé~éritérioda divisão atual, nascerá, ime
diatamente, 'em todas as unidades. o anseio da liberdade
econômica dos qllC, na fase nova,' não desejem contribuir
para a sua fllttLra escravidão em qualquer têrmo. "

Os produtos dos outros Estados terão curso dificultado,
dando margem á mais impatriótica de todas as campanhas.

_-\os técnicos da constituição, a-pl'esento, como base do
novo sistema, a nova di visão territorIal. .

A-pesar-dc ser trabalho àe um mestre a que recol'l'i,
~ubscl'evo-me satisfeito, por julgar ser a minha proposta'
O elemento basilar da unidade nacional.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - .4.srlrll
bal Gwyer ck Azevedo.

N. 1.160 ::

Substitua-se o § 10 do al'Ugo 1.28, pelo seguinte:
Custeados e executados pela União. consideram-se per

manentes os serviços das obl'a~ con:t1'a as sêcas, sendo-lhes
destinados, anualmente, pelo menos. 2% da Receita Geral
da República.' '

Sala dus Sessões. 22 dec Dezembro de 1933. - Xavier
de Oliveira. ::' . '

Justificação

Não tenho melhores palavras cÇlm que justificar esta
emenda que ,-a mensagem e LI decreto abaixo tl'anscritos. da
autoria do éX-Pl'esiaente da República, S. Ex. o Sr. Dl'.
Epitacio Pessoa: "
- ·'5rs. membro~ ào Congl'esso Nacional - As secas que,

intermitentemente. assolam alguns Estados do nordeste bra
sileiro têm sido, causa de incalculáveis preJuízos' de or
dem material e moral, que não atingem sómente aS popu
lações martirizadas mas também a ,econõmia ger:al da
Na~o. -"

A solu~ão do problema das sêcasconstitúe uma necessi
dade inadiável. reclamada pOI' múltiplos interêsses, cada qual
mais valioso-no desenvolvimento da nossa riqueza.

País de população escassa e disseminada, sucede, entl'e
tanto, que precisamente naquela região o númpro d~ h~bita~
tes por quilômetro~quadradofigura entre os .:l~ ma:;:0,r' denSi
dade a-pesar-dos claros abertos pelo flagelo chmalérlco. Ate-~
nuar' de presente e 'evitar de futuro tantos sacrifícios de
'vidas e de valores de toda espécie, de$lruido:: rl0e~sas heca-
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tombes rep~tidas, é poupar á Nação a perda de forças eco-
nômicas da maior capacidade produtora.·c ,

Mas a extinção dassêcas não é sómente um problema
econômico; é tambem um dever de humanidade. N08S0 co--,

. ração, que tão solícito se volta sempre para as calamidades
alheias, não tem sentido todo o horror desta que nos toca
tão de perto. A cultura do Brasil e os $eus sentimentos hu
manil{Ll'ios não podem consentir que por 111alS tempo a gen
te sertaneja continue a responsabilizar os poderes públicos
pela permanôncia de um mal;' para r.uja ('xtinção, mesmo
em proveito de povos conquistados, e5t~distas de outros
países não encontraram nem embáraços políticos nem difi-
culdades financeiras _ .

O problema, aliás, estudado nos úlUmos tempos com
grande proficiência em trabalhos part.iculares e 1)rojelos le-
gislativos, é de difícil mas não de impossível solução. -

A Monarquia socorreu por diversas vezes as populações
sofredoras, mas faltou á ação do GovêrIlO imperial 11m plano
baseado em estudos diretos sôbre u região atingida IJela ca
lamidade.

O Govêrno da República, em 1909, inst"-'tlon a Inspetoria
de Obra·s contra as Sêcas e deu aos ~el'vjQQS a necessária
sistematização, alargando o plano traçado alguns anos antes.

O decreto n. 13.687, dêste ano, concretiza do segUlnt€
modo a orientação dos trabalhos: estudos das condiçi)es me
teorológicas, geológicas, hidrométricas e topograficas da re
gião onde se manifestam as ~êcas; cultura e essencias flo
restais e plantas forrageiras e rnterras de açudes públicos;
estradas de rodagem; perfuração de poços; estudos e cons
truções de açudes bal'1-agens submersíveisú pi~icu!tura; le
vantamento cartográfico das regiões assoladas pelas sêcas;
conservação e exploração das obras que ficarem a éargo do
Govêrno F-ederal; fiscalização de obras; celebração de con
tratos e acordos.

Nas suas linhas gerais, afigura-se-me conveniente não
alterar êste plano, fundado na lição dos fa!.v:> e na necessi
dade de certas medidas preliminares que a (·jência ac()Uselha
como indispensáveis á feliz execução de t:lis serviços.

Dada, entretanto, a condicão especial do nordeste, pare_ce
que a atenção dos poderes publicos se rlev"~ '\"oltar depref~
rência para a construção :alí de grandes reservatórios desti~
nados á irrigacão das terras e das obra., complementares que
forem necessárias :Dara levar a efeito êsse empreendimento
e tirar· dêle o maior proveito possível.

Os estudiosos, profissionais ou ilão que têm ycrsado o
assunto entre nós, são acórdes em afirmar em face da p:ro
pria e:qleriência e da de povos que desd~ séculos llabitam .
regiões semelhantes, que a resoluCão do problema· depende
sobretudo da construção <das grandes ba~r~gen:;. Estas pode
se dizer que aiuda :não foram constrnirias. no Brasil, pois
não deve corno tal ser considerada a do QuÍxaclá, com a sua
inconveniente situação hidrográfica.

Os açudes médios e pequenos são de fraco auxílio embora
concorram para a estabilidade das fortun':l~.individuais e se
jam úteis nas crises de pouca durac;:.ão. Em determinados mu
nicípios do Ceará, do Rio G. do Norte e da Paraíba, os de capa
cidade· média alimentam centenasfe até milhares de pessoas
mas tornam-se ineficazes cfesde que o flagelo se generaliza.

Não acontece o mesmo com os lagos artificiais volumosos
Além de menor custo relativo, eles mudam a fa~Q hidrogra
fica. dos 5610 irrigando vales !mprodutivos e tornando -per...
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manentes rios e riachos d~ longa extensão, em regra margi
nados por terrenos aproprIados a Jodas as culturas tropicais.

O Ceará IJossue o va.l~ do .Taguaribe, em grande parte
:formado de terras de aluvIao. Dessas terras, mais de 200.000
hectares que irrigados, valeriam cerca de 200" "mil contos
conservam-se quasi incultos, á merc"e de estações irregula~
res,. ~nquanto nos serJ:.ões do Carirí, em planícies de menOr
fertIlIdade, a populaçao aufere, dos riachos perenes, farta
colheita anual.

Na India:· Inglesa, no Egypto, na Argélia, no Texas, em
terras mais ou menos iguais ás nossas, a irrigaç~ã() tem de
terminado um aumento de produção que varia de 50· a SOO
por cento, conforme a natureza do sólo e das culturas.

. Convém recordar que a estação invernosa, na zona in
terIor dos Estados flagelados. começa, normalmeDL~, em ja
neiro, ou fevereiro e termina em junho. De então por diante
não é mais possível semear e colher, exceto no leiLo sôco
dos rios, nos terrenos descobertos dos acudes ou nas terras
banhadas pelas correntes perenes. O testo do sólo, inclusive
as ubertosas campinas aluviais, fica ~stéril até o novo in
verno. Si este não se manifesta no tempo próprio. come
vam então as devastações da sêca.

Adotada, entretanto, a Íl'rigação permanente, o lavrador
plantará e colherá durante o ano inteiro, variando as cul
turas, algumas das quais se poderão renovar duas ou três
vezes, com resultados seguros. É a forLuna du individuo,
dos Estados, da _União, enormemente ae:'esci([aco dentro de
pouco t.empo. Verificar-se'-=-á entre nós 0 que de sobejo se
tem observado em outros paizes: a população, tranguila,
quanto ao futuro se expandirá consideravelmente, e surgi
rão por toda a parte cidades e Dovoados. Ficari simplifica
da a questão de transporte, da instrução e do saneamento, o
que prova mais uma vez o caráter geral do problema, cuja so
lução definitÍva não é licito retardar, mÓl'mente agora
que se acham bem conhecidos e estudados os meios de o
resolver.

"É oportuno lembrar também que nos )!;"tados "Unidos,
onde o problema não tinha o aspéto doloroso que tomou en
tre nós, porque lá se tratava apenas de tornar produtivo. o
deserto, ao passo que nõ Brasil se deve PI.:ns:u' n.nLos de
tudo na salvação de milhares de vidas hurnanas, o Presi
dente Roosevelt, em eloquente documento político, acentuou
de modo bem claro d caráter nacional dos serviços de irriga
ção. Não esqueçamos que, segundo números ~I)!lhccidos, de
1877 até hoje, o nordéste viu desaparecer vItImados pela
fome e suas consequências mais de um milh50 de habitan
tes. É um algarismo que nellhum brasileiro pode ler sem
pI:ofunda emoção, e. que .reperesenta para todo o B::-a~il,. país
quasi desp6voado. uma perda colossal de forças ·econVmIca,;.

A irrigação 're!poverá -estes males, qU(~. pela ::U;1 g-rayi
dade e constancia. teem retardado o em's'.) normal da VIda
naqueles Estados. "Lord CromeI' não hesitoG .em afirmar, no
relatório dirigido ao Govêrno inglês em t89 l, QU0 a despe
sa de um miihão e oitocentas mil libras com a il"l'igação e
drenagem do Egito contribuira, proyavelmente, mais do
que outra causa, para a sua pI:q.s~erIdade; e acresc:nt?- que
esta despeza assegurou a solvenCIa do tesouro eglpr,IO, e
sem ela nenhum esforço teria sido posBÍvel no sentido ão
progresso .material e D19ra1" do país. . .

Nos Estados Unidos, sôbre uma St1fJerflC!~ elE.••••••••
1. 900.000.000 acres, cerca "de novecentos milhões com-
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põem-se de terras inteiramente áridas ou onde as chu
vas são insuficientes e incertas e as sêcas freqnentes. Em
1902, o Govêrno, compreendendo o alcance econômico da ir
rigação: dessas terras, resolveu auxiliar em larga escala o
trabalho moroso e grosseiro dos colonos. As obras foram
atacadas ao mªsmo lempo em numerosos pontos.

Os resu~tados têm sido verdadeiramente admiráveis;
imensos os benefícios políticos, industriais e financeiros as
segurados á nação. Regiões outrora absolutamente desertas
e estereis hoje contam numerosos e avu1tados nucleos de po
pulações e tornaram-se celeiros abundantes dos mais va
riados produtos. As taxas pagas pelas terras beneficiadas
têm indenizado de sobra ° govêrno da União. As novas
florestas e os campos cultivados têm aumentado a quanti
dade dagua, evaporando-a pela vegetação; a chuva cae hoje
em Salton Sea, onde era de todo de:;conhecida. No· CUl;to
espaço de quinze anos, dizia Wh~rton James em 1917, mi
lhões de doIlars foram despendidos, mas .cenwnas de mi
lhares de acres de terras conquistaram-se ao deserto, mi
lhões de toneladas de forragem, grãos, frutos, legumes, ovos,
leite, manteiga, queijos, etc., colheram-se nas terras irri
gadas. milhares de casas confortaveis fundaram-se aí, e aí
vivem hoje milhares de homens, mulheres e crian\~as, cer
cados de higi2.ne. de educacão, de abundáncia, e de feli
cidade.

É um êrro acreditar-se que no nordeste do Brasil. a
frequência das sêcas' constitue ° fato mai~ constante de sua
face geográfica e meteorológica, crenca em. parte justifica
da pela violência :impressionante do "flagelo. Ao contrário
disto, verifica-se, das cronicas e das observações cuidadosas
realizadas em um espaço de tempo já bastante longo para
lhes dar autenticidade e valor, que as chuvasprecipitactas
naqueles Estados representam a proporção de quinze anos
normais para um, em que elas faltam de todo ou são mal
distribuidas. Assim, o receio de nã~ haver agua bastante para
tornar úteis os grandes resel'vat6r~o~, funda-se na falta de
.exáto conhecimento desses dados, 05 quais, sômente, em re
Jerência ao Ceará - e é este ::ias estarios atingidos o menos
favorecido pe1a quéda de chuvas - acusam l~ma' precipita
ção superior a oitenta biliões de metl'os cúbioos. . DesteE
poderiam ser aproveitados cerca de d'3zeseü biliõ('s para uma'
irrigação correspondente, mais ou menos, a um milhão de
h('L'tat'es . .

Esqf\s dado!': são confirmad::lS peles êstndos' feitos n-a ba
cia" do Jaguaribe, onde se verificou um excedente superior
a um bllião de metros cúbico~ na captação destinada aos
sete reservatórios ali já projetados ou ~stlldado~, com a ca
pacidade acumuladora de quatro biliões e meio. mais que ~u

ficiente para uma irrigação estim-ada em duzentos mil he-
ctbl'e~ . r

Para solver o problema das sécas e llormalizare desen
volver eficientemente a vida econômica dos Estados onde a
calamidade se faz sentir de m"do mais intenso, precisar °
Govêrno que (} Congresso o habilit~ com os recursos neces
8á~~os.

Não há dissimular o vulto dos gast.:>s que têm de ser
feitos. Mas cumpre assinalar, desde logo, que os recursos
pedidos podem ser votados de forma a pôr o Tesouro a co
berto de despesas improdutivas, como muita, das qne se
fazem atualmente, e a permitir-lhe :-ecuperar a maior parte,
.sinão o total, das quantias desp~nrlida.s.



. Nã~ depende. entretanto, sómento? da votação dos meios
fmanCeIr?s e do .modo de os re~aver o êxito do que ·se deva
e é preCISO realIzar. Torna-se' mist~r ainda deixar ao Go
v~rno uma certa latitude no emprego das quantias necessá-'
rIa~ á construção da's obras, tendo-se em vista que, quanto
malS depressa forem estas concluidas, tanto mais cedo as
~pulações beneficiadas as .resgatarão.

. É com êste intuito que, ent!'e as medidas que me p~f
mIto le~brar a9 Congresso Nacionai incluo a cl';acão de·
uma calxa, destmada a fazer face a03 juros e amortização

.das operações de crédito que se realizarem, bem como ao
custeio e conservação das obras, c na qual se depositarão
todos os recursos legislativos, e, de futuro. os rendimentos
provenientes de sua aplicação. Consider:) a .instituição deste
aparelho indispensável á eficácia da ação do Govêrno. O
exemplo, aliás, do que se tem obtido crr. outros paizes, por
meio de creações semelhantes e para fins idênticos, justifica
a sua adoção entre nós.

De ucõrdo com a exposição que a~:Jbc de fazer, penso
que uma lei moldada nas idéias a seguir satisfará os intuitos
do Govêrno e a espectativa da Nação:

1°, autorização ao Govêrno para fazl~:- operações de cré
dito, internas ou externas, não excedente-s de quarenta mil
contos por ano, até ao máximo de duzéntos mil contos, des
tinadas á construção e custeio de grandes reservatórois e
canais de irrigação no nordéste do país, de obras comple
mentares, e, bem assim, das obras e se:'viços constantes do
decreto n. 13.687, de 9 de Julho de 1919;

2°, criação dé uma caixa que, além dOa produto dessas
operações, compreenda os segaintes recursos, aplicados ao
serviço de juros e amortizações dos empréstimo.;; e também
ás despesas de construção e çusteio das obras:

a) dois· por cento da receita geral da República pelo
prazo. necessário á construção das obras; -

b) de dois até cinco pOl' cento. pelo) mesmo IJrazo e= con
forme a importancia das obras, da recei ta ordinária dos Es
tados, dependendo essa contribuição de nClkdo com o Go
Yêrno~ Federal, e podendo SCr feita de uma :s6 vez em terras
devolut':ls;

c) produto da venda das terras C'!tiiàas pelos Estados e
.das que forem: desapropriadas; .

d) rendas provenientes das obra: ,1e irrig-ação;
e) contribuiçõ.es ou donativos de' qualquer outra pro-

cedência; .
30, desapropriação das terras neilessárias á construção'

das obras. das terras inundadas e b~m assim, das florest.as
indispensáveis ã proteção dos mananci:lis; .

40, construção das obras administrativamente ou por
contratos com profissionais ou companhias que já t€~ham
executado trabalhos dessa natureza:

50, exploração e administração das <?bras pelo .govérno
Federal até o pagamento total das quantIas despenoIdas;_

60, estabelecimento de taxas. de iL';-igação e de conserva
ção das obras, assim como de preços de arrendamento das
terras desapropriadas; _

70 aS terras irrigadas serão tambem sujeitas á desapro
priaçã~ si os seus proprietarios deixarem de cultivá-las, de
acõrdo com 05 regulamentos ~expedidos 'Pelo Govêrno, ou de
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pagar as taxas durante dois anos, fazendo-secemc.tais casos
a desapropriação por uma avaliação correspondente ao es
tado anterior das terras, excluídas as l:lemfeitorias;

8°, preferência na venda e no arrendamento das terras '
desapropriadas em favor de famílias d.e agricultores resi~
dentes nos respectivos Estados; "-

9°, autorizacão do Govêrno para regulamentar o fun
cionamento da caixa, a arrecadação das taxas e a adminis-
tracãõ e exploração das obras. -. .'

Nas medidas· indicadas figura, como acabamos de vêr,
uma contribuição por parte dos Estados. Essa contribuição
será obtida por acõrdo entre estes e l) Govêrno Federal,
e nos limites das possibilidades financeira.s· de cada um. A
própria incerteza' da receita dos Estados, dependente de
'condições peculiares ao meio, illdicará a. fôrça do auxílio
com que devam concorrer. Antes de normalizada dE: modo
definitivo a situação econômica das unidades beneficiadas,
a quota a exigir será proporcional aos :::-esll!tados gradati~

. vamente verificados. Interessar, porém, os Estados desde já
na solução do problema é providência solutar e correspon
de a um dever decofrente das vantagens que passarão a au
ferir com o consideravel aumento de :produção das terras
irrigadas.

Rio de Janeiro, 19 de scteml:lro de 1919, 98° da Indepên':'
dencia e 31° da República. - Epitacio Pessoa.

Ministério da Viação e Obr~sPúblicas - Diret.ot'ia .Ge
ral de Obras Públicas - ia Secção - N. 337 - Rio de Ja
neiro, 19 de Setembro de 1919.

SI' . 1° secretário da Camara dos De:putados - Tenho
a honra de passar ás vossas mãos, para os fins convenientes, a
inclusa mensagem dQ Sr. Presidente da República relativa
a uma proposta de açã9 do Govêrno Federal para solução do
problema dassêcas do nordéste.

Saude e fraternidade. - J. :Pires do Rio.

Decreto n. 3.965, de 25 de Dezembro d~ 1919 - Auto
riza a-construção de obras necessárias á irrigação de terras
cultiváveis no nordeste brasileiro e dá outras providênciail.

O Presidente da República dos Estados Unidos do" Bl:a-
sil :

Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sane
ciono a resolução seguinte: _.

Art. 1.0 O Govêrno construirá por administração ou
por contrato e, neste caso, mediante concurrência pública,
sempre que for possível, as obras necessárias á ir:~igMão l~e
terras cultiváveis no nordeste brasileiro, nelas comprecnd:
das todas as que forem julgadas preparatórias e complemen
tares da sua execução, mantida, igu~lmente, aquelas de qUI!
trata o decreto n. 13.687, de 9 de Julho de 1919. -

. Art. 2.? As despesas de construção, de custeio e d~_ con
servação dás obras e serviços mep.cionado~ no artigo "prece
dente correrão ];lor conta de uma caixa especial constltuida
com os seguintes recursos: ,

a) operações de crédito, externas ou internas, que o
Govêrno fica autorizado a. realizar até-o máximo de duzentos
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mil contos :e nunca excedentes de quarenta II!il contos em
cada exercício'.

b) dois por,cento da receita geral da. República;
: c) dois até cinco j)or cento da receita ordínária dos; Es..

tados em que as 'õbras e serviços terão de ser execuf.ados
entrando para êste fim o Poder Executivo emacôrdo com
os respectivos Govêrnos e podendo receber a mesmu contri
buição em terras devolutas e irrigáveis;

d) produto da venda ou do arrendamento das terras (~e
didas pelos Estados e das que forem desapropriadas nos ter
mos desta lei;

. e) rendas provenientes das obras e serviços mencionados
no art. :10;

f) contribuicões e donativos de qualquerouLra proce-
dência. .... .

Parágrafo único.' Os recursos compreendidos nas letras
b, c, d, e, e f, serão também destinados ao serviço de ,juros e
amortização dos empréstimos autorizados na letra a:

Art. 3.° São consideradas de utilidade pública, para os
efeitos da desapropriação, as terras necessárias á construção
das barragens e obras complementares e preparatórias, as
inundadas, aS irrigáveis ~ bem assim as florestas indispensá
veis á manutenção dos cursos de água.

§ 1.0 As terras irrigáveis, s6mente serão desapropria
das quando seus proprietários se recusarem a enLrar em
acôrdo com o Govêrno sôbre a construção das obras necessá-

"rias á irrigação, deixarem de pagar durante dois anos as ia
xas de que trata a presente lei, ou não cultivarem as mes
mas terras segundo as determinações constantes dos regula-
mentos que forem expedidos. :

§ 2.° Esta obrigação constará de têrmos de compromisso
que deverão ser assinados após a aprovação dos projetos dt'
cada obra.

§ 3.° No caso dos parágrafos primeiro e se~undo dêsLEl
, artigo, a importancia da indenização·· será determinad:l pelo
- valor das terras antes da aprovação dos projetos de captação

e irrigação consequente, devendo êsse valor constar dos t~r
mos de compromisso.

Art. 4.0 A União terá a administracão e exploraçã() das
obras, até pagar-se da importancia que houver- despendido,
entregando-as aos Estados respectivos logo que a exploração
delas houver coberto as despesas efetuadas.

Art. 5.° O Govêrno cobrará as taxas que forem fixada;;s
em regulamento, tendo em vista as despesas efetuadas! de
capital e de conservação e custeio das obras e, bem assIm, a
natureza das culturas exploradas nas zonas irrigadas;

Art. 6.0 As terras irrigáveis que forem desapropriádas
"serão cedidas por venda ~ou arrendamento, m~s sempre em
pequenos lotesc.e de preferê~cia, a agricultores residentes nos
respectivos Estados. - ~

§:1.o No caso- de venda, as terras terã,o o ,:alor da des'\
propriação e deverão ser pagas em quotas anUaIS e por prazo
nunca superior de dez anos,com~ando o pagaII!ento no ano
imediato á primeira colheita"

§ 2.0 No caso de arrendamento, as prestações deverã~ ser,
J)agasanualmente, .a partir do fim da pri:QI.eira colheita, dlr

VOLUMEiv ."' 35
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.vendo o Govêrno, para. fixar o seu preço" atender tambem
ao valor da desaprQpriação.

Art. 7,0 O Govêrno providenciará para que os serviços
agrícolas na 'região tenham a assistência ,de a~ônomos e ve
terinários, e também para que aos lavradoressejaIXi forneci
d-os, por venda ou arrendamento, os instrumentos, sementes,
oadubos e outros auxílios necessários á maior producã() do
s610, conservação, beneficiamento, transporte e colocação co
mercial dos produtos.

Art. 80 • O Govêrno expedirá regulamentos para o :fun
cionamento da caixa especial, para a arrecadação das t:l.xas
e prestações e para a exploração e administração das obras,
providenciando para que os contrátos de que fala o art. 1C'

tenham a mais ampla publicidade. .
Art. 9°,_ Revogam-se as -âisIlosições em contrário.

, Rio de .Janéiro, 25 de Dezembro de 1919, 98° da Inde
pendência e 31° da República. -Epitacio Pessôa. - J. Pires
do Rio".

Três anos de administração de outro eminente parai
bano na pasta da Viação, o SI', .José Americo, provam bem

·a Ilossibilidade, ou, antes, a certeza de que a solução do pro~

blema nordestino, com a orientação que ali tem tido o Gó::"
vêrno Provisório; sel'á alcançada em prazo não superiol' a
dez anos. É o que visa a emenda supra, que acredito estar,
assim, devidamente justificada.

N. 1.164 ~

Ar!. Para o efeito de residência, é proibida a en- .
trada no pais de elementos das raças negra e amarela, de
qualquer pr-ocedência. . .

Parágrafo único. É obrigatório o exame de sanidad~

fisica, e mental para todo imigrante ou estrangeiro que se
destine ao território nacional ou que se queira naturalizar ;

-cidadão brasileiro. .
Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. Xavier

tk Oliveira.

Justificação

O problema das raças humanas, cada vez mais assume
preponder-ancia notável, entre os que em maior relêvo são
havidos pelas nações organizadas na hora atual da ·huma
nidade. De~outro não sei que o sobrepuje: em impoi'tancia
para a vidá dos pOVGS, maximé, para um país em formaçiio
.como o Brasil, pois, a meu vêr, nenhum lhe corre pare
Olhas na ordem das grandes, cogitações, que ora devem pJ.·e
oocupar as suas "élites" cientifícas, e todos os seus hOmens
de cultur-a, profana ou religiosa, nomeadamente, os seus
homens de govêrno. O tema que me 'proIlonho desenvol
ver, certamente, não comporta uma incursão ma:ior por
êsse emar-anhado insolúvel, qUe é a formação racial .....;..;. di
ria melhoramente- sub-racial - da nossa incipiente na-
cionalidade. "" - ~
o oVale,entretanto, dizer alg-o de incisivQ sôbre êsse 1=1
.~entável .desC8?o'erri oque sempre 'tem o.estado· essa o,questão



- 547-

em nosso país; e, sem aludir â inferioridade patente dos
elementos de formação étnica da nossa antiga 'Colonia,
la~time-se, todavia, a incúria de :fiO anos de govêrno inde
pendente de uma nação imigratória que, ainda hoje, per
mite sejam incorporados aa seu maior patrimônio - ()

,homem - até os rebutalbos de raças, mais ou menos, d€.
generadas, como algumas da Asia Oriental, além de outras,
quiçá tão indesejáveis, como tod.l1s as do Oriente próximo
(Ásia Menor), aquelas e estas, boas ou más, sãs ou doente:;,
inferiores ou superiores, mas, todas, para a nossa fOl
mação eugênica, só comparáveis aos insanos incurávei~ út:

,-outros povos que também, recebemos, tratamos e mante
,mos em nossos hospitais, sempre, superlotados. Esta a
tese que procurei desenvolver na emenda supra, que,
entretanto, envolve assunto de mágna impoI'tância para o
Brasil, como igualmente, para todas' as demais nações do
Continente AmeÍ'icano .

.Um ligeiro esbôço de estatística, a "grosso modo"
feita na Clínica Psiquiátrica e nos demais serviços da A~~

sist~ncia a Psicópatas, provou-se á evidência que, relati
vamente, há nesta 'Capital uma proporção mais de psicó
patas estrang~iros do que de brasileiros, se se tiverem em
vista as cifras totais daquêles e dêstes na forma:ção global
da poulação do Districto Federal. Vale a pena fixar os
números comparativos dos quadros estatísticos abaixo, dl'
alguns serviços manicômiais daquí e àe· São Paulo, para
assim, melhor poder avaliar da gravidade que se oculta
neste problema de tão transcendental -Jmportancia para
nós outros.

Vêr-se-á do quadro estatístico abaixo com a natural
surpresa, senão mesmo estupefação que terá quem por
êle venha a saber que 20% dos insanos que buscam os
nossos manicômios são estrangeiros, que esta: questão
merece ·um estudo sério, e,reclama uma ação pronta, enér-.

. gica e decisiva, por parte, desta Assembléia. É assim que,
durante os anos de 1920 a 1924, em cada um de per si e em
todos êles englobadamente, foi a que se segue a proporção,
com os respectivos totais - ,parcial de cada ano e gerat

~ daquele lustro - de psícópatas estrangeiros. nos serviços.
gerais da ... Assistência a Psícópatas, nestes ·compreendidos··
os seus: hospitais, colônias e: ambulatórios: Em 1920 
total de 3.893, dos quais 3.046 brasileiros e 847 estran
geiroS'; ou seja uma proporção de '21,8% de- estrangeiros
sôbre oSQrá~ilejros; em 1921 - tolal de 5.865, dos ~u:j,is_
4.613 nacionais e 1.252 estrangeiros, o ,que dá uma PI"O
porção de 21,4%i'-dêstes sôbre os brasileiros; em' 1922 

Jotal de 5.813, dos quais 4.580 brasileiros e i. 233 estnn
~geiros, proporção dêstes ~ôbre aqueles 21,030/'0; em 1923 -
total de 5.830. dos quais 4.933 brasileiros e 897' estrangeI
ros, do que resulta uma proporção de 15,38% dos estrangei
ros em sua relação com os nacionais; e, finalmente, em
1924 ..::- total de 5.819, dos quais 4.7H nacionais e 1.078
e~trangeiros, ou seja uma proporção de 18,6% dos' estran
geiros relátivamente aos brasileiros.

Em resumI); durante cincc, anos, de 1920 a 1924, pas
saram pelos diversos serviços, da Assistência a Psicopa
tas 27 .228 :insan~~, dos quais 21. 913 brasileiros e 5.307
estrangeiros. :Resulta, dêsse cômputo .geralde"-cinco. anos;
que os estrangeiros concorreram com :tll.lla propQrção de
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'19,5% para oetotal -de psicópatas assistidos pelos nost:os ma
nicômiosdurante aquêle lustro. Visto acima que essa pro

. porção-em São Paulo, durante seis anos, de 1923 a 1928, foi
um pouco maior -22% - temos que, de um modo geral, os

'. estrangeires concorrem com 20%. para a população dos
nossos ambulatórios, hospitais e asílos de' insanos, num3
média tirada de estatfs~icas .feitas entre cinco ~e dez anos.

A eloquencia dessas- cifras fala mais alto do que qual
quer comentário alusiva ao fato .em si mesmo ,'É nelas,
pois, que,principalmente, apoiarei as minhas conclusões
sôbre' esta tese, a qual, como se está a vêr, . encerra um
grave, gravissímo problema 'eugênico para o nosso futuro.
Sim, porquê, -em verdade, o assunto não se limita,. apenas,
á sua face, por assim dizer, material,qual a de sustentar
mos milhares de bocas inúteis que nos vêm de outras na
ções; mas, .ao revés disto, tem raízes _muito mais profilll
das, e abrange um raio de ação muito maior do que pode
á primeira vista parecer,' Atente-se, assim, para o estran-.
geiro tarado física ou mentalmente, que ainda não baixou,
ao hospital ou, mesmo, que não é passível de. entrar para
o manicômio, e que, .ao contrário disso, fica sempre ,cá
fóra equilibra-se socialmente, e, até, forma um lar!

- Que é o que vai suceder?
~ Procrear uma prole miserável que, esta sim, 10';0

vai merecendo asno e médico, desde a infancia, como inú
meros são os casos. que se abrigam no Pavilhão Bõurnc
ville do Hospital de Psic6patas, os quais, principalmente,
serviram de base para a minha observação de mais esta
face desoladora dêste problema.

É êste, ao meu vêr o ponto capital da questão iIl'Í
ogratória entre nós: a descendência dos imigrantes, que
deveria ser e é, ainda, realmente, o maximo' fator .étnico
da nossa formação racial.

Atenha-se em que o alienigena que nos procura vem
em busca de um novo "habitat", de uma nova pátria, c
deve, formar conôsco a nossa própria futura' raça (?), l).

nossa própria nacionalidade, e vêr-se-áquantos aspectos :;.
serem estuda-dos seriamente inclúe esta mágoa questão, do
Brasil de amanhã. ~

: Para se ,avaliar melhor. ainda, da sua importancia
irrecusável, basta uma visãó de conjunto sObre o tipo ra
cial das zonas do país -beneficiadas pela imigração que, at~

aquí lhes vem sendo' privilégio, em comparação com O das
outras, aonde não tem chegado um pouco de sangue da'
raça forte -,a branca - a única. sem exceção, que uma
vez selecionada, cónvem áassimilacão da nossa sub-raça,
que'-jnegavelmente evolue para o tipo branco, ainda qu__
impuro, o qual já lhe é_,predominante, Não esquecer, porém,
que os nossos Estados imigratórios já nos~ oferecem a pro-'
porção assombrosa de 20% de insanos estrangeiros entre os

.. totais dos seus manicômios. É que, se temos a nossa repa't'
tição' de Indústria Pastoril habilitada de técnicos de reco
nhecida competência para selecionar os reprodutores àos
nossos rebanhos, que est.amos sempre a importar, não temos,
ainda, uma repartição para selecionar os estrangeiros que
nos vêm de todas as 1>artes do mundo, para ajudar a fôrma1'"
a .nossa,porquê, como tal, não -pode ser considerada a Ins"
.petória de Imigrantes, coIp apenas um médico oculista,' e
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sem outros especialistas votados a essa questão eminen
temente técnIca.

Técnica, repito, sem esquecer também os fatores mo-'
rais -.:... sociais e r.eligiosos - que também não podem ser
desprezados. : : ' "

, Entreta~to, para a sua f~ce mais importante, a meu
v-êr, , e que. é, justamente, a profilaxia racial e mental do
imigrante, difícil de fazê-la, e mais difícil, 'ainda, de apli
cá-la, aí está a emenda radical, que ofereço á consideração
da Assembléia, e que' só ela resolverá a questão, como a têm
resolvido outras nações da América.

Não é possível continuarmos a receber africanos, asiá
ticos e outros indesejáveis inclusive, psicópatas, de todas
as partes' do mundo. Ademais, é um assunto êste da sele
ção dos imigrantes que, por igual, deve interessar tanto á
nação que envia como ,á que recebe o migrador. Êste, 'Para
vencer e não naufragar no novo "habitat." que vai pro
curar, deve ser, tem ,que' ser, forços,amente um forte.

Vou além um pouco, para afirmar que o duende á1.
humanidade, como o:sol, vem do Oriente para o Ocidente. E
não sei bem se me afasto do tema que desenvolvo, afirman
do que, mentalmente, o oriental nos é indesejável; nem se
deixa de ser bom brasileiro jurando que o Brasil não deve
ser a terra prometida de Israel, nem a Amazonia a Mand-
churia do futuro. '

Sei, porém, que, mesmo por empréstimo, sou fJugeni<;t~,

quando digo que, de orientais, pouco assimiláveis, bastam
ao Brasil 05 cinco milhões que somos, os nordestinos e 'pIa':"
naltinos de Minas, Baía, e Mato Grosso e Goiaz, sem falar nos
autóctones da Amazonia, aos quais, quatro séculos de 'ci
vilização passaram indiferentes á sua inferioridade paten
teada numa decadência incontestável, que marcha para
uma extinção talvez não muito remota.

Ainda bem, porque não é pos'sível um povo forte ser
constituido de homens fracos, nem tão pouco fazer uma
grande nncão: com ,uma raça inferior.

Como se está a vêr, a importancia desta. qq,estão está
em sua simples enunciação: Jámais seremos' uma grande
nacão se nüo cuidarmos, de defender· e melhorar a nossa
raC:l·

Deixo. 'pois, o assunto, ao saber e ao patriotismo ele
vado, ciênte' c conciênte desta Assembléia e fico certo de
que, de seu _., ~v,eredictum'\ algo sairá de útil, prático e efi
ciente, em· bem da saúde física e .mental dos brasileiros, e
da formação eugenica da nossa nacionalidade, que é o qU(}
visa a emenda cujil justificação cabal tenho como feIta ...

N. 1.185

No art. 133, em-'vez de' "poderá estabelecer", diga-se: ..
"'estabelecerá, na primeira legislatura". - Abelardo Mari
nho. - Antonio Pennafort. - Francisco de Moura. - ~d
mar da Silva Carvalho. - EUf/'~nio Monteiro de Barros 
Agenor Monte. - Domingos Vellasco. - Humberto Moura.
-- Alberto Surek. - Waldemar Falcão.-Pontes Vieira. 
Leão Sampaio. - Mario Manhães.-" Antonio'Rodrigues de
Sóuza. - Gilbert Gabe"ira. - Plínio Tourinho • ...;.;;.. SebastiiiQ'
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de Oliveira: o _ Martins e Silva. - Lu.iz Tiroelli . ....;... Edwald
Possolo. - Augusto Amaral Peixoto. - Cunha Mello.
Prado Kelly. - Francisco Ve.ra" •

. -
Justificativa

A .cassação do mandato eletivo é uma imperativa da
verdade e da moralidade do sistema representativo. Não
se pode admitir que continuem no cargo r«preséntant~5

que deixaram de merecer a confiança dos seus mandant~s.

Fàz-se mistér, ape_nas,. evitar injustiças e. abusos. Ora,
sendo assim, parece;,.me mais acertado a forma imperativa
do que a o facultativa usada no art. 133 do anteprojeto.

N. 1.186

.Ás disposições transitórias, no n. rr, acrescen~ar:

g) a organização das associações profissionais;
h) a cassação dos mandatos eletivos; o

i) a organização da Justiça do Tr-abalho. -. Abelardo
Marinho. - Francisco de Moura. - Edmar da Silva Car
valho. - Eugenio Monteiro de Barros. - Agenor Monte. 
Waldemar Falcão. - Domingos Vellasco. - Humberto
:J[oura. - Alberto Surek. - Pontes Vieira. - Jeovah Motta,
Leão Sampaio. - Mario Manhães. - Gilber{ Gabeira. 
Plínio Tourinho. - João Miguel Vitaca. - Waldemar Rei
kdal. - Guilherme Plaster. - Sebastião de Oliveira.
Martins ~ Silva. - Amaral Peixoto. - Prado Kelly. 
Francisco VerQ.$. - Vasco Toledo.

Justificativa·

A emenda determina a inclusão de algumas matérias na
lista dos assuntos que a Assembléia Nacional deve votar em
sua primeira sessão ordinária. ,

A organização das associações profissionais e da Justicu
do Trbaalho,' são essenciais aos interêsses ~da humaniçlaae
aos da ecopomia nacional e, ainda, á perfectibilidade da rtl
presentação profissional. ;

A lei de. cassação. dos mandatos eletivos, para sátisfazer
a sua alta finalidade e produzir seus benéficos efe.itos, deve
existir ao lado da que regula a outorga do mandato e prc-:
existir ao exercício do mesmo.

A emenda contém, pois, matéria de caráter urgente que
reclama imediata solução. '

=
N. 1.193

Onde convier: o,

Art. A União, os Estados, ou os Municípios respeitarno
'.& pósse dos indígenas sôbre as terras onde estiverem loca':'
lizados, tudo nostêrmos da legislação federal sóbre o as
sunto.

"lustificação ~

Temos regiões· °h:1bitadas por centenas de trbius, a que
pertencem milhares de indivíduos. Não: é admissível .que
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sejain c<rnêedidos, retalhados os lotes, -as vezes cultivados e'
eXI!lorados, em que:se localizaram, e expulsos para o in-
terIor das selvas. Dessas atitudes deshumanas surgem lutas
que redundam' em dificuldades a. catequese. A emenda con
substancia a legislação federal sôbre o aEsunto, colocando-a,
porém, sob a segurança maior de um dispositivo constitu
cional.

Sall1 das Sessões, 21 de Dezembro de 1933. - Alva.ro
Maia. - Alfredo da Matta. - Luiz Tirelli. - Cunha MeUo.

N. i. 195

On'de convier:

Artigo. Á União,' Estados e Municípios cabe assegurar
a gratuidade ,da assistência medico-cirurgica as pessoas que
tenham rendimentos anuais inferiores a um conto de réis.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - Velloso
Borges. - lrineu JOffily. - Herectiano Zenaide. - Odon
Bezerra. - Pereira Lima.

Justificação

Para a realizaCão desta medida quiçá indispensável num
país de=extensão territórial como o Brasil, sem transporte e
portanto comunicação fácil com as' capitais e cidades, onde
se encontram hospitais e ambulatórios, necessarários, e Gue
os atuais serviços de saúde mantidos pela União e Estados
levem de acõrdo com Os Municípios, seus benefícios áquêles
que na lavoura e na pecuária fazem a nossa riqueza. '

Refiro-me ao pequeno fazendeiro e lavrador que, á. min
g1:1a de recursos se entregam muitas. vezes. trabalhados P9r
endemias varias, tão comuns em nosso elima, á completa e
lp.mentável miséria organica.

N. 1.200

,"A eleição dos primeiros presidentes cou:;;titucionai:; 90:;
Estados se fará 'do mesmo modo pelo qual fõr eleito o pri
meiro presidente âa llepublica' e aos atuais delegados do
Govêroo nos Estados, não se aplicarão as disposic,ões do ar-
tigo 101 do anlepr.ojelo". .

Sala da~ Sessõe:J, 22 de Dezembro de 1933. - CleinentiM
Lisboa. - Mm'io Cltennont. - Joaquim. .11agallLães. - Vei
oaCabral. - Moura Carvalho. - João GtLÍmariies. - Caro
doso-de Mello. - Soare.,ç' Filho. - C<J,~ar Tinoco. - Abelur
do Marinho. - Thom.a: Lobo. - Aga1ltemnon MâgaUl,úe3.
José de Sá.•4.rnaldo Bastos. - Osorio BOl·ba. - Auuusto

::Cavalcanti. - Linc Jlachado. -Humberto .lloura.- .4.tt
gusto Simões Lopes. - itor Russomano. - Frederico W ol!
jenbuttel. - Paulo Filho. - Gileno Amado. - Homero Pi-

ores. - Medeiros Neto; - Pacheco de Oliveira; - .Vario
Domi1l,fJues. - 'Ascanio Tubino. --= Xaviel' de Oliveira. 
Góes Montetro. - lzidl'O de Va.~concellos. - Valente ih Li
ma. - Sampaio Cos.ta. - Manoel Novaes. - Leandro Pi
nheiro. -. Raul Bittencourt:"- Francisco~Rocha. - Agenor
Monte. - Pires Galloso. -'Edgard Sànches. - Lauro Pas
$03. -Clemente Mariani.- Arnold Silva. --: F. Magalluíes __
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Noetto. - A:rthur NeivrL. -ArrudáCamara. -Pereira. Lira..
- Odon Bezerra. - Jones Rocha.

N. 1.240

Ao art. 123 - Subs.titua-se o § SÕ: "A. lei fixará a ex
tenSão do dia de trabalho, ele. acôr-do com as condições C'ie
cada indústria ou atividade é com as necessidades locais ou
nacionais. "

::. Justificação

A Constituição não deve descer a particularidades como
as referentes a horas dé trabalho, as quais, variáveis em
corisoIiancia cóm as épocas, os lugares e a natureza das' atI
vidades, melhor fixarão num Código dó Trabalho. . '.

Basta estabelecer a possibilidade da regulamentação.
Mesmo porque o sistema rígido das leis constitucionais'

não permite as flexões que causas extraordinãrias, como aQ
govêrno, podem exigir .

. Não temos dúvidas _em ?-ceital' o dispositivo de ant6'pro
jeto. Mas, em lei organica ou ordinária.

Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - J. Fer-
reira de Souza.. .

N.1.241

Ao art. 130 - Súbstitua-se: "A. lei nacion~l da pes
soa determina a capacidade civil, as relações pessoais do:::
cônjuges e o regime dos bens no casamento, salvo se o:fend.er
á soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Justificação

Essa é a tradição ininterrupta do nosso direito, de acô::--'
do, aliás, com o que vai pelos ·povos cultos da Europa.

Éprec.iso manter a continuidade histórica. Os .pOVOS
sem história não tem individualidade. - -

E não. há razões que nos aconselhem qualquer mudança.
Sala das Sessões, 22; de Dezembro de 1933. ~ J .Fer

reira de .Souza. - Adroaldo Me.squita da Costa. - Nog'Ufrira
Penido • .:.- Ba:rreto Campello. - Leão Sampaio. - 'Luiz Su
cupira.

N. 1:.242

Disposições transit6rias:
Art. Dentro em seis mezes da promulgação desta

Constitu1cã'õ, todos OS Estados que. tiverem .qu~stQes de li-:
mites com os seus viziIihos, ainda não resolvidas por acôrdo
recíproco, por arbitramento ou por via judié~al, leva-Ias~ã.o "
ao conhecimento do Presidente do Supremo TrIbunal Federa~
que, imediatamente, fará. sortear um dos' Ministros,. especial
mente' para cada caso, entre os ~e J}.ão forem nascidos' ou
não tiverem exercido atividade em qua.lquer dos contendores,
convidimdo os interessados a nome"arem árbitros e' a envia
t:emá sua Secretaria, dentrp.em três mêSes, os' s~usdoc.!1w.en
los ealegacões~- .
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§ 1.° Os árbitros funeiollrirão rrob a presidericiado Mi•.
nistro do Supremo Tribunal Federal qU3 rÓI' sorteado tendo
çada um deles ':vista" dos papeis por dois mêses, ou em. con
Junto se preferlre:r.n. devendo o laudo .au os laudos, se diver
gentes, seJ; a~resen~ados, no mínimo, .110 fim do quinto mês,
após, a prlmelra "vIsta"." ..

§ 2.° Em caso de divergência, o Presidente da turma ar
bitral terá voto de desempate, sem ficar, entretanto adstrito
ás conclusõ~s dos árbitros. O laudo de desempate déverá ser
apresentado dentro de quarenta dias.

§ 3.0 Publicada a sentença arbitral, dela será dado co
nhecimento á~ partes e ao Presidente da República, para que
a· faça cumprlr.

§ 4.0 A sentenca arbitral será irrecorrível, não ."e admi
tindo qualquer acão ou reclamação perante o Poder Judi
ciário.

Justifiéação

Mandando supr-imir o art. 40 do Mteprojeto mostrá
mos não resolver êle o vergonhoso problema dos nossos dissí-
dios estaduais de limites. -

Fica num terreno duvidoso.
Á Constituição, .entretanto. não lhes é lícito permitir ,:.\

Permanência. ..
Urge desaparecam eles das nossas cogitações, transfor

mando as unidades federativas no que elas devem ser - en
tidades de trabalho, de barmonia e de progresso, autônomas
nós seus limites, mas unas e substanciaimente solidárias no
conjunto nacional,. o único que sõbre todas deve primar.

Não val~, porém. um golpe de. fôrça.
É preciso dar a cada uma o direito de discutir, de mos

trar as razões das suas pretensões.
Não é sómente o melhor caminbo· em face do direito e da .

equidade. senão uma satisfação ás populações da zona li
tigiosa, naturalmente dividida por preferências.

Poderiamosopinar pelo plebiscito'. Mas, conquanto fosse
êste o meio ideal, não nos parece com possibilidades de su
cesso em face do nível, cultural das gentes do nosso interior.

O arbitramento é que satisfaz. Nem a. dureza da lei con
trariando .OS fatos. Nem o pI'edoniíniodo mais forte e do
mais aquinhoado. . .

Sala das Sessões. 21 de Dez~mbro de 1933. -1. Ferreira
de,.Souza. '

N. :1.243

. Á Secção VI - Onáe couber: ..A;rt.. Não c~r~erá pre~
cricão contra os credores do Poder Púbhco. por dlVIdas, 1fq~l
daa e certas, entendendo-se por tais as confessadas e relaCIO
nadas pela própria administração, enquanto não houver cré
dito para o respectivo pagamento."

Justificação

_ É· nosso intuito que o Poder Público d.eixe entre nós o
lugar de' boura,que, há muito ~l!lpoJ ocupa, entre os deve-
dores <lésbonestos; ._
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'" A êle cabe dar o exempio desatisfaeão das suas obriga-c
cões e compromissos, sem o qual' permanece. com o conceito
desmoralizado emq.ue é tido.

Toqos os serviços públicos se ressentem dessa preocupa.;..
cão de não pagar, dêsse desejo' de ,fugir aos seus débitos qu&
tem sido o apanágio da administração brasileira. .

0ra não há crédito. Ora a verba não foI. distribuida. Ora
a' prescrição entra como meio de salvação.

Há administradores ou chefes de repartiç~o de honesti
dade até agressiva, incapazes de pôr as mãos num .ceitH
alheio, mas que entendem muito justo e concorrem para êsse
mau vêzo. .

Como se isso não fosse um expediente de efeitos iguaf~
áquele ...

Os trabalhos de' construção de estradas, de barragensp

os fornecimentos, as comissões especiais que vão pelo inte
rior, dependem muita vez da boa vontade do comerciante

. local; disposto ao sacrifício em prol de um· melhoramento
pára a sua terra. Pois as verbas,não chegam, os pagadores se
atrasam... -

Esses homens adiantam as suas economias e as dos ou-
tros. .- .

Um dia, a Co-missão se retira, deixando apenas os débitos
e as desesperanças ...

Sempre qUe.o credor, o rudE' cre90r do interior que não
et1nnece os segredQs COS meios oficiais, procura o seu dinhei
ro. não há crédito.

Passam-se assim os tempos, vai-se :l. sua. última dispO
nibilidade nos juros do que entregollao Govêrno e o crédito
não chega.

Depois, está prescrita a dívida.
Isso é posi tivamente lógica de trapaceiro.
A prescrição é um instituto de ordl:lm pública que faz

perder a um direito a ação c.Qrrespondente. pelo seu não uso
durante um certo espaço de tempo. , '._

Qualquer que seja o seu fundamento doutrinário, o certo --
é que a incúria, a displicência do credor constituem a sua
razão imediata.:· . ,

Mas, não se póde dizer negligente descuidado um credor
que não pode reclamar o seu _crédito.

De que lhe valeria assinar, apresentàr montanhas de' re
querimentos, de .petições, gastando. tempo, sêlos e remune
rando necessariamente procuradores, se êle sabe pré-'!iamente:
que não pode receber?

Em_ relação aos parLiculares, há o recurso da penhora
nos bens. Há os protestos capazes de diminuir o crédito do
devedor em relação a outros.

1\1as, em se tratando das administraçÕes públicas, nad~
disso é lícito OU tem efeito.

Somos dos que entendem que o devedor bonesto:por dí
vida real e justa, nunca se deve prevalecer da ppescrição
para o fim de não pagar.-.

E conosco está o direito, que cataloga as dívidas Pres
critas entre as obrigações naturais, não dando lugar o- seu
pagamento á repeticãodo indébito.

Se assim deve ser em relàçãoâos particulares, com
muito,maior razão o deve em face do Poder Público,~ em
quem se devem ,encontrar todos OS exemplos de lisura e re::;-
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peito aos direitos dos seus jurisdiciónados .. Maximé daqueles
que nele confiaram. -

Só assim restabeleceremos a confiança que êle ~precis~l.

Sala -das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira
de Souza. :: ,

N. 1.244

Disposições transitórias:
Art. A União reserV'ará anualmente cinco -por cento

das suas rendas J)ara formação de uma Caixa Especial com
que custará as obras contra as sêcas do nordeste,ficando O!
Estad.os flagelados com a obrigação de para ela concorrer
com Igual percentagem. a ser empregada exclusivamente no
seu território.

Parágrafo único. Êste dispositivo vigorará por vinte
anos, salvo se, durante êsse tempo não tiver a União cum
prido todo o seu J)rograma em relação ao problema.

lltstificação

O problema das sêcas do nordeste, pelos seus caractC!
risticos e pelos seus efeitos, pela feição que apresenta e
pela extensão territorial das suas manifestações, -interes
sando o direito de viver e de trabalhar de dez milbões de
brasileiros, é profundamente nacional e humano.

Não é justo J)ersista a nacionalidade no crime de dei
xar morrerem de fome milhares de pessoas, de brasileiros 
na terra de Canaan que é a nossa.

A chaga das sêcas com as suas trágicas consequências,
nos diminue e nos envergonha.

A Constituição, que define o direito de trabalho e o de
vida, não -se pode alhear a tão importante assunto, deixan
do-'o aos azares das leis anuas, dos socorros de emergênc~i;l

e da boa- vontade dos dominadores.
Sala das Sessões, 22 de Dezembro de 1933. - J. Fer

reira de Souza.
Acrescente-se: nas disposições transitórias:

: .Art.·~ Fica rec-onhecido ao Estado' do Amazonas o di
reito de receber da. União uma indenização _pelos prejuizos
advindos ao Estado em virtude da incorporação do Acre ao
patrimônio nacional. -

Parágrafo único. O valor d':lssa indenização ::erá fixado)
por árbitros, deduzjndo~se dêle as indenizações pagas pelo
Brasil :i Bolívia. ,(J será aplicado em bencficio do Estado de
-acõrdo com a orientação do Govêrno da República. - Cunha
Mello.- Alfredo da },{atta. - l:idrode Vasconcello.~.- - Al
vàro Ma.ia. - -Luiz Tírelli. - Figueiredo Rodrigues. - Wal
demar Falcão. - Deodato Maia.. - Souto Filho. - Fern.a7lf1e.'I
Tavora. - Abelardo Marinho. - Moraes Paiva.. - Aloll·,ic.
Filho. - Pires Galloso. - CtLnka Vasconcellos. - Learuiro Pi
nheiro. - Veiga Cabr,.al. - A.gamenon Jfagalhães. - !tE. C.
de Góes Jlonteíro. - Thomaz Lobo. - Francísco Vilanova.
Generoso PonceFilho. - José~de Sá. - Alfredo ·C. Pacheco.

~.,,_ Mario de A.Ramos. ...,.- Alberto Diniz. ---- Joaquim lrIa(JG.,
. lhães.:.- Moura Carvalho. - Kerginaldo 'Ga.valcanti. - Ro..: ;

drigues Moreira. - Costa Fernandes. - Magalhães de Almei
'"'da.- Godo{redo Vianna. - Xavier de Oliveira. ~ Acurcio:
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Torres~~ J. J. Seabra. -.- HénriqueDoàsworth• .:.- Joãó Vt
lasboas. ~.Arnaldo Bastos. - Augusto Amaral Pei:coto. _
Mario Midosi Chermont. ~Arruda' Camarâ;. - João Alberto
-- Olegario Marianno. - Carlos Reis. - Lino Machado. _ ~
Domingos Velasco. - Barreto'Campello. - Adolpho Eugenio'
Soares Filho. - Velloso- Borges. - Herectiano Zenaide. ':-
ArrÚda Falcáo. - E. P. Pereira Carneiro. - Agenor Mónte.
_... - Christõvão Barcellos. - .Hugo Napoleão. _. Clementino
Lisboa. - João da Silva Leal. - Leão Sampaio. - Walde
mar Motta. -'- Mario Domingues. - Jones Rocha. - Vasco
Toledo. -:_.Edward Possolo. - Antonio Rodrigues de Souza.
~ Acyr Medeiros. - Ferreira Netto. - Eugenio Monteiro de
Barros. .:.- Edmar da Silva Carvàlho. - Guilherme. Plaster.:
-Gilbert Gabeira. - Antonio Pennafort. - José Onorato.
Luiz Cedro. - Prado Kelly. - Alde Sampaio. - Soares Fi
lho. - Mario Caiado. - Pontes Vieira. - Luiz Sucupira. _
Rodrigues Doria. - Valente de Lima. - Martins e Silva. 
Augusto Cavalcanti. - Humberto Moura.'- Simões Barbosa.
- Irineu Joffily. - José Pereira Lira: - Abel Chermont.
Alipio Costalat. - 'Osorio Borba. - Martins Vera. ---.; Cesar
Tinoco. - Odon Bezerra. - Lemgruber Filho. - J. Ferrei7'a
de Souzà. - Antonio Jorge. - Fernarido Magalhães. - Je
liovah Motta. - José de Borba. - Sampaio Costa. - Edgard
Tei:ceira Leite. - Asdrubal Gwyer de Azevedo. - Fabio So
dré. - Rocha Faria. - João Pinheiro Filho. ~ Nero de Ma
cedo. - Guedes Nogueira~ - Guaracy Silveira. - Odilon
Braga. - Lacerda Pinto. - Plinio Tourinho. - Leandro
Maciel. ~ Zoroastro Gouvêa. - Alberto Surek. - João ltli
guel Vitaca. - Bias Fortes• ...:- Raul Sá. - Daniel Carvalhn.
- Christiano Machado. - João Penido. - J: E. de Macedo
Soares. - Ruy Santiago. - Mello Franco. - Medeiros Netto.
- Arthur Neiva. - Homero. Pires. - Lauro' Passos.
Francisco Rocha. - Raul Leitão da Cunha. - Clemente ltfa- •
riani. - Nilo Alvarenga. - Mario Lindenberg. - Mauricio.
Card{)so. - José Carlos Macedo Soares. - Alfredo Mascare
nhas. - Plínio Correia de Oliveira.' - Belmiro -Medeiros

. Silva. - Delphim ~ Moreira. :.- Licurgo Leite. - Clemente
Medrado. - .4.rnold Silva. - Manoel Novaes. - Nogueira
Penido. -: Polycarpo/Viotti. - Pacheco de Oliveira. -.;. Gi
leno Amado. - F. dé Magalhães Netto. - Attila Amaral. - 1
Leoncio' Galrão.· - Arlindo Leoni. - Edgard Sanches. -.-l:...,
Paulo RilltO. - Idálio :Sardemberg.

Justificação.

o Territ6rio" do Ac:r;e sempre pertenceu ao patrimônio
amazonense. Província, no Império, Estado, na República, o
Amazonas sempre alf exerceu todos os atos de sua jurisdi
ção. Foi por intermédio do Amazonas que o Brasil descobriu,
povoou e se estabeleceu naquelas terras. . -. .

Data de :éras bem remotas, de 1853, a 'prova documen
tal da administração amazonense nas paragens acreanas_

. Quando' do litJgiocom, a Bolívia, o' povo' amazonense,
a·uxiliado pele> govêrno do Estado, sob a direção de Luís Gal- .
vão e de Plácido de Casti'o'e outros~ defendeu com a própria
vida, sem cf menor auxilio do Govêrno da República, a inte
gridade· ·do 'território nacionaL

. o "Ventilada a questão perante as chancelarias brasileira e
boliviana, chegou-se á solução do :Tratado :;,-de Petrópolis.
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·.'Logo ap6s a assinatura dêsse tratado, resolveu o Govêrno
da República constituir o Acre em território federal pelo de..
ereto n. :L 181, de 25 'de fevereiro de 1905. .

Excede os" lilllites desta -. justificação, dizer da incons..
titucionalidade dêilse decreto, do _. esbulho inominável prati
cado pela própria Federação contra uma das suas unidades.

"Disse-o Rui Barbosa no mais notável dos trabalhos fo
renses escritos no Brasil - "O. Direito do Anlazonas ao Acre
Setentrional" . :;;
. . 'Constituída Estado em 15 de novembro de 1889, a antigB .
.Província do Amazonas, formando a União perpétua e indill
solúvel, o pacto de L'aternidade e cordialidade que deveria
ser o regime federativo, então adotado como forma de gov(!r
no, teve a sua integridade territorial garantida pelo artigo 20

da Constituição de 24 de fevereiro de 1891.
Num litígio sôbre fronteiras com uma outra potência,

sómente o Govêrno Federal poderia aparecer defendendo 0$
direitos que, embora do Amazonas, eram da própria naciona-
lidade. '

Em muitas notas trocadas sôbre o assunto com o Govêr
no da Bolívia, entre elas, na nota dirigida a D. José Para
viciní, em 25 de abril de 1890, pelo Ministro General Dionisio
de Castro Cerqueira, em. tópicos diversos, fala-se em nome
do Amazonas, reconhece-se, confessa-se o seu domfniosôbrc
o TerriMrio do Acre. '

Tratando .dos trabalhos do 2° comissario Cunha Gomes,
dizia a aludida nota:

"O resultado dessa exploração é o seguinte:
Lat. 7°, 11', 43', 10' ao sul.:
L()ng. 74°, 47', 44", 50, Oeste de Greenwieh.

A diferença entre êsse resultado~ e a operação de t87.~
é uma perda de 242 leguas quadradas para <l Estado do Ama
zonas.

Mais agiante, quasi nos mesmos têrmos, se expres@n
ainda o aludido documento:

~ "'Pela operação de 1874, o Estado do Amazonas
p~rde 242 leguas" quádradas de território."

Representando a nacionalidade, como lhe competia, (I

Govêrno da República, no ex.ercícro duma atribuição -priva
tiva, zelando pela integridade territorial do país,' defendeu
os direit<ls do Amazonas.

De" fato; quem defendeu melhor o Brasil e a si prqprio.
foi o Amazonas, que levantou a sua opinião pública e· com
o seu povo fol lutar contra OS bolivianos nas paragens lon
gínquas do Acre, vistas com displicência pela chancel~ria
do Império e pelos senhores Carlos de Carvalho e Qlmto
Magalhães, Ministros da República. r

Vitorioso o povo amazonense nos campos do Acre; ven
cedora a nossa diplomacia com o êxito ,do t:-atado .de ~~tró
polis, à Govêrno-, Fe<:!e~l .inc~rpor~u ~um.árIa e dISCrICIOna-
riamente ao seu"patrlmomo o~TerrItó,rlo 00 ,Acre. . . ..

Igual orientã~ãonão teve quando soluci{)nados 'o.s.lltIgloS
sôbre os territórios das Missões Orientais e o Amapá.

-.
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o esbulho para o Amazonas foi dos IlÍais temerários.
O '(jeereto n. L 181, de 2:5 de Fevereiro ode 18!U, foi um

ato de forca, de manifesta e irritante inconstitucionalidade.
Numa u~ião perpétua e indissolúvel de Estados~ num

pacto de fraternidade entre êles-, do poder central, da união
deveria partir o respeito aO direito de todos.

Nos preceitos constitucionais adotaãós no regime já
mais se poderia licitamente atribuir ao poder central á fa
culdad'e discricionária de limitar a capacidade das unidade~
federativas, maximé de esbulhá-Ias de parte do seu patrimô-
nio territorial. '

Não se conformando com o atentado de que fôra vítims,
o Govêrno do Amazonas recorreu ao Poder Judiciário em
defesa dos seus direitos, pleiteando reivindicar as terras dó
Acre.

Foi Rui Barbosa o patrono famoso da causa amazonénse,
iniciada em 4 de Dezembro de 1904, ainda hoje pOr julgar.

e Ha anos o AÍnazonas defende uma soluCão amigável des
sa sua legítima causa.

Desde que lhe tiraram as terras do Acre, o Estado co
meçou a sentir o desequilíbrio financeiro que nos dias de
hoje, verdadeiramente calamitosos, tanto o aflige.

Na atualidade, mesmo vencedor na causa que intentou
contra a União, o que será de mais lídima justiça, o Ama
zonas já não poderia restaurar a sua situação jurídica, res
tabelecer o seu domínio e jurisdição no Territól.'ió do A-crt'.

Mas, a rep~ração legla dum ato pode faZer-se de 'duas
formas: repondo as coisas no seu primitivo estado, isto b,
em forma específica, ou, não sendo possível, pagando-se o
equivalente em dinheiro. (Código Civil, arts. 1.541 e 1. 543.)
_ A reparação dos danos provenientes do esbulho que so-

Íreu o Amazonas, "ex-vi'" do decreto n. 1.181, de 5 de Fe
vereiro de 1904,jã não podendo ser fêita em fOl.'ma especí
fica pela volta das terras ao seI! patrImônio, -dev(\ dar-se
pelo .pagamento duma indenização em dinheiro.

Esta, a finalidade justa da emenda.
:Êste o alvitre já apresentado ao Govêrno Provis.6r i,o.

'pela 'Comissão de Estudos ,Financeiros e Econômicos, em 31:
de julho último, quando ·discutida pela meSma comissão, com
a presenca dó SI.'. ,Oswaldo Aranha. digníssimo ministro da
Fazenda, a.situação financeira do Amazonas. .

Ê premente a necessidade de solucionar todas as questões
de limites suscitadas no seio da $ederação. _

'É conhecida e sé fÔrtalece dia a dia a tendência de so
lucionar por. aC,ôrdo tais pendências. O :Paraná, Santa Cata
rina e São Paúlo já resolveram assim as suas questões de
limites. ( " ,

O 'anteprojeto ;. constitucional. num dos se:us.artig~s,
muito embora não indicando uma solução feliz, coglt6U, muIto
patrioticamente, 'de pô~ fim a todas"'as questões de, limites
entre 9s Estados daFederação. ~.. "

Num outro artigo, também. ainda com pouca sorte.:o
JIlesmo.anteprojeto, ocupando-se dos territórios ;ronteirir;o.s,
obriga a União a indenizar aos Estados: de cujo patrimôm~

•êles foram desincorpol'ados. "
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Ora, a causa do Acre entre o Amazonas e a União, na
, -essência, .é uma causa de limites. Constituindo o Acre ter

ritório federal, a União desmembrou-o do patrimônio ama
:zonense, 'a que êle pertencia""ex-vi" do art. 2° da Constitui,.
-Cão de 24 de Fevereiro de 1891.

Será, portanto, louvável e patriótico que .a União tam..;
bém ponha têrmo a essa causa, reconhecendo a injustica do
.seu ato. . ;;.

O Congresso Nacional, pela resolução n. 452, de Dezem
bro de 1921, 'implicitamente já reconheceu o direito do Ama
zonas sôbre as terr.as do Acre.

O Poder Executivo Federal já foi pela referida resolu
~ão autorizádoa entrar em acôrdo com o Estado do Amazo
llas, afim de liquida1'. amigavelmente a ação que êste move
d União para o efeito de reivindicar o território do Acre, e
«% abrir. o crédito necessario á realização do acôrdo.

". Rec~~do uma indenização pelas terras do Acre, o
_.l\.m.azonas não vende essas terras. Desdp. que não pode re
havê-las, como foi a sua primitiva intenção, conforma-se

. .com obter uma indeIlização dos respectivos prejuízos, so
luCão que a moral e o direito reconliecem e sancionam.

,Solução que, neste momento difícil de sua vida finan
ceira, é um ato de p.atriotismo, de assistência aO mais aban-
<lonado dos Estados da Federação brasileira. '

Eis pois, a razão de justiça, de sadia brnsilidade d~
nossa emend.a.'

Sala -das SessÕes, 18 de Dezembro de 1933. - Cunhtt
:Mello. - .4.lfredo da JIritta. - Alvaro Maia. - Luiz Tir~lli.

(FIM DO 4° VOLUME)



Onde se lê:

CORRIGENDA

Leia-se:

Pg. 83, Carlos Braga
143, Carlos de Mello
420, Manuel Hypolito
425, Agamemnon Magalhães
373, Armando Magalhães

Odilon Braga.
Cardoso de Mello
:i\1anoel Hypolito
Agamemnon de Magalhães
Fernando :ilIagalhães
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